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На першій сторінці обкладинки: Дмитро Солинко „Образ св.Володимира і 
Ольги (Лемківська церква у Шевченківському Гаю). Фото В.Солинка. 

На звороті обкладинки: робота Ростислава Копильчака „Лемківський 

пейзаж”. Фото В.Солинка 

 

ВСТУПНЕ  СЛОВО 

 

Кожен рік немовби запрошує подивитися у минуле, відшукати у ньому 

духовні зв’язки і ще раз оцінити реальне життя. 
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2008 рік пов’язаний із відзначенням найепохальнішої події – хрещення 

України-Руси у 988 році, перемоги християнства – офіційної, державної релігії, 
яка вплинула на подальший розвиток держави Володимира Великого. Це 

відзначення відроджує наше розуміння давніх християнських традицій, що 

прееплітаються з іменами рівноапостольних святих Володимира та Ольги. 

Лемківська земля, за твердженням вчених-істориків, прийняла християнство 

на 100 років раніше і відтоді християнський дух супроводжує лемків, де б вони 

не жили. Християнська обрядовість підносить Боже слово до безмірних висот, 

додає радості людському існуванню, спонукає до активних діянь на життєвій 

ниві. 
Ще одна подія пов’язує минуле із сучасністю. 20 років тому у Львові 

утворилося  суспільно-культурне Товариство „Лемківщина”. Серед засновників – 

не лише організації, але в першу чергу видатні особистості – Емануїл Мисько, 

Марія Байко, Іван Майчик, Василь Одрехівський та інші патріоти лемківської 
справи – Петро Байса, Петро Когут, Іван Красовський, Дмитро Солинко, Василь 

Хомик, Ілля Чулик, Ярослав Швягла, Іван щерба, Степан Кищак, Іван Кушнір, 

Іван Кирпан та ін. 

То ж складаємо щирі вітання усім лемкам з нагоди святкування 20-річчя 

львівського Товариства „Лемківщина” і 5-річчя Всеукраїнського Товариства 

лемківських організацій. 

Сьогодні, любі читачі, ви тримаєте у руках 15-й випуск „Лемківського 

календаря”! Він ріс і розвивався разом з нами. І тепер ми представляємо його 

Вам дещо оновленим,  із чудовим додатком для маленьких лемків.  

Нехай лемківська справа розростається на загальноукраїнському 

культурному обширі новими цікавими починаннями. 

 

 

Від імені  
Фундації дослідження Лемківщини  

у Львові 
Ольга Кровицька  
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† 
ЦЕРКОВНИЙ   КАЛЕНДАР 

2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСХАЛІЯ  ДО  2010  РОКУ 

(за новим стилем) 

 
Дата Неділя митаря і 

фарисея 

Початок Великого 

Посту 
Пасха П’ятидесятниця Початок 

Петрівки 

2008 17 лютого 10 березня 27 квітня 15 червня 23 червня 

2009 8 лютого 2 березня 19 квітня 7 червня 15 червня 

2010 24 січня 15 лютого 4 квітня 23 травня 31 травня 
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2008 РІК 

 

Пости: 

Великий Піст: 10 березня – 18 квітня 

Страсний тиждень: 21 квітня – 26 квітня 

Петрівка: 23 червня – 11 липня 

Успенський Піст: 14 серпня – 27 серпня 

Різдвяний Піст: 28 листопада – 6 січня 

 

Одноденні Пости: 

Навечір’я Богоявлення: 18 січня 

Усікновення голови Івана Христителя: 11 вересня 

Воздвиження Чесного Хреста: 27 вересня 

Усі п’ятниці, крім загальниць 

 

Загальниці: 
Від Різдва Христового до Богоявління: 07.01 – 18.01 

Від нед. про митаря і фарисея до нед. про блудного сина: 17.02 – 23.02 

Від Воскресіння Христового до нед. Томиної: 27.04 – 03.05 

Від Зісл. Св. Духа до нед. Всіх святих6 15.06 – 21.06 

 

Дні, на які припадають Господські та Богородичні свята 

Цивільний Новий рік: 1 січня 

День Незалежності України: 24 серпня 
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Малюнок В. Мадзеляна 

Христос  Рождається ! 
З нагоди великого християнського свята – Різдва Ісуса Христа, 

сердечно вітаємо Шановних Читачів і бажаємо Їм  щастя,Божої благодаті та 

здійснення усіх задумів 
 Правління ФДЛ, 

Редакція «Лемківського календаря» 
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 І.Ю. Русенко „Дивная новина” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СІЧЕНЬ 
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1 19 В Боніфатія мч.                                                                    

2 20 С передпр. Різдва Хр.Ігнатія  Богоносця свщмч.  

3 21 Ч Юліянії мчц. 

4 22 П Анастасії влкмчц. 

5 23 С 10-ти мчч. у Криті 
6 24 Н нед. пер. Різд., надвечір’я Різдва (піст). Євгенії прпмчц.     

Гл.7,Єв.10 

7 25 П РІЗДВО  ХРИСТОВЕ 

8 26 В По Різдві, Собор Пресв. Богородиці. Св. Йосифа Обручника     

9 27 С Св. Первомч. Стефана 

10 28 Ч 20000 мчч. у Нікомидії 
11 29 П Свв. Младенців, убитих у Вифлеємі, Маркела прп. 

12 30 С Анісії мчц., Зотіка прп. 

13 31 Н нед. по Різдві, віддання Різдва. Меланії прп.            Гл.8,Єв.11 

14 1 П Обрізання Г.Н.І.Х., Василія Великого. Новий рік 

15 2 В перед Богоявл., Сильвестра св.                                                 

16 3 С Малахії проп., Гордія мч. 

17 4 Ч Собор 70 апостолів, Теоктиста прп. 

18 5 П навечір’я Богоявлення (піст). Теопемпта й Теони 

19 6 С БОГОЯВЛЕННЯ  ГОСПОДНЄ 

20 7 Н нед. по Богоявл., † Собор св. Йоана Хрестителя      Гл. 1, Єв.1 

21 8 П Георгія Хорезвіта, Еміліяна ісп., Домніки прп. 

22 9 В Полієвкта мч.                                            

23 10 С Пратулинських мчч. Григорія єп. Ниського, Маркіяна прп. 

24 11 Ч † Теодосія Великого прп. 

25 12 П Татіяни мчц. 

26 13 С суб. По Богоявл. Єрміла і Стратоніка мчч. 

27 14 Н нед. 30-а, віддання Богоявлення Отців у Синаї і Раїті  
                                                                                            Гл.2, Єв. 2 

28 15 П Павла Тивейського і Йоана Кущника 

29 16 В Поклін чесним оковам св. Ап. Петра                              

30 17 С  † Антонія Великого прп. і богоносн. 

31 18 Ч Атанасія і Кирила архиєп. Олександр. 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЛЮТИЙ 

 

1 19 П Макарія Єгипетського прп. 
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2 20 С † Євтимія Великого прп. і богоносн. 

3 21 Н нед. 31-а. Максима Ісп. Прп., Євгенія й ін. мчч.     Гл.3, Єв. 3 

4 22 П Тимотея ап., Анастасія прпмч. 

5 23 В Закхея, Климента свщмч., Агатангела мч.                  

6 24 С Ксенії Римлянки прп. 

7 25 Ч † Григорія Богослова св. 

8 26 П Ксенофонта, Марії, Аркадія, Йоана прп. 

9 27 С † Перен. Мощів св. Йоана Золотоустого 

10 28 Н нед. 32-а (про Закхея). Єфрема Сирійця прп.         Гл 4, Єв. 4 

11 29 П Перен. мощів св. Ігнатія Богоносця 

12 30 В † Трьох святителів.                     

13 31 С Кира і Йоана свв. Безсрібників 

14 1 Ч передпр. Стрітення,  Трифона мч.  

15 2 П СТРІТЕННЯ   ГОСПОДНЄ 

16 3 С Симона прав., Анни прор. 

17 4 Н про митаря і фарисея, Ісидора прп.                       Гл. 5, Єв. 5                                                               

18 5 П Агафії мчц. 

19 6 В Вукола прп., Сільвина свщмч.         

20 7 С Партенія прп. 

21 8 Ч Теодора Стратилата, Захарії прор. 

22 9 П віддання Стрітення,  Никифора мч.  

23 10 С Харалампія мч. 

24 11 Н про блудного сина, Власія свщмч.                          Гл.6, Єв.6.         

25 12 П Мелетія св. 

26 13 В Мартиніяна прп., Зої, Фотини свв.                                       

27 14 С † Кирила рівноап., Марона прп. 

28 15 Ч Онисима ап.  

29 16 П Памфила, Порфирія та ін. мчч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

1 17 С задушна, Теодора Тирона, Маріямни мчч. 

2 18 Н м’ясопусна, Льва папи Римськ. св.                                     Гл. 7, Єв. 7 

3 19 П Архипа ап.. 
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4 20 В Льва єп. Катанськ. прп 

5 21 С Тимотея і Євстахія прпп 

6 22 Ч Знайдення мощів мчч. у Євгенії 
7 23 П Полікарпа свщмч., єп.Смирнського 

8 24 С †1-е і 2-е  знайд. Голови св. Йоана Хррестителя                 

9 25 Н сиропусна, Тарасія архиєп.Царгородськ.                                Гл.8, Єв. 8 

10 26 П Поч. Великого посту, Порфирія св. 

11 27 В Прокопія Декаполіта прп.  

12 28 С Василія прп. Ісп. 

13 29 Ч Касіяна прп. 

14 1 П Євдокії прпмчц. 

15 2 С задушна, Теодота свщмч., єп. Киринейського 

16 3 Н 1-а посту (Православ’я), Євтропія, Клеоніка мчч.          Гл. 1, Єв. 9              

17 4 П Герасима прп. 

18 5 В Конона мч. 

19 6 С 42 мчч. Аморійських                                              

20 7 Ч Василія, Єфрема, Євгенія й ін. Свщмчч. 

21 8 П Теофілакта прп. Ісп. 

22 8 С задушна,  †40 мчч., замучених у Севастійському озері 
23 10 Н 2-а посту, Кондрата мч. І тих, що з ним                            Гл. 2, Єв.10 

24 11 П Софронія св. 

25 12 В Теофана прп., Григорія св. 

26 13 С Перен. Мощів св. Никифора         

27 14 Ч Венедикта прп. 

28 15 П Агапія й ін. 6 мчч. 

29 16 С задушна, Савина і Папи мчч. 

30 17 Н 3-а посту (хрестопокл.), Олексія чол. Божого прп.         Гл.3, Єв.11 

31 18 П Кирила архиєп. Єрусалим. св. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христос Воскрес ! 
З нагоди великого християнського свята 

– Воскресіння Ісуса Христа – бажаємо Шановним Читачам 

і усім лемкам щастя, постійної весняної радості ! 
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Правління ФДЛ, 

Редакція «Лемківського календаря» 

 

КВІТЕНЬ 

 

1 19 В Хризанта і Дарії мчч. 

2 20 С Прмчч.,м убитих у монастирі св. Сави                 

3 21 Ч Якова прп., єп. Катанського. 

4 22 П Василія свщмч. Анкирського  

5 23 С задушна, Никона прпмч. і його учнів (поклони) 

6 24 Н 4-а посту,  передпр. Благовіщ., Захарії прп.                        Гл. 4, Єв. 1 

7 25 П БЛАГОВІЩЕННЯ  ПРЕСВЯТОЇ  БОГОРОДИЦІ 
8 26 В віддан. Благовіщ.,  Собот Арх. Гавриїла  

9 27 С Матрони Солунської, (поклони)                                           

10 28 Ч Іларіона Нового прп., Стефана Чудотворця прп. 

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

12 30 С акафістова суб., Йоана Лісвичника прп. 

13 31 Н 5-а посту,  Іпатія прп.                                                             Гл. 5, Єв. 2    

14 1 П Марії Єгипитської 
15 2 В Тита Чудотворця прп. 

16 3 С Микити іспов. прп. 

17 4 Ч Йосифа і Юрія прпп. 

18 5 П Теодула, Агатопода й ін. мчч. 

19 6 С Лазарева суб., † Методія рівноап., Євтихія св. 

20 7 Н КВІТНА НЕДІЛЯ                                                            Гл.6, Єв.Мт.83  

21 8 П Іродіона, Агава й ін. 

22 9 В Євпсихія мч. 

23 10 С Терентія, Помпія та ін.мчч. 

24 11 Ч Вел. Четвер (страсті),  Антипи свщмч. 

25 12 П Вел. П’ятниця, Василія прп. ісп. 

26 13 С Вел. Субота, Артемона свщмч. й ін. 

27 14 Н ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ, ПАСХА 

28 15 П Світлий Понеділок 

29 16 В Світлий Вівторок 

30 17 С Симеона прп., Акахія прп.                                   
 

 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ 

 

1 18  Ч Йоана прп., учня св. Григорія Декаполіта 

2 19 П Йоана Ветхопечерника прп. 

3 20 С Теодора Трихіни прп. 

4 21 Н Томина, Януарія свщмч. й ін. мчч.                             Гл. 1, Єв. 1 

5 22 П Теодора Сикеота прп. 
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6 23 В † Юрія Побідоносця св. влкмч. 

7 24 С  Сави Стратилата мч.                                                                                            

8 25 Ч † Марка апостола і євангеліста. 

9 26 П Василія свщмч. 

10 27 С Симеона свщмч. 

11 28 Н мироносиць, Кирила св., Ясона і Сосіпатра свв. Апп., ін. мчч.  

Гл. 2, Єв. 3 

12 29 П 9 мчч. у Кизиці, Мемнона прп. 

13 30 В † Апостола Якова 

14 1 С Єремеї прор.                                          

15 2 Ч Атанасія Великого прп. 

16 3 П † Теодосія Печерського, Тимотея і Маври 

17 4 С Пелагії мчц.  

18 5 Н розслабленого, Св. Мчц. Ірини, Никифора прп.         Гл. 3, Єв. 4 

19 6 П Йова Многострадального 

20 7 В Акакія муч., Явління Чесного Хреста в Єрусалимі 
21 8 С переполовинення,  † Св. Йоана Богослова, Арсенія Вел. Прп.                                                                                           

22 9 Ч † Перенесення мощей св. Миколая Чудотворця 

23 10 П † Симеона Зилота ап. 

24 11 С † Кирила й Методія рівноапп. 

25 12 Н самарянки, Епіфанія і Германа свв.                            Гл. 4, Єв. 7 

26 13 П Гликерії мчц. 

27 14 В Ісидора мч. 

28 15 С  Пахомія Великого прп.                   

29 16 Ч Теодора прп. 

30 17 П Андроніка ап. й ін. 

31 18 С Теодота, Петра, Діонісія й ін. мчч.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

1 19 Н    сліпородженого, Патрикія свмч.                           Гл. 5, Єв. 8 

2 20 П    Талалея мч. 

3 21 В    † Костянтина й Олени рівноапп.   

4 22 С    віддання Воскрес., Василіска мч.                                   

5 23 Ч    ВОЗНЕСІННЯ ХРИСТОВЕ 

6 24 П    Симеона Дивногорця прп. 
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7 25 С    † 3-тє знайд. Голови Йоана Хрестителя 

8 26 Н     Св. Отців І Нік. Собору, Карпа ап.                    Гл. 6, Єв. 10 

9 27 П    Терапонта  свщмч.       

10 28 В    Микити  прп. 

11 29 С    Теодосії прмчц. 

12 30 Ч    Ісаакія прп. 

13 31 П    віддання Вознес., Єрмія  ап., Єрмея  мч. 

14 1 С    задушна, Юстина  мч.  й  ін. 

15 2 Н    ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА, П’ятдесятниця 

16 3 П    Понеділок Св. Духа, Пресв. Тройці 
17 4 В    Митрофана св.  

18 5 С    Доротея свщмч.                             

19 6 Ч    Висаріона й Іларіона прпп. 

20 7 П    Теодора свщмч., єп. Анкирського 

21 8 С    віддання Зісл., Перенесення мощей вмч. Теодора Тирона 

22 9 Н    нед. 1-а, (Всіх Святих), Кирила св., архиєп. Олександр.св.   

Гл.8, Єв. 1 

23 10 П    Петрівка, Тимотея свщмч. 

24 11 В    † Вартоломея й Варнави апп. 

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

26 13 Ч    † Пресвятої Євхар. (на нед.), Акилини мчц., Трифілія св. 

27 14 П     Миколая (Чарнецького) свщмч. Єп. й ін. мчч.  

       Омеляна  (Ковча) свщмч., Єлисея прор. 

28 15 С    Амоса прор., Єроніма прп.  

29 16 Н    нед. 2-а, Тихона св.                                                   Гл. 1, Єв. 2 

30 17 П    Мануїла, Савела, Ісмаїла мчч.        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИПЕНЬ 

 

1 18  В Леонтія мч. 

2 19 С † Юди ап., брата Господнього                                     

3 20 Ч Методія свщмч., єп. Патрського 

4 21 П Юліяна мч. 

5 22 С Євсевія свщмч. 

6 23 Н нед. 3-а, Агрипіни мчц.                                                   Гл. 2, Єв. 3 

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

9 26 С Давида Солунського прп.      

10 27 Ч Самсона  прп.       

11 28 П † Христа Чоловіколюб. (на нед.), Кира  і  Йоана  безсрібників 

12 29 С Св.  Верховних  апп.  Петра  й  Павла 

13 30 Н нед. 4-а,  Всіх святих Укр. Нар., † Собор 12 апостолів  

                                                                                             Гл. 3, Єв. 4 

14 1 П Косми і Дам’яна  чудотворців і безсрібників 

15 2 В † Положення чесної ризи Пресв. Богородиці 
16 3 С Якинта мч.                                                                     

17 4 Ч Андрея св., архиєп. Критського, Марти прп. 

18 5 П † Атанасія Атонського прп. 

19 6 С Сисоя Великого прп. 

20 7 Н нед.5-а, Томи з Малеї прп., Акакія прп.                      Гл. 4, Єв. 5 

21 8 П Прокопія влкмч. 

22 9 В Панкратія свщмч. 

23 10 С † Антонія Печерського прп.                                       

24 11 Ч † Блаженної кн. Ольги, Євфриії мчц. 

25 12 П Прокла й Іларія мчч., Михаїла прп. 

26 13 С Собор Арх. Гавриїла, Стефана прп. 

27 14 Н нед. 6-а, Акили ап., Онисима прп.                                 Гл. 5, Єв. 6 

28 15 П † Св. кн. Володимира Великого 

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

30 17 С Марини влкмчц.                 

31 18 Ч Якинта й Еміліяна мчч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРПЕНЬ 

 

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

2 20 С   † Св. Пророка Іллі 
3 21 Н   нед. 7-а, Симеона і Йоанапрпп., Єзекиїла прор.  Гл. 6, Єв. 7 

4 22 П   Марії Магдалини 

5 23 В   Трофима, Теофіла й ін. мчч. 

6 24 С   † Св. Мчч. Бориса і Гліба, Христини мчц.        

7 25 Ч   † Успення св. Анни, матері Пресв. Богородиці 
8 26 П   Єрмолая свщмч., Параскеви прпмчц. 
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9 27 С   † Пантелеймона влкмч., Климента, архиєп. Охридського 

10 28 Н   нед. 8-а, Прохора, Никанора й ін. апп.                  Гл. 7, Єв. 8 

11 29 П   Каленика мч. 

12 30 В   Сили і Силуана та ін. апп. 

13 31 С   передпр. Походу Євдокима праведного          

14 1 Ч   поч. Успенського посту. Похід Ч. Хреста. Макавеїв 

15 2 П   Перен. Мощів св. Стефана первомч. 

16 3 С   Ісакія, Далмата, Фавста прпп. 

17 4 Н  нед. 9 -а. 7 мчч. Ефеських, Євдокії прпмчц.          Гл. 8, Єв. 9 

18 5 П   передпр. Преображення, Євсигнія мч.  

19 6 В   ПРЕОБРАЖЕННЯ  ГОСПОДНЄ 

20 7 С   Дометія прпмч.                                                   

21 8 Ч   Еміліяна ісп. 

22 9 П   † Матія ап. 

23 10 С   Лаврентія архидиякона мч. 

24 11 Н   нед. 10-а, Євпла архидиякона мч., Сусанни мчц. 

                                                                                           Гл. 1, Єв. 10 

25 12 П   Фотія й Аникити мчч. 

26 13 В   віддання Преображення, Максима Іспов. прп.,  

27 14 С  передпр. Успіння, † Перен. Мощ. Теодосія Печ.                                                                                   

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

30 17 С   Мирона мч. 

31 18 Н  нед. 11-а,  Флора і Лавра мчч.                                Гл. 2, Єв. 11 

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

1 19 П   Андрея Стратопедарха мч. 

2 20 В   Самуїла прор. 

3 21 С   Тадея ап., Васси мчц.                                          

4 22 Ч   Агатоніка, Северіяна й ін. мчч. 

5 23 П   віддання Успення,  Луппа мч.  

6 24 С   Євтихія свщмч. 

7 25 Н   нед. 12-а, Повернення мощів ап. Вартоломея, Тита ап. 

                                                                                             Гл. 3, Єв. 1 

8 26 П   Андріяна і Наталії мчч. 
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9 27 В   Пімена прп. 

10 28 С   Августина, Мойсея Мурина, отців Печерських  

                                                                                       

11 29 Ч   † Усікновення чесної голови св. Йоана Хрестителя 

12 30 П   Олександра, Йоана, Павла свв. Патр. Царгородських 

13 31 С   † Полож. Чесн. пояса Пресвятої Богородиці  
14 1 Н   нед. 13-а, † Поч. Церк. року, Симеона Стовпника прп. 

                                                                                             Гл. 4, Єв. 2 

15 2 П   Маманта мч., Йоана Посника прп. 

16 3 В   Антима свщмч., Теоктиста прп. 

17 4 С   Вавили свщмч., Мойсея прор.                           

18 5 Ч   Захарії прор. і Єлизавети прав. 

19 6 П   Пам’ять про чудо Арх. Михаїла 

20 7 С   передпр. Різдва Богородиці, суб. Пер. Воздв., Cозонта мч.  

21 8 Н   нед. 14-а, РІЗДВО  ПРЕСВЯТОЇ  БОГОРОДИЦІ 
22 9 П   Йоакима й Анни свв. 

23 10 В   Минодори, Митродори й Німфодори мчцц. 

24 11 С   Теодори прп.                                                         

25 12 Ч   відданя Різдва Богородиці,  Автонома свщмч.  

26 13 П   передпр. Воздвиження, Обновл. храму Воскр. Хр. 

27 14 С   ВОЗДВИЖЕННЯ  ЧЕСНОГО  ХРЕСТА (піст) 

28 15 Н   нед. 15-а, нед. по Воздв. Микити влкмч.               Гл. 6, Єв. 4 

29 16 П   Євфримії влкмчц. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЖОВТЕНЬ 

 

1 18  С   Євримія прп.                          

2 19 Ч   Трофима і Савватія, Доримедонта мчч. 

3 20 П   Михаїла і Теодора Чернігів. мчч. Євстатія влкмч.  

4 21 С   віддання Воздвиження,  Кондрата ап. 

5 22 Н   нед. 16-а. Фоки свщмч. Йони прор.                        Гл. 7, Єв. 5 

6 23 П   Зачаття св. Йоана Хрестителя 

7 24 В   Теклі первомчц. 

8 25 С   Євфросинії прп.                                                       

9 26 Ч   † Св. ап. Йоана Богослова 
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10 27 П   Калістрата мч. і ін. 

11 28 С   † Харитона прп., Собор Отців Печерських 

12 29 Н    нед. 17-а, Киріяка Самітника прп.                        Гл. 8, Єв. 6 

13 30 П    Григорія свщмч. 

14 1 В   † Покров Пресвятої Богородиці 
15 2 С    Кипріяна свщмч., Юстини мчц.                      

16 3 Ч   Діонісія Ареопагіта свщмч. 

17 4 П   Єротея свщмч. 

18 5 С    Харитини мчц. 

19 6 Н   нед. 18-а, † Ап. Томи                                                  Гл. 1, Єв. 7 

20 7 П   Сергія і Вакха мчч. 

21 8 В   Пелагії прп. 

22 9 С   † Ап. Якова                          

23 10 Ч   Євлампія і Євлампії мчч. 

24 11 П   Филипа ап., Теофана прп. 

25 12 С   Прова й ін. мчч., Косми прп., Мартина св. 

26 13 Н   нед. 19-а, Карпа та ін. мчч.                                      Гл. 2, Єв. 8 

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

28 15 В   Євтимія прп., Лукіяна прпмч. 

29 16 С   Лонгіна сотника мч.                                           

30 17 Ч   Осії прор., Андрея Критського прпмч. 

31 18 П   † Св. Ап. і єв. Луки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЛИСТОПАД 

 

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

2 20 Н   нед. 20-а, Артемія влкмч.                                         Гл. 3, Єв. 9 

3 21 П   Іларіона Великого прп. 

4 22 В   Аверкія рівноап., свв. 7-х отроків у Ефесі 
5 23 С   Якова па., брата Господнього                          

6 24 Ч   Арети та ін. мчч. 

7 25 П   Маркіяна й Мартирія мчч. 

8 26 С   Св. Влкмч. Дмитрія Мироточця 

9 27 Н   нед. 21-а, Нестора мч. й ін. мчч.                            Гл. 4, Єв. 10 

10 28 П   † Параскеви П’ятниці мчц. 



 18

11 29 В   Анастасії Римлянки прпмчц. 

12 30 С   Зиновія і Зиновії мчч.                                       

13 31 Ч   Стахія, Амплія й ін. апп. 

14 1 П   Косми і Дам’яна безсрібників 

15 2 С   Акиндина та ін. мчч. 

16 3 Н   нед. 22-а, Акепсима та ін. мчч.                              Гл. 5, Єв. 11 

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

18 5 В   Галактіона й Єпістимії мчч. 

19 6 С   Павла ісп., патр. Царгородського                  

20 7 Ч   Йосафати Гордаш. прп., 33-х мчч. в Мелітині, Лазаря прп.                                                                                             

21 8 П   † Собор Архистратига Михаїла та ін. Безпл. Сил 

22 9 С   Онисима і Порфирія мчч. 

23 10 Н   нед. 23-а, Ераста, Олімпа, Родіона та ін. апп.      Гл. 6, Єв. 1 

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

25 12 В   † Св. Свщмч. Йосафата 

26 13 С   † Св. Йоана Золотоустого                                

27 14 Ч   † Св. ап. Филипа 

28 15 П   поч. Різдвяного посту. Гурія й ін. мчч. 

29 16 С   † Св. ап. і. єв. Матея  

30 17 Н   нед. 24-а, Григорія св. чудотворця                        Гл. 7, Єв. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ГРУДЕНЬ 

 

1 18  П   Платона й Романа мчч. 

2 19 В   Авдія прор., Варлаама мч. 

3 20 С   передпр. Введення,  Григорія Декаполіта        

4 21 Ч   ВВЕДЕННЯ  У  ХРАМ  ПРЕСВ.  БОГОРОДИЦІ 
5 22 П   Филимона ап. 

6 23 С   Амфілохія і Григорія свв. 

7 24 Н   нед. 25-а, Катерини влкмчц., Меркурія влкмч.  Гл. 8, Єв. 3 

8 25 П   віддання Введення,  Климента папи Рим., Петра свмчч. 

9 26 В   Аліпія Стовпника прп. пам. Посвяч. Хр. Св. Юрія 

10 27 С   Якова Персіянина, Палладія прп.                    

11 28 Ч   Стефана Нов. Прпмч., Іринарха мч. 
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12 29 П   Парамона, Філумена мчч., Акакія прп. 

13 30 С   † Св. ап. Андрея Первозванного 

14 1 Н   нед. 26-а, Наума прор.                                               Гл. 1, Єв. 4 

15 2 П   Аввакума прор. 

16 3 В   Софонії прор 

17 4 С   Варвари влкмчц. Івана Дамаскина прп.                                                

18 5 Ч   † Сави Освященного прп. 

19 6 П   † Св. Миколая Чудотворця 

20 7 С   Амвросія св., єп. Медіоланського 

21 8 Н   нед. 27-а, Патапія прп.                                              Гл. 2, Єв. 5 

22 9 П   † Зачаття Пресв. Богородиці св. Анною 

23 10 В   Мини, Єрмогена, Євграфа мчч. 

24 11 С   Даниїла Стовпника прп.          

25 12 Ч   Спиридона Чудотворця прп. 

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

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

28 15 Н нед. Праотців, Стефана арх. Сурозьк., Єлевтерія свмуч.,     

Павла прп.             Гл.3, Єв. 6 

29 16 П   Аггея прор. 

30 17 В   Даниїла прор., Ананії, Азарії, Мисаїла 

31 18 С   Севастіяна мч. і друж. його                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

І.  СІЧЕНЬ 

 

02.01.1903 - Народився Юліян Тарнович у с.Розстайна Ясельського 

повіту – історик, публіцист, культурний діяч, редактор 

газети „Наш Лемко”. 

03.01.1843 - Народився Юліян Пелеш у с.Смерековець Короснянського 

повіту –  церковний діяч, теоретик богослов’я. 

04.01.1918 - Франція та Англія визнали УНР 

07.01.1853 - Народився український історик і композитор, автор відомої 
праці „Історія України-Руси” Микола Аркас (+ 1909). 

12.01.1928 - Народився Степан Кищак в с.Балутянка Сяніцького повіту – 

різьбяр, автор кількох книг. 
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23.01.1923 - Народився Григорій Пецух у с. Флоринка – лемківський 

скульптор і різьбяр. 

24.01.1863 - Народився композитор Остап Нижанківський 

28.01.1928 - У Відні відбувся І Конгрес українських націоналістів, 

створено ОУН. 

 

ІІ. ЛЮТИЙ 

 

01.02.1843 - Народився український поет, священик Микола 

Вербицький. 

09.02.1918 - Берестейський мир. Німеччина, Австрія, Туреччина та 

Болгарія визнали Україну самостійною країною. 

16.02.1813 - Народився український композитор С.Гулак-Артемовський. 

20.02.1928 - Народився Павло Чучка в с.Бараниці Ужгородського району 

– професор, дослідник культури лемків. 

   

ІІІ. БЕРЕЗЕНЬ 

 

01.03.1883 - Народився  у с. Синява  Сяніцького  повіту  Григорій 

Гануляк –  український  письменник. 

03.03.1903 -  Народилася  в с. Розділля  Анна  Драган – народна 

лемківська  співачка. 

18.03.1913 - На базі Товариств „Січ” і „Соколи” створено організацію 

УСС. 

24.03.1973 - Створено   Крайову  Управу  Об’єднання  лемків 

Канади. 

30.03.1873 - Народився  в  с.  Нова  Весь  Новосанчівського  повіту 

Василь  Масцюх –  перший  Апостольський  адміністратор 

Лемківщини. 

1688 Дем’ян Многорішний був обраний гетьманом України. 

  

IV. КВІТЕНЬ 

 

10.04.1898 - Народився Степан Скрипник – Блаженніший патріарх 

УАПЦ Мстислав. 

11.04.1923 - Народився  у  с. Мисцова  Кроснянського  повіту Василь  

Кітик – геолог,  член – кореспондент АН  Уараїни. 

12.04.1923 Народився  Орест Зілинський у с.Красна (Коростенка) 

Короснянського повіту – вчений-філолог, громадський діяч. 

20.04.1923 - Народився  в  с. Лосє  Горлицького  повіту  Володимир 

Євусяк –  педагог,  громадський  діяч  серед  українців 

Польщі. 
24.04.1918 - Народився у с. Тополі на Пряшівщині Олександр Духнович 

– закарпатський письменник, публіцист, педагог, будитель 

Закарпаття. 

27.04.1928 - Народився  в  с. Волосате  Ліського  повіту  Петро  Мошич –  
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професор,  педіатр, громадський  діяч. 

29.04.1918 - Обрано президентом України Михайла Грушевського. 

Чорноморський флот підняв українські стяги. 

 

V. ТРАВЕНЬ 

 

02.05.1848 -  У Галичині створено першу українську політичну 

організацію – ГВР на чолі з єпископом Гр.Якимовичем. 

15.05.1848 - Скасування  панщини  у  Галичині  (у тому  числі  і  на 

Лемківщині). 
19.05.1923 - Народився у с. Свіржова Руська Ясельського повіту Василь 

Щерба – лемківський активіст. 

 

VI. ЧЕРВЕНЬ 

 

02.06.1953 Народився у с.Товсте на Тернопільщині Володимир Барна – 

поет, журналіст. Батьки – з Лемківщини.  

03.06.1863 - Народився президент ЗУНР Євген Петрушевич. 

16.06.1578 У Львові страчено Івана Підкову. 

21.06.1978 - Помер  в  Одесі  Василь  Шалайда, лемківський  різьбяр. 

27.06.1938 - Народився у с.Ожинна Ясельського повіту Іван Опалак – 

лемківський активіст, фотограф.  

 

VII. ЛИПЕНЬ 

 

01.07.1918 - Засновано університет у Кам’янці-Подільському. 

08.07.1988 - Створено  у  Львові  суспільно – культрурне  товариство 

“Лемаівщина”. 

09.07.1883 - Засновано українське торгівельне підприємство „Народна 

торгівля” у Львові. 
13.07.1758 - Помер український культурно-освітній і церковний діяч, 

професор і ректор Києво-Могилянської академії Манасій 

Максимович. 

13.07.1903 - Народився у с.Вілька Сяніцького повіту Петро Сухорський - 

різьбяр 

21.07.1928 - Народився  в  с. Тилич  Новосанчівського  повіту  Іван 

Головчак – поет,  громадський  діяч. 

22.07.1963 - Відкрито  в  Устю  Руському  пам’ятник  лемкам – борцям  

проти  фашизму.  Автор –  скульптор  Григорій  Пецух. 

27.07.1843 - Народився  в  с. Верхомля  Велика  Володимир  Хиляк 

(Єронім  Анонім) – письменник. 

 

VIII. СЕРПЕНЬ 

 

01.08.1843 - Народився  в  с. Висова  Горлицького  повіту  Матвій 

Астряб –  педагог,  історик,  громадський  діяч. 
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03.08.1833 - Народився Омелян Огоновський – український 

літературознавець, автор „Історії літератури руської”. 

04.08.1898 - Помер  кардинал  Сильвестр  Сембратович. 

06.08.1928 - Народився в с.Микова  Свидницького  округу  (Словаччина) 

Андрій  Вархола (Енди  Вархол) –  художник,  

кінорежиссер. 

12.08.1983 - У  с. Устя  Горлицьке  пройшла  перша  Лемківська  Ватра 

16.08.1933 - Народився  у  Великому  Березному  на  Закарпатті  
Михайло Романишин –  художник, заслужений  діяч  

мистецтв  України. 

20.08.1968 - Розпочато  будівництво  Музею  культури  лемків 

у  с. Зиндранова  (Польща). 

25.08.1933 - Народилася Ніна Байко в с.Яблониця Короснянського 

повіту – народна артистка України, лауреат Національної 
премії ім.Т.Шевченка. 

988 - Хрещення Русі-України. 

 

ІХ. ВЕРЕСЕНЬ 

 

06.09.1988 - Помер  у  Львові  Іван  Желем –  письменник. 

12.09.1903 - У Полтаві відкрито пам’ятник І.Котляревському. 

13.09.1848 - У Львівському університеті відкрито кафедру української 
мови. 

  

Х. ЖОВТЕНЬ 

 

06. – 26. 

10.1648 - 

Облога Львова військами Б.Хмельницького. 

07.10.1253 - Коронація Д.Галицького в Дорогичині. 
08.10.1938 - В Ужгороді створено перший автономний уряд Закарпаття 

на чолі з А.Бродієм. 

08.10.1923 - Народився Іван Одрехівський у с.Вілька Сяніцького повіту 

– різьбяр. 

8. – 10. 

10.1993 

У  Львові  проходив  Конгрес  Світової  Федерації  Лемків 

10.10.1968 - Помер   у  Криниці  Никифор (Єпіфаній  Дровняк)– 

видатний  лемківський  художник. 

11.10.1988 -   Помер  у  Трускавці  Григорій  Бенч – талановитий  

лемківський  різьбяр. 

11.10.1913 - Народився о.Степан Дзюбина в.с.Гладишів Горлицького 

повіту. 

13.10.1933 -   У Нью  Йорку  пройшли  перші  збори  “Комітету  допомоги 

Лемківщині”  ( від  1935 р. ООЛ ). 

14.10.1888 -   Народився  у с. Красне  на  Тернопільщині  Степан   

Ванчицький – правник,  лемківський  активіст. 

15.10.1913 - Народився  у с. Висова  Орест  Гижа –  лікар,  фольклорист, 
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автор  збірки  “Українські  пісні  Лемківщини”. 

16.10.1648 -  Максим Кивоніс обложив Львівський замок. 

18. – 19. 

10.1918 - 

Проголошення Західної області УНР і утворення УНР у 

Львові. 
19.10.1913 - Відбувся з’їзд руських вчених у Львові. 
20.10.1888 - Народився Василь Барвінський у м.Тернополі – український 

композитор, професор. 

  

ХІ. ЛИСТОПАД 

 

01.11.1898 - Народився  в  с.  Вільхівці  Сяноцького  повіту  Дмитро 

Бедзик – український  письменник, автор  трилогії 
“Украдені  гори”. 

03.11.1918 - У Чернівцях буковинське народне віче проголосило 

возз’єднання Північної Буковини з Україною. 

04.11.1888 - Народився  у  с. Лабова  Дмитро  Вислоцький ( Ваньо 

Гунянка) –  громадський  і  культурний  діяч,  журналіст. 

04.11.1918 - Проголошено  створення  Східнолемківської  республіки з  
центром  у  Команчі. 

08.11.1903 - Народився Дмитро Шалайда в с.Балутянка Сяніцького 

повіту – різьбяр. 

09.11.1918 - УНР  проголосила  створення  Західно – Української 
Республіки,  до  якої  приєдналася  Східнолемківська 

Республіка. 

10.11.1928 - У Києві відкрито дім – музей Т.Г.Шевченка. 

11.11.1828 - Народилася Ганна Барвінок. 

12.11.1808 - Народився Осип Бодянський. 

13.11.1803 - На Соловках помер останній кошовий Запорізької Січі 
Петро Калнишевський. 

14.11.1918 - У Києві створено АН. 

18.11.1928 - Народився Мирон Амбіцький в с.Прусік Сяніцького повіту 

– скульптор. 

26.11.1933 - Народився Іван Мердак в с.Райське Сяніцького повіту – 

скульптор і різьбяр. 

29.11.1778 - Народився Григорій Квітка-Основ’яненко – український 

письменник. 

30.11.1903 - Народився  в  Петровці ( Югославія )  Йосип  Костельник – 

письменник,  фольклорист. 

 

ХІІ. ГРУДЕНЬ 

 

05.12.1918 - На  віче  в  с. Фльоринка  Грибівського  повіту  

проголошено  створення  Західнолемківської  республіки. 

06.12.1903 - Народився композитор, диригент і педагог Микола Колесса. 

08.12.1868 - Заснування „Просвіти”. 

09.12.1863 - Народився Борис Грінченко – український письменник, 



 24

лексикограф. 

23.12.1873 - Заснування НТШ. 

24.12.1653 - Перемога військ Богдана Хмельницького під Жванцем. 

27.12.1923 - Народився  у  с. Ванівка  біля  Кросна  Михайло  Вороняк –  

диригент,  художній  керівник,  хормейстер. 

28.12.1973 - Помер  у  США  Орест  Турковський –  композитор,  

професор. 

29.12.1978 - Помер  у  Львові  Роман  Соболевський –  педагог,  

музикант, культурний  діяч. 

 1893 -     Засновано  першу  “Просвіту”  на  Лемківщині  в  с. 

Одрехова. 

 1968 - Відкрито постійну експозицію у Свидницькому музею 

українсько-руської культури. 

 

 

 

(сторінка повноколірна з картинами) 

Р.Копильчак „Зима”. Полотно, олія 

На звороті: Р.Копильчак „Там, де зима з весною зустрічаються”. Полотно, олія. 

 

 

 

Василь Хомик 

 

Новорічна посівальна 
 

Сієм, сієм, посіваєм, 

З новим роком вас вітаєм, 

З новим святом новорічним 

Добрим, щедрим і ліричним. 

 

Всім бажаєм щиро нині 
В нашій рідній Лемківщині 
Жити славно й працювати, 

Край з руїни підіймати. 

 

Щоб дзвеніли гори, води, 

Всі хилилися до згоди, 

Скрізь ширилася обнова 

І дзвеніла рідна мова. 

 

Сієм, сієм, посіваєм, 

Благ земних усім бажаєм, 

Щастя, радості в родині, 
В нашій славній Лемківщині! 
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Марія Горбаль 
Хліб у різдвяній обрядовості лемків 

 

У лемків, як усіх українців Карпат, як і взагалі усіх українців, було велике  

шанобливе ставлення до хліба. Велична  його роль і в усіх  звичаях та обрядах, і 
особливо у різдвяній обрядовості. Річ у тім, що лемки, як і всі народи 

слов’янського світу, були хліборобами, а тому у різдвяній містерії вони 

пошановували не духів лісу, а духів землі, духів хліборобства. Отож 

центральним стрижнем усіх кодових елементів різдвяної містерії були 

ритуальний хліб „карачун”, сніп (“дідух”) і кутя, і вони концентрували на собі 
основну магічну енергію.  

...Ритуальний різдвяний хліб лемки  називали крачуном. (У різних 

місцевостях Лемківщини назва його була дещо видозміненою: карачун, керечун, 

корочун, крайчун, а також струцель, струделя, просто хліб тощо).  Щодо самого 

терміна “крачун” (“корочун”), то з приводу його етимології немає одностайної 
думки, хоч його прадавність не викликає жодного сумніву. Найімовірніше, слово 

”крачун” запозичене з латинської мови – ”creationem” (обрядовий хліб на Святий 

вечір) і потрапило в українську мову за посередництвом східнороманських мов. 

Згідно із записом у Новгородському літописі під 1143 роком, первісно 

назва крачуна була перенесена із назви певного календарного періоду на назву 

ритуального хліба: “Стояща вся осенина дъждева от Госпожина дни до 

Корючюна”.  Те саме значення крачуна як назви зимового свята збереглося у 

югославських русинів: “На треци дзень кед було шнігу то шицка младеж санкала 

на санках а хлапци на коньох “розганяли” Крачун (Рождество). Югославські 
русини села Войводини, що переселилися із Закарпаття ще в XVIII ст., також 

використовують словосполучення “крачунски швета” на означення цілого 

святкового періоду, хоч разом із тим відомі тут ще дві інші семантичні варіації: 
“крачунска вечера” на означення Святої вечері та власне “крачун” як обрядовий 

хліб. Підтвердженням цього є, власне, і сама назва Різдва в різних народів, 

зокрема у румунів – “Кречіун”– співзвучна із назвою свята у словенців чи болгар 

– “Крачун”. Однозвучна із назвою ритуального хліба і назва самого свята Різдва 

Христового деякими мовами карпато-балканського реґіону: чеською – Kračun; 

угорською – Karáczony;  молдавською  – Крэчун... 

На усій території Лемківщини зафіксовано магічні дії із хлібом у різдвяній 

містерії, які б мали спричинитися до великого урожаю збіжжя у наступному році. 
Причину неврожаю лемки вбачали у неточності проведення таких магічних дій. 

Зокрема, на північній Лемківщині зафіксований такий ритуал: коли ґаздиня 

нарізала хліб (чи поклала три або п’ять хлібин, с. Присліп, повіт Лісько) на 

Вечерю, ґазда питав дітей: “Ци видити мя з-за хліба?” – Діти відповідали, що ні. 
– “То абисте мя так не виділи з-за нашого збіжя в поли”. 

На західній Пряшівщині (південна Лемківщина) на стіл клали гору хліба, 

за яку господар ховався і виконував ті самі замовляння, запитуючи: “Ци видите 

ня споза гори хліба?”. Усі хором відповідали: “Не видиме”. Тоді він говорив далі: 
“Бодай сте ня так не видили вліті зо жита, пшениці і шиткой пашниці”, – щоб 
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таке високе вродило збіжжя. 

Як зазначає М. Костомаров у науковій розвідці „Праздники языческих 

славян”,  праслов’яни по закінченні довгих весняно-літніх свят Лади починались 

польові роботи, які супроводжувалися піснеспівами. Коли жнива закінчились,  

відзначалось інше свято – Свантовити-Лади, яке тепер називається обжинками. 

Саксон Граматик так описує це свято у прибалтійських словян: „В день, 

призначений для свята жнив, ...жрець входить у святилище, тобто внутрішню 

частину храму, ...і дивиться, чи є вино в розі, який знаходиться в правій руці 
ідола. Якщо немає або ж залишилось мало, то це є прикметою доброго врожаю 

на наступний рік. Народ стоїть у зовнішній частині храму та перед храмом.  

Жрець допиває це вино, наливає у ріг свіжого, виходить до народу і, бажаючи 

кожному миру, спокою і здоров’я, випиває з рога вино, знову наливає і вкладає 

ріг в руку ідола (до наступного року). Після того жрець повертається до народу. 

Тоді виносять великий медовий пиріг і ставлять перед жрецем. Він питається: 

„Що, бачите ви мене?” - Йому відповідають: „Не бачимо!”- „Ну то щоб ви мене і 
наступного року не бачили за великим достатком!”  

     Це цінне повідомлення, - твердить М. Костомаров, - можна віднести і до 

нашого краю. До сих пір у малоросіян зберігся подібний обряд, тільки 

перенесений на час різдвяних святок. Батько сімейства сідає за стіл зі стравама, 

обставлений снопами,  і  запитує: «Чи бачите, діти, ви мене?»- Йому 

відповідають: „Не бачимо!”- „Ну то дай, Боже, щоб і на цей рік не бачили!” 

Після цього відбувалось святкування”.  

Подібний ритуал фіксує і О. Потебня у західнослов’янського племені руян 

на післяжнивному святі Святовида. Після закінчення обрядодій, які виконував 

жрець, перед ним ставили солодкий круглий пиріг висотою в людський зріст. 

Жрець запитував у людей, чи бачать вони його. Коли люди хором відповідали, 

що не бачать, він бажав, аби у наступному році його за пирогом зовсім не було 

видно. Дослідник, коментуючи цей обряд, пов’язує його з культом сонця. 

Очевидно, в давнину, у добу язичництва, ритуальний хліб уособлював 

божество, яке може викликати плодючість та багатий врожай наступного року, 

на честь якого в період зимового сонцестояння і випікали цей хліб.  На користь 

цієї думки говорить і сама назва свята різними балканськими мовами: сербською 

і хорватською - Božić; македонською - Божиќ; болгарською - Божич, Коледа. 

А в добу християнства?  Що уособлював різдвяний ритуальний хліб у добу 

християнства? Як твердить сучасний український філософ Вілен Горський, 

„...засвоєння християнських традицій (у Київській Русі, до складу якої входила 

Лемківщина.– М. Г.) відбувалося на багатій культурній основі, що відзначалася 

украй розвинутим відчуттям близькості людини до природи”. Разом з тим, 

християнський світогляд Київської Русі формувався внаслідок 

„взаємопроникнення насамперед двох найрозвиненіших культур стародавнього 

світу – греко-римської та культури Близького Сходу”. 

 Отож, чи не є у різдвяній обрядовості лемків, як, зрештою, усіх християн, 

той  ритуальний хліб символом новонародженого Ісуса, Сина Божого? .   „Я – 

хліб живий, що з неба зійшов” [Іван 6:51]. Логічно це так – на Святий вечір той 

ритуальний хліб, невід’ємний атрибут Різдва,  разом з дванадцятьма стравами 

(дванадцять апостолів), в усіх місцевостях Лемківщини весь час – від Різдва аж 
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до Водохреща (подекуди до Нового року, за старим стилем) – лежить посеред 

столу на чистій білій скатертині, на “пелені Ісусовій”, як висловлюється 

респондентка. 

  Скатертині ж (обрусу) в  інтер'єрі  житла  належало особливе місце, 

оскільки нею застеляли стіл (стіл-скриню), який  з  найдавніших часів в українців 

та  багатьох інших європейських народів,  за  світоглядними  уявленнями, 

вважався "престолом Божим". Митр. прот. М. Димид у статті „Свят-вечір: 

символіка Свят-вечірньої проскомидії” пише: „Стіл – це також місце, де 

спочиває новонароджене дитя. Стіл Тайної Вечері, стіл у храмі – престол, стіл 

родинний – всі вони мають як головного і найважливішого гостя – Ісуса Христа. 

Так само є із Свят-Вечірнім столом, щоб він міг так називатися, тут гостем 

повинен бути сам Ісус. 

Розглянемо, який був ритуальний хліб за формою, які його різновиди, 

призначення, ритуальні дії (подекуди) при  випіканні. 
Різдвяний ритуальний хліб пекли з тієї муки, яка була у господарстві 

(житньої чи пшеничної). Однак завжди додавали до замісу тіста свячену воду. 

Отож то був плетений „струцель” на три-чотири коси, збоку клали білий 

(пшеничний) і чорний (житній) хліби (с. Збоїска Сяніцького повіту). Таку ж 

дріжджову трійну плетінку („калач”), тільки ще посипану маком,  пекли у м. 

Криниця Новосандецького повіту, Свіржові Руській, Святковій Великій 

Ясельського повіту, інших селах центральної і східної Лемківщини. У с. 

Чорноріки (північна Лемківщина) пекли дві плетінки, одну з житньої, другу з 

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

знак спільного примноження ґаздівства. Лежали ті хліби на столі впродовж усіх 

свят аж до Водохреща. На Водохреще брали їх і ходили з ними кропити як 

всередині, так і ззовні все обійстя і хату. Потім їх їли з молоком. 

Інколи той ритуальний хліб випікався у спеціальній круглій формі із 
такими оздобами: склянкою по краях робили кола, а всередині тих кілець 

веретеном заглибини. Подекуди господиня пальцями значила три рівчики з трьох 

сторін.  У с. Мшані (центральна Лемківщина) ритуальний хліб був звичайної 
круглої форми і не мав особливої назви – просто хліб. Пекли його з житньої чи 

пшеничної муки, хто яку мав. По центру на столі клали  три круглі ритуальні 
хліби один на одного. Інші хліби були для споживання упродовж свят та для 

частування худоби. 

У  деяких селах  Свидниччини крачун пекли з чорної муки завбільшки з 

переднє колесо до воза, а його братів - з білої. 
У Гостовицях пекли два крачуни. Всередину крачунів давали часник, а 

зверху посипали маком. Разом із крачунами господиня запихала до печі ще хліби 

–  підпалки. Коли крачун спікся, ґаздиня клала його на стіл на вівсяну солому або 

розстелений необмолочений вівсяний сніп. Ця солома чи сніп залишались до 

Нового року. На Новий рік солому спалювали, а з крачуна вирізали середину і 
давали по кусочку худобі. 

Лемки Словаччини при випіканні “крачуна” у тісто клали пляшечку з 

медом, часник і сіль. Спікши крачуна, мед виймали, а часник і сіль залишали до 

Нового року, даючи потім худобі як своєрідний оберіг від відьом. Крім крачуна, 

пекли ще декілька менших хлібин, які називали “крачуновими братами”. 
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На східній Пряшівщині в карачуні запікали часник, стебло вівса, інколи 

його оздоблювали різними виробами з тіста, навіть у формі фіґурок. У с. 

Вавринець (Пряшівщина) у Святвечірньому ритульному хлібі, яким мали 

частувати корів, запікали шипшину свербогуз („шипшина собача”), „жебы на 

червоно не мочили”. На Пряшівщині разом із карачуном пекли ще й менші 
хлібини-підпалки, посипані маком (мак, особливо самосійний мак - у контексті 
українських магічних вірувань завжди виконував функцію апотропею). Їх давали 

їсти худобі, коли продавали, аби за неї одержати стільки грошей, як на хлібові-
підпалку було маку. Другим таким підпалком був (а його пекли разом із 
карачуном ) підпалок-боцманка, що вживався під час чарування проти 

небажаних полазників. Боцманку також називали полазничя. У Чабинах 

(пряшівська Лемківщина) пекли полазничя-ошіп’я. Пекли його не на печі, а на 

плиті. Часник, мед та зілля, що були запечені у карачуні, набували лікувальних 

та захисних (апотропеїчних) властивостей. Їх зберігали як засіб від недуг і для 

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

силу через контакт із карачуном, могли підкурювати худобу; часником її 
натирали, а мед використовували переважно як лік для очей).  

У с. Душатині як пекли хліб, “то саджали до пеца ще два малих опалянкы 

(опалянки – маленькі булочки, які споживали під час Святої вечері.– М. Г. ). 

Одным опалянком годували худобу перед самою Вечерею, жебы была здорова і 
добрі велася…”. “Другий малий опалянок хліба звався “крайчун”. Його пекли з 

жыта, посыпали зверху маком, а всередині мав перевернену догоры коріньом 

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

часник символізував поборену хворобу чи відвернену біду). Цей другий 

опалянок, “крайчун”, у с. Душатині клали перед Святою вечерею на вівсяний 

сніп, “дідух”. В іншій місцевості опалянки  пекли з пшеничної муки. “Крайчун” - 

хліб також з пшеничної муки з часником всередині. Їли його щойно на Новий 

рік, а до цього часу він лежав на накритому білим “обруском” столі. У с. 

Страхотині пекли малі “полазники” з монетою всередині, які називалися 

“щедрики”. 

Випікання ритуального хліба було пов’язане із різними повір’ями. Так, 

зокрема, як ґаздиня всадила тісто до печі, то підскакувала, щоб високо виросло 

(північна Лемківщина). А як витягнула, коли все попеклося, то білила челюсті 
печі, щоб в збіжжі не завівся “снітий” тощо.  

На Святий вечір карачун, як уже згадувалося, не їли. Він стояв на столі до 

Святого Василя (до Нового року за старим стилем) або до Йордану (залежно від 

традиції певної місцевості). Тоді його споживали з молоком... 

Отож, у карачуні, як у фокусі всіх ритуальних дій, перехрещувалися 

прадавні міфологічні і маґічні уявлення. 

У різдвяній містерії присутній ще один різновид хліба – просфора, 

круглий пісний хлібець, освячений в храмі, з витисненими буквами ІС ХР НІКА. 

У день Святого вечора зранку (на Велію) з кожної хати хтось спішив до церкви, 

“бо така єст традиція, же в тот ден правится Служба Божа о здоровлю вшыткых 

вірних. По Службі Божій кажда родина отримує свою просфорку”. (У східних 

лемківських селах, що знаходились межи польськими (с. Ратнавиця, східна 

Лемківщина), або змішаних польсько-українських у греко-католицьких церквах 
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не давали просфорок, а “платки”, за римо-католицьким обрядом).  

У с. Богуша, повіт Новий Санч, на Велію зранку  хтось один з дому носив 

до церкви плетінку на освячення, потім на Святій вечері батько надрізав її з 

одного боку, мати з другого, і тими кусочками, як просфорою, ділилась уся 

родина. Перед самою Вечерею клякають усі перед образами й моляться. По 

молитві засвічують свічку й сідають до столу. Голова сім’ї перекроює просфору 

на стільки частин, скільки в хаті осіб. Всі встають, батько кожному дає кусочок 

просфори, благословить Вечерю: “Дай Боже, щоб ми всі так разом у купці 
держалися, дочекалися до другого року, до другої коляди”. Отож тут хліб-

просфора виступає як символ ділення між потребуючими дарів, отриманих від  

Бога. Ця традиція асоціюється із єврейським звичаєм, коли господар дому ламав 

хліб під час трапези й роздавав його людям. Усі сідали до столу, аби спожити 

свій щоденний харч. Ламання і роздавання хліба було символом, що всі за 

столом поділяли одне й те саме життя. Коли вони ділили той самий хліб, одну й 

ту ж їжу, цим виявляли свою любов одне до одного, ділячи те, що потрібне для 

життя 

Таким чином, різноманітність магічних дій із Різдвяним ритуальним 

хлібом свідчить як про глибоку архаїку подібних ритуалів, так і про шлях 

еволюції цих ритуалів, які увібрали у себе чимало вторинних нашарувань, хоча і 
не змінили повністю свого основного аграрного стрижня. Поширення цього 

обрядово хліба українських горян було зумовлено, очевидно, міжетнічними 

зв’язками народів Карпато-Балканського реґіону, 

На святково накритий обрусом стіл кладуть корочун (калач) у сіні, на 

згадку про те, як Христос – хліб життя – лежав у яслах. Цей ритуальний хліб був 

стрижнем усіх кодових елементів різдвяної містерії. Усі інші речі були 

похідними або залежними: вони наче “заряджалися” відповідною магічною 

силою внаслідок прямого контакту із хлібом ( запечені у хліб, діткнуті хлібом, 

почастовані хлібом тощо). А відтак, наче своєрідні посередники чи медіатори 

передавали цю силу на  житло, худобу, людей чи ниву.  

У добу язичництва ритуальний хліб уособлює божество, яке впливає на  

плодючість та багатий врожай наступного року. У добу християнства – „...хліб 

живий, що з неба зійшов” [Іван 6:51].  А це означає, що в усі часи лемки, як увесь 

український народ, з покоління в покоління дотримувались своїх корінних 

національно-етнічних традицій, цими традиціями жили і в них прославляли 

свого Творця. 
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ДДДДОРОГАМИ  ОРОГАМИ  ОРОГАМИ  ОРОГАМИ      ІСТОРІСТОРІСТОРІСТОРІЇІЇІЇІЇ    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    

Історія пам’ятає про тих, що перемогли і збереглися; 

мертві народи історію не цікавлять, 

а коли й цікавлять, то хто про неї розповість... 

 
 

Ярослав Дашкевич, 

вчений, дисидент 
 

28 квітня 1947 р. шість дивізій Війська Польського розпочали виселення 
українського населення з західних окраїн українських етнічних земель, що в 
кінцевій фазі Другої Світової війни опинилися в межах Польщі. Це виселення 
отримало військову назву операції “Вісла”. Операція тягнулася кілька місяців і, 
практично, закінчилася в жовтні 1947 р. Проводилася вона з великими 

знущаннями над українцями і з особливою брутальністю. Було депортовано на 

захід і північ Польщі близько 1509 тисяч осіб, одночасно заарештовано і 
ув’язнено у післягітлерівському таборі Явожно, а також просто вбито кілька 

тисяч українців (у Явожно опинилися 3873 в’язні). Українців виселяли з 
Ряшівського, Люблінського і Краківського воєводст і розпорошено розселювали 

на понімецьких землях - в Ольштинському, Вроцлавському, Зєльногурському і 
Гданському воєводствах. За повернення в рідні місця заарештовували. Ця 

етнічна чистка проводилася під приводом боротьби з Українською 

Повстанською Армією, кількісний склад якої налічував тоді на даному терені 
близько 1400 бійців. Депортація мала знешкодити, нібито, допомогу, яку 
українське населення подавало повстанцям. 

 

Місце операції “Вісла” в політиці Польщі щодо українців 
 

Виникає питання, чи була операція “Вісла” якимсь відокремленим, може, 

одіозним фактом в історії польсько-українських стосунків у ХХ ст, чи, може, 

лише однією ланкою в політичній тенденції, що існувала, панувала, проводилася 

в життя, доля прикладу від другого десятиріччя ХХ ст. 
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Слід відверто сказати, що польсько-українські відносини принаймні від ХVI 

ст.  якщо не від ХІІІ ст. або і раніше - були погані і періодично вели до 

загострень: воєнних сутичок чи українських повстань проти польського 

панування. Таке загострення панувало також в період Австро-Угорської імперії 
(бо поляки посідали панівні позиції в Галичині - й використовували їх для 

національного гноблення). Польська сторона розгромила 1919 р. незалежну 

Західно-Українську Народну Республіку, а щодо Східної Галичини, заселеної 
переважно українцями, не виконала ухвали Ради послів 1923 р., що 

забезпечувала - формально - Східній Галичині статус автономного краю. Не має 

сенсу розгортати історію польсько-українських стосунків 20-30-х рр., але можна 

подати кілька штрихів: дві пацифікації українських сіл (тобто застосування 

принципу колективної відповідальності), поступова ліквідація українських шкіл, 

недопущення до утворення українського університету, ізоляція і переслідування 

українського руху на Волині, насильницька латинізація (на практиці - 

полонізація) і руйнування церков Холмщини, концентраційний табір у Березі 
Картузькій, в якому ув’язнювали без судового вироку і т.д., і т.п. Висновок 

зводиться до того, що Польща до 1939 р. не була державою, що визнавала дух і 
букву закону та міжнародні зобов’язання, а державна національна політика вела 

не до злагіднення відносин між панівною та непанівними націями, а, навпаки, до 

їх загострення. У середовищі польської націонал-демократії (ендеки) дійшло, ще 

до 1939 р., до підготовки планів виселення і розселення українців (їх було понад 

5 млн.) у Західній Польщі. Ці ідеї відбилися в таємній постанові  Ради міністрів 

Польщі з березня 1939 р., що зводилася до поступового витіснення українців з 

їхніх етнічних земель. Відносини між поляками та українцями на 

західноукраїнських землях 1939 р. виявилися загостреними до краю. Переходячи 

до операції “Вісла”, треба сказати, що вона стала цілком логічною ланкою - а не 

якимсь екстраординарним виявом - польської національної політики, в якій 

агресивною стороною була польська. Тим більше, що політика етнічних чисток у 

ХХ ст. взагалі застосовувалася тоталітарними режимами дуже широко. 

Є ще другий висновок. Протягом останніх років велися досить інтенсивні 
пошуки документальних даних про те, що, мовляв, команда здійснити операцію 

“Вісла” була дана з Москви. Поки що жодних переконливих доказів цього не 

знайдено. Немає наказу, розпорядження чи іншого документу з Москви до 

Варшави про проведення операції такого типу, скерованої проти українського 

цивільного населення. Тому фантастичними, позбавленими джерельної бази, 

виглядають твердження, що Польщу нібито прмпусили (хто? де? коли?) провести 

операцію “Вісла”. Історія польсько-українських відносин у ХХ ст. говорить про 

те, що капітал ненависти з обох боків зібрався дуже великий і окремої команди з 
Москви не було потрібно. Вистачало команди з Варшави. Не підлягає, однак, 

сумніву і те, що Москва - чи підпорядкований їй повністю Київ - не 

висловлювали жодних протестів проти операції “Вісла”, яка цілком відповідала 

широко застосованій Росією політиці етнічних чисток. З іншого боку, відомо, 

що, наприклад, під час переселення української людности (значною мірою 

насильницького) з території Польщі на територію України, ініціатива різних 

заходів виходила переважно з польського боку (про що свідчать документи, які 
зберігаються в Києві, у Центральному Державному Архіві вищих органів 
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державної влади й управління України - документи років три тому знову 

засекречені).  
 

Галина Щерба  
 

кандидат філософських наук, доцент,  

Львівський національний університет 

ім. Івана Франка 

 

Шляхи подолання наслідків депортацій українців з Лемківщини, 

Надсяння, Холмщини, в 40-х роках ХХ століття:  

Соціологічний вимір 
 

Події депортацій українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини в 1944-

1946 роках розглядаються в контексті усіх депортацій і виселень, всіх акцій, 

спрямованих на позбавлення людей права на батьківщину, які проводилися на 

етнічних українських територіях, починаючи від вересня 1939 року і протягом 

наступних кількох десятиріч. Вони здійснювалися злочинними режимами 

більшовицької Росії, гітлерівської Німеччини, польської сателітарної 
комуністичної влади і прислужників цих режимів, яких, на жаль, вдавалося 

знаходити в середовищі народів, що стали жертвами антигуманних держав. Події 
11 травня 1947 року, коли розпочалася акція «Вісла», стали одним із елементів 

того ланцюга злочинів, який був започаткований набагато раніше – це і ті 
більшовицькі вивози, які розпочалися в Галичині в 1940-1941 pp., – ми називаємо 

їх латинським словом «депортації», яке не передає всієї жорстокості знущань 

щодо людей, дітей, хворих, що гинули в дорозі і в місцях виселення, з яких 

знущалися попихачі влади. 

Вчені – історики намагаються глибоко сягнути витоків тих подій і дати їм 

оцінку. Починаючи з 1990 року ми проводимо соціологічні дослідження серед 

учасників подій українсько-польських переселень в 1944-1946 роках. Опитано 

785 переселенців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини методом пресового 

опитування. Крім анкет, ми одержали ще й листи-спогади. 

Від переселенців з Лемківщини ми одержали 235 анкет, з Надсяння –385, з 
Холмщини – 165. Опитані – люди в основному середнього і старшого віку: від 

40 років і поза 60. Але найбільш активними виявилися шістдесяти-

сімдесятирічні, їх 51,2% (табл. 1). 

Найвищого апогею насильницькі виселення досягли в 1945 році (про це 

вказали в анкетах 44.5 відсотків опитаних переселенців) і в 1946-му – 

30 відсотків.  

Як показують результати соціологічного дослідження, лише 4,8 відсотка з 

числа переселенців, котрі надіслали нам листи з анкетами, «добровільно» 

переселилися. З них – 7,1 відсотка – добровільно переселені з Лемківщини. 

Нелегко було людям залишати свої прадідівські оселі, майно, прощатися з 
своїм рідним краєм. І досі вони чують плач і крики, з якими покидали люди свої 
села. Деяких жінок чоловіки виносили на руках на дорогу, насильно відриваючи 

їх від рідних порогів, – пишуть у своїх спогадах переселенці… І перевозили 
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переселенців з рідних місць в антисанітарних умовах, про це підтверджують 

96 відсотків опитаних. 

Про подібні факти переїзду пишуть майже усі переселенці. Виванта-

жували людей в степу на тупикових станціях, як правило, під вечір. Ніхто не 

поспішав до них підходити. Потім розселяли їх по селах. Страшно було 

дивитись на колись заможних селян, які раптом були перетворені в рабів. 

Підселяли людей до місцевих жителів, які після війни й самі жили в скрутних 

умовах. 
 

Таблиця 1 

Результати пресового опитування «Переселення очима переселенців – з відстані 
півстоліття» (у відсотках до кількості опитаних) 

Питання анкети 
Лемківщина 

Холм-

щина 

Над-

сяння 
Всього 

N=235 N=165 N=385 N=785 

Рік переселення 1944 6,5 18,3 3,7 7,6 

1945 44,1 43,7 45,1 44,5 

1946 41,8 35,2 21,0 30,0 

1947-1952 7,6 2,8 30,2 17,9 

Вік респондентів 31-50 років 13,6 9,1 19,7 15,7 

51-60 років 23,9 43,0 34,0 33,1 

старші 61 року 62,5 47,9 46,3 51,2 

Чи міняли місце прожи-

вання після переселення 

так 76,1 83,8 62,3 70,9 

ні 23,9 16,2 37,7 29,1 

Чи Ваше переселення 

було для Вас добро-

вільним 

так 7,1 6,3 2,8 4,8 

ні 92,9 93,7 97,2 95,2 

Чи були забезпечені 
нормальні санітарно-

гігієнічні умови під час 

переселення 

так 5,4 1,4 4,3 4,0 

ні 94,6 98,6 95,7 96,0 

Чи мали Ви відповідні 
житлові умови на новому 

місці поселення 

так 17,4 19,7 13,3 15,8 

ні 82,6 80,3 86,7 84,2 

Чи були Ви забезпечені 
місцем праці за бажан-

ням і професією 

так 20,7 28,2 29,6 26,8 

ні 79,3 71,8 70,4 73,2 

Чи доводилось Вам 

голодувати на новому 

місці поселення 

так 72,8 68,3 65,1 68,0 

ні 27,2 31,7 34,9 32,0 

Чи зазнали Ви 

переслідувань на місці 
поселення 

так 47,3 40,8 44,8 44,6 

ні 52,7 59,2 55,2 55,4 

3 часу Вашого пере-

селення минуло близько 

60 років. Чи зникла у Вас 

туга за рідним домом 

так 24,5 23,9 29,3 26,8 

ні 75,5 76,1 70,7 73,2 

Чи хотіли б Ви так 44,6 53,5 63,0 55,7 
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повернутись назад 

додому, якщо б Вам була 

надана така 

можливість 

ні 55,4 46,5 37,0 44,3 

 

У східних областях України веліли працювати в колгоспах, за працю нічого 

не платили, до людей ставились з підозрою, називали їх поляками. У західних 

областях України ще колгоспів не було. Люди наймались до господарів, які не 

дуже мали чим розплачуватись за роботу, і в результаті доводилось їм навіть 

голодувати. За даними соціологічного дослідження, про це стверджують 

68 процентів переселенців. 

Нові митарства почались у 1946 році, році під час засухи в східних 

областях України, знову переселенці прямували на захід, додому. Тут 

переслідування, затримки в дорозі, пошуки житла й праці, що доповнювались 

ще й голодом. Старші люди не витримували, вмирали. По кілька разів 

змінювали місце проживання у пошуках житла і праці, поки не втратили все 

своє майно і змушені були осісти будь-де. 

Про відсутність відповідних умов життя на новому місці поселення вказує 

84,2 відсотка опитаних переселенців. І лише 26,8 з числа опитаних переселенців 

змогли влаштуватися на роботу за фахом. 

Серед переселенців були й такі, які зазнали переслідувань на новому місці 
поселення – 44,6 відсотків за результатами нашого дослідження. І тут їх не 

минули сталінські репресії, переслідування. Були також фальшиві свідчення 

односельчан. 

…З того часу минуло більше півстоліття. Загоїлися рани в душі і в серці 
багатьох, котрі залишилися живими із переселенців. А скільки ж їх загинуло, 

тих, невинних людей?! 

Результати соціологічного дослідження показують, що і досі не зникла туга 

за рідним домом. Це стверджують 73,2 відсотка опитаних переселенців. Туга за 

рідним краєм перелилась в поезію і пісні. 
Ось як згадує ці події Халанич Андрій із села Кальниця: 

«Я, Халанич Андрій Васильович, 1914 року народження. Поки я живий, 

хочу написати цю істинну історію, котра відбулась на моїх очах на Лемківщині. 
В 1945 році польська регулярна армія спалила наше село Кальницю. Мою маму 

розстріляли і багатьох людей. Так ми жили на цьому згарищі, хто яку будку збив 

і так жив, а хто подався на друге село. Голод, холод і таке інше. 

Частину села спалили (Сукувати) і частину села Середня. Так люди жили 

аж до травня 1946 року. Потім так звана карна експедиція, котра не рахувалася з 

людьми, збивала іх і гнала, як останніх собак на станцію. Тут сиділи під голим 

небом, під дощем по два—три тижні, а то й місяці. Далі вантажили, як худобу, в 

товарні вагони і везли без води, без гарячої їжі. Люди по дорозі мліли, 

вмирали… Якщо був совісний машиніст, то ставав, де можна було набрати води, 

але не було в що набрати, бо люди не були пристосовані. В дорозі стояли по три 

доби, а то й більше. А привезли на станцію, там знову страждання, люди 

розбігалися, селом ходили просити шмат хліба. 
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В хату одну заселяли навіть по три-чотири сім’і. Хати були без вікон, без 
дверей. Цього всього описати неможливо, як знущалася над людьми польсько-

сталінська машина». 

Спогад Черешнівського Антона з села Стежниця. 

„Я, Черешнівський Антон Костянтинович, народився 24 березня 1915 року 

в селі Стежниця, яке неподалік міста Балигород, в якому проживав і працював. У 

1944 році після фронту я переїхав жити до села Стежниці. Через певний час 

приїхало до Балигорода польське військо і стало життя нестерпним. 

Потім люди, коли сподівалися, що в їх село має прийти армія (а часто давали 

секретно знати польські „аківці”), то ще звечора забирали деякі речі, одежу, 

постіль, худобу і перебиралися в ліси. Так зробили і ми. Наступного дня в село 

прибуло військо, і коли не застали людей, погналися в ліс. Вони швидко 

наздогнали людей і почали багнетами розпорювати перини, бити людей.” 

Як відбувалося переселення, що сталося в 1945 році? Розповідає Микун 

Володимир Степанович з села Туринсько. 

„За допомогою танків, кулеметів й автоматів польське військо створювало 

„добровільне переселення”. Палали хати, падали жертвами ні в чому не винні 
люди. В нашому селі було спалено 5 хат, вбито 2 чоловіки. В селі Кальниця 

вбито 20 чоловік, в селі Завадка –32 чоловіки. Села Кальниця і Завадка були 

повністю при переселенні спалені. З тих сіл, які були спалені під час акції 
переселення, польська влада не давала людям майнових документів, без яких, як 

відомо, в УРСР не було компенсації. Після переселення вище названі села були 

спалені і стерті з лиця землі”. 

      А ось ще один лист-спогад Майковича Михайла Степановича: „Протягом 

1945-1946 років нас переслідували польські власті за допомогою війська. Наше 

село Чистогорб Сяноцького повіту межує з чехословацьким кордоном. Коли 

набігали на села війська, то ми переходили на сторону Словаччини і там 

переховувались”. 

      У своїх спогадах Ференц Іван Михайлович, переселений із села Прилуки 

Сяноцького повіту, згадує: 

„ …Люди не хотіли коритися примусовому виїзду, оборонялися на рідному 

порозі, на рідній землі, прийнявши катування і смерть. Що війною в 1944 році не 

була зруйнована, спалена моя батьківщина Лемківщина, то в 1945 і в 1946 роках 

це зробили розлючені польські вояки. Палали багаття, лилася кров, падали вбиті, 
не сотні, а тисячі, декотрих і не було кому схоронити”. 

       Читаємо ще один лист-спогад Барни Анни Іванівни:  

„Мене везли (моїх родичів, батьків) цілий місяць до Дніпропетровська. 

Пережили коросту, голодівку, все було. Втікали ми, запрягли корову, але по 

дорозі її вкрали. Ми у вантажному вагоні поїздом приїхали в Красне Львівської 
області, а потім нам сказали, що далі кордон. 

      Так ми і зосталися в Красному. Ми працювали і чекали, коли поїдемо додому. 

Мама з жалю того померла, тужила за своїми. Брати також повмирали молодими 

з туги. А я все хворію. Я по жебрах ходила по селах. На одинадцятьох квартирах 

сиділа, набідилася тяжко. Невже ж ми не такі люди і без серця, як усі на планеті? 
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      Не питайте, чи хочемо їхати, а дайте наказ, хоч би вмерти на своїй землі. Бо 

мої батьки хотіли на колінах іти на своє. Дайте мені там житло і всім, то всі 
поїдуть лемки. Пустіть мене хоч поцілувати моє обійстя…”  

Читаємо ще один лист-спогад Жили Марії Василівни, переселенки з села Яселко 

Сяноцького повіту. 

      „Мої батьки проживали в селі Яселко Сяноцького повіту. Назву село 

одержало від річки, яка протікала тут і впадала в Сян. Батько мій ще живе, а мати 

померла, так і не діждавшись часу, щоб хоч раз побувати в рідних місцях. 

Переселили моїх батьків у 1945 році. Ніколи не забуду тих хвилин, коли мама зі 
сльозами на очах і з надзвичайною тугою розповідала нам, дітям, а нас було 

четверо, про свою Батьківщину. „Якби могла, то б на крилах полетіла туди”, – 

повторювала завжди мама”. 

      Переселення проводилось без попередження. Серед ночі вдирались у хату і 
виводили людей на вулицю, хто в чому був одягнутий. 

      Часу на те, щоб зібрати хоч які-небудь речі, не дали. «Щасливим» був той, 

хто звечора не випряг коней з воза, тому міг їхати кіньми. А решту людей гнали 

пішки. 

Моїх батьків поселили у селі Новосілка колишнього Скалатського району 

на Тернопільщині. В старенькій хатині з однією кімнатою, що водночас була і 
кухнею, поселили дві сім’ї: моїх батьків з двома дітьми і батьком (по татові) та 

батьків моєї матері з чотирма дітьми. Умови проживання були надзвичайно 

важкі. Через рік з надією на повернення на батьківщину, мої батьки переїхали на 

Самбірщину, у село Радівки. Тут їм виділили стару хату, господарів якої вивезли 

в Польщу. Хатина була стара, кімната, яка не опалювалась, і кухня. Так і 
тулилася у цій хатині наша сім’я аж до 1964 року, поки батьки побудували іншу 

хату, правда, теж із старої дерев’яної, купленої в горах. 

Все своє життя батьки ледве зводили кінці з кінцями. Виростили 6 дочок. 

Все своє життя мати працювала у колгоспі, а батько – спочатку на цукровому 

заводі, а потім на меблевій фабриці… 

Побували деякі земляки моїх батьків у рідних місцях і зі сльозами на 

очах розповідали, що села всі зразу ж були спалені, поляки порозвалювали 

церкви, все поросло лісом. І навіть річка пересохла з туги за людьми, що 

покинули рідний край»… 

Так трагічно закінчився другий етап виселення українців з Лемківщини, 

а також із Надсяння, Холмщини та Підляшшя. 

Результати соціологічних досліджень та спогади лемків були опубліковані в 

пресі. Автор неодноразово виступала з доповідями на міжнародних наукових 

конференціях у Львові, Києві, Тернополі, Івано-Франківську, Кам’янець-

Подільському – Україна; Перемишлі, Щеціні – Республіка Польща, Мюнхені – 

Німеччина, Созополь – Болгарія та ін.  

З метою розвитку українсько-польських зв’язків і перспектив подальшого 

співробітництва між Україною і Польщею я провела пресове соціологічне 

дослідження «Образ країн-сусідів в Україні і Польщі». За допомогою анкети, 

опублікованої в газеті «Молода Галичина» від 15 травня 1992 року. Надійшло 

1200 анкет від читачів газети, різних за віком, статтю та професією, освітою, 

національністю, українців – 93% (табл. 2). 
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Половина опитаних вважає, що співробітництво між Україною та 

Польщею могло бути більш тісним, 16% – думають, що воно розвивається 

нормально, 24% – вважають, що немає необхідності поглиблювати його, воно 

і так занадто інтенсивне. Отже, більшість українців бажають, щоб 

взаємовідносини між Україною і Польщею надалі складались добре. 

Таблиця 2 

Відповіді респондентів на питання, чи бажають вони брати участь у 
збереженні культурних цінностей в Україні та Польщі (в %) 

Культурні ініціативні заходи Хотів би Не хотів би 
Важко 

відповісти 

Збереження і реставрація пам’яток 

української культури на території 
Польщі 

74 6 20 

Збереження українських звичаїв, 

традицій, мови на території Польщі 
76 7 17 

Передача українських культурних 

цінностей з Польщі на територію 

України 

73 9 18 

Збереження і реставрація пам’яток 

польської культури на території 
України 

60 16 24 

Збереження польських звичаїв, 

традицій, мови на території 
України 

52 25 23 

Передача польських культурних 

цінностей з України на територію 

Польщі 
46 29 25 

 

Щодо можливого повернення українських репатріантів 40-50-х років знову на 

Лемківщину, в Надсяння, на Холмщину, в Підляшшя, то 71% жителів Галичини 

вважають, що потрібно надати їм таку можливість, якщо вони захочуть цього, 

18% не бачать потреби повертатися їм назад, і 11 % – не задумувались над цим 

ніколи (табл. 3). Результати соціологічних досліджень опубліковані також в 

пресі. 
Таблиця 3 

Відповіді респондентів на питання, як вони ставляться до можливого 

повернення переселенців знову на Лемківщину 

 
В % до числа всіх 

опитаних 

Потрібно надати їм можливість повернення на 

батьківщину, якщо вони захочуть 
71 

Не бачу потреби повертатися їм назад 18 

Не знаю, не думав про це 11 
 

У 1993, 1995, 1996, 2000, 2002, 2004. 2007 роках проводились соціологічні 
дослідження представників суспільно-культурних товариств «Лемківщина», 
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«Холмщина», «Надсяння» з метою вивчення національної самосвідомості 
українців, можливостей повернення їх на батьківщину та перспективи 

співробітництва України та Польщі. 
Розглянемо результати експертного соціологічного дослідження, 

проведеного авторкою у травні 2007 р. Опитано 45 експертів в м. Львові та 

Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

Більшість опитаних експертів – 66,7% підтримують виплату компенсацій 

депортованим українцям в 1944–1946 роках з Лемківщини, Холмщини, 

Надсяння, не підтримують – 15,6%, і важко відповісти – 17,7%. 

Можна сказати, що проявляється толерантність і повага до вшанування 

пам’яті щодо жертв українсько-польських конфліктів, розуміння того, що обидві 
сторони були жертвами обставин – так вважають 95,6% і 4,4% не відповіли на це 

запитання. 

На думку опитаних експертів – 55,6% вважають, що відбулись останнім 

часом позитивні зміни у суспільній свідомості жителів Польщі та України, щодо 

ставлення до поховань українців, які загинули під час бойових дій, а також жертв 

українсько-польських конфліктів, 33,3% – вважають, що не відбулось 

позитивних змін і 11,1% було важко відповісти на запитання. 

Часова дистанція, а також документи, якими ми зараз володіємо, дають 

підстави більш точно і об’єктивно визначити причини цих депортаційних акцій і 
з’ясувати, чи була можливість уникнути українському народові цих трагічних 

подій. Глибокий аналіз документів, зовнішньої і внутрішньої ситуації, в якій 

опинились українські лемківські землі наприкінці 30-х і в 40-х роках ХХ ст., 

дають підстави зробити невтішні висновки: за тих обставин уникнути цих 

трагічних подій, внаслідок яких у західних регіонах України було репресовано, 

депортовано або знищено понад 3 млн. чоловік, практично не було можливості. 
Тому що Україна була поневоленою і розчленованою, а ті держави, які 
вирішували її долю, вели до подальшого її роз’єднання.  

 

 

Іван Красовський 

З історії визвольних змагань 
(До 90-річчя проголошення Східно-Лемківської республіки (Команча) і Західно-

Лемківської республіки (Фльоринка) 

*** 

Історія створює суспільству нерідко дуже несподівані перспективні ситуації. 
На жаль, суспільство не завжди є готовим використати дари історії і скеровувати 

ці дари у потрібному напрямку. Особливо несподівані результати  і можливості 
приносять для суспільства різні політичні розрухи, війни. Неодноразові 
можливості для власного визволення отримував від історії український  народ. 

Але через незгоди, розпорошеність у світогляді, можливості сильніших сусідів 

зводили нанівець потрібні перспективи. 

Великі можливості для визволення поневоленим народам царської 
Російської імперії та Австроугорської імперії приніс власне  розпад цих імперій у 

Першій Світовій війні. На руїнах царської імперії проголошено створення 

Народної Республіки (УНР), а на руїнах Австро-Угорської імперії проголошено 
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створення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). У січні 1919р. вони 

об’єдналися в єдину українську державу. 

1 листопада 1918 року припинила своє існування Австро-Угорська імперія. 

На її розвалинах створилися умови для формування і проголошення нових 

державних об’єднань. Утворилася нова Австрія, як також Угорщина, 

Чехословаччина, Польща, згадана вище ЗУНР. 

Заявили про свої права на самостійність також русини (українці) Західних 

Карпат, яких названо лемками (від мовної частки „лем”, що її вживали замість 

лише, тільки). 

Проживали лемки по обох схилах Західних Карпат між ріками Сяном та 

Боржавою на Сході і Попрадом на Заході, займаючи територію у 10тис.кв.км. 

Кількість лемків досягала у Караптах 300 тисяч і складала 90-95% населення 

всього терену. У своїй історії лемки постійно вели боротьбу за визволення від 

гніту угорських і польських поневолювачів. 

Перші спалахи визвольної боротьби загорілися на Сяніччині (Східна 

Лемківщина). 3 листопада 1918 р. парох села Вислік Великий о.Пантелеймон 

Шпилька отримав прокламацію про проголошення ЗУНРу. Разом з парохом села 

Вислік Нижній о.Михайлом Теслею і учителем Грицем Судомором вирішили 

скликати наступного дня селянське віче у місцевій школі. 
4 листопада до школи прибуло 70 делегатів із сіл Вислока, Команчі, Полав, 

Полян Суровичних, Дарова, Щавного, Прибишева. До згаданих сіл приєдналися 

селяни Репеді, Лупкова, Должиці, Чистогорба, Явірника, Радошиць, Ославиці, 
Лукового, Зубенського, Смільника, Микова, Душатина,Прелук. На зборах 

засновано Повітову Українську Національну Раду з осідком у Вислоці Великому 

(вижньому), головою якої  обрано о.П.Шпильку та проголошено створення 

Східно-Лемківської Республіки.  

Названо її також „Команецька Республіка”, бо тут, у селі Команчі 
знаходився головний оборонний штаб. 

Вибрано управу з 11 осіб, яку очолили о.П.Шпилька та селянин з Команчі 
Андрій Кир – комендант міліції. Ухвалено форму і зміст державної печатки. Для 

організації протипольського фронту та надійної охорони границь проголошеної 
республіки, о.Шпилька привіз з Угорщини до Вислока 12 офіцерів, розділивши 

їх до шести станиць у селах Вислоці, Суровиці, Команчі, Щавнику, Куляшному, 

Репеді. На жаль, необхідну зброю зі Стрия не вдалося привезти. 

У грудні 1918 р. на черговій нараді уповноважених у Вислоці прийнято 

ухвалу приєднати Східно-Лемківську Республіку до ЗУНРу. 

У той же час уже на початку листопада 1918 р. у різних повітах центральної 
і західної Лемківщини відбулися народні віча. В Криниці створено „Руську Раду” 

для Новосанчівського повіту, в Гладишеві для Горлицького. Усі „Ради”, 

об’єднував Верховний Лемківський Союз” в Горлицях. Політично усі „Ради” 

дотримувалися „русинської” антиукраїнської орієнтації. До „Верховного 

Лемківського Союзу” не приєдналася Сяніччина із  Східно-Лемківською 

Республікою. Фактично всім визвольним рухом у ценральній та західній 

Лемківщині керувала Грибівська „Руська Рада”, підготовляючи грунт для 

створення  „Руського уряду” у Фльоринці. 
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5 грудня 1918 року на селянському вічі у Фльоринці Грибівського повіту 

проголошено створення Західно-Лемківської Республіки. Делегати як 

української так і староруської орієнтації (другі становили більшість) ухвалили, 

що єдиним розумним і корисним для руського народу західних Карпат є 

об’єднання просторів від Сяноку до Попраду в єдиній Руській республіці. Після 

дискусій більшістю голосів ухвалено приєднання „республіки” до Росії. 
Віче ухвалило створити тимчасовий уряд в складі Ярослава Качмарика 

(адвокат, президент республіки), Дмитра Хиляка (священик, міністр внутрішніх 

справ), Микола Громосяк (міністр сільського господарства). На урядових 

паперах ставилася округла печатка і штамп з написом „Руська народна 

Республіка”. 

„Руський уряд” насправді деякий час утримував владу. Він заборонив 

учителям-лемкам присягати польському урядові. Делегація „Руського уряду” на 

чолі з Качмариком їздила до Варшави для переговорів з прем’єром 

Є.Кочаровським. „Руський уряд” затвердив меморандум Празькій мирній 

конференції про визнання Західно-Лемківської республіки. Щоправда в Парижі 
меморандум відкинуто, а делегацію лемків навіть не було допущено на засідання 

Паризької мирної конференції. Не вдалося виїхати представникам „Руського 

уряду” до Росії для налагодження контактів. Стало очевидним, що контакти з 

далекою Росією нездійснимі. Тому „Руський уряд” подався до уряду 

Чехословаччини з пропозицією прийняти „Республіку” під своє 

покровительство. Уряд Чехословаччини, побоюючись ускладнень з урядом 

Польщі, від пропозиції відмовився. 

Рух за самовизначення розвивавсятакож на Закарпатті. У листопаді 1918р. 

на вічу в Любовлі селяни вирішили відірватися від Угорщини. Цю роботу 

проводила „Руська Народна Рада” в Пряшеві. Віча відбувалися також в багатьох 

селах Пряшівщини та Закрпаття. Але визвольні змагання  східної, центральної і 
західної галицької частини Лемківщини, як також південної її частини 

(Пряшівщини) кінець-кінцем закінчилися поразкою і були зведені нанівець. 

*** 

 

Причини поразки визвольного руху на Лемківщині 
Навряд чи хтось з поважних істориків, економістів та інших верств людей 

науки відважився на початку визвольного руху в Західних Карпатах пророчити 

йому успіх. Рух цей був явно неорганізованим, незабезпеченим для перемоги.  

Все ж основною причиною поразки визвольного руху були глибокі незгоди 

між русинами Карпат, відсутність єдності в найважливіших ситуаціях, 

відсутність національної гідності. 
Після Першої Світової війни рішучу боротьбу проти українського народу 

підняли більшовики зі сходу і польські легіонери на заході. Потерпівши поразку 

у східній Галичині партія, „москвофілів” окопалася на Лемківщині, зміцнюючи 

тут антиукраїнську ситуацію. 

Східно-Лемківська Республіка прагнула до об’єднання з українською і тому 

польські легіонери вирішили якомога скоріше знищити її. Вони не давали 

спокою лемківським „бунтівникам”. Поляки зайняли Щавне, але під натиском 

селян з Прелук і Репеді цього разу змушені були відступити. Легіоністи 
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повторили напад на Щавне, але селяни відтіснили їх до Сянока, причому вісьмох 

роззброїли. 

23 січня 1919 р. великий загін польського війська напав на Вислік. Після 

завзятої сутички військо здобуло перемогу і вирушило до Команчі. У битві  
загинули селяни Федір Чура, Іван Карнафем, багатьох заарештовано. Коменданта 

поліції Щуровського після жахливих катувань польські вояки розстріляли. 

Діяльність управи припинилася. Західно-Українська Республіка не надто 

заважала полякам. Була антиукраїнською, що полякам було до вподоби, і не 

могла з’єднатися ні з далекою Росією, ні з Чехословаччиною. Але все-таки 

поляки не мали наміру безконечно терпіти „чиряк” на власному тілі. 
По шістнадцяти місяцях Західно-Лемківська Республіка під натиском 

польських властей і жандармерії припинила своє існування. Польський уряд 

зарештував творців республіки: Я.Качмарика, Д.Хиляка, М.Громосяка, яких 6 

місяців (до суду) тримали в тюрмі. 10 січня 1921р. в Новому Санчі розпочалося 

засідання суду присяжних. Не маючи доказів злочинності з боку підсудних, суд 

змушений був виправдати їх. 

І так визвольні змагання 1918 року на Лемківщині зазнали поразки. Інакше 

не могло бути. Відсутність армії, коштів, належних керівників виключали 

створення нового державного об’єднання при будь-яких умовах. Можна було 

при наявності згоди серед лемків, єдності дій розраховувати на створення, 

наприклад в границях Польщі Автономного Лемківського Реґіону для розвитку 

культури, науки, мистецтва. Шкода, що навіть через 90 літ лемки так і не 

усвідомили своїх політичних помилок. І сьогодні лемки розкидають власну 

гідність по різних словянських і несловянських закутках. 

 

 

Станіслав Кульчицький 

 

60 років тому почалася сумнозвісна операція „Вісла” 
 

Після Першої світової війни і укладення Версальського мирного договору 

на уламках імперій утворилися національні держави. У багатьох європейських 

країнах запанували ідеї однонаціональності, мононаціональності. Не був 

осторонь цього і Радянський Союз. У 1934-1936 роках відбулася депортація з 

території України польського і німецького населення з прикордонних регіонів. 

Виселено кілька десятків тисяч поляків і німців, розформовані національні 
райони. Раніше вістря репресій було спрямоване за соціальною ознакою. Після 

Голодомору, розкуркулення, приборкання селянства пішли репресії 
національного спрямування. Друга хвиля депортацій відбулася у ході Другої 
світової війни у 1944-1947 роках за домовленостями Сталіна із західними 

союзниками. Що стосується депортації українців з їхніх етнічних територій, то 

це, безумовно, було продиктовано прагненням керівництва комуністичної 
Польщі створити однонаціональну державу, і це завдання майже було виконано. 

Нині у Польщі національні меншини становлять не більше 3 відсотків населення 

країни. Безперечно, операція “Вісла” була насильницькою антигуманною акцією, 

яка принесла людям чимало горя і страждань. 10 років тому, коли відзначали 50-
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річчя цієї операції, сенат Польщі висловив своє ставлення, засудив її і висловив 

співчуття депортованим українцям. Тоді ж у журналі “Культура” подібну заяву 

зробили десятки знаних у Польщі людей. Серед них були Анджей Вайда, Яцек 

Куронь, Адам Міхнік, Єжи Гедройц, Лешек Бальцерович… У сеймі Польщі 
засудження операції “Вісла” і вибачення перед депортованими українцями ще не 

відбулося через усілякі партійні упередження. Ця болюча тема, як і інші 
суперечливі сторінки нашої спільної історії, для науковців Польщі і України вже 

не є білою плямою. Виходять друком солідні наукові праці. Їх об’єктивності 
сприяє співпраця служб безпеки України і Польщі, які відкривають для 

науковців свої архіви. Мудро кажуть деякі політики: залишимо ці питання 

історикам… 

 

 

Іван Омелянович Щерба 

член Проводу та наукової групи 

Львівського краєвого Братства ОУН-УПА 

 

Українська Повстанська Армія – явище феноменаольне 

в історії національно визвольних війн усіх народів світу 

 
65 років минуло вiд того часу, коли була створена Українська Повстанська 

Армія, яка в буремні роки Другої світової вiйни вступила в боротьбу за волю i 

незалежність України, боролася героїчно в нерівному бою проти таких, до зубів 

озброєних супердержав як нацистська Нітеччина, більшовицький Радянський 

Союз та більшовицьких партизан, каральних органів НКВД, польських 

пiдпiльниx формувань АК, угорських карателів на 3акарпатті та румунських зайд 

на Буковині. Отже, боротьба велась на вiciм фронтів, чого немає в жодній історії 
світу. 
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Ветерани Львівського Краєвого Братства УПА на Святі Героїв. 2-й справа 

І.О.Щерба м.Львів 21.05.2006р. Фото Г.Щерби. 

 

УПA унікальне явище в світовій історії. Вона не мала військкоматів, не 

організовувала призову, як це відбувалося у створенні армій усіх держав світу. 

До неї зголошувались юнаки i дівчата добровільно. УПА не мала запілля, яке би 

продукувало зброю, амуніцію, боєприпаси тощо. Все це фактично виборювалось 

у ворога в бою. Не мала УПA військових академій, інститутів. Вишкіл 

повстанців здійснювався в таборах вишколів офіцерами, якi служили у певний 

час у австрійській, польській, німецькій арміях. УПA мала свої військові штаби, 

пошту, медицину, продуману структуру регулярної армії. Не тала УПA тiльки 

дсржави, сама боролась за створення Української Соборної держави України. Не 

держава започаткувала УПА, а саме Українська Повстанська Армія створила 

державне тіло: вiд організації системи шкільництва на опанованих теренах до 

апогею державницького творення — Української Головної Визвольної Ради. 

Створена з iнiцiaтиви ОУН, Українська Повстанська Армія стала армією всього 

народу. Саме українська iнтeлiгeнцiя, робітники, селяни, службовці 
забезпечували розвідку, допомагали зброєю та боєприпасами, творили надійний 

естафетний зв'язок, рятували харчами, одягом, притулком, медикаментами тощо. 

В регулярних арміях все це робить держава. УПA була народною армією, 

боронила його насущні інтереси. УПA мала чiткi ідейно-пoлiтичнi підстави, 

справжню організаційну побудову, завершену однорідним центральним 

проводом і сумлінно опрацьовані плани дії. 
Перші вiддiли УПA почали створюватися на Волині й Поліссі: уже восени 

1941 року після того, коли нiмцi заарештували Степана Бандеру, Ярослава 

Стецька та інших членів державного управління проголошеного акту 

відновлення української держави 30 червня 1941 р. у Львoвi i почали 
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тероризувати українське населення на окупованій ними території грабунками та 

вивозом українців на примусові роботи до Німеччини. 

Серед українського населення організувалися зборні загони самооборони, 

які стали в обороні своїх людей. Такі перші загони створились уже у вересні 
1941 р. під проводом Тараса Боровця – "отамана Тараса Бульби" на Поліссі, а 

вже з осені 1942 р. почалось вишколювання й устаткування малих військових 

частин під проводом Сергія Качинського "Остапа". Уже з початком 1943 р. 

створені сотні УПA успішно атакували нацистські поліцейські бараки переважно 

на Поліссі i Волині. Слава про них скоро поширилась i уже весною та влітку 

1943 р. вiддiли УПA швидко зростали в силі й контролі території. Так 1943 р. 

було зареєстровано 178 боїв з нiмцями та більшовицькими партизанами. У боях з 

нацистами 2 травня 1943 р. гине нiмeцький генерал Віктор Люце. 

Сили УПA з кожним днем зростали i виникла необхідність поєднати всі 
повстанські вiддiли в одну армію під єдиною командою. Першим головним 

командиром УПA на Волині й Пoлicci був Дмитро Клячківський –"Клим Савур", 

а вже з осені очолив УПA Роман Шухевич, який розбудував нову повстанську 

військову силу УПА та почаа керувати всією збpoйнoю боротьбою. 

          Ареною кривавої стала величезна територія, принаймні 10 областей, 

загальною площею 150 тис. кв. км, на якiй проживало понад 15 мiльйoнiв 

населення. А ще треба до цього додати, що УПA вела активні бої на українських 

етнічних землях, що вiдiйшли за новою картою Європи за пресловутою лiнiєю 

Керзона до Польщі після Другої світової вiйни – Лемківщини, Надсяння, 

Холмщини, Пiдляшшя території площею понад 20 тис. кв. км з населенням понад 

один мільйон, де українське населення зазнавало тортур пiд час депортації до 

УPCP та акції "Вісла" на західні понімецькі землі Польщі. 
За час від лютого до жовтня 1944 року було проведено Червоною Армією i 

HПД проти OУН – УПА 26685 бойових операцій. УПA здійснила 6128 операцій. 

В боях з УПA загинув німецький генерал Віктор Люце, віцеміністр 

оборони Польщі Кароль Сверчевський та був смертельно поранений 

командуючий Першим Українським Фронтом генерал Микола Ватутін, який 

помер у київській лікарні. 
Ще запекліші бої відбувалися на Закерзонні й зокрема на Лeмкiвщинi. 

Лише вiд січня до травня 1947 р. Військом польським i каральними органами 

було здійснено 520 нападів i облав на Лемківські села. А вiд осені 1945 р. до 

весни 1947 р. двi сотні Хріна звели понад 100 боїв, акцій та засідок. 

Повідомлення про смерть згаданих генералів рознеслась по всьому світу i 

світ побачив, що коли гинуть в боях генерали, то армія, проти якої вони 

боролись, тобто УПA – сильна, хоч існує без держави. Правда, що героїзму УПА 

немає рівних у cвiтi. 

Доказам цього свідчать кілька цифр. Чисельність збройних вiддiлiв УПА 

на початку 1947 р. на Закерзонні не перевищувала 2 тисячі осіб. Проти них 

кинула Польща з'єднання оперативної групи "Вісла": 7 дивiзiй регулярних 

вiйcьк, якi складалися з 5 дивiзiй піхоти (3, 6, 7 ,8 ,9), 1 дивiзiю КВБ (Корпусу 

внутрішньої безпеки) та три додаткові полки: піхотний, самохідний i саперний. 

Війську допомагало багато сотень, членів місцевих органів MO (Пародної 
міліції), OPMO (Охотніча резерва обивательської мiлiцiї) та УБ, що мало 
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неабияке значення, оскільки вони знали місцеві обставини й територію воєнних 

дій. Окрім цього ця гігантська сила користувалася найновішими засобами зв'язку 

й підтримкою розвідувальної авіації (ескадрою лiтaкiв ПО2). Проти 20 сотень, 

якi вже давно не мали повного бойового стану, Польща кинула 20 тисяч 

відбірного війська (це за польськими заниженими даними). Проти одного 

українського повстанця — 10 польських вояків, техніка, забезпечення 

військовим спорядженням, боєприпасами, харчуванням, медичним 

обслуговуванням i т. iн., чого були позбавлені українські повстанці – вони ж 

здобували усе це в бою. На польській стороні були ще "московські потрошителі" 

та КДБ СРСР. 

Така жорстока боротьба продовжувалась до осені 1947 р. Biддiли УПА 

чинили героїчний опір. Становище УПА 6уло вкрай важким – не тiльки через 

значне насичення краю ворожими військами, але й через повне обезлюднення 

території, що ускладнювало продовольчу проблему. Вивіз українського 

населення зробив боротьбу безперспективною, тому Роман Шухевич видав наказ 

про зупинення бойових дiй на Закерзонні. Всім загонам було наказано або 

прориватися на 3ахід, або перейти на територію СРСР. 

Сотні УПА, в тому числі Лемківська сотня "Хріна", вистояли в бояк на 

захист населення аж до закінчення акції "Вісла", метою якої було виселити 

українські села iз 3акерзоння, щоб усюди, де були українські села лишити 

згарища i попіл. Населеиня 3акерзоння, і особливо лемки, допомагали УПA усім, 

чим тiльки могли, бо розуміли, що УПA – це єдиний захист вiд шаленого 

польського шовіністичного терору. Схвально відзивались повстанці про лемків. 

Прикладом цього можуть послужити слова п. Ярослави Філь «Марти»: « Хочу 

підкреслити, що я ніколи не сподівалася, що лемки з такою теплотою 

поставляться до бiйцiв ОУН i УПА. Нам не тiльки допомагали матеріально, але й 

оперативно інформували про все, що діялось навкруги. Коли з'являлось Вiйcькo 

польське, чи Пoлiцiя обивательська, чи служба безпеки, то не тiльки доросле 

населення, але навіть дiти зразу повідомляли УПА». 

28 липня 1947 р. сотні Хріна, Бора і Стаха перейшли в Україну. Сотні Громенка, 

Бурлака, Бродича, групи OУH Смирного, Пугача рушили на захід. Першою 

добралась до Німеччини сотня Громенка. Вільний світ побачив героїв УПА, якi 

не стали на коліна перед армадою трьох держав: Польщі, CPCP та Чехії; i хоч 

вони відступили, але завдяки своїй героїчній боротьбі вкрили славою українську 

зброю. Вони також створили надзвичайно важливий історично-політичиий 

прецедент боротьби українського автохтонного иаселення 3акерзоння проти 

злочинного, насильного виселення його з прабатьківської української землі, на 

якiй вiн мав право боротись за волю i незалежність. 

B Україні УПA продовжувала боротись за волю й незалежність України аж 

до 50-х років, поки бiльшoвики не кинули в Західну Україну 156 провокаційних 

спецвідділів, вишколених в Санкт-Петербурзі, якi підшилися пiд УПA i пiд 

виглядом УПA страшними способами тероризували українське населення: 

вбивали людей, кидали побитих або живцем в криниці, або просто творили piзнi 

звірства. OУH i УПA скоро виявили ці провокаційні групи та їх брудну війну. 

Командування УПA дало наказ зупинити боротьбу, заявивши, що УПA не 

збирається вести таку брудну війну. Фактично УПA перестало існувати після 
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загибелі Головного Командира УПA Романа Шухевича. Це сталося трагічного 

дня 5 березня 1950 р. у с. Білогорща поблизу міста Львова. 

Протиокупантська визвольна боротьба за волю i незалежність України, що її 
в 1942-1950 рр. повела УПА, підпільна OУH i багатомільйонні маси українського 

народу пiд досвідченим i відважним, безпосереднім керівництвом генерала 

Шухевича - Чупринки, з погляду масового героїзму i патріотизму, з погляду 

завзяття i жертовності всіх її учасників та українських народних мас, з погляду 

тих незвичайно важких умов, в яких вона весь час проходила - не має в собі 
рівної не тiльки в українській, але й у світовій історії. Вона завжди становитиме 

одну з найславніших, найгероїчніших сторінок історії України. 

Французький президент Шарль де Голь сказав наприкінці серпня 1944 р. в 

Рамбйе про УПA такі слова: "Якби я мав таку армію, яку має ОУН, –  німецький 

чобіт не топтав би французької землі". 

 

 

Степан Криницький 

„Просвіта” в Лемківщині в ХІХ – ХХ ст. 

Незважаючи на тяжкі умови господарювання в горах, велику нужду, 

населення лемківського краю тягнулось до освіти, яку проводили церковні дяки і 
передова інтелігенція. Офіційне навчання велось польською мово, а з 1772 року, 

коли Лемківщина увійшла до складу Австрії, навчання відбувалось німецькою 

мовою. Шкіл було мало, багато українських дітей залишалось без освіти. Та і тих, 

що мали можливість ходити до школи, як казав І.Франко, вчили писати, читати і 
церковної справи, а не осмислювати і пізнавати життя. 

З 1918 року Лемківщина знов увійшла до складу Польщі, і навчання перейшло 

на польську мову. Українських учителів позбавляли роботи, відправляючи їх в 

глибину Польщі. 
У цих умовах діяльність „Просвіти” була дуже цінною. Під впливом 

революційних ідей Т.Шевченка, що проникали в далекі карпатські оселі, 
формувався новий світогляд лемків, посилювався національний патріотизм і 
спорідненість з українським народом. Емігранти, які в 70-80-х роках XIX століття 

їздили на заробітки в Америку, повертаючись на батьківщину, сприяли 

посиленню цих ідей і розвитку освіти. В селі Одрехова засновано першу 

читальню „Просвіта”, яка поширювала твори Т.Шевченка, І.Франка, Лесі 
Українки, згодом виникли осередки „Просвіти” в Новому Сончі, Сяноці і Яслі 
(1903 р.) і багатьох селах: Крампна, Завадка Риманівська, Бонарівка і інші. Хоча 

спочатку „Просвіта” пропагувала ідеї споживчої кооперації, готувала теми 

господарської діяльності, вона мала великий культурно-освітній вплив на місцеве 

населення. 

Під впливом прогресивних кіл Галичини „Просвіта” стала на шлях 

демократичного поступу, виступаючи за співдружність і рівноправ’я польського і 
українського народів, розвиток рідної мови і шкільництва. В цьому велику допо-

могу надавали греко-католицький єпископ Перемишля М.Рилло, львівський 

єпископ П. Білянський. 
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Значну допомогу в поширенні освіти на Лемківщині та піднесенні культури 

і національної свідомості лемків надавало товариство „Просвіта” у Львові. В 

1906 році там побувала спеціальна експедиція Львівського наукового товариства 

імені Т.Шевченка з метою вивчення історії, етнографії, антропології та фольклору 

лемків. У 1911-1913 роках на Лемківщині працював Ф.Колесса, який у 18 селах 

записав слова і мелодії понад 800 лемківських пісень, які вийшли окремим 

збірником. 

У Львові завдяки опіці сестер Василіанок з Лемківщини вчилися шити, 

куховарити і господарювати. На основі досліджень І.Верхратського в 1902 році 
вийшла праця „Про говір галицьких лемків”. 

Після першої світової війни в гірські села стали прибувати вчителі, українці з 
Самбірщини і Львова. Так, в Свіржові Руській працював Йосип Жвірник. 

Навчаючи школярів, він організував в селі хор, ставив п’єси українською мовою, 

провадив диспути і лекції, а вечорами вчив грамоти людей старшого віку. Багато 

його учнів потім поступили в Перемиську гімназію, а також в учительську 

семінарію в Криниці і продовжували його справу. 

З 1930 року почалась польська кампанія асиміляції українців. Зокрема, була 

висунена ідея, що лемки - це окреме плем’я польського походження. Ці ідеї 
розроблялися різними науковцями і пропагувалися серед населення. 

Заборонялось у школах вживати українську мову, викладати історію України, 

вивішувати в школах портрети українських діячів і письменників. Учителів 

української мови примусово переводили в польські школи. 

Ці заходи проводились паралельно з ліквідацією „Просвіти”. В 1932-1936 

роках уряд Польщі припинив діяльність всіх читалень „Просвіти” у Ново-

Сандецькому повіті. Закрито читальні також в Павлокомі, Володжі, Вислоці, 
Команчі, Ославиці, Опарівці та в багатьох інших селах Лемківщини. Це 

пояснювалось тим, що збільшовичені українські осередки поширюють революційні 
ідеї, створюють КПЗУ. 

Як  реакція на ці плани знищення Лемківщини, при централі „Просвіти” у 

Львові створена в 1932 році Лемківська комісія, яка почала енергійні проти 

заходи. Одним із них було делегування в США М.Дудри, щоб здобути кошти і 
допомогу. Син Лемківської землі виявився здібним організатором. За його 

ініціативою було створено Центральний комітет оборони Лемківщини в СШ. Вже на 

червень 1936 року працювало 26 відділів ООЛ та зібрано 2 тис. доларів на 

допомогу Лемківщині, закуплена „Мандрівна бібліотека для Лемківщини”. 

Завдяки цій допомозі лемківська молодь знайшла можливість прожитку та 

навчання в українських школах поза Лемківщиною, дістати знання і досвід 

для корисної громадської праці. 
З словами подяки за допомогу приходили лмсти в ООЛ, давало членам 

об’єднання велике задоволення і гордість за зроблене. Ця гордість добре 

виражена в словах пісні, яку вони часто співали: 

„...Де зелені Карпати, де степи, 

там Україна, наша мати, живе, 

там наше рідне слово гомонить, 

Там рідними звуками наша пісня гудить”. 
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Виростали нові храми, каплиці, придорожні хрести в селах, діяли драмгуртки: 

і спортивні товариства. Зростала національна свідомість, соборницький 

спосіб думання і патріотизм, який потім проявився під час дій УПА. Навіть 

створилася окрема лемківська сотня під командою славного командира Хріна. 

Як не дивно, знову пожвавилась просвітницька робота за час окупації 
Польщі  в 1939-1944 роках. Віля 30 тисяч українських інтелігентів, які з 

певних причин не бажали залишитись під більшовицькою окупацією на 

Волині і Галичині, опинились в Генеральній Губернії і включились в розвиток 

шкільництва і просвіти. Вже в кінці 1939 року в різних населених пунктах 

були створені (всього 26) Українські Допомогові Комітети, роботу яких з 

липня 1940 року координував Український Центральний Комітет у Кракові 
на чолі з видатним вченим, вихідцем з Лемківщини, професором 

Ягелонського університету Володимиром Кубійовичем.  

Йосип Жвірник, який став інспектором шкіл у Ясельському повіті, 
організував курси по підготовці дитячих виховательок, а потім - річні курси 

для роботи в школах. В Криниці з великої заслуги Омеляна Цісика 

організовано Українську вчительську семінарію. Люди з вищою і 
незакінченою вищою освітою ставали педагогами. Понад 90 випускників 

семінарії пішли працювати в села. Семінаристи під час канікул 

організовували вертепи концерти, дівчата працювали вихователями в садках, 

навчали дітей української мови. 

У 1944 році вся ця діяльність припинилась. Формування післявоєнних 

кордонів, нова національна політика привела до сплюндрування Лемківщини. 

Більшість її населення в 1944-1945 роках була насильно виселена на 

територію УРСР. Решти українців, що залишились на своїх землях, під час 

злочинної акції „Вісла” були розсіяні на території Польщі, звільненій від 

німців. Так протягом декількох повоєнних років ХХ століття була практично 

знищена найбільш західна етнічна група українського народу. 

Минуло більше 60 років з тих часів. Заросли бур’янами прадідівські оселі і 
могили, руйнуються церкви, забуваються звичаї і традиції. Більшість 

переселенців забули свою говірку, а їх діти її і не знали. Але вроджене почуття 

рідної землі будить совість, кличе до дій. Лемки об’єднуються в товариства, 

проводять збори і пісенні свята, щоб врятувати свою специфічну культуру, 

фольклор і пісенний скарб. 

У молодій соборній Українській державі, як птах-фенікс, з попелища, 

воскресла „Просвіта”. І знову для лемків появилась надія для відродження 

Лемківщини, її етносу. 

        

 
Мирослав Сополига 

Дослідницька діяльність Свидницького Музею  

українсько-руської культури 
 

Свидницький музей українсько-руської культури за порівняно короткий час, 

від свого виникнення в 1956 році, досяг помітних результатів в усіх сферах своєї 
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діяльності. Основним завданням цієї установи є комплексне вивчення та 

збереження найосновніших документів, які засвідчують конкретні питання 

етнічної історії, побуту, матеріальної і духовної культури найзахіднішої етнічної 
групи українського народу, яка проживає в межах Словацької республіки. Така 

документація – необхідна передумова наукового обґрунтування історичного 

походження та етнографічної специфіки цього населення, розкриття ділектичної 
єдності його культури з материнською культурою українського народу, а також 

тісних взаємозв’язків з культурою словаків, з якою її поєднують інтереси 

громадян спільної батьківщини. Формування та уточнювання змістовного 

спрямування науково-дослідних завдань музею можна розділити на два основні 
етапи. Перший етап відбувся в 50-их та 60-их роках. Його завершенням було 

відкриття постійної експозиції Музею української культури в 1968 році. 
Наприкінці 60-их років фахові працівники музею опрацювали детальну систему 

класифікації музейних матеріялів. В основу її було покладено десятинну систему 

розподілу матеріялів, яка застосовується в багатьох музеях світу. 

У 70-80-их роках ХХ століття помітною рисою в дослідницькій програмі є 

намагання комплексно охопити проблематику та детально розробити окремі 
теми. Про це свідчить, наприклад, дослідження народного будівництва та 

побуту, яке реалізувалося в 226 селах у зв’язку з побудовою етнографічної 
експозиції просто неба (скансену). Паралельно з цим проводилось дослідження 

традиційних занять населення, народної кулінарії, одягу, текстилю і т.п. Успішно 

реалізується дослідження народного та професіонального образотворчого 

мистецтва, перший етап якого завершився влаштуванням Галереї ім.Д.Миллого 

при Музею української культури у 1983 році, дослідження історії літератури з 
ціллю реінсталяції Пам’ятної кімнати ім.О.В.Духновича в Тополі та поширення 

літературної частини головної постійної експозиції у Свиднику.  

Майже 10 років тривало комплексне етнографічне дослідження 

рятувального характеру в області Старинської долини, на місці якої зараз 
знаходиться водоймище “Старина”. 

Позитивних результатів досягли працівники Музею українсько-руської 
культури  в ділянці духовної культури, зокрема, традиційних звичаїв та обрядів. 

Уже в 60-их роках був з даної проблематики зібраний та частково опублікований 

дуже цінний матеріал. Наразі ці матеріали є повністю опрацьовані та готові до 

друку. Перший том під назвою “А іщі вам вічую..” з пера М.Шмайди вийшов в 

українському відділі Словацького педагогічного видавництва в 1992 році. 
Дослідження духовної культури працівниками музею проводиться й надалі. 

Цінний матеріал був зібраний також на ділянках словесної фольклористики. 

Працівники музею зібрали та задокументували також величезну кількість 

народних пісень, танців, музичних інструментів тощо. Працівники музею плідно 

працюють над “Етнографічним атласом Словаччини” і “Етнографічною 

енциклопедією в Словаччині”. З пера працівників Музею української культури 

з‘явилися також такі книжкові видання як: “Народна архітектура українців 

Східної Словаччини”, “Народне житло українців Східної Словаччини”, “Народне 

весілля села Рівне”, “Народні загадки”, “Квіти з перелогу”, “Фразеологічний 

словник лемківських говірок Східної Словаччини”, “Ходить орач по полі. 
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Загадки”, “Перлини народної архітектури”, “Образотворче мистецтво русинів-

українців Пряшівщини” та ін. 

Свидницький музей українсько-руської культури в міру своїх можливостей 

буде й надалі активно працювати над створенням суцільної картини історичного 

та культурного розвитку західноукраїнського населення, бо, як видно, перед 

нами ще цілий ряд невирішених питань. 

                                                             

 

          Марія Вавричин 
 

До історії родоводу Михайла Вербицького 
 

Тривалий час у науковій літературі про автора гімну України композитора 

отця Михайла Вербицького побутували хибні твердження про місце його 

народження і час смерті. Вважалося, що він народився в сім’ї священика 1815 р. 

в с.Улючі на пограниччі Лемківщини і Надсяння, а помер 6 січня 1870 р. у 

с.Млинах неподалік Яворова. 

Уточнив дату смерті Михайла Вербицького Станіслав Людкевич, який 1920 

року знайшов на творах М.Вербицького його власноручні написи від 6 квітня та 

1 серпня 1870 року, а також дописку Є. (?) Бачинського на першій сторінці 
рукопису його останнього твору оперети „Простачка”, де повідомлялося, що це 

“Послідна праця перед смертю єго дня 7/12 1870 в Млинах”. Попри ці, здавалося 

б, очевидні факти С.Людкевич справедливо зазначав, що “цю справу треба буде 

іще перевірити майбутнім біографам”. 

Натомість відомості про місце і час народження композитора були 

спростовані зовсім недавно завдяки знахідці польського історика Здзіслава 

Будзинського, який на підставі вивчення метричних книг сіл Бірчанського 

деканату встановив, що насправді Михайло Вербицький народився у с.Явірник 

Руський і при цьому встановив точну дату народження – 4 березня. 

Ця інформація спонукала нас продовжити архівний пошук і, зокрема, 

ознайомитися з історією села, в якому народився Михайло Вербицький, з 

оточенням, в якому жили його батьки, де пройшло раннє дитинство майбутнього 

композитора. Ці пошуки завершилися успішно, оскільки виявилося, що Книга 

народжень Явірника Руського (Natorum Jawornik Ruski), том 1, у якій велися 

записи від 1784 до 1830 року, зберігається у Центральному державному 

історичному  архіві України у Львові у фонді Греко-католицької митрополичої 
консисторії. 

За записами у цій книзі вдалося встановити, що батько композитора 

Михайло-Андрій Вербицький був парохом церкви св.влм. Димитрія у Явірнику 

Руському. 

У 1784-1794 роках записи у Книзі народжень вів тодішній адміністратор 

парафії Яків Чолович. У наступні роки книгу новонароджених вели 

адміністратори цієї парафії Іван Свідзинський та Несторовський (ім’я не 

вказане), а підсумок наприкінці року підводив декан Бірчанського деканату Іван 

Демкович de Добрянський. 
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М.-А.Вербицький як парох Явірника Руського зробив свій перший запис у 

Книзі народжень цього села 23 листопада 1806 р. Його записи продовжуються 

безперервно до 30 квітня 1820 р. Потім, від 20 червня цього року книгу 

новонароджених у Явірнику Руському вів Гр.Старецький, але від 28 квітня 1822 

р. до 16 лютого 1823 р. записи у книзі знову зробив М.Вербицький. 

Після цього, від травня 1823 року і до кінця жовтня 1829 книгу 

новонароджених Явірника Руського вів Іван Максимович, парох церкви св.влм. 

Параскеви у с.Липа. На додатковому аркуші Книгу народжень продовжено до 14 

лютого 1830 р., а останній підпис у книзі зробив адміністратор парафії 
с.П’яткови цього ж деканату Лука Ґарбера. 

Отже, батько композитора Михайло-Андрій Вербицький був парохом 

Явірника Руського не від 1808 року, як вважалося до тепер, а від 1806 до 1820 

року безперервно. Пізніше, після смерті його близького сусіда пароха с.Улюча 

Василя Могильницького, М.-А.Вербицький зайняв його спадщину спершу як 

адміністратор, а від середини 1820 року і як парох церкви св.Миколая в с.Улючі, 
яке знаходилося за 6-7 км від Явірника Руського. Судячи з матеріалів згаданої 
метричної книги, він продовжував періодично виконувати обов’язки душпастиря 

Явірника Руського у 1822-1823 роках. 

У Явірнику Руському в родині Вербицьких народилося троє синів. Перший 

їх син Михайло-Малахій, народжений 19 січня 1813 року, помер у дворічному 

віці 3 березня 1815 року, а наступного дня, 4 березня, народився другий син, 

якого назвали також Михайлом, додавши йому друге ім’я Лев; новонародженого 

охрестили 5 березня. 

Хресних батьків (кумів) було чотири пари: дідич Антоній Ризєвич 

(З.Будзинський це прізвище прочитав як Чижевич), дочка посесора Йосифа 

Гембаровичівна, парох с.Березки Онуфрій Раставецький, дружина пароха с.Липи 

Анна Максимовичова, посесор Казимир Гембарович, дочка пароха с.Павлокоми 

Марія Михальська, старший лісник Михайло Маркевич та Марія Яворська з 

фабрики скла, як записано у метриці. Батьки новонародженого – Михайло 

Вербицький, місцевий парох, декан бірчанський, та Пелагія з Пацановських 

мешкали у Явірнику Руському в будинку під номером 24. Охрестив Михайла-

Лева Вербицького парох с.Липи Іван Максимович. 

Усіх трьох синів хрестив священик із с.Липи Іван Максимович, а його 

дружина Анна була для них хресною матір’ю. Участь у хрещенні першого сина 

брав також священик с.Руське Село Іван Павловський. 

Із метрик синів вдалося дещо розширити відомості і про їх батьків. Так, 

довідуємося, що батько Михайла Вербицького був не тільки парохом у Явірнику 

Руському, але й деканом Бірчанського деканату, про що відзначено у метриках 

усіх трьох синів. З якого часу М.-А.Вербицький виконував обов’язки декана – не 

вказано. Однак, матеріали книги свідчать, що останній підпис Бірчанського 

декана І.Демковича de Добрянського зроблений у 1807 р. На наступних сторінках 

підпису декана не виявлено. Отже, можна припустити, що незабаром після 

призначення на парафію в Явірнику Руському М.-А.Вербицький зайняв також 

посаду декана Бірчанського деканату. 

У метриці третього сина Вербицьких Йосифа-Володислава подаються нові 
відомості про походження матері композитора. Тут зазначено, що Пелагія, дочка 
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Івана Пацановського, перемишльського міщанина (Pelagia, filiaIoannis 

Pacanowski, civis Przemisliensis). Отже, мати Михайла Вербицького походила не з 
Явірника Руського, як припустив З.Будзинський у згаданій публікації, а з 

Перемишля. Мабуть тому хресним батьком первістка Вербицьких був “Антоній, 

міщанин перемиський”, можливо родич Пелагії. 
Новоявлені матеріали свідчать, що Вербицькі підтримували дружні 

добросусідські стосунки з широким колом місцевої шляхти та з священиками 

навколишніх сіл, користувалися серед них повагою й авторитетом. Особливо 

близькі стосунки єднали їх з родиною о.Івана Максимовича з с.Липи. 

Село Явірник Руський (рік заснування 1469) розташоване на пограниччі 
Лемківщини і Надсяння у тодішньому Добромильському повіті за 58 км на 

північний захід від Добромиля, у долині потоку Явірник басейну Сяну. 1833 

року, приблизно в часи проживання тут Вербицьких, у Явірнику Руському було 

440 мешканців – греко-католиків. 

Після смерті М.-А.Вербицького парафія перестала існувати як самостійна 

одиниця і як дочірна церква відійшла до парафії в с.Липа; у 80-х рр. ХІХ ст. 

Явірник Руський знову виступає як окрема парафія, до якої належали с.Жогатин 

та присілки Борівниця і Працівка. На той час у Явірнику Руському проживали 

761 греко-католиків. Напередодні Другої світової війни у Явірнику Руському 

було 1230 греко-католиків, 154 євреї. 1945 р. українське населення цих сіл було 

депортоване на Схід. 

У Явірнику Руському збереглася дерев’яна церква св.влм. Димитрія, 

побудована 1882 р., яка тепер використовується як костьол. Зберігся іконостас 

кінця ХІХ ст., виконаний в класицистичному стилі, внутрішній розпис, мурована 

дзвіниця. 

 

 

 

 

I.Довгалюк 

Експедиції О.Роздольського на Лемківщину 
(збирач етнографічних матеріалів, філолог, дійсний член НТШ) 

 

 Видатний збирач української народної творчості Осип Роздольський 

(1872-1945) відвідав майже всі історико-етнографічні терени Галичини, побував 

також на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині. Серед великої кількості 
здійснених ним експедицій окреме місце займають поїздки на Лемківщину, які 
поклали початок вивченню музичної етнокультури цієї самобутньої галузки 

українського народу.  

О. Роздольський здійснив чотири експедиції на Лемківщину, що 

припадають на два різні періоди його збирацької діяльності. Перші дві експедиції 
відбулися у І900-1901 роках на завдання Етнографічної комісії НТШ з ініціативи 

її керівника І. Франка. Зібране ввійшло до збірника „Галицько-руські народні 
мелодії”. Своєрідність здобутих матеріалів відразу оцінив його редактор 



 53

Станіслав Людкевич і подав „в окремім відділі <. . . > не так з огляду на їх 

льокальне походженє і мову, як ще більше тому, що по своїх типових формах і 
загальнім характері мельодій так сильно відбивають від иньших галицько-

руських, що ніяк не дали б ся були вмістити між ними, і так чи сяк мусїли б 

становити окрему групу”. Так оригінальна лемківська пісня вийшла на світ.  

Однак, з невідомих наразі причин, не все, що було записано під час 

експедиції увійшло до збірки. Так, у серпні 1900 року  О. Роздольський побував 

у селах Дошниця та Котань Ясельського повіту, а також у селі Бортне 

Горлицького повіту та в збірнику маємо лише шість мелодій з останнього.  

У наступному році О. Роздольський розпочав збирацьку роботу в селах 

Грибівського повіту. У с.Королева Руська (I9.VII) було записано 34 пісні, з них 

тільки одна опублікована; в с. Богуша (19-20.VII) – відповідно 71 пісня, 13 

опубліковано; с.Берест (22. VII) – 26 пісень, 9 опубліковано; с.Поляни – одна 

пісня опублікована.  

Села Зубрик (записано 9 пісень) та Злоцьке (41 пісня) Новосандецького 

повіту зовсім не представлені у збірці, зрештою, як і відвідане в той же час 

с.Крампи Старолюбовнянського повіту (записано одну пісню). Потім О. 

Роздольський перебрався до Кросненського повіту, де працював у с.Поляни 

(30.VII; опубліковано 7 мелодій). Таким чином, із записаного О.Роздольським у 

двох експедиціях на Лемківщину в І900-І901 рр. було опубліковано 98 мелодій у 

транскрипціях С.Людкевича, доля ж решти залишається поки що невідомою. 

Вивчення пісенності Лемківщини О.Роздольський продовжив по десяти 

роках – 1912 та 1913 рр. Приводом, найімовірніше, послужила підготовка 

спеціальної збірки галицьких народних пісень з метою ознайомити світ з 

пісенним фольклором народів, що проживали на території тогочасної імперії 
Габсбургів. Така збірка була підготовлена групою львівських вчених і мала 

вийти друком у І914 р., та перешкодила світова війна. Про участь 

О.Роздольського в роботі цієї групи свідчать матеріали рукописного відділу 

ІМФЕ ім. М. Рильського. 

На цей раз збирач повністю зосередився на пісенності Горлицького повіту. 

У 1912 р. йому вдалося побувати у чотирьох населених пунктах: у с. Ропиця-

Руська (3. VIIІ; 5. VIIІ;  9-10. VIIІ; І2.VIIІ; 15. VIIІ), в результаті чого було 

записано на фонограф аж 272 мелодії – практично весь пісенний репертуар 

одного лемківського села; відвідав с. Рихвальд (6-8.VIIІ або 13-14.VIIІ, 21 пісня), 

с.Смерековець (4.VIIІ, 15 пісень) та с.Гладишів (ІІ.VIIІ,30 пісень). Це була 

найплідніша лемківська експедиція О.Роздольського. Наступного року 

фольклорист записував пісні лише в двох селах – Зубрик (27.VIIІ) і Вірхомля 

Мала Новосандецького повіту. 

Матеріали передвоєнних лемківських експедицій О.Роздольського не 

публікувалися, та все ж в основному дійшли до нас. У кабінеті народної музики 

ЛДК знаходиться у фонофондах збирача 73 валики, записані під час цих 

експедицій. Хоча частина з них розбита, потріскана й покрита пліснявою 

(передусім через халатне зберігання в сирому підвалі до 1970 р.), 

Ю.Сливинському все ж вдалося зробити їх магнітофонні копії. Крім того, уціліли 

чорновики транскрипцій, виконані безпосередньо з фоноваликів Б.Дрималиком у 

І946-1947 рр. на замовлення Львівського відділення ІМФЕ. Про якість 
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транскрипцій схвально висловлювався С.Людкевич, який керував цією роботою. 

Чорновики Б.Дрималика, писані звичайним олівцем, нині відреставровані і 
переписані набіло. 

Очевидно, не все з лемківських експедицій О.Роздольського збереглося. У 

всякому разі, з огляду на його непересічну збирацьку майстерність і великий 

досвід, проблематичним видається обсяг записаного в ряді сіл, а також не 

зрозуміла короткочасність експедиції 1913 р. Але й наявне достатньою мірою 

засвідчує основоположний вклад О.Роздольського у вивчення лемківської 
народномузичної культури. Згромаджені ним матеріали (642 пісні, з них 347 

мелодій) мають не тільки історико-пізнавальне значення, – вони повинні бути 

опублікованими, щоби таким чином зайняти належне місце серед науково-

етнографічних джерел західноукраїнської народної музики. 

 

 

Давні священичі роди на Лемківщині 
 

3 тої Лемківщини, із цього пригірського пасма між Сяном і Дунайцем, 

вийшов протягом соток літ цілий ряд визначних церковних і освітних діячів, а 

навіть національно-політичних провідників, що записались нестертими буквами 

в історії прастарої землі “Червенських городів”. І на основі грамот, історичних 

хронік та старих шематизмів належало би зробити для історичної традиції список 

таких священичих родів, що вже від XV стол. виступають на історичну арену 

Лемківщини і до кінця XIX стол. керму духового життя цієї країни в своїх руках  

безпереривно  задержують. Щоби память їх не пропала, попробую  такий список 

усталити — по думці старозавітної “Книги премудрості ” Ісуса, сина Сирахова, 

глава44, де сказано: “Хвалитиму  праведних   мужів, іменно  предків  наших  по 

родах”. (Переклад о. Д-ра Вол. Дзьоби, поміщений в місячнику “Голос Христа 

Чоловіколюбця”, Лювен (Бельгія) 1958, р., ч. 10, стор. 197). Багато вже з тих 

родів перевелося, і в XX. ст. з них навіть сліду не стало, а деякі з них 

спольщилися! Але їм на зміну виступили нові роди, що перебрали в свої руки 

давню традицію. 

До першої, і то найстарішої, категорії належать роди, що їх прізвища 

кінчаться на – ський   і  – цький, гербові і негербові, або такі, що свої герби за 

австрійських уже часів втратили, або, виражаючись по - лемківськи, “загирили”. 

До цієї категорії належить зачислити слідуючі такі старолемківські священичі 
роди: Бажанські (з Бажанівки коло Сянока), Баницькі (з Баниці, пов.Горлиці), 
Баньковські, Барвінські (з Барвінка коло Дуклі), Білянські (з Білянки, пов. 

Горлиці), Борковські, Бурдашевські, Вербицькі, Вислоцькі (з Вислока коло 

Команьчі), Висовські (з Висови, пов. Горлиці), Височанські (з Височан коло 

Сянока), Войковські (з Войкови, пов. Новий Санч), Волицькі (з Волиці, пов. 

Сянік), Волинські, Гамерські (з Гамрів), Ганчаковські (з Ганчови, п.Новий Санч), 

Гладишовські (з Гладишова, пов.Горлиці), Глумецькі, Гойнацькі, Губицькі, 
Добрянські-Демковичі (з Доброї Шляхотської, пов. Сянік), Долошицькі, 
Дубровські (з Дубровки к. Динова), Завойські, Загоровські, Здярські, Зубрицькі-
Сас (з Зубрика коло Жеґестова), Зубрицькі-Венява (з Сяніччини), Жеґестовські (з 

Жеґестова, пов. Н. Санч), Желеховські, Жеплинські, Ізбянські (з Ізб коло 
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Грибова), Калужняцькі, Копистянські, Коциловські, Криницькі (з Криниці, пов. 

Новий Санч), Кролевські, Ладожинські-Якса, Лапчинські, Ляховські, 
Малаховські, Медвецькі, Менцінські, Мійські, Мишковські, Могильницькі, 
Мохнацькі-Гарбера (з Мохначки), Нагорянські (з Нагорян, пов. Сянік), Новицькі 
(з Новиці, пов. Горлиці), Одреховські, Ольшавські, Орлецькі, Нариловські, 
Паславські, Пашнянські, Поворозницькі (з Поворозника к. Мушини), Полянські 
(з Полян коло Грибова), Попельські, Прислопські (з Прислопа, пов. Горлиці), 
Раставецькі, Ропицькі (з Ропиці, пов. Горлиці), Ропські (з Ропи, пов. Горлиці), 
Рубовські, Рудавські (з Рудавки коло Яслиськ), Саноцькі (з Сянока), 

Секержинські, Семницькі, Скобельські, Славиковські, Смолинські, Соболевські, 
Стеблецькі, Стебницькі, Тилявські (з Тиляви коло Дуклі), Тиханські (з Тихані, 
пов. Коросно), Товарницькі, Турковські, Улюцькі (з Улюча коло Сянока), Усцькі 
(з Устя, пов. Горлиці), Хованські, Хорощаковські, Чернецькі, Чернянські, 
Черські, Чертижинські (з Чертижна коло Грибова), Щавинські (зі Щавника, пов. 

Нов.Санч), Щавницькі (зі Щавного), Юрчинські, Ядловські, Яминські, Ярецькі, 
Ясельські (з Ясла), Ясеницькі, Ясинські і мабуть, ще й інші, як прим., Богуські, 
Обтарські, Юрковські, щодо яких не знайшов я в старих “шематизмах”, ані в 

інших (на лемківські теми) працях історичного підкладу. Натомість діяльними 

були на Лемківщині “зайшлі” роди зі сусідньої Ліщини, Старосамбірщини, 

Добромильщини, а й з Перемищини, як на прим.: Жуковські (з Жукова), 

Ільницькі (з Ільника, повіт Лісько), Копистинські гербу Леліва (з Копистна, повіт 

Добромиль); (з цеї родини вийшов вельми діяльний перемиський Владика Ми-

хайло Копистинський, що кермував перемисько-самбірською єпархією від 1592 

до 1610 р., тобто в часі заключення Церковної Унії в Бересті. Епископ доктор Ю. 

Пелеш каже у своїй „Geschichte dеr Union der ruthenischen Kіrche”
1
, том II, стор. 

117: „Dіеsег Nаmе (Копистинський) wird verschieden geschrieben”!)
2
; дальше 

Лавровський (з Лаврова коло Старого Самбора), Пацлавські (з Добромильщини), 

Подлуські (з Ліщини), Яблоновські (з Нижанкович коло Перемишля). 

До другої категорії лемківських священичих родів належать прізвища на – 

вич, які виводяться з колишніх, княжих ще “тивунів”, “чертежників” та пізніших, 

уже дідичних, “солтисів”. До них зачисляються: Алексовичі, Бернекевичі, 
Бодневичі, Вайцовичі, Василевичі, Венгриновичі, Віковичі, Войтовичі, 
Гараєвичі, Глушкевичі, Грозевичі, Делькевичі, Димовичі, Дмитрієвичі, 
Зубаревичі, Зубликевичі, Ібовичі, Каршневичі, Киверовичі, Кміцикевичі, 
Кокуревичі, Константиновичі, геральдикою роду Константиновичів займався о. 

Мих. Константинович, парох у Крампній коло Жмигороду, пов. Ясло (уроджений 

1790 р. в селі Жидівське коло Дуклі). Написав він працю під назвою “Генеалогія 

роду Острожскихь Константиновичей”, в якій автор виводить свій рід з роду 

князів Острожських. Прим. С. ІІІ, .Корнашевичі, Кунашевичі, Кункевичі, 
Леонтовичі, Мировичі, Мриглодовичі, Несторовичі, Нижникевичі, Никоровичі, 
Носалевичі, Обушкевичі, Окуловичі, Парилевичі, Прокоповичі, Розанкевичі, 
Сандовичі, Сембратовичі, Скимбовичі, Скоморовичі, Стецковичі, Тарновичі, 
Турчмановичі, Федоровичі, Цвикловичі, Часникевичі, Черлюнчакевичі, 
Юрчакевичі, Яросевичі й інші; також і ті роди, що з часом позміняли свої 

                                                
1
 Історії об’єднання рутенських церков. 

2
 Це ім’я (Копистинський) писалось по-різному. 
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прізвища на – ські   чи  – цькі, як прим. Волошиновичі на Волошиновські, 
Трохановичі на Трохановські або Янчевичі на Янчевецькі. 

До третьої категорії лемківських священичих родів, що прийшли неначе на 

зміну попереднім родам зі шляхетськими прізвищами, належать уже “посполиті” 

роди, представники давних вільних “кметів”, що вільні були від панщини. А 

саме: Бескиди, Демянчики, Дуркоти, Гнатишаки, Гомики, Звірхи, Качмарчики, 

Малиняки, Марени, Падохи, Пакоші, Попівчаки, Прокопчаки, Ринявці, Савчаки, 

Савюки, Сенети, Станчаки, Хиляки, Хомишаки, Чешики, Ярини й такі, що свої 
“посполиті” родові прізвища через закінчення – вич  “ублагороднили”, як прим. 

Курило на Курилович. (Деякі Курили підписуються: Курилло – з подвійним 

“л”!). А сини цих вільних “кметів” (селян) через одруження з донями давніх 

священичих родів переймали їх родинні і патріотичні традиції і служили вірно 

своїй Церкві і свому народові. 
Але були й такі, що прийшли сюди з Закарпаття, з Пряшівщини, що тут 

осіли, і поколіннями на Лемківщині душпастирювали. До них належать: Бекеші, 
Кормоші, Паппи, Саламони, Черманики, а може й  инші. А знати треба, що 

особисті й родинні зносини між священичими родами по обох боках хребта 

Західного Бескида були з давніх часів аж по 1849 р. дуже оживлені; а 

мушинський “намісник”, тобто декан з перемиської єпархії, мав нагляд над 

греко-католицькими парохіями теж за Попрадом у Спіжській жупі аж по Левочу. 

Щойно по здавленій, при помочі російської армії в 1849. р. мадярській революції 
Лайоша Кошута, адвоката з Дебречина, проти Австрії відносини ці перервалися, 

хоча до війни в 1914. р. все-таки деякі були. 

 

Петро Антонів 
Ярослав Козак 

Святині на Сяніччині 

На території Сяніччини (тепер Польща) розквіт архітектури сягає раннього 

середньовіччя XI - XII століття. В 1996 - 1999 рр. біля м. Сянока в селі Трепчі на 

горі Городище були проведені археологічні дослідження, які довели, що в цьому 

районі в ті часи існувало поселення. Тут знайдено два фундаменти церков, 

велике кладовище (цвинтар) та предмети пов * язані з християнством, датовані 
XII ст. їх походження є однозначно східне, православне, тому що територія ця до 

половини XVI століття належала до Київської Русі. Посеред них особливу увагу 

звертає невелика силуетна ікона у формі Архангела Михаїпа, круглий підвіс у 

формі хреста вписаного в коло, багаті перстені з подібним мотивом хреста, але 

передовсім, сім бронзових хрестів енкольпіонів. Ці історичні пам'ятки кінця XIII-

го, початку ХП століття підтверджують високий культурно-суспільно-

господарський ранг у долині Сяну в період раннього середньовіччя. Від часу 

перших згадок про трепчанські церкви повинно було сплинути багато часу - аж 

п'ять століть, щоб знову у повній красі відродилася духовність і містика 

дерев'яної сакральної архітектури з її святим і божественним нутром.  
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Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Босько 1881р. 

 

З періоду XII століття на території Сяніччини не залишилось жодної церкви, 

хоч досі за найстаршу вважається святиня в Улючі. На Сяніччині проживало 

декілька етнографічних груп, що належали до однієї родини Руського народу 

східного віросповідання. Найчисельнішими були лемки і бойки, їх географічне 

поділяла річка Ослава. Після депортації населення з цих теренів у 1945 - 1946 рр. 

і операції "Вісла" 1947 року тут єдиною згадкою про них залишилися чудові 
дерев'яні церкви. Хоч дерев'яне сакральне будівництво тут різнорідне, однак 

домінують лемківські святині. Більшість з них - це трьох подільні церкви, що 

складаються з вівтаря, місця для вірних і притвору, так званого "бабинця". 

Переважно вівтар орієнтований на схід, багато з них мають вежу і 
щонайважливіше - ці будови зрубної конструкції, будовані з горизонтальних 

балок, одна на другій, поєднані між собою надрізами (замками). В середині ці 
святині досі утримують теплу, одухотворену атмосферу. Дахи церков переважно 

дво- або чотири спадні, які закінчуються куполами. Кількість куполів природно 

залежить від виміру поверхні і приміщень, що знаходяться в середині. Пізніше 

на дахах з'явилися вежі різнорідних форм. Більшість святинь розташовані в 

тихих, мальовничих місцях, найчастіше на горбистій місцевості серед зелених 

дерев. Кожна лемківська церква - це неповторність, яка привертає особливу 

увагу. В селі Чертежі серед старих дерев стоїть греко-католицька церква 

Преображення Господнього, збудована в 1742 році. Це одна з небагатьох 
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святинь, котра залишилася при своїй первісній функції, як церква греко-

католицького віросповідання. 

 

 
Церква Вознесіння Господнього, с.Улюч 1742р. 

 

Прикрасою села Босько, що біля Риманова, була церква "Різдва пресвятої 
Богородиці", яка побудована в 1881 році і стояла на високому пагорбі біля 

шосейної дороги Сянік - Коросно. В 1953 році церква поляками розібрана. На 

місці бувшої церкви 16 вересня 2006 р. активістами Самбірської громадської 
організації "Бощани" було встановлено і посвячено Хрест. 
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Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с.Щавне.1888р. 

 

На особливу увагу заслуговує найдавніша і особливо важлива для 

лемківської культури XVII ст. церква в Улючі, що знаходиться на вершині гори 

Дубник над потоком Боровниця, збудована за допомогою сокир і топірців. 

Подібне розташування мають також і мальовничі церкви в долині річок Ослави і 
Ославиці. Це останні закутки в Бескидах, де збереглися частково села з 

автохтонним населенням після депортації. В цій місцевості можна ще зустріти як 

православні так і греко-католицькі церкви, які характерні тільки для східно-

лемківського типу. Це святині в Морокові, Мокрому, Радопшцях, Вислоку 

Великому, Щавному, Туринську, Репеді та Команчі (православна церква). Серед 

них три останні привертають особливу увагу своєю оригінальністю, естетичною 

вартістю. Кожна з них трьох подільна, зрубна, з трьохбічним закритим вівтарем 

та іконостасом XIX ст. Польський вчений Р.Бриковський доводить, що вони 

належать до північно-східних церков, безвежового варіанту так званого 

"ославицького" типу. 
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Церква св.Миколая, с.Репедь 1824р. 

 

Після акції переселення українського населення 1944 - 47 рр. із Сяніччини в 

Україну багато церков було пограбовано і знищено. Деякі ікони з опустілих 

церков опинилися на складі в Сяноці, а частина — в Бечу. І тільки в кінці 50-х 

років цю колекцію передали в музей Сяніцької землі в приміщенні замку, який у 

60-х роках перейменований на Історичний музей. Найчисельнішу тут групу 

становили ікони з Вітрило ва, Пентни, Донної, Улюча, Висової та інших сіл. 

  
Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с.Команьча 1802р. 
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На превеликий жаль, ми багато втратили церков як архітектурних пам'яток у 

XX столітті, втрачаємо їх і зараз. Ми ніяк не навчимося дорожити тим, що 

маємо. Скільки наших православних і греко-калицьких церков згоріло за 

останніх 15 років в Україні від нашої безгосподарності, безвідповідальності і 
скільки від навмисного підпалу! 

Останньою на Лемківщині згоріла 13.09.06 року православна церква 

Покрови Пресвятої Богородиці в Команчі, збудована 1802 року. Вона була 

однією із останніх наших святинь ославицького типу. 

За матеріалами видання  
"Церковне мистецтво Сяніцької землі. Де спільні джерела...” 

К.Вінницька, Сянок 2006 

 

Пам’ять дбає про нас... 
 

 
М.В. Головатий 

м.Самбір 

Лемківське село Височани 

 
Земля, де моя пуповина зарита, 

Ніби сонце крізь пам’ять сія. 

Олесь Воля 

 із книги „Афоризми і думки”  

(Енциклопедія життя) 
 

Відходять в інші світи люди, які б могли розповісти як жили наші лемки. Не 

тільки важко працювали, але й веселились, справляли весілля, народжували 

дітей, боролися за своє рідне і наперекір усьому залишалися українцями. 

Багато документів пішло з димом, але дещо все ж таки залишилося, щоб 

розповісти нащадкам про минуле.І наш обов’язок зробити все від нас залежне – 

розповісти про долю нашого лемківського села. 

*** 

...Дивляться з пожовклих світлин люди, що вже відійшли у вічність. 

Кричуть, благають: ”Не дайте забути про нас, про нашу долю. Забувши про нас, 

ви й себе прирікаєте на забуття!”. 

На місці багатьох лемківських сіл зараз ростуть ліси, плескаються озера. 

Через колись існуючі будинки прокладені дороги, поруйновані церкви, понищені 
цвинтарі. Споконвічні жителі лемківських сіл злою долею порозкидані по усіх 

усюдах. Не дивлячись ні на що, пройшовши великі митарства, декому вдалося 

повернутись на свою рідну землю та відродити село, де колись буяло життя. 

Одним із таких сіл, відроджених з попелу є лемківське село Височани. Село 

лежить при залізниці Перемишль-Лучків по обидва боки річки Ослава при злитті 
її з потоком Полонна, між залізничними станціями Мокре і Щавне. Розташоване 

воно в гірському терені на висоті 451м над рівнем моря. Належало воно до 
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Сяніцького повіту. У селі була ґміна, до якої крім Височан входив і присілок 

Кожушне. Поштова станція знаходилась на відстані 5,5 км в с. Щавне. Поблизу 

окрім вище згаданих сіл знаходились села: Полонне, Кам’яне, Завадка 

Морохівська. 

Юліан Тарнович в книзі „Ілюстрована історія Лемківщини” (Вид.1036р.), 

пишучи про поселення, що вже у другій чверті ХІV ст.належали до сяніцької 
землі говорить так: „Про Полонну – поселення на південний схід від Буківська, 

про села Пораж, Височани, Загір’я по лівому боці Ослави маємо записку з 14 

жовтня 1449р.”. Звідси можна припустити, що село виникло спочатку на лівому 

березі Ослави,  апізніше почав забудовуватись і правий берег Ослави. Спочатку 

сполучення між обома частинами села було тільки через броди, через річку. На 

той час було два броди. Під час мовноводдя річки, переправа через неї ставала 

практично неможливою. Лава, що з’єднала два берега річки була збудована вже в 

часи Австро-Угорщини. 

Найстарішим документом, що знаходиться у Львівському історичному 

архіві, де згадується про Височани є „Реєстр публічних податків с.Височани 

1669р.” Назва села очевидно, походить від того, що село розташоване (особливо 

по лівому березі р.Ослави) набагато вище від с.Мокре і присілка Кожушне. Є й 

інші припущення щодо походження назви Височан. На сьогодні колишній 

присілок Кожушне і село Височани об’єднані в одне село під загальною назвою 

Височани. 

У 1805 році в селі на кам’яному фундаменті силами мешканців була 

збудована дерев’яна церква Пр.м.Параскевії. Ця церква разом із церквою в 

с.Кам’яне були дочірніми від церкви Покрови Пресвятої Богородиці в с.Полонне. 

Що залишилось від цієї церкви видно на світлині. Священик із села Полонного 

правив почерзі в усіх  названих церквах. Населення вселі було переважно греко-

католицького віросповідання.  

У церкві було 5 дзвонів. Один з них важив понад два центнери. Щоб 

дзвонити втаких дзвін потрібно було 2 чоловіки. Цей дзвін, за переказами 

використовувався для „розгону хмар”. Тобто, коли предбачалось, що на село 

випаде град, чи буде велика буря, яка може призвести до загибелі урожаю, тоді 
дзвонили цим дзвоном. І зараз старі люди говорять, що цей дзвін розганяв хмари. 

Коли в село вступили німці, то був даний наказ здати дзвони для потреб фронту. 

Вночі декілька односельців, ризикуючи життям один дзвін закопали, щоб його не 

здавати. На жаль доля цього дзвону поки що невідома. Зараз у заново збудованій 

церкві є тільки один дзвін. 

У 1805 році  в селі разом з присілком проживало 630 осіб. Серед них дві 
польські родини і обна жидівська. А  1885 році населення ґміни складало 556 

мешканців. Як бачимо порівняно з 1805 роком населення зменшилось на 74 

особи За переказами старожилів села в цей період в селі був мор. Всіх померлих 

від мору було поховано перед входом у церкву в спільній могилі. До наших часів 

ця могила не збереглася. 

Церква під час Другої Світової війни була спалена. З розповідей очевидців 

троє німців цілий день тримали фронт. Недалеко від церкви вони вирили окоп, з 

якого прекрасно „прострілювався” правий берег річки. Всі спроби „москалів” 

форсувати  річку закінчувалися новими жертвами. Москалям здалося, що 
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німецький кулемет веде вогонь з церкви і вони з літака запалили церкву. Церква 

згоріла, а німецький кулемет продовжував стріляти. При допомозі місцевого 

жителя. Який провів москалів дальніми стежками, німців вдалося захопити в 

полон. Один з німців був поранений. Їх усіх трьох розстріляли і таким чином 

помстилися за свої невдачі. 
Тепер на місці спаленої церкви на старому фундаменті побудована майже 

вдвічі менша церковця. Активну участь у будівництві церкви крім теперішніх 

мешканців села брали і його колишні мешканці, які допомагали фінансово. 

Велику лепту у будівництво церкви вніс  Шеремета Іван, який на той час 

проживав на заході Польщі. Він написав заповіт поховати його при вході на 

цвинтар, щоб він міг і після смерті „пильнувати церкву і цвинтар”. Ось так, хоча 

і мертвими, але повартаються височанці до свого рідного села. 

 

  
Сучасна церква у с.Височани. Фрагмент іконостасу. 

 

Повертаються і живі! В 1956 році в село з України повернулися Головаті 
Семен і Катерина, яким на цей час було відповідно 78 і 64 роки. Незважаючи на 

свій немолодий вік вони на згарищі однієї із своїх хат побудували невеличку 

хатину, в якій і коротали свій вік. Поховані , проживши 92 (Семен) та 91 рік 

(Катерина), у своїй лемківській землі. Яку вони) та 91 рік (Катерина), у своїй 

лемківській землі. Яку вони так любили і вклаи так багато праці. Їхнє життя, як 

дзеркало відображає тодішнє життя лемків. Молодим поїхав Семен в 

„Гамерику”, щоб заробити грошей. Заробив, повернувся. На зароблені гроші 
докупив „морґів”, збудував ще одну хату „під бляхов”, в якій так і не встиг 

пожити. Сім’я жила в дерев’яній хаті під солом’яною стріхою. Все господарство 

було під одним дахом. Воно було чималим: коні, корови, вівці, кози, свині, 
індики, кури, гуси та ще й пасіка. В хаті стояли кросна, на яких виготовляли 
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полотно з власних посівів льону. З вовни робили сукно. З козячого та овечого 

молока була бринза. Олію робили не тільки льняну, чи конопляну, але і з 

букових горішків. В лісах росло багато буків, черешень. З ягід терну робили 

вино, наливку. В лісах збирали гриби, преважно білі і рижики, які у великій 

кількості квасили. Самотужки робили бочки, прялки і інше приладдя, що було 

необхідне в господарстві. З конопель робили мотузки. 

 

  
Головаті Семен та Катерина, 1936р. 

 

Коли була Перша Світова війна, то забрали воювати до цісаря. Вдома 

залишив жінку з сімома дітьми. Наймолодшому було не більше чотирьох років. 

Воював в Боснії. Попав в італійський полон. Там пробув майже сім років. Пісял 

повернення з полону народилося ще шестеро дітей. Одна дитина померла ще до 

року життя. Троє дітей: дочка і двоє синів виїхали в Америку і Канаду на 

заробітки. Там і поховані. Коли ж почалася німецько-польська війна 1939р. 

одного із синів забрали в польське військо. Коли це військо розбіглося, то син 

повернувся додому в повному озброєнні, а як прийшли німці ту зброю відібрали 

та чудом не розстріляли. Трьох сині німці забрали в німеччину на роботи. За 

деякий час всі троє повтікали і мусіли переховкватися від німецької поліції.від 

німців сховалися... Прийшли москалі, то чотирьох синів забрали в армію. Двоє з 

них загинули, один у Польщі, другий на Словаччині. Загалом із села до 

„Совєцької армії” забрали 14 хлопців. З них повернулося живими семеро. 

Коли почалося виселення, то спочатку поляки спалили всю лівобережну 

частину села. А правий бік залишили, бо боялися туди йти. Малий великий страх 

перед воїнами УПА. Воно і недивно. У своїй книжці „Лемківщина у вогні” Марія 

Остромира пише: „В бою за Височани хрінівці взяли до неволі п’ятдесят 

польських вояків” (йдеться про сотню Хріна, справжнє прізвище якого 
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Стебельський). Щоб налякати, якщо такі є в лісі „бандерівці” і підбадьорити себе 

поставили кулемет мйже в тому самому місці, що колись німці і вели вогонь по 

правобережній стороні села. 

Поляки думали, що спаливши хату заставлять лемка добровільно виїхати з 

рідного села, але лемко впертий. Жив деякий час із сім’єю в підвалі спаленої 
нової хати, поки поляки обступили село та насильно його звідти вигнали. І все 

одно не вся сім’я виїхала в Україну. Лише дочка з сім’єю, один син з сім’єю і ще 

двоє нежонатих синів. Один син втік в Загір’я (той, що воював в польському 

війську), двом донькам. Вже заміжнім вдалося зостатися. Пізніше вони під час 

операції „Вісла” були виселені на так звані „землі отзисканє”. З адеякий час їх 

сім’ї повернулися додому. Проживали вони в сусідньому селі Куляшне, де і 
поховані. Син Дмитро, який довгий час переховувався, то в Сяноці, то в інших 

знайомих. Врешті решт повернувся в рідне село. На згарищі другої хати 

побудував нову. Похований на цвинтарі рідного села поряд з батьками. Зараз в 

селі живе його син з жінкою. Сім’я складається 9крім них) з 5-ти дівчат і одного 

сина. Старша дочка в США на заробітках. 

На даний час у селі є 12 хат (до виселення було 52). З них у двох хатах 

живуть польські родини. Є по одній родині з колишніх сіл Полонного і 
Кам’яного. Ці села були повністю спалені. Страшна доля спіткала село завадка 

Морохівська. В цей день коли нищили Завадку у Височанах стояло польське 

військо. Був морозний зимовий день. Зі сторони Завадки було чути розпачливі 
крики мордованих людей. 

Ось, що про це пише Марія Остромира у вже раніше згадуваній книжці: „У 

повітрі непроглядними хмарами клубився дим, а на землі пересяклий кров’ю 

сніг. На тому снігу – по дорогах, під плотами, біля хат – валялись трупи дівчат, 

молодиць, старців, дітей. Покривавлені, пошматовані, знівечені!. Інші ж жертви 

догоряли на пожарищах. В повітрі разом з димом розносився млосний запах 

спалених людських тіл”. 

Недивлячись ні на що: ні на обіцяний рай в „Совєцькій Україні”, ні на терор 

польського війська   - важко було лемкові покидати рідний край. З покоління в 

покоління лемко трудився, працював на землі. Спочатку викорчовував кущі, 
вирубував ліс, щоб можна було сіяти. А потім століттями дбав, щоб земля давала 

хоч якийсь урожай. І приїхавши на Україну, шукав не пристойне життя, а любу 

розвалюху, щоб тільки біля неї було трохи поля для ведення господарства. 

В яких умовах жили наші люди влучно пише лемківський поет Іван Русенко 

у своєму вірші „Наша Лемковина” 

Але у нас задолга зима, 

Весна пізна, зимний клімат, 

То пшениця ся не вродит, 

Бо морозу не витримат. 

Зато вівса и кимпери, 

Ту їх зовут бараболі, 
На взимку киселицю 

Люди мали все доволі. 
Переглядаючи „Йосифінську” і „Францисканську” метрики височанської 

ґміни бачимо, що ріллі луків і лісів за нею числилось 872 морґи. За першою 
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метрикою видно, що на той час (1785-1788р.р.) в ґміні сіяли жито, ячмінь, овес. 

А вже за другою метрикою (1819-1828р.р.) крім цих зернових почали сіяти і 
пшеницю. З а цими метриками видно, що поля мали назви: „Огороди”, 

„Вищелаз”. „Діл”. Кожне поле мало ще свої клаптики, які мали окремі назви. 

Таких клаптиків було біля 20-ти. Земля на цих полях була „червонв глина”, 

„земля з жовтою глиною змішана”, „жовта глина з каменем змішана”, „жовта 

глина з піском кам’янистим і чорним змішана”. І давалося до цього зауваження, 

що ця земля „потребує багато гною”. Хоча упродовж багатьох поколінь лемко 

піднімав урожайність землі, вибирав з поля каміння, ще і тепер плуг де-не-де 

виорює каміння. Великими труднощами в обробітку полів було, те що кожен 

ґазда мав клаптики землі порозкидані по різних місцях. Так в господарстві 
Головатих  поля знаходились в 12-ти різних місцях. Набагато обробіток землі 
полегшився, коли перед війною була проведена так звана „комісація”. Тоді через 
поділ землі, об’єднювалися клаптики в різних місцях, по можливості в одне поле. 

Таким чином родині Головатих з 12-ти різних клаптиків було виділено три поля. 

Але лемко жив не тільки зі свого поля, господарки та лісу. Він брався за 

будь-яку роботу. Літом із села ходили „на жнива”, тобто наймалися в інших 

краях жати, косити. Коли австрійський уряд 20 травня 1869 р. постановив 

будувати колію від Перемишля до лупкова, що пролягала і через село, то багато 

жителів найнялись на цю будову. Але цей заробіток тривав недовго. 18 грудня 

1872р. колію доведено до тодішнього угорського кордону, тобто до станції 
Лупків. Правдв дехто з будівників залишився і надалі працювати в ремонтних 

бригадах, що обслуговували колію. Але це були одиниці. 
Пред війною почався „нафтовий бум”. В с.Мокре почали будувати копальні 

дл явидобутку нафти і там комусь вдавалося знайти роботу.. Заробляли як могли. 

Ловили врічці рибу і продавали жидам. Випалювали деревне вугілля як для своїх 

потреб так і на продаж. Робили гонти для перекриття хат. 

Маючи свій ліс, возили дерево на таратк, що знаходився в с.Мокре. Дерево в 

лісі зрубувалося тільки тоді, коли в цьому була велика потреба, коли термінову 

були потрібні гроші, або на будову. Лемко був дуже ощадливим господарем. В 

лісі крім ягід і грибів, також збирав листя, яке потім використовував як 

підстилку для худоби. Використовувати на підстилку солому було 

нераціонально, бо вона йшла на січку для худоби, на виготовлення „кичок” для 

покриття будівель. 
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с.Мокре від Височан 3 км. Добування нафти. 

 

Пір’я птиці використовувалосьяк для себе на перини, подушки так і на 

продаж жидам – особливо пухє А із стержнів гусячого пір’я робили пищаки для 

забави дітям. Зі свинячих міхурів робили повітряні кульки для втіхи дітям, а 

вдалекому минулому використовували замість віконних шибок.  

Тяжко працюючи, не забував лемко про Бога. Всі свята святкував. 

Дотримувався постів. Кожної неділі ходив до церкви. А так як не було свого 

священика, то громада послала спеціально односельця до Кракова вчитися на 

дяка. Потім цей чоловік крім служби дяком, організував товариство „Січ”, 

провадив хор, вчив людей грамоти. 

Грамоти в селі люди вчилися самотужки з церковних книг: по Біблії, по 

псалтирях. Ще з 1888р. велися розмови про відкриття школи в селі. На заваді 
ставали як бюрократичні перепони так і відсутність учителів. А контингент для 

школи був чималий. Так дітей 1875-1882р. народження було 105 душ в ґміні. В 

самих Височанах було 67 в т.ч. хлопців – 32, а дівчат – 35. В 1930р. у Височанах 

нарешті громада побудувала школу і знайшла вчителя. Навчання проводилось на 

русинській та польській мовах. В школу записували дітей 1917-1923 р. 

народження. Таких виявилося 106 душ, в тому числі хлопчиків – 58, дівчаток – 

48. 
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Не можна обійти увагою і те як люди проводили своє дозвілля. В селі була 

корчма і належала вона лемкові, який заробив грошей в „Гамериці” і її купив. 

Так от в цій корчмі збирався хор. Цей хор їздив співати в церкву Вознесіння 

Господнього в с.Кам’яне. в корчмі проводились і забави. Музиканти в основному 

були свої. Так всім’ї Головатих була скрипка, гармошка, бубен. Довгими 

зимовими вечорами збирались на „вечірки” де пряли пряжу з льону, шерсті і 
дерли пір’я. 

В селі були умільці, які могли виготовити, крім різного начиння, ходаків, 

кінської збруї і скрипку, і бубон. Своїми руками була зроблена оліярня, водяний 

млин і навіть вітряк. Була в селі і кузня. 

Присілок Кожушне славилось виготовленням кожухів. Сировина для них 

вироблялась тут же на місці. Можливо і назва села пішла від цього. 

У 1936 р. в селі почала діяти „Просвіта”. Ініціатором заснування виступило 

16 чоловік. І люди не повинні бути ні судово, ні адміністративно карані. В 

противному випадку в засуванні Товариства було б відмовлено. Справа втому, 

що на той час в селі були люди, що вже притягалися за поширення як 

націоналістичних, так і комуністичних ідей. В село від заробітчан з Америки, 

Канади надходили газети та інша література відповідного змісту. То ж польська 

влада мала роботу! 

З членські внески до Товариства в сумі 25 злотих річних до сільської 
читальні надходило щорічно 16 книжок на українську тематику  і 12 примірників 

журналу „Життя і Знання”. Розвивати національну свідомість в селі допомагали 

патріоти з Сянока, Львова. То ж не ливно, коли постала Закарпатська Україна  то 

вселі були добровольці, які пішли їй на поміч. Польська влада чинила різні 
перешкоди цьому. Так один із синів Головатих пішов на Закарпаття, але поки він 

туди добирався, то все закінчилось. А як повернувся до села то мав великі 
клопоти з польською владою.Багато хлопців з Височан воювало в УПА і вдивізії 
СС „Галичина”. 

  Коли поляки пропонували нашим людям переписатися поляками, аби 

уникнути виселення, то тівідповідали: „Я народився українцем, українцем і 
помру”. А зараз за свідченням людей, що побували в Польщі, українці 
встидаються розмовляти рідною мовою в оточенні поляків. 

Зараз  с.Височани існує. На початку села та на його другому кінці стоять 

каплички. Ці каплички власними силами ще до початку війни вимурував 

М.Лукаш. На цвинтарі збереглася його могила, на якій такий надпис: „Фундатор 

Лукаш”. 
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Могила Лукача. На могилі надпис:”Фундатор Лукач”. 

 

За рікою доживає свого віку хижа, в якій до недавна ще жили люди. На 

лівому березі річки прокладено асфальт через оселі, де до виселення жили 

люди... Комусь дуже хотілося, щоб село спіткала така доля, як цю хижу, що на 

світлині. Не вийшло! 

 

   
В цій хаті ще до недавна жила родина Гвоздів... 

 

Колись лемко проклав шлях до Америки, а тепер він першим з українців 

вступив у Євросоюз. Але в селі чомусь телепередачі з України, чути радіо. 
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Правдв, дивлячись програми українського телебачення, жителю Польщі, мабуть, 

важко буде зрозуміти, що то українське телебачення, радше подумає, що 

російське. Можна почутирадіо українською мовою, хіба що зі Словаччини. 

Пасажирський поїзд Пермишль-Лупків не ходить. Колись за комуністичної 
влади через село ходив поїзд Загір’я-Лупків. Була навіть зупинка, побудована 

теперішніми жителями села. Автобуси ходять рідко. Через село проходить 

велотраса від Лупкова до границі з Україною. 

Якщо ми хочемо, щоб українці в Польщі не почували себе відірваними від 

України, то повинні наслідувати методи роботи Товариства „Просвіта” в 

довоєнній Польщі. Також потрібно  використовувати всі транспортні 
можливості. Організовувати поїздки автобусом до пограниччя зі Словаччиною, 

можливо і екскурсії поїздом. Цікаво було б організувати велоперебіг до Лупкова. 

В цій царині є непочатий край роботи для Товариства „Лемківщина”. 

 

 

Анна Цуприк 

Дещо про історію села Граб 
 

Село Граб дістало назву від назви дерева. У лісі росло багато грабового 

дерева. Село Граб розміщене у південному напрямку від повітового міста Ясла 

гміни Краміна Краківського воєводства. Найближче місто – то Змігород около 25 

км од Граба, до повітового міста Ясла віддаль майже 50 км. У селі проживало 

101 родина. Граб граничив зі селами: з півночі – с.Вишоватка і Ростайни, від 

сходу – село Жидівске та Тихонц, з полудня – с.Ожинне, зі заходу – с.Родоцина 

та з границею Словаччини зі с.Нижня Полянка і Воротка. До словацької границі 
було 2,5 км. Через село протікала річка Рияк, яка брала початок з гори Черемха 

від Словаччини зі села Ожинна і витікала до селе Ростайки і впадає в ріку 

Вислок в сКрамінь. Граб від с.Ожийна відділяє тільки шосейна дорога, яка веде 

на Словаччину, від села Вишиватки відділяється тільки капличкою, від 

Жидівського і Тихоні горою і лісом від Родоцини і границі Словацької 
відділяється горою і лісом. Село тягнулось до 2 км. Права сторона від Радоцини і 
Словаччини була положиста, ліва сторона від Жидівського та Тихоні була 

гориста. У селі були дві деев’яні церкви: греко-католицька (уніяцька) і 
православна. Православних було менше, була мурована клебанія, священиком 

був Флюнт до 19 р., після Флюнта прийшов Давидович. Стояла мурована 

чотирикласна школа, тут вчилися діти зі села Ожинна і села Вишоватка. Перед 

Другою світовою війною у Вишиватці побудувала свою школу. Тоді вчилися тут 

діти с.Граб і Ожинна. У селі була “Просвіта”, був кооператив на середині села, 

були 2 корчми у вишнім кінці де торгували жиди. Ще був один склеп в 

нижньому кінці, де власником був Василь Зеленяк, знаходився також воєнний 

цментар від Першої світової війни. Ще була пляцуфка, де мешкали фінанце 

(пограничники) і охороняли границю на Словаччину. Мешканці села Граб, 

займалися сільським господарством, мали багато лісу, орної землі та пасовиська, 

випасали худобу, вівці, робили бриндзю, сіяли лен, коноплві, робили полотно, 

постійно гандлювали, переходили через границю на Словаччину, міняли масло 
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яйця, гуси, на тютюн, крапку, нафту, одежу. Дівчата часто виходили замуж за 

словаків, одружувались і хлопці зі словачками. 

За часів німецької окупації, німецькі пограничники заняли пляцуфку і 
школу, де охороняли уздовж словацьку границю, щоби мешканці, які жили 

поруч не переходили на Словаччину. Як декого піймали, то карали і били і 
заставляли на пляцдарні дрова рубати та інші роьботи виконувати. Під час 

окупації священиком був Давидовия до 1943 р. до 1943 року Давидович виїхав, а 

прийшов Волянич. Частину клебанії віддав під школу, діти вчились на плебанії. 
За часів окупації вчили українську мову, за Польщі – лемківську і польську. 

Молодих хлопців та дівчат німці примусово забирали в Німеччину на роботи. 

Село спустошіло, залишились господарі з неповнолітніми дітьми. Робочої сили 

було мало, неповнолітніх дітей заставляли працювати по господарці, здавали 

контигент: зерно, худобу свині, за то отримували  бецукшети, на який давали 

дерев’янки (взуття), або одежу. У 1944 році в серпню місяці с.Граб 

збомбардували совєцькі самольоти. Половина села згоріла. Під час 

бомбардування загинули такі селяни: Фруцький Йосиф, Павелчак Василь, Дзяма 

Михайло, Романчак Анна, Гошко Анна, Даниляк Василь Шевканич. 

У селі Граб проходила фронтова лінія, де були окопані німці на горі вздовж 

сторни Тихані. Фронт стояв з серпня місяця 1944 р. по 19 січня 1945 р. Мешканці 
були евакуйовані зі села Граб і жили по різних селах: Довге, Новиця, Присвоп, 

Ямюнка, Сквіріне та інших. Село німці замінували навесні 1945 року почали 

нграб’яне розміньовувати і вертатись у село. Тішились граб’яне поверненнням 

до села. Але тої втіхи довго не було. У червні м-ці 1945 почалась евакуація в 

СССР. Граб’яків завезли переважно до Донецької області в р-н Старобешовський 

і Тальманський р-ни. Частина Граб’ян залишилися у Польщі, але польськими 

властями була вивезена на захід, на німецькі землі. 9 родин вернулися із 

німецьких земель до Грабу і там проживають. У даний час частка односельчан 

проживає у Львові, Дрогобичі, Рихтичах, Самборі, Калуші і в Старобешовськім 

р-ні та Тельманському р-ні Донецької обл. 

Список господарів села Граб Ясельського повіту (Польща) 

станом на 1940 рік 
1. Павелчак, 2. Китчак, 3. Фрицький, 4. Дзяма, 5. Ясінська, 6. Ясінський, 7. 

Котирга, 8. Фрицький, 9. Ванька, 10. Нацик, 11. Павелчак, 12. Павелчак, 13. 

Павелчак, 15. Жежнич, 16. [Церква], 17. Китчак, 18. Гошко, 19. Васко, 20. 

Романчак, 21. Св’янтко, 22. Романчук, 23. Лизак, 24. Томащик, 25. Гончак, 26. 

Гончак, 27. Сиван, 28. Урам, 29. Зеленяк, 30. Зеленяк, 31. Жежнич, 32. Гичка, 33. 

Урам, 34. Гательович, 35. Гошко, 36. Сим, 37. [Клебанія],38. Сим, 39. [школа], 40. 

Сим, 41. Вальчик, 42. Сениця, 43. Пиртко, 44. Сениця, 45. Давид, 46. Давидик, 47. 

Романчак, 48. Романчак, 49. Котирга, 50. Сим, 51. Книш, 52. Китчак, 53. 

Кооператив, 54. Сейка, 55. Баваш, 56. Пиртко, 57. Гайщич, 58.Косарович, 59. 

Даниляк, 60. Сим, 61. Чеперак, 62. Шкаворонок, 63. Жонко, 64. Сим, 65. 

Сидоряк, 66. Сабат, 67. Рочовський, 68. Сим, 69. Пец, 70. Ковалик, 71. Чурива, 

72. Китчак, 73. Сим, 74. Урам, 75. Чепірдак, 76. Чепірдак, 77. Гошко, 78. Гошко, 

79. Шивкинич, 80. Сидоряк, 81. Галька, 82. Коваль, 83. Грозяк, 84. Давид, 85. 

Нацик, 86. Гиба, 87. Фенна, 88. Гайдош, 89. Гаврилюк, 90. Гошко, 91. Байсик, 92. 
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Китчак, 93. Чопяк, 94. Вацман, 95. Хомин, 96. Котирга, 97. Майба, 98. Хрипіна, 

99. Чичва, 100. Пец, 101. Майба, 102. Ардан, 103. Сивак, 104. Пец, 105. Гошко. 

Анна Цуприк 

Лемківщина  розквітала 
 

Лемківщина розквітала, 

Кеди лемка вдома мала. 

Кеди лемки в горах жили, 

То ся й гори веселили. 

 Де ся Граб з Ожинном сходит, 

  Там пляцувка ся находит, 

Там фінанци охраняют, 

На Словаки не пущают. 

Але лемко барз завзятий, 

Бере яйця, бере масло, 

Преся на Словаки. 

У Варатці вшитко мінят 

То на дуган, то на капки. 

Лемки завше капки пили, 

Зато они довго жили. 

Они бриндзю з маслом їли 

І червени завше били, 

І капусту з бандурками. 

Й киселицю з пирогами, 

Марципанів там не їли, 

Але завше здрові били. 

 Барз сой красьні все співали, 

Бо веселе життя мали. 

Жили лемки між горами, 

Жили они там віками. 

А як пришли «браття» з сходу 

До лемківського народу 

Його з біди «визволяти» 

Тай з ляхами-поляками 

От домівки виганяти… 

Церкви їхні попалили, 

Хижі їхні повалили, 

Ліси їхні вирубали, 

Штоби лемки юж ніколи 

Домів більше не вертали… 

Вшитких «браття» розігнали, 

Тілько лемка не зламали. 

Лемки сходятся докупи 

І берутся всі за руки 

То на «Ватрі» в їхній Ждині, 
На тій милій Лемківщині, 
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То на славній Україні, 
В своїй церкві на Львівщині 
Вшитки лемки ся збирают. 

В своїх душах зберігают 

Тоту стежку, што на межі, 
Де їм серце їхнє лежит, 

Де їх матка повивала, 

Співаночки їм співала. 

Де потічок їх протікав, 

Гордий орел в гори кликав, 

Де ся лемки повертают, 

В своїх думах. В любім краю! 
Лемківщина розквітала, 

Кеди лемка вдома мала. 

Кеди лемки в горах жили, 

То ся й гори веселили. 

 

Капки – кропка 

Дуган – люлька 

 

Великден 2007 р. 

(з с.Граба) 

 

 

Анна Войнарович  

м. Рівне 

Друга українська гілка лемків 

Цього року минає п’ята річниця двох особливих подій, що відбувалися у 

житті давнього лемківського роду Лимичів. Влітку, саме на свято Святої 
Трійці, урочисто відкрито другий пам’ятний знак „Доля роду Лимич” у селі 
Гарячківка на Вінниччині. А восени, у жовтні, на День воскресіння роду, - третій 

родинний символ „Знак роду Лимич” у волинському місті Рівне. Перша 

знаменна подія сміливо закарбувала на Поділлі трьохсотлітню історію 

найдавнішої субетнічної групи лемків, які волею Божою опинилися у далекому 

краї, прагло шукаючи способів вижити і бути спасенними. Друга - ще раз 

підтвердила факт насильницького переселення лемків у 40-50-х роках XX 

століття вглиб України. 

Незабутні події 2003 року сильно зблизили між собою не лише лемків-

лемичів, а й усіх українських лемків, незалежно від сучасного мешкання та 

організаційної діяльності. Розмірковуючи над страждальною долею відданих 

Україні людей, стає зрозумілим, що ніякі перешкоди на кшталт виселення або 

переселення не можуть порвати предковічний зв'язок поколінь і єдину 

сонцедайну сув’язь незбагненних і прекрасних душ. І лише час прикриває те, 

що не змогло до сьогодні бути виявленим і винесеним на світ Божий. А те, що 

відкрилося, слугуватиме наступним поколінням на благо та пам’ять. 
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Перше знайомство із львівськими лемками у Андрія Лимича, тоді лише 

дослідника свого роду, відбулося у 1999 році, зокрема з „імператором” 

Лемківщини - істориком Іваном Красовським. Наступного, 2000 року, також у 

жовтні, почесна делегація лемків, переважно львівських, брала участь у 

Першому родинному з’їзді Лимичів у Рівному. Близьке знайомство лише 

пускало свої міцні та зелені паростки, про які сьогодні можна впевнено сказати, 

що то був благословенний початок. Наполегливі пошуки Андрія Лимича, на 

превелике диво і щастя, дозволили заглибитися у століття і здобути чималі 
позитивні результати. 

Як на теперішній час, то достовірно відоме не лише походження 

роду, а й максимальна кількість його членів - понад чотири тисячі. Складений 

докладний родовід. Хоча на 2000-й - віднайденою була лише одна тисяча 

рідних, які і не здогадувалися про своє існування як великої родової одиниці. 
Дякувати Богові, родинна робота щодо згуртування чи не найбільшого в 

Україні та поза її межами роду зробила свою світлу і доброчинну справу: це не 

віртуальна структура, а реальна родинна організація із своїми атрибутами та 

символами, структурою та засобами спілкування. Другий родинний форум, 

який проходив у жовтні 2004 року в с. Розлуч на Львівщині, ще раз підтвердив 

це. 

Скільки сил та енергії за всі ці роки витрачено на родинну справу, 

говорити зайве. Аби лише створити базу даних, записавши всіх до родинного 

реєстру, знадобився Андрію Лимичу цілий 2006 рік - день у день. А водночас - 

ні на мить не призупиняється робота щодо дослідження історії роду та його 

витоків. І що найбільше вражає у цих пошуках, так це те, що чим глибше 

відкриваються століття, тим яснішає суть і сенс життя у високому розумінні цих 

утаємничених людству слів. Мабуть-таки, варто висліджувати духовні надра 

світового безміру і одночасно лишати свої, нехай навіть ледь помітні у таких 

масштабах, сліди. 

Отже, повертаючись у 2003 рік, варто зазначити, що саме тоді, у 

Гарячківці, вперше було оприлюднено інформацію про вимушене переселення 

лемків-лемичів на Поділля майже 300 років тому у зв’язку з колонізацією 

звільнених від Туреччини подільських земель. У виступі біля знака "Доля 

роду Лимич” очільник ”Лемківщини” Олександр Венгринович зазначив, що 

лемки проживають в Україні трьома групами. Першу складають автохтони, що 

мешкають у Закарпатті. Другу - переселені з Карпат у XVII-XVIII ст. у 

центральну частину України, тобто - лемки-лемичі. Третю - лемки, яких у 

1947 році, внаслідок злочинних дій тоталітарних режимів Польщі і 
Радянського Союзу, було депортовано з етнічних українських земель. 

Тоді ж, у Гарячківці, Олександр Венгринович висловив жаль, що „лемки 

- на межі зникнення, а щоб відродити цих людей в історії, як ніколи потрібне 

і діє лемківське товариство”. І сьогодні вирізьблений „Лемко” (авт. Андрій 

Сікорський) - подарунок родові Лимичів нагадує ті урочистості. Назавжди 

залишилися у серці і слова видатного лемка Андрія Тавпаша про рід 

Лимичів як епохальну та феноменальну подію в сучасній історії України. І слова 

письменника Михайла Слабошпицького про „пробудження родової пам’яті, а 

отже і національної”. Можна додати й - етнічної. І Стелли Миронченко – „якби 
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не Андрій Лимич, усе це назавжди сховала б історія у своїх лабіринтах”. І 
справді, тоді, п'ять років тому, те високе визнання звучало ніби аванс для 

наступних і несподівано дивовижних подій, які значним чином послугували ще 

більшому виявленню лемків в Україні та поза її межами. 

За знаменним – „Доля роду Лимич” у Гарячківці постав „Знак роду 

Лимич” у Рівному, який і завершив трикутник родинних символів, бо перший 

– „Корінь роду Лимич” іще з 2000-го стоїть на березі Сяну в колишньому селі 
Лікоть як пам'ять і неспинне начало роду. 

І хоча спочатку, на 2000-й рік, через архівні документи було виявлено 

чимало переселених Лимичів саме у Львівську область, то згодом з'ясувалося, 

що не менше їх проживає і в Східній Україні та центральній через примусове 

відселення з-під Сяну й у наступні 50-ті роки XX ст. Якщо, приміром, на 

Тернопільщині і тим більше - на Львівщині лемки проживають компактно і їм 

вдалося зберегти свою ідентичність, то, схоже, на сході, скажімо, на 

Дніпропетровщині, умови проживання та глибока зросійщеність населення 

винищили русинську первинність ущент. Тільки у спілкуванні віч-на-віч (2007 

рік) із теперішніми східними лемками з трудом удається з’ясовувати їх 

походження, а те, що відкривається, свідчить, що їх діди-прадіди також 

походять із Карпат. Проблема лише в тому, що старших людей із кожним 

роком катастрофічне меншає, а тамтешня сучасна молодь загалом не 

налаштована на пізнання свого родового та етнічного коріння. Але, 

незважаючи на це, таки з'ясувалося, що лемків на сході значно більше, ніж ми 

думали. 

У цілому відкривається цікава картина, можна уявити, - густа і потужна 

субетнічна сітка, яка покриває терени України з далеких часів. Варто лише 

глибше дістатися до історичних прошарків багатовіччя і одразу ж стає 

зрозумілим, що лише самовизначеність кожної окремої людини може стати 

вірним доказом русинської, тобто лемківської приналежності. На щастя, саме 

за ці останні роки багато прояснилося і в істинній, а не надуманій історії лемків 

і українців. 

Так, рід Лимичів - лише частинка ще не до кінця відкритої і визначеної у 

всьому обширі Лемківщини. І ця робота триває і лишається основною на 

сьогодні і на майбутнє десятиліття, аби новий вік не мав ніяких білих плям 

щодо цього. Неприпустимо нехтувати часом, який і так зловити неможливо. 

Хіба що -випереджати. Так і працює Андрій Лимич, відданий голова свого 

прадавнього лемківського роду, початки якого, як уже відомо, сягають 

дохристиянського періоду людства.      

   

 

Мирон Теплий 

Священники – вихідці з села Босько 

Лемківська земля дала світові безліч визначних особистостей, людей різних 

професій. Особливо значною була когорта священиків. Існували цілі священичі 
роди. Чимало духовних отців вийшли з  лемківських „хиж”, безпосередньо з 

народу, себто селянського стану. 
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Село Босько, як ні одне інше лемківське село, у 30-их рр. ХХст. Дало світу 

відразу трьох парохів: о.др.Миколу Денька, о.проф.,др.Мелетія Войнара, 

о.Юстина-Йосифа Романа. Навіть сьогодні ще залишилися люди, які пам’ятають 

перші Літургії, проведені ними. 

Професор Мелетій Войнар (1908 – 1989) навчався в семінарії в м.Бучачі, 
студіював у Римі (Італія). У 1938 р. зробив докторат у папському 

Григоріанському університеті церковного права. Під час Другої Світової війни 

був капеланом та перекладачем в італійській армії. Згодом виїхав у США, де з 

1955 року понад 20 років викладав східне канонічне право в Американському 

Католицькому університеті у Вашингтоні. Багато займався науковою працею. 

Брав участь у Другому Ватиканському Соборі як експерт. 

Отець Микола Денько народився 29 листопада 1905 року в с.Босько. Після 

закінчення Сяноцької гімназії вчився в духовній семінарії в Перемишлі. Як 

семінариста-відмінника його направили у Ватикан, де він здобув ступінь доктора 

теології. Навчався у Григоріанському університеті (1926 – 1931), де 16 жовтня 

1931 року був рукоположений. Після повернення до Перемишля працював у 

Духовній семінарії викладачем догматики і аскетики. Під час Другої Світової 
війни проживав у Перемишлі. У 1946 році йому вдалося уникнути арешту і 
примусової депортації в Радянський Союз. В 1952 році заарештований 

польськими властями, а 1953р. засуджений до ув’язнення через звинувачення в 

шпигунстві та у співпраці з УПА. 

Отець Микола Денько проводив похорон відомого лемківського маляра 

Никифора Дровняка.  

У 1976 році іменований архідияконом Греко-Католицької Капітули. У 1982 

році побував в Україні.. З а свої кошти М.Денько на цвинтарі .Босько поставив 

пам’ятник священику М.Головачу, який був замордований поляками в 1944 році. 
Помер Микола Денько 14 квітня 1991 року у Кракові. Похований у 

капітульній гробівниці у Перемишлі. 
Отець Юстин-Йосиф Роман народився 2 лютого 1912 року в с.Босько. До 

василіанського чину вступив 22 серпня 1929 року., 10 червня 1939р. – 

висвячений на священика. 

12 липня 1939 року відслужив свою першу Святу Літургію в церкві Різдва 

Пресвятої Богородиці в с.Босько. Першою парафією було с.Вороблик 

Королівський, а згодом Улюч. 1941 – 1943рр. священича діяльність у монастирі 
о.о.Василіян у Бучеві. З 1944 р. – парох церкви о.Василіян у Перемишлі. 17 

квітня 1947 року був заарештований польською службою безпеки (УБ) в 

Перемишлі, 2 21 квітня переданий радянським органам НКВД у Львові. Згодом 

його було перевезено до Києва, засуджено й заслано до Сибіру у Воркуту. 

У 1956 році повернувся в Україну. Спочатку жив у с.Нагірне, а потім у 

Самборі. Працював на лісоторговому складі. Активно займався душпастирською 

працею у підпілля у різних селах Галичини. 

Помер 31 грудня 1981 року. Похований на самбірському цвинтарі. 
  

 

Степан Антонів 
Лемківщина – благословенний край 
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В історії Лемківщини, її мові, культурі, звичаях, традиціях криється шифр 

древності України, тяглість віків від прадавніх часів – початків буття людини 

часу неоліту до теперішніх часів, тому так жорстоко обкраювали цей 

благословенний Божий край його люті воріженьки! Все це здійснювалось з 

метою знищення історичної пам’яті народу, фальшування всієї історії людства! 

Минає 60 років з того чорного для Лемківщини часу, коли була в 

основному завершена злочинна, насильно примусова депортація українців-

лемків з рідної землі. На мешканців тихого українського села Ославиця, що рік 

прожили після закінчення другої світової війни, яка тут тривала 6 років (1939-

1945рр.);принесла значні втрати, бо біда звалилась несподівано теплої весняної 
днини по полудню в суботу перед Провідною неділею 26 квітня 1946 року. За 

кілька годин (одним „п’єнцьдесяць” мінут, а іншим ще меньше) в супроводі 
гуркоту російських танків та польської грубої лайки типу ”полосєчне бидло” 

люди з досить великого села були вигнані із своїх осель і зігнанні в густу масу на 

майдані біля церкви святого архистратига Михайла. Ніччю темряву краяли 

траєкторії ракет і трасуючих куль. В багатьох місцях бушували пожежі. Село 

горіло. На другий день, в Провідну неділю 27 квітня 1946 року нас погнали 

етапом до станції Загіря. На очах людей село було запалене, щоб знали, що 

повертатись немає куди. Це було страшніше ніж сама війна. Лунали постріли, 

лилась кров не тільки дорослих, але й дітей. Все це змішувалось з лементом, 

голосінням жінок, плачем дітей, виттям собак, ревом худоби. Це був процес 

визволення від рідної землі людей, яких основна провина була в тому, що вони 

українці. Такого пекла, яке нам влаштували брати-слов’яни ми не сподівались. 

Мешканців лемківського села Ославиця ешелоном доставили до 

Підволочиськ, звідки нарід розбрівся по окружних селах – Мислова, Заднишівка, 

Качанівка, Полупанівка та по всій Галичині – Самбір, Зимна вода і т.д. 

Ми втратили рідну землю, землю наших батьків, дідів, прадідів, частину 

прадавньої України. Ми автохтони, корінний народ, який нізвідки не прийшов. 

Лемківщина це – сама західна гілка могутнього дерева України, яке обрубали.  

Про те, що ми дуже древній народ свідчать сучасні дослідження 

українських вчених. Зокрема Станіслав Губерначук у своїй праці „Трипілля і 
українська мова” (видавництво „Фенікс”- 2005 рік) пише, що за винятком 

кількох десятків років у Х столітті (за часів Володимира Великого) лемки ніколи 

від часу свого існування  не входили до українських державних земель. Але мова 

лемків належить до говірок саме української мови і лемківська говірка свідчить 

про древність української мови, яка вже в часи неоліту функціонувала на теренах 

Подніпров’я, Карпат, Бескиду, Пряшівщини. Між іншим Подніпров’я є колискою 

всієї індоєвропейської цивілізації. 
Те ж саме свідчить публікація в газеті „Сільські вісті” (18.07.1989 р.) 

журналістки Наталії Кащук, яка в статті „Світло вранішньої зірниці” повіла одну 

з легенд, записану в 1930 році в селі Оринин, Кам’янець-Подільського району, 

Хмельницької області від Ганни-Гелени Бурджієвської. Ця легенда зберігається 

як родинний скарб і записана Т.А. Сис говіркою, яку читала сама і яку зараз не 

почуєш в тамтешніх краях. В цій говірці дуже багато лемківських слів. 
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У своєму етнографічному нарисі „Наша хата не з краю” (ТС „Твист”, 

Вінниця, 2004 рік, 279 с.) автор С.П. Мальований подає словник діалектизмів 

села Вищого Ольчедаїва Могилів-Подільського району Вінницької області, який 

нагадує словник лемківської говірки. Ці публікації підтверджують єдність і 
древність української мови і її лемківської говірки. 

В публікаціях про лемків дуже часто звучить так звана міграційна теорія. 

Чи то з сторони поляків, що ми прийшли з Волощини, чи українців-лемків, що 

ми прибули з Галичини чи Подніпров’я, чи  то наш зв’язок з білими хорватами. 

Хліборобська нація дуже консервативне явище в людській цивілізації. 
Вони в основному не мігрують, міграції піддається не більше 5 % населення. 

Українці в т.ч. й лемки живуть на своїй землі від створення світу. „А як же 

переселення народів? – кричать опоненти – Перші люди ніколи не сиділи на 

місці, вони постійно пересувалися, мігрували і т.д. Про це пишуть вчені всього 

світу”. 

Я з цією теорією погоджуюсь. Але частково. Бо переконаний, що 

провідник певного племені, вирушаючи в пошуках, наприклад, їжі, паші для 

худоби, обов’язково залишав якусь кількість людей на головній стоянці. Та й 

багато з них самі не могли покинути даної їм Богом землі. Так було закладено 

природою, Творцем світу. Лелека виводить своїх пташенят лише там, де сама 

народилася. Лосось свої молоді роки проводить у морі, потім повертається у 

свою рідну річку і йде саме по тій стороні, по якій ішла ікра, з якої він вивівся. 

Лемко, який народився у виселених з Лемківщини батьків, ні разу не 

бачучи рідної землі, чує її поклик, в нього заговорить генетична пам’ять, як в 

українців виселених до Сибіру, і вони колись повернуться в лоно рідного краю. 

Повернуться зі своїм капіталом, зі своїми заводами і фабриками. Багатьом 

хотілося володіти благословенним краєм, яким є Україна і її сплюндрована 

частка Лемківщина, але нікому не вдалося нас винищити, пересилити, 

асимілювати, захопити наше місце – ні готам, ні кельтам, ні монголам, ні 
полякам, ні жидам, ні туркам, ні москалям, ані німцям. Ця земля призначена не 

для них. 

Боже покровительство мали і матимуть тут лише українці. Навіть після 

атомного жахіття при тому, що українцям Чорнобиля надавали гарне житло в 

екологічно чистих місцях, багато з них вже через тиждень повернулися в рідний 

край, незважаючи на радіацію і заборони, щоб продовжувати життя. А ви кажете, 

що за тих благословенних умов, коли не було атому, коли було вдосталь їжі, 
коли від ворога можна було сховатися в болотах, горах і печерах, вони могли 

покинути свою землю? Нісенітниці. 
Теорія про переселення народів і біблійних братів, які заселили землю, це 

теорія тих хто хоче нав’язувати себе іншим в образі представників богообраного 

народу (або старшого брата) і диктувати свою волю. Богообраність чи 

старшообратство є хворобливою манією величності. 
Про те, що ми корінний народ свідчать назви сіл, міст, річок. 

Найбільш вірогідно, що назва села Ославиця криється в сивій минувшині 
нашої історії ще з дохристиянських часів. Одним із найголовніших і 
найдревніших божеств у русичів-русинів-українців була Слава – богиня воєнної 
перемоги та мисливської удачі. З її зображенням наші предки ішли в бій за волю 
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рідного краю. Очевидно, що в нашій місцевості було святилище богині Слави, 

яке називалось Славиця. Літерою „О” перші українці позначили Сонце. Вона 

була символом святості і домашнього тепла. Протягом віків назва цих місць 

поселення транформувалась в „О Славиця”, «ось тут була Славиця», «ось 

Славиця» і в кінцевому сучасному вигляді сформувалась в красиву і неповторну 

назву села – Ославиця, в якому відчувається запах нашої великої більше ніж 

тисячолітньої історії самої західної гілки українського народу-лемків. 

Це ж саме можна сказати про сусіднє село Радошиці назва якого 

внаслідок полонізації трансформувалась із древньоукраїнського „Радожити – Ра 

дає життя”, яке буквально тлумачиться „Бог дає життя”. Між іншим буква  „Р” в 

українській мові на початку її творення мала божественну суть, як за 

зображенням так і звучанням і була своєрідним паролем українського етносу. І 
таких поселень з дохристиянськими назвами на Лемківщині дуже багато. 

Українська мова і її древня традиція лемківська говірка створені Богом, де 

кожна літера, основні склади слів і багато слів носять на собі символіку, загадку 

давнини. Для розшифровки нашої не сфальшованої історії нам треба звертатися 

до того, що було першим за всілякі письмові пам’ятки. Зокрема людської мови, 

розшифровки походження лемківської говірки, топонімів, назв сіл, міст, урочищ, 

річок і залучати до цього значні сили науковців. 

Нам не можна збиватись на півдорозі. В нас є чимала сила – наша Правда, 

наша Віра. Ми мусимо назвати речі своїми іменами: брехню брехнею, ворога 

ворогом, лукавого і загребущого сусіда лукавим, а не старшим братом. Бо 

Правда то Бог, а сила зла від лукавого. 

Ми повинні бути переконаними і наполеглими у своїй меті відродження 

Лемківщини. 

Ми дочекаємось того часу, коли не тільки будуть зазіхати на одвічні наші 
землі, яких в України вкрали, загарбавши 40 відсотків її етнічної території і 
тепер вона поза межами нашої Української держави, а й покаються за заподіяне 

зло. 

Багато разів ділили Україну між собою Польща і Москва, як тільки 

хотіли: по Дніпру-1667 рік, по Збручу-1920 рік, по Сяну-1939 рік /між Москвою і 
фашистською Німеччиною/, по лінії Керзона-1945 рік. Але це було злочинне 

дійство окупантів і робилося проти нашої волі. Ми зараз маємо повне право у 

незалежній державі сказати своє вагоме слово про насильне виселення 

півмільйона українців у 1945-1946 роках з рідних земель Лемківщини, Надсяння, 

Холмщини та Підляшшя, про операцію „Вісла” 1947 року, про нагальну потребу 

надання усім вигнанцем статусу депортованих – таким же чином як і кримським 

татарам, німцям та іншим народам. 

Правові аспекти наслідків депортації українського населення у сорокових 

роках такі, що у вигнанців відібрали більш як 840 тис.гектарів ґрунтів(із них 

ораної землі понад 650 тисяч гектарів) майже 142 тисячі гектарів лісів. Отже 

втрати українців величезні і матеріальні та особливо моральні, кривди мають 

бути хоч якоюсь мірою компенсовані на основі міждержавних угод між 

Україною і Польщею. 

Ми повинні залишити по собі історичні сліди, внести в інформаційні 
матеріали дані про кожне село Лемківщини, його жителів, зберегти народну 
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пам’ять про події тих часів, звичаї, традиції і таким чином внести свій вклад у 

виконання Указу Президента України ”Про створення літопису народної пам’яті 
/13.03. 02 №239/. 

Настала священна пора відновлювати справедливість: одним – це нам 

українцям Лемківщини вимагати повернення боргу, повернення права жити і 
господарювати на своїй предковічній, Богом даній нам малій Батьківщині. Іншим 

– нашим злим і лихим сусідам пора розплачуватися. І вони таки сплатять борг 

Україні: за все лихо і біди, що вони нам створили і творять. Сплатять сповна. 

Перемога врешті-решт буде за нами. 

Антонів Степан Федорович  

Голова Вінницької міської організації 
Всеукраїнського Товариства 

„Лемківщина” 

м. Вінниця 21018 

вул. Свердлова 172 кв. 41 

тел. дом. 8 (0432) 353678 

моб. 8 097 6309661 

 

 

 

 

 

Люба Смереканич 

Старша лемкиня забрала співанки зі собою 
 

Минає час... Надто швидко минає  і його бракує, щоб усе зрозуміти, 

усвідомити. У нашому житті дуже часто різні події відіграють надзвичайно 

важливу роль. Вони формують характер, скеровують у те, чи інше русло наші 
дороги. Та, однак найважчими для розуміння, сприйняття є події, які 
відбуваються супроти нас. Це лягає страшним тягярем на серце. 

Вирвані з корінням з рідної землі лемки несуть із собою цей тягар уже понад 

60 років. Що зосталося після тої чорної біди? 

Пам’ять, любов, віра, невмируща надія і...пісня! Саме вона, ота пісня 

допомагала виживати лемкам у різні часи. 

Хотілося б розповісти про лемкиню, яка безмежно любила рідну пісню. 

Варшавський тижневик „Наше слово” з 21.11.1971р. надрукував листа пані 
Олени Макух, в якому описана зворушлива любов її покійної мами з 

Лемківщини до рідної пісні й слова. 
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       Олена Макух. 
 

Згадавши про те, що й вона сама і її мати, Марія Гулич, виселені у 

Львівщину. Постійно читали „Наше слово”, п.Олена пише: „Мама моя ввесь час 

жила у селищі Красне. Я до неї часто приїздила. Та, не дай, Боже, було забути 

газету. Не було для неї подарунку кращого від „Лемківської сторінки”. Бувалоя. 

Як тільки переступлю поріг хати, чулось її прше запитання6 „Олено, газету 

принесла?”. А коли я з абувала принести газету, то мама аж плакала. А як тільки 

бачила свіже число газети, то все відкладала на бік. „Лемківську сторінку” мама 

складала і оберігала, як щось найдорожче. Але, коли стало багато газет, мама 

задумалась, що всіх не зможе збрегти. Тоді вона взяла велику книжку, вирізувала 

з газети всі пісні і наклеювала їх на сторінках книжки. Книжк стала в двічі 
товстішою і зовсім не закривалась.  

Мама зв’язувала її стрічкою і не розставалась з нею ніколи. Коли всі йшли 

на роботу, вона залишалася з онуками й правнуками і преспівувалв їм всі пісні, а 

вввечері лягала спати з книжкою в руках. Всім. Хто приходив до неї, вона 

показувала свою книжку і раділа. Що так багато зберегла наших пісень, які вже 

починає забувати наше покоління. 

Останнім часом мама ставала все слабшою, передчувала. Що вже довго не 

проживе. Вона проила, щоб не забути подякувати Ярославові Полянському за 

його нелегку працю – їздити в гори, ходити по селах, в яких так мало вже 

залишилось лемків, і збирати рідні пісні...” 

Далі Олена Макух згадує, що її мама спершу просила передати збірку 

вирізків з піснями до якогось видавництва й надрукувати. Але – „сила любові до 

рідного не дала мамі розстатись з книжкою, з рідними піснями. Коли вона 

вмирала. То сказала, щоб положили її книжку до труни разом з нею. Ми 

виконали мамине прохання”... 

PS. Відходить старше покоління лемків. Разом з ними зникає і пісенна 

спадщина, і бабусині казки та бувальщини, оповідки, прислів’я, цікаві 
рідкісні слова, втрачається частина духовної спадщини лемківського краю. 

Редакція „Лемківського календаря” закликає нащадків записувати, 

зберігати, передавати до лемківських видань („Лемківський календар”, 

„Дзвони Лемківщини” та інші) такі матеріали з метою їх збереження для 

наступних поколінь. 
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Як відомо, в Україні працює багато лемківських товариств, 
організацій, осередків. Вони є в містах та містечках і навіть селах. Це 
тішить і дає надію, адже без пам’яті про минуле – не може бути 

майбутнього.  

Одним із  таких осередків, який плідно працює во ім’я збереження 

рідної культури, звичаїв є Брошнівський осередок, що знаходиться у 
смт.Брошнів-Осада на Івано-Франківщині. У місцевій пресі, зокрема в газеті 
„Добра справа” неодноразово друкувалися матеріали про діяльність осередку 
та статті на лемківську тематику. Деякі матеріали у редакцію 

„Лемківського календаря” передав Юрій Марканич – Голова регіонального 

міжрайонного лемківського товариства „Бескидське земляцтво”. На жаль 

ми не маємо змоги опублікувати їх повністю, тому подаємо Вашій увазі дві 
статті. У рубриці „Елегія Лемківщині” ми помістили прекрасний вірш 

поетеси Ольги Стронської-Бужко, яка народилася у Брошневі-Осаді. 
Редакція „Лемківського календаря” 

 

6 червня виганяли нас із хат... 

 
Павло Марканич 

селище Брошнів-Осада 

 

Павло Павлович Марканич народився 1921 року в селі Присліп в родині 
інваліда Світової війни. Коли хлопцеві було тринадцять років, батько його 

помер. Тож весь тягар чоловічої роботи по госодарству припав на Павла і його 

16-річного брата Юрка. А в господарстві було коло чого ходити і працювати – 8 

гектарів землі і 2 гектари лісу, кінь, два воли і шість корів. Правда, хлопцям у 
цьому допомагав чоловік сестри Анастасії – Федір Николишак, уродженець 
с.Ветлина, який став їм як рідний батько. 

 



 83

    
     Павло Марканич. 21 рік. 
 

У 1939 році, коли село було окуповане німецькими військами, нашій сім’ї, 
як і багатьом  ґаздам, довелося жити гірше, оскільки окупанти зобов’я зали 

здавати для їхньої армії контингент – м’ясо і зерно... 

Брата Юрія в 1940 році насильно забрали на примусові роботи в 

Німеччину. Тут, в концтаборі Дахау, 2 травня 1945 року він попрощався із 

життям... 

Мене також забрали у Німеччину, але пізніше 26 серпня 1941 року. 

Працював спочатку на меблевій фабриці Франца Шуманса вм.Кістрін, за 90км 

від Берліна. Потім були інші примусові роботи. Після закінчення війни 

повернувся додому. Але спокою тут вже не було. Бо нас, українців, які 
проживали на території Польщі, польський уряд по згоді із Радянським Союзом 

змушував залишати свої домівки і добровільно виїзджати на Україну. Бажаючих 

покидати рідні домівки не було. Тому вже в жовтні 1945 року в селі Присліп та в 

навколишніх селах польський уряд почав масове примусове виселення. Боячись 

цього, люди, забравши дітей і худобу, втікали у словацькі ліси. В поселеннях 

залишались тільки інваліди та немічні. Користаючи з цього, польські вояки 

грабували мирних жителів – забирали в них майно, одяг, а також те, що 

залишилося.Чинилися й фізичні розправи над населенням, яке не втекло в ліси. 

Бачачи такі ганебні дії польського уряду над українцями, добровольці 
почали створювати загони УПА. Я, як патріот рідного народу і рідного краю, у 

жовтні 1945 року вступив у загін, яким командував сотенний Хрін. Моє псевдо 

було „Марко”. Перед нами поставили завдання захищати населення від 

насильницьких дій з боку польського уряду та совітів. В лютому 1946 року в 
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зв’язку з відходом УПА на захід нас було залишено на  рідних землях для 

підпільної роботи. 

Польський уряд заявив, що українців з рідних місць виселяти не буде. 

Тож ми, місцеве населення, повернувшись до своїх домівок, взялися за весняні 
польові роботи – орати, сіяти, садити. Люди раділи, що знову на своїй 

господарці, що знову сім’ї разом. Але ця радість була передчасною. На празник 

Святого Вознесіння мене арештували польські військові, бо „знайшли” у нашому 

саду, в дуплявій яблуні, п’ять патронів. Так побили мене, що не пам’ятаю, що зі 
мною було. Коли отямився, то побачив біля себе також зв’язаного сусіда Івана 

Зубаля. Виявилося, що у нього „знайшли” порожній ріжок від автомата... 

Повели нас у село Ветлина, яке за 12км від рідного села. Тут був 

польський штаб, але офіцери були совєцькі, в польській формі. Нас називали 

українськими бандитами, тож і катували, як хотіли. Після знущань кинули в 

підвал. Зранку Івана Зубаля „знову взяли в руки”, а мене вже не чіпали, бо був 

весь опухлий. Потім привели в штаб на допит. Викликали сюди сотника села 

Ветлина. Він мене впізнав, бо я часто був тут у сестриного чоловіка... 

Нам дали по кускові хліба і гарячої води, після чого наказали йти геть. А 

ще попередили, що через три дні будуть нас виселяти. Так і сталось. 6 червня 

1946 року польське військо оточило село. Нас почали виганяти із своїх 

помешкань на центральну дорогу села, не даючи можливості взяти із собою одяг, 

речі тощо. А осьдвом сім’ям односельчан – Івана Зубаля і Василя Бігуна – 

дозволили взяти воза. На цьому возі ми примостили мішок пшениці, але по 

дорозі в нас його забрали. 

На шляху нашої ходьби лунали плачі, крики і зойки людей, ревла худоба. 

Пам’ятаю, як тяжко знущались над односельчанином Григорієм Сливканичем. 

Його брат не зміг втриматися, і відчайдушним вчинком став на захист Григорія... 

Нас, сорок родин із села Присліп, привели на пресильний пункт до станції 
Загір’я. Тут ми пробули двадцять днів. Їсти не мали що, тому люди продавали за 

безцінь коней, корів. Виміняна хлібина чи зерно або інші продукти в першу 

чергу були для дітей. 

У Зелену неділю нам почали видавати евакуаційні листи. В яких 

записували майно, кількість землі та худоби. Але люди знали: якщо запишуть 

реальну кількість майна, то можуть як куркулів відправити у Сибір. Тому і 
називали меншу кількість всього – і тварин, і землі, і майна. 

Загнали нас у вагони-товарняки і повезли у невідомість. По дорозі різне 

було, словами не передати, бо пережите ніякому переказу неможливе... 

Привезли нас у тодішній Станіслав, звідти – в Єзупіль, а з Єзуполя 

поромом по Дністру в Маріямпіль Галицького району. Розмістили по хатах по 

дві-три родини. А потім розлетілись ми, як пташки з гнізда, по цілій Україні... 
 

 

Катерина Русин 

 

Свята справа отця-доктора Мирона Михайлишина 
 

2006 року ми мали щастя двічі побувати в Бескидах – у липні та серпні. 
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Першого разу були на лемківській ватрі у Ждині. Також відвідали 

лемківську церковцю. На закінчення нашого пребування на ватрі тут була 

Служба Божа для всіх учасників заходу. Видно, так було Богом дано, що 

керівник нашої групи голова міжрайонного регіонального товариства 

„Бескидське земляцтво” Юрій Марканич придбав картину, на якій зображена 

церква Успення Матері Божої, куди ходили на відпуст його батьки, проживаючи 

в Польщі до насильного вигнання з рідних місць. Пан Юрій, придбавши цю 

святу цінність, мав також благородний задум – освятити цю реліквію в 

лемківській церкві в Ждині. І саме тут, в цій прекрасній церковці, зібралась на 

святу урочисту літургію підорудою владики Перемишлянського єпископату 

о.Мартинюка сила-силенна народу. Був серед них і о.доктор Мирон 

Михайлишин, який вже давно опікується справою відновлення діяльності греко-

католицької церкви Успення Матері Божоїтв м.Балигород – саме тої, яка 

зображена на картині, яку прибдав Юрій марканич. 

Отець-доктор Мирон Михайлишин радо зустрівся з нами, пригостив 

стомлених і спраглих мандрівників-прочан, щиро побесідував. На прощання 

подарував обереги – ікони Пресвятої Богородиці, а також запросив на серпневу 

літургію в Балигородській церкві, в церкві-капличці с.Мхава та на акцію 

примирення поляків і українців біля пам’ятника жертвам післявоєнної 
міжнаціональної боротьби на території Польщі. До речі, цей пам’ятник височить 

поряд з лемківською святинею – християнською церквою в м.Балигород. 
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о. Мирон Михайлишин та голова об’єднання „Бескидське земляцтво” 

Ю.Марканич.(м.Ряшів, Польща). 

 

Всім нам на радість, а Лемківщині – на щастя, волею Бога і Пресвятої 
Богородиці в серпні ми вдруге в цьому ж році поїхали в Польщу – в рідні 
Бескиди, в м.Балигород. Тут відбувались великі духовні урочистості – молитви, 

походи паломників-депортованих до святих храмів, пам’ятників. Все це мало на 

меті кликати до примирення українців з поляками, боротьба між якими була 

спричинена братовбивчою війною, війною віросповідань, націй та конфесій у 

роки Другої світової війни та в повоєнний час. І Бог почув наші молитви, 

церковні відправи, заклики священослужителів. Тут була здійснена Акція 

примирення. 

Під час нашого серпневого перебування в Польщі сталася велика, 

несподівана і непересічна подія – зустріч з аматорським колективом театру 

„Закерзоння” та його талановитим режисером п.Анатолієм Нечаєвим у виставі-
реквіємі  „Сповідь – дорога до прощення”. Театр, вистава на сцені, декорації – 

все це завжди здається невід’ємними атрибутами. А тут зовсім по-іншому. Ми 

вперше побачили виставу, де не було сцени, де не було декорацій і сценічної 
бутафорії, але водночас це все було. Дійство театру „Закерзоння”, яке ми 
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спостерігали а Балигороді. Стало новим, ніким із нас небаченим досі, але до 

болю рідним, знайомим. Нашим. На імпровізованій сцені в церкві біля захрестя 

пропливає наша історія, наша трагедія. Замість сценічних декорацій – високі 
дерев’яні, акратно зроблені риштування, драбини, містки-майданчики для 

ремонту. Все це символічно доповнено вишитими рушниками біля іконостасу, 

свічечками поміж риштуваннями. Ця жива картина сприймалася глядачами-

паломниками як особливий акцент української історії. Здавалося, цей Господній 

Храм – Балигородська церква, її стіни, вікна і двері, все решта тут – ніби прохало 

нас, депортованих бескидян. Звертаючись із святою молитвою допомоги: „Не 

залишайте мене в Балигороді одинокою, відновіть мої стіни, святині, іконостас, 

захрестя; приходьте ще до мене, бо я ваша рідна, всім вам потрібна і вашим дітям 

і онукам на всі часи...” 

Балигородські зустрічі продовжувались іншими незабутніми дійствами. Їх 

організував мер рідного нам Балигорода п.Томек Ченчек. Ми спілкувалися з 

обдарованою, талановитою і вільною від неприязні молоддю цього міста; вона 

говорила з нами не „вогнем і мечем”, а веселими співанками, літературними 

монологами і байками, які айстерно виконував молодий і веселий син пана 

Томека. А всю дорогу, до нових зустрічей з рідними місцями буде нашим 

супутником Божественна літургія в Балигородській церкві, яку провів із 
священиками отець-мітрат Стефан Батрух. 

...Коли ми дивилися-слухали-плакали на виставі-реквіємі „Сповідь – 

дорога до прощення”, то було у нас бажання, аби театр „Закерзоння” із цим 

чудесним виступом-твором побував у нас на Прикарпатті. І знову Господь почув 

нас: театр „Закерзоння” 26 листопада 2006 року був в гостях у Брошневі-Осаді. 
Запрошуємо і Вас, люди добрі. Ви пізнаєте і зрозумієте багато чого... 

 

 

 
Останній священик у селі Висова... 

(до 40-ліття смерті) 
„Не шукати нам щастя – бо його не знайдено – але його треба собі сотворити. 
А сотворить собі людина щастя, коли зверне свій погляд на себе, і зачне з 

себе видвигати скриті в своїм серці ті прикмети, що суть гідні людину зділати 
щасливою. Любов і мир, праведність і співчуття, милосердя і доброта, сила 
духа і гарт характеру – їх треба будити і розвивати в собі – іншими словами 

повинні вправлятись в чеснотах... 
Християнська чеснота – це постійна спосібність і склонність ділати добре з 

любови до Бога”. 

З проповіді о.Миколи Дуди 

м.Сянок, 1926р.   

о.Микола Дуда народився 25 вересня 1896 року у небагатій, але працьовитій 

родині Пантелеймона Дуди та Теклі з Грицаїв, рільників з села Мицева, другим з 

п’ятьох дітей: у родині було четверо братів і одна сестра. Початкову школу від 1 

до 3 класу проходив у Мицеві, 4 клас – в місті Белзі. У 1908 році поступив у 

сокальську гімназію (з польською мовою навчання). У 1908 році родина виїхала 

у Хорватію (село Брестача), купила там господарство з усім інвентарем та 16-ма 
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гектарами землі. На Вакації 1909 року Микола, маючи тоді 12 років, самостійно 

приїхав до батьків з Сокаля до Брестачі. Другий рік вчився у гімназії в 

Перемишлі, а далі продовжував навчання у Загребі, де і здав матуру в червні 
1916 року. Незважаючи на те, що навчання проводилось різними мовами (у 

Сокалі – польська, в Перемишлі – українська, в Загребі – хорватська), усі класи 

закінчував з найвищими оцінками. Хорватську мову і граматику опановував 

самостійно за короткий час настільки досконало, що не тільки зміг сам 

навчатисч, але й підготував до поступання в Загребську гімназію молодшого 

брата Григорія. 

Після закінчення гімназії поступив у духовну семінарію у Загребі. Наступні 
роки вчився в Ужгородській духовній семінарії та богословському факультеті 
Львівського університету, але через війну навчання було перервано. Четвертий 

рік богослов’я закінчив у духовній семінарії в Перемишлі у 1922 році. 
У вересні 1922 року одружився з Євгенією Савкою, дочкою Теофіла та 

Анни з Нестеровичів, господарів із села Річиці. На той час вона учителювала у 

с.Понятовичах у Білорусії. Після одруження родина переїхала до Сянока. Євгенія 

була змушена залишити вчительську працю, тому що як українці, їй було 

відмовлено в посаді. 18 лютого 1923 року у Храмі Йоана Хрестителя у 

Перемишлі єпископом Коциловським Микола Дуда був висвячений на 

священика. У Сяноку одержав посаду сотрудника пароха та одночасно катехита 

7 класу чоловічої та 8 класу жіночої виділової школи. У цьому ж місті у 

подружжя народилась дочка Зореслава. 

28 квітня благословенням єпископа Перемиського, Самбірського і 
Сяноцького Йосафата Коциловського о.Микола Дуда був призначений парохом у 

с.Висова Горлицького повіту на Лемківщині. Це була перша самостійна праця на 

парафії. 
Лемківщина – край не багатий. Щоб утримати родину, потрібно було 

провадити господарку. Водночас на літо у приході зупинялися курортники, що 

давало не тільки прибуток, але й втіху від спілкування з цікавими людьми, таким 

як редактор часопису „Жіноча доля” О.Кисілевська, художниця О.кульчицька. У 

Висові у родині о. Миколи народився син Данило та дочка Анна. 

Незадовго до приїзду отця Дуди у Висову на горі Явір поблизу села 

об’явилась Мати Божа селянці Фиреї Дем’янчик. Що мала дар яснобачення, та 

іншим людям. Було одержано дозвіл на побудову каплиці на горі Явір. Отець 

Дуда очолив комітет з побудови каплиці, якій було дано право відпустів два рази 

на рік: на літнього Миколая та Покрови. 

У 1939 році 1 вересня польська влада арештувала о.Дуду, як і багатьох 

інших українців, і він відбув місяць ув’язнення у Березі Картузькій. 

У червні 1945 року родина о.Дуди з більшою частиною жителів с.Висови 

були переселені до Радянського Союзу на Тернопільщину. Після довгих блукань, 

наказом архієпископа Львівського і Тернопільського Макарія від 18 липня 1946 

року о.Дуда був затверджений настоятелем Св.Покровської церкви у с.Задарів 

Коропецького району і деканом Коропецького деканату. Мав пошану серед 

людей. У селі Красієві за його ініціативи була побудована нова церква на місці 
спаленої.  
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У 1946 році о.Дуду було призначено делегатом на собор возз’єднання греко-

католицької церкви з православною. Незважаючи на участь у соборі, за свою 

працю для церкви поступово завойовував немилість у влади, і в кінці 1949 олку 

був вимушаний виїхати з Задарова. Декілька тижнів перебував у Бережанах у 

родини, поки 23 січня 1950 року надійшло призначення на парафію с.Дідилів 

Ново-Яричівського деканату. 

Ще 17 листопада 1949 року о.Дуду було призначено парохом і деканом 

м.Сокаля, але власті не дозволили йому переїзд, тому що Сокаль числився у 

першій забороненій зоні. Коли перемістили кордон далі від Сокаля, о.Дуда 

одежрав призначення настоятелем церкви Св.св.Петра і Павла та Сокальським 

деканом. Було це навесні  1952 року. У сокалі декілька років не було сталого 

священика, парафія була занедбана. Своїми богослужіннями та проповідями 

о.Дуда згуртував людей при церкві. Щоб зорганізувати релігійне життя у 

новоствореному Забузькому районі, він допомагав створювати церковні комітети 

і відкривати церкви, яких стало 11: у селах Хоробрів, Острів, Себечів, Боратин, 

угнів, варяж, Угринів, Савчин, Бояничі, низи, Іванів. 

Своїми порадами, допомогою в навчанні, клопотаннями у церковної влади 

о.Дуда допоміг п’ятьом хлопцям з Сокальщини вивчитися і висвятитися на 

священиків. 

Церква у Сокалі кожної неділі і свята була переповнена. Богослужіння 

відбувалися дуже урочисто, як не при радянській владі. Очевидно, це не всім 

подобалося, і над головою о.Дуди збиралися хмари. З’явилися скарги на нього у 

різні установи. Один громадянин Сокаля писав Московському патріарху 

Алексію, що о.Дуда порушує церковні приписи і „... служит по Римско-греко-

католическому закону, не упоминает Вашего имени на службах”.цивільне влада 

шукає нагоду, щоб скомпрометувати священика, з’являються вкрай неприємні 
статті про нього у районній та обласній газетах. На кінець, за розпорядженням 

єпископа Закаляка, о.дуду було без будь-яких пояснень знято з посади 

Сокальського декана та настоятеля церкви Петра і Павла, переведено у село 

Стенятин, а пізніше в Угринів, Завишня та Скоморохи. У храмі Вознесіння 

Христового, що у с.Скоморохи, відправляв до 82-го року життя, скільки 

дозволило здоров’я. Помер 7 серпня 1978 року та похований на цвинтарі у 

м.Сокалі поруч з дружиною. 

 Статтю передала Ольга Мацієвська-Стефанко, 

 племінниця о.Миколи Дуди 

 

 

Ярослав Козак  

Йому було б ... 70 
(пам’яті доктора технічних наук, професора Теплого Мирослава) 
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Мирослав Теплий. 

 

В 1990 році у молодому віці відійшов від нас знаний вчений, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедрою теорії механізмів і деталей 

машин Львівського Національного Лісотехнічного Університету, Теплий 

Мирослав. 

Народився М. Теплий 16 вересня 1937 року, в багатодітній селянській 

родині в селі Босько Сяніцького повіту на Лемківщині. 
В 1946 році разом з родичами депортований на Україну в село 

Задністр’я Самбірського району. В 1952 році закінчив 7 класів Середньої 
школи №1 м. Самбора, в цьому ж році поступив в Дрогобицький нафтовий 

технікум, який закінчив в 1956 році і отримав спеціальність техніка по бурінню 

нафтових та газових свердловин. З 1956 по 1959 рік служив при війську в м. Буй 

Костромської області. 
Після демобілізації, працював лаборантом в Дрогобицькому нафтовому 

технікумі і вчився у Львівському Політехнічному інституті, який закінчив в 

1965 році по спеціальності „Машини і обладнання нафтових та газових 

промислів”. 

З 1965 року працює викладачем спеціальних і загальних дисциплін в 

Дрогобицькому нафтовому технікумі. З 1968 року навчається в аспірантурі 
Львівського Політехнічного інституту по спеціальності „Механіка 

деформуючого твердого тіла”. 

В 1971 році, після закінчення навчання в аспірантурі, захистив дисертацію 

на звання вченого ступеня кандидата технічних наук. В цьому ж році прийнятий 
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викладачем кафедри загально технічних дисциплін Дрогобицького 

педагогічного інституту ім. Івана Франка. 

В жовтні 1971 року був обраний по конкурсу на посаду доцента, 

завідуючого Кафедрою загально технічних дисциплін, а в 1986 році обраний на 

посаду професора Кафедри. В інституті проявив себе кваліфікованим педагогом, 

умілим організатором, принциповим в розв'язанні проблем факультетського та 

інститутського життя. Ним підготовлені і видані два методичні посібники для 

студентів, є співавтором учбових програм по Машинознавству. За досягнуті 
успіхи нагороджувався грамотами Міністерства освіти, нагороджений значком 

"Відмінник народної освіти". Успішно працював над розв'язанням наукових 

проблем. Ним опубліковано 47 наукових праць, в тому числі дві монографії. В 

1985 році успішно захистив дисертацію на здобуття вченого степеня доктора 

технічних наук. 

З 1985 року член Наукової ради Академії Наук України. В 1986 році 
зарахований по конкурсу на посаду завідуючого кафедрою будівельної 
механіки Львівського Лісотехнічного інституту, а з 1987 року завідуючий 

Кафедрою „Теорія механізмів та деталі машин”. 

Багато молодих спеціалістів під його керівництвом стали кандидатами 

технічних наук. Приймав активну участь в діяльності Лемків села Босько. 

Мирослав Теплий був жонатим, дружина Тепла Орися викладала в дитячій 

Музичній школі м. Дрогобича. Мав двоє дітей: син Ігор та дочка Марта закінчили 

Львівський університет ім. І.Франка. Внучка Олеся, студентка другого курсу 

кафедри прикладної математики Львівського університету ім. І.Франка. 

Помер Мирослав Теплий 31 грудня 1990 року. Похований в с. Задністр’я 

Cамбірського району. 

 

Вони завжди будуть з нами 
 

Посмертна згадка 

 

  
Марія Стахів-Крупа 

 
Лемківська громада України понесла відчутну втрату: 3 лютого, за 4 днi до 

власного 85-лiття, відійшла у вiчнicть народна письменниця i активіст на 

культурній нивi Марія Стахів-Крупа (дів.Мазур). 
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Народилася 7 лютого 1922 р. у с.Туринському Сяніцького повіту. У 1946р. 

виселена в Україну, жила у містечку Красне на Львiвщинi. 

Крім праці на господарстві i вихованні дітей, всi вiльнi хвилини 

опрацьовувала вірші та оповідання про рідну Лемківщину, що їх 

пересилала до "Лемківеького календаря" (Львiв), "Дзвони Лемківщини" 

(Тернопіль), тижневика "Наше слово" та iншi періодичні видання України i 

закордоння. 

Лемки знали їі не лише як активіста на літературній дiлянцi та культурній 

нивi, але й як людину виняткової скромності, незмірної доброти. 

Нехай легкою буде для неї українська земля. 

Родина, знайомі, друзі. 
 

 
Прощання з композитором 

 

  
          Іван Майчик. 
 

24 жовтня 2007 року відійшов у вічність заслужений діяч мистецтв України, 

член Спілки композиторів України, етномузиколог, дослідник пісенної творчості, 
диригент, педагог Іван Майчик. 

Його нелегка життєва дорога розпочалася 26 грудня 1927 року в с. Одрехові, 
у двадцяти кілометрах від м. Сянока. Рідне одрехівське оточення, любов батьків 

та родинне захоплення музикою і співами допомогли відзначити Іванкові 
майбутній фах. Після закінчення семикласної польської школи, він опинився в 

Австрійських Альпах, де почув австрійські народні пісні та класичну музику. 

Згодом у 1946 році був насильницьки виселений з рідної землі разом з сім’єю на 

Україну. У 1950 році він вступив до Тернопільської музичної школи (клас 

акордеона), потім – до Львівського державного музичного училища на 

диригентське відділення. У 1956 році став студентом Львівської державної 
консерваторії ім. М.Лисенка.  
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Іван Майчик брав активну участь у збиранні та популяризації пісенних 

скарбів, створив на Львівському радіо цикл передач “З історії народних пісень”.  

Його високий професіоналізм диригента відзначав сам маестро – Станіслав 

Людкевич.  

Іван Майчик – упорядник 18 музичних збірок, серед яких – “Лемківські 
народні пісні в обробці Б.Дрималика”, “Народні пісні з репертуару 

С.Крушельницької”, “Народні пісні з репертуару П.Кармалюка”, “Пісні і балади 

с. Ільник Турківського району” та ін. Крім того, він створював пісні на вірші 
відомих українських поетів – І.-Б.Антонича, Б.Стельмаха, М.Петренка та ін. 

Серед останніх збірок варто назвати “Хорові твори, вокальні ансамблі та 

романси на слова Богдана-Ігоря Антонича” (Львів, 2007). Сюди увійшли 

філософські та побутово-пейзажні твори, базовані на лемківському фольклорі – 

“Село”, “Ніч”, “Світанок”, “До весни”, “Вітер століть”, “гірке вино” та ін.  

Іван Майчик – співавтор цікавого краєзнавчого видання “Одрехова в 

минулому 1419–1999” (Львів, 1999), яке вийшло з друку з нагоди 580-річчя 

першої писемної згадки про с. Одрехову. Він написав спеціальний параграф 

“Музичний фольклор” для фундаментального  видання “Лемківщина. Історико-

етнографічне дослідження у 2-х тт.” (Львів, 2002).  

Нехай Іванові Майчику – справжньому патріоту рідного краю, невтомному 

діячеві на культурній ниві – українська земля буде легкою! 

Складаємо щирі співчуття родині І.Майчика. 

Фундація дослідження 
Лемківщини 

 

 

 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
(події, зустрічі) 

 
 

Ігор Ганчова 

Газета „Дзвони Лемківщини” 

 

ІVКОНГРЕС СВІТОВОЇ  ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ  ЛЕМКІВСЬКИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ 

Львів 4-6.05.2007р. 

Форум Лемків 
Минулого року світова спільнота лемків відзначила трагічну дату своєї 

історії – 60-річчя депортації краян з етнічної Лемківщини на північно-західні 
землі Польщі. Під час каральної акції „Вісла” 29 квітня -12 серпня 1947р. було 

виселено 140577 осіб. 

ІV конгрес СФУЛО, що проходив у Львові 4-6 травня 2007 р., співпав з 

річницею акції „Вісла”. Пограма форуму лемків, розрахована на три дні. Була 

уже насиченою. Сонячна погода сприяла проведенню запланованих заходів, 

окрім третього – дощового дня. 
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У залі сасідання. Другий справа А.Тавпаш. Фото В.Солинка. 

 

4 травня у Західному Науковому Центрі проводилося засідання Президії і 
Контрольної комісії СФУЛО з участю запрошених. Всього зібралося 37 осіб. 

Засідання вів проф. Іван Щерба – голова СФУЛО, який доповів про організацію і 
проведення Конгресу. Відбулося поперднє слухання фінансового звіту скарбника 

Володимира Ардана. Жваву дискусію викликало питання про зміни і реєстрацію 

Статуту, в обговоренні якого взяли участь О.Венгринович. З.Галькоич, 

С.Гованський, Ш.Гладик. Останній вніс пропозицію створити Статутну Комісію 

і затвердити її склад на Конгресі. 
Пісял того, як проф.Іван щерба відмовився очолювати Федерацію лемків на 

другу каденцію, Олександр Венгринович – голова ВУТЛ, запропонував 

залишитися головам об’єднань – суб’єктів СФУЛО, членам Президії і 
Контрольної Комісії. Закрите засідання проводилося без протоколу... 

Там же відбулася зустріч з представниками засобів масової інформації. 
Керівництво СФУЛО на прес-конференції давало відповіді про поточні справи і 
проблеми лемків. 

Відтак, у Галереї мистецтв відкрито виставку професфйних мистців, 

народних майстрів і  художників-аматорів. Ведучим був доц.Володимир 

Ропецький – скульптор, голова Львівської обласної організації ВУТЛ. На 

вернісажі виступали Борис Возницький – директор Галереї, Герой України, 

проф.Іван Щерба – голова СФУЛО, Штефан Гладик – голова ОЛП, Іван 

Красовський – історик-лемкознавець, доц.Ігор Дуда – директор Тернопільського 

обласного художнього музею, присутні делегати Конгресу, автори праць, гості, 
краяни. Тут експонувалися традиційна різьба, малярство і графіка, різнопланове 

ужиткове народне мистецтво, фотографії, Виставка засвідчувала, що лемки 

різних поколінь – талановиті люди. 
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Виставка професійних мистців. На передньому плані Я.Швягла та І.Дуда. 

Фото В.Солинка. 

 

Наступого дня, 5 травня урочисто відкрито ІV конгрес у філармонії імені 
С.Людкевича. Лемків світу представляли 72 делегати з семи країн. На відкритті 
хор та інструментальний оркестр вперше виконав кантату „Горы нашы” 

Мирослава Скорика. Крім того, прозвучали лемківські пісні „Кєд мі пришла 

карта” і „Аничка”. Були благословення священиків і вітання від владик. Присутні 
із зацікавленням переглянули фільм про Лемківщину, створений з ініціативи 

проф.Івана Щерби. Стрічка була озвучена ансамблем „Древутня”, співала Юлія 

Дошна. Фотознімки для фільму виконала Христина Щерба. Юнки в народних 

строях понесли квіти до підніжжя пам’ятників Т.Шевченку, М.Грушевському і 
Никифору. 

Голова проф.І.Щерба запросив до почесної Президії голів суб’єктів 

СФУЛО. Вітання учасникам Конгресу від Президента України Віктора Ющенка 

зачитав Тарас Батенко – заступник голови Львіської облдерадміністрації. З 

привітальним словом від Уряду України, Міністерства культури і туризму 

виступила віце-мініст проф.Ольга Бенч (з лемківського роду). 

Були обрані робочі комісії Конгресу: Лічильна (голова В.гаргай), 

Номінаційна (голова С.Бурда), Мандатна (голова М.Мушинка), Резолюційна 

(голова С.Криницький). 

Звіт голови СФУЛО проф.Івана Щерби за період від 18.05.2002р. до 

5.05.2007р. проходив нетрадиційно: на екрані висвічувалися тексти і фото. 

Професор давав усний коментар. 

Після цього присутні слухали звіти-доповіді заступників голови СФУЛО 

Марії Дупляк (США) і Штефана Гладика (Польша), голів об’єднань-суб’єктів 

Федерації: Славко Бурда (Хорватія), Олександр Венгирович (Україна), Зенко 

Галькович (США), Штефан Гладик (Польша), Іван Лаба (словаччина), Андрій 

Родко (Канада), Симеон Сакач (сербія). Звіти також складали Іван Філь – 

фінансовий референт і Володимир Ардан – скарбник. 

У роботі конгресу взяв участь і промовляв поет і державний діяч України, 
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голова Всесвітньої Координаційної Ради Дмитро Павличко. 

У науковій частині Конгресу виступили проф.Володимир Сергійчук з 

доповіддю „Депортація лемків з батьківських земель у 1944-47рр.”, проф.Ольга 

Бенч з відео-фільмом „Трансформація пісенної спадщини депортованих лемків” 

(на прикладі рідного села гутьсо на Тернопільщині). 
Доц.Володимир Ропецький зупинився на актуальній проблемі – заміни та 

доповненні до Статуту СФУЛО. Делегати обрали Статутну Комісію, яку 

зобов’язали переглянути існуючий Статут протягом чотирьох місяців. 

Перед виборами керівних ланок Федерації виступив голова Номінаційної 
Комісії Славко Бурда (Хорватія), який вніс пропозицію обрати головою СФУЛО 

одного з трьох представників від України – Іван Щерба, Олександр Венгринович, 

Володимир Ропецький. Оскільки перші двоє відкликали свої кандидатури, на 

голосування буо подано доц.Володимира Ропецького. За нього проголосували 70 

делегатів, двоє – утрималися. 

Далі Славко Бурда запропонував обрати заступниками голови СФУЛО 

Марію Дупляк – на Америку, Штефана Гладика – на Європу. Ш.Гладик 

відмовився і запропонував на цю посаду – Стефана Клапика. Членом Президії і 
відповідальним секретарем СФУЛО обрано доц.Ігоря Дуду (Україна), 

скарбником Лілію Плахтій (Україна), фінансовим референтом – Івана Філя 

(США). 

Славко Бурда вніс пропозицію на розгляд Конгресу про обрання членами 

Президії СФУЛО по п’ять кандидатур від кожного об’єднання-суб’єкта 

Федерації і по одній кандидатурі – в Контрольну Комісію на наступний термін. 

Головою контрольної Комісії став доц.Степан риницький (Україна). 

Із звітом Резолюційної комісії виступив Степан Криницький. Звернення до 

Президента України і Польщі, Ради Європи, Ухвалу та Резолюцію Конгресу 

зачитав Ігор Дуда. Документи були одноголосно схвалені делегатами.  

Із заключним словом і підсумками роботи ІV конгресу виступив 

новообраний голова СФУЛО доц.Володимир Ропецький зі Львова. 

6 травня – була неділя. Зранку делегати та гості побували на Службі Божій 

в церкві свв. Ольги та Володимира у Шевченківському Гаю. Після обіду, 

протягом трьох годин проходив кермеш – фестиваль лемківської пісні і танцю в 

драматичному театрі імені М.Заньковецької. Виступали мистецькі колективи та 

окремі виконавці з Львівщини, Прикарпаття і Тернопільщини. 
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Фестиваль лемківської пісні і танцю. Фото В.Солинка. 

 

Конгрес засвідчив, що СФУЛО гідно пердставляє автохтонних лемків-

русинів Польщі, словаччини, України, а також вихідців з лемківського краю в 

Сербії, Хорватії, Канаді, США, і стало поважною міжнародною організацією у 

справі захисту депортованих, збереження їх самобутньої культури та 

відродження Лемківщини. 

 

КЕРІВНИЦТВО СФУЛО, обране на ІV конгресі СФУЛО 

 у Львові 5 травня 2007 р. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Голова СФУЛО – доц.Володимир Ропецький (Україна) 

Заступники Голови – Марія Дупляк (Америка, США) 

                                       Стефан Клапик (Європа, Польща) 

Відповідальний секретар, член Президії доц.Ігор Дуда (Україна) 

Скарбник Лілія Плахтій (Україна) 

Фінансовий референт Іван Філь (США) 

Члени Президії: 
АМЕРИКА: Зенко Галькович, зенон Войтович, Василь Гаргай, 

                     Стефан Гованський, Стефан Костьолик 
 КАНАДА: Андрій Ротко, Степан Балюс, Олег Іванусів, 
                   Євген Ланда, Максим Маслей 
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ПОЛЬША: Стефан Гладик, Мілько Гойсак, Андрій Ксенич, проф., 

                   Петро Шафран, Василь Шлянта 
СЕРБІЯ: Симеон Сакач, Богдан Віславський, Яким Гребеня,  

                Іван Мизь, Марія Сакач, д-р 

СЛОВАЧЧИНА: Іван Лаба, Павло Богдан, Микола Мушинка, акад.,                                                           

Петро Сокол, Мирослав Сополига, д-р. 

УКРАЇНА: Олександр Венгринович, Оксана Данилів, Степан Майкович,                     

Андрій Тавпаш, Іван Щерба, пооф. 

ХОРВАТІЯ: Славко Бурда, Юрій Бікі, Гавриїл Токач, Мірко Федак,   

Теодор Фріцкі 
Контрольна комісія:  

Богдан Кікта (Америка), Іван Терефенко (Канада), Іван Троханівський 

(Польща), Влодімір Кочіш (Сербія), Юрій Шпірко (Словаччина), Степан 

Криницький, доц. (Україна ) – голова, Даніель Перунські (Хорватія) 

 

 
Ювілейна конференція 

 

Серед лемківських колективів України вельми успішно працює доволі 
малочисельна (масового прийому немає) громадська організація „Фундація 

дослідження Лемківщини” (ФДЛ), створена 25 грудня 1991 року та 

зареєстрована 10 квітня 1992 року. 

24 березня 2007 року у приміщенні обласної організації „Товариства 

охорони пам’яток історії та архітектури у Львові” відбулася наукова 

конференція, присвячена 15-літтю існування ФДЛ. Конференцію відкрив та 

привітав присутніх, зокрема гостей з інших областей України, голова ФДЛ Петро 

Гандяк. 

 
Президія конференції: Виступає П.Гандяк, далі Л.Смереканич та 

І.Красовський. 

 

З інформацією про передумови заснування ФДЛ  і перші роки її успішної 
праці виступив найстарший віком активіст Петро Когут. Він згадав, що з його 
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ініціативи, як також ініціативи Івана Красовського, письменника Ростислава 

Братуня та скульптора Емануїла Миська 8 липня 1988р. було створено у Львові 
Товариство „Лемківщина”. Першим його головою було обрано П.Когута, 

заступником І.Красовського. Згодом постало питання про будівництво 

лемківської церкви в музеї-скансені Шевченківський Гай. Таким чином комітет 

по будівництву церкви виріс в окрему організацію, яка працює ось уже 15 років, 

першим Головою якої було обрано І.Красовського. 

Так у вересні 1992 року була збудована і освячена лемківська церква 

св.Володимира і Ольги. Тоді ж було засноване видавниче об’єднання „Бібліотека 

Лемківщини”, що підготувало і видало станом на 2007 рік 40 лемкознавчих 

книжок. Також створено експозицію невеликого музею історії та культури 

лемків, розташована біля лемківської церкви. 

Перший Голова Правління ФДЛ (1991-1996) І.Красовський подав 

характеристику особливостей архітектури лемківських церков, розповів про збір 

коштів на будівництво церкви  і видавничі справи у Канаді та США, чітке 

використання коштів, що дало можливість завершити зведення церкви уже в 

1992 році.  
Про роботу ФДЛ у ділянці народного мистецтва лемків розповіла активістка 

організації Марія Янко. Вона дала високу оцінку мистецьким творам 

А.Сухорського (різьба на дереві), Д.Солинка (живопис), художнім вишиванкам 

Г.Щерби-Мишко, що ними захоплювалися відвідувачі виставок народного 

мистецтва лемків та інших. Доповідач охарактеризувала власну участь у 

виставках (живопис), що відбулися в Україні та поза її межами. Належну оцінку 

дала М.Янко участі членів ФДЛ у мистецьких святах, етнографічних фестивалях, 

здійснила огляд творів лемківського мистецтва в експозиції музею історії та 

культури лемків при ФДЛ. 

У своєму рефераті „Участь ФДЛ у впорядкуванні і реставрації пам’яток 

культури церковного мистецтва Лемківщини” Володимир Шуркало розповів про 

участь членів організації у впорядкуванні цвинтарів і місць, де стояли церкви. 

Він особисто сповна впорядкував старовинний цвинтар у рідному селі Радоцина 

Горлицького повіту. Подібні заходи здійснені у селах Дошно, Королик 

Волоський, Святкова Велика, Босько. 

Андрій Тавпаш у виступі „ФДЛ у боротьбі за єдність лемків” подав  

ґрунтовну характеристику дільності членів ФДЛ та активу на ділянці зміцнення 

єдності лемків, досягнувши помітних успіхів, закликав залучити до рядів ФДЛ 

молодь лемківського походження, зміцнюючи у неї почуття патріотизму, любові 
до батьківщини та своїх пращурів. Запропонував колективу активніше писати 

нариси про історію рідних сіл на Лемківщині. 
Варто відмітити виступ молодої активістки ФДЛ Люби Смереканич, яка   

запропонувала започаткувати видавництво „Лемківського календарика”. Таким 

чином діти лемківського походження будуть залучені до благородної справи 

збереження та примноження нашої культури, мистецтва. Адже продовження без 

підростаючого покоління не буває. Перший рік календарик вийде друком як 

додаток до „Лемківського календаря”. А надалі буде виходити як окреме, 

самостійне видання. Цю ідею було підтримано і зачитано в резолюції. 
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Ольга Кровицька наголосила, що  „Лемківський календар” потрібно 

поповнювати матеріалами з усієї України, збирати цікаві матеріали, спогади. На 

жаль відходять люди, які б могли розповісти багато для майбуття. У ФДЛ 

потрібно продовжувати залучати науковців, – це суттєво пожвавити роботу з 

дослідження та вивчення нашої історії, культури, власне, для цього була 

створена організація.  

Підсумкову доповідь про перспективи розвитку ФДЛ зробив її теперішній 

Голова Петро Гандяк. Він подякував організаторам, доповідачам конференції, 
відмітив, що у близькому майбутньому потрібно зміцнити фундамент церкви, 

накрити довгу хату, де поміщається музей, відремонтувати стодолу і комору, 

щоб поширити експозицію музею і створити приміщення для зібрань. 

Додатково виступили: о.Анатолій Дуда, о.Мирон Михайлишин (Польща). 

Вони відзначили високий рівень конфернеції. Голова Всеукраїнського 

Товариства „Лемківщина” Олександр Венгринович нагородив групу 

організаторів ФДЛ П.Когута, І.Красовського, Д.Солинка, Я.Швяглу Подячними 

грамотами. 

Резолюцію конференції та деякі пропозиції зачитав член  ФДЛ  Степан 

Саган. 

Учасник конференції   

 
Петро Когут 

Музею-скансену культури лемків – 40 років 
 

Сорок років тому, 18 серпня 1968 року, в селі Зиндранова на Лемківщині 
відкрито „Ізбу пам’яток культури лемків”, яка сьогодні вже є „Музей-скансен 

культури лемків”, де експонується ряд дуже цінних пам’яток матеріальної 
культури лемків, які відображають історичне минуле нашого народу. Тисячі 
туристів з різних країн світу з великою цікавістю розглядають експонати музею-

скансену та цікавляться історією, культурою та долею лемків. 

 

 
         Федір Ґоч. 

 

Ініціатор та організатор „Музею-скансену є Федір Ґоч, який у найтрудніших 

часах історії лемків з попелу піднімав культуру свого народу. 
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Федору  Ґочу, що мав тверду волю жити в рідних горах на Лемківщині, 
фінансово допомогли родичі з Канади збудувати муровану хижу, а у старій 

дерев’яній де жили його батьки організувати Музей. 

При допомозі патріотів-лемків, а навіть поляків, музей продовжує 

наповнюватись все новими експонатами, які високо оцінюють не тільки лемки, 

але і відвідувачі з різних країн. 

 

 
Музей скансен лемківської культури. 

 

Щороку, завдяки наполегливій роботі Федора Ґоча, жінки Марії і сина 

Богдана на території музею-скансена з’являються все нові об’єкти, вже є – 

лемківська хижа, дім-світлиця, циганська кузня, капличка, вітряк, мала корчма, 

Пам’ятники жертвам концтаборів „Талергоф, „Явожно” та відбудований після 

знищення пам’ятник полеглим у боях з німецькими окупантами на Дукельському 

перевалі в 1944 році. 
Традиційно вже багато років Музей-скансен організовує лемківське 

„Русаля”, на яке приїзджають лемки з України, Словаччини, Америки, Канади, 

Австралії та інших країн. Друкуються книжки, рекламні листівки, багато років 

друкувався прекрасний журнал „Загорода” і віримо, що скоро він знов буде 

виходити. 
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                            Одна з кімнат музею. 

 

Приємно, що нова влада демократичної Польщі, а особливо Міністерство 

культури високо оцінюють роботу Ф. Ґоча з відродження та збереження 

культури лемків. Відзначають нагородами та виділяють фінансову допомогу на 

культурні заходи.Федір Ґоч і організований ним „Музей-скансен культури 

лемків” у найважчі часи нашого існування на Лемківщині зайняли достойне 

місце не лише в нашій, але і світовій історії. 
Щиро вітаємо засновника п.Федора зі сорокарічним ювілеєм заснування 

музею! 

І ще одна дата гідна того, щоб згадати про неї та привітати – 14 квітня минає 

45 років спільного подружнього життя Ґочів! Отже, зичимо цій прекрасній сім’ї 
радості, щастя, довгих, довгих років життя у здоров’ї та достатку.  

 

 

Товариству „Лемківщина” – 20 років 
 

1988 рік – особливий рік для громадських ргвнізацій. У той бурхливий час 

горбачовської „гласності” українська інтелігенція стає на чолі масового 

народного піднесення: проводяться несанкціоновані мітинги, виникають нові 
громадські, культурні організації та інші. Власне тоді, за ініціативою групи 

інтелігентів та деяких організацій у Львові було створено Товариство 

„Лемківщина”. 
 

 ДО ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ –  

ЗАСНОВНИКІВ ТОВАРИСТВА „ЛЕМКІВЩИНА” ВХОДИЛИ:  

 

БАЙКО М.Я. - професор Львівської державної консерваторії імені 
М. ЛИСЕНКА, народна артистка УРСР,  

ГНАТИЩАК А.І.  - професор Львівського державного медичного 

інституту,  
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ЖЕЛЕМ І.А.  - громадський діяч,  

КОГУТОВ П.М.  - заступник голови Львівського обласного 

відділення Товариства „Україна”, заслужений 

працівник культури УРСР,  

КРАСОВСЬКИЙ І.Д.   - історик, член Спілки журналістів СРСР, 

КУДЛИК Р.М.  - письменник, завідуючий відділом журналу 

„Жовтень”,  

КУШНІР І.М.  - педагог, керівник народної хорової капели 

„Лемковина”, 

КИЩАК С.І.  - педагог, член Спілки художників України, 

МАСЛЯК В.М.  
- доцент Львівського державного медичного 

інституту,  

МАЙЧИК І.І. - педагог, композитор,  

ОДРЕХІВСЬКИЙ В.П.  - скульптор, заслужений діяч мистецтв УРСР,  

СУХОРСЬКИЙ А.П.  - різьбяр, член спілки художників України,  

ХОМИК В.О.  - педагог, громадський діяч,  

ЧУЛИК І.І.  - доцент Львівського державного університету імені 
Івана Франка,  

ШВЯГЛА Я.С.  - громадський діяч, український мистецтвознавець,  

ЩЕРБА І.О.  - педагог, громадський діяч, 

ЯРЕМА В.В.  - священнослужитель, український 

мистецтвознавець,  

 

а також: 

- Львівське обласне відділення Радянського Фонду культури;  

- Львівська обласна організація Спілки письменників України;  

- Львівське обласне відділення Товариства „Україна”;  

- Львівська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток 

історії та культури;  

- Музей народної архітектури та побуту у Львові.  
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Подаємо також протокол перших установчих зборів суспільно-культурного 

Товариства „Лемківщина”, що зрештою є важливим документом для української 
історіографії. 

  

ПРОТОКОЛ №1 

 

установчих зборів суспільно-культурного товариства «Лемківщина» 

 

  8 липня 1988 року 

 

Присутні: 56 чоловік 

Президія: Мисько Е.П., Когутов П.М., Чавага Н.П. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про створення та завдання суспільно-культурного товариства «Лемківщина». 

Доп. Когутов П.М. і Красовський І.Д. 

2. Розгляд заяв про прийом у члени товариства «Лемківщина». 

3. Вибори ради правління та голів секції товариства «Лемківщина». 

 

Збори відкрив голова Львівського обласного відділення Українського 

фонду культури Е.П. Мисько, який відмітив, що правління обласного відділення 

Українського фонду культури на засіданні 12 червня 1988 р. розглянуло заяву 

організацій-засновників та ініціативної групи про створення у Львові суспільно-

культурного товариства «Лемківщина». Обговоривши загальне положення та 

завдання товариства «Лемківщина», правління одноголосно схвалило їх та 

визнало доцільним створити товариство «Лемківщина» і призначило 

відповідальним за його роботу Когутова П.М. 

 

Когутов П.М.   Створення товариства «Лемківщина» - видатна подія в 

житті лемків, які живуть на Україні. Це стало можливим завдяки таким подіям у 

нашій країні, як перебудова, гласність та демократія у політичному та суспільно-

культурному житті. 
ХІХ конференція КПРС приділила чимало уваги національному розвитку 

націй і народностей нашої країни та інтернаціональному вихованню молодого 

покоління. 

Товариство «Лемківщина» основним своїм завданням вважає сприяти 

збереженню та розвитку культури лемків як етнографічної групи українського 

народу. В Радянському Союзі проживає близько 250 тисяч лемків, з них 195 

тисяч переселилось з Лемківщини на Україну в 1945-1948 роках згідно з угодою 

між урядом Радянської України та Народної Польщі, і більше 50 тисяч автохтони 

Закарпаття. 

Віками відірвані від матері-Вітчизни, Київської Русі, лемки зберегли 

перлини давньоукраїнської культури, звичаї, пісні, легенди, які збагачують 

загальноукраїнську культуру. 
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Завданням товариства «Лемківщина» є збирати, примножувати, вивчати та 

популяризувати культуру лемків як етнографічної групи українського народу. 

 

Красовський І.Д.  Лемки на Україні переважно живуть в західних 

областях, куди переселились з Лемківщини, та в Закарпатті. Цікаве історичне 

минуле лемків та багатогранні особливості їх культури. Сучасний прогрес і 
цивілізація стирають етнографічні грані, а це велика втрата для української 
культури. Товариство «Лемківщина» покликане розвивати культурні надбання, 

відтворити історію, відтворити традиції у культурі, побуті, мистецтві. 
На нашу думку, неоюхідно створити такі секції для практичної роботи: 

1. Секцію контактів з лемками, що живуть у соціалістичних та 

капіталістичних країнах, особливо ПНР, ЧССР, Югославії, США і Канаді. 
Обмінюватись досвідом культурної та наукової праці, літературою, пресою, 

організувати зустрічі, творчі конференції, семінари, фестивалі тощо.  

2. Секцію науково-видавничу, мета якої збирати матеріали і рукописи по 

історії, культурі, наукові дослідження, фольклор, легенди, пісні, опрацьовувати 

їх і домагатись видання. Організовувати літературні вечори, присвячені 
історичним та ювілейним датам видатних діячів з-поміж лемків. 

3. Секцію культурно-масової роботи, яка займеться створенням музею 

культури лемків, виявленням та придбанням пам’яток культури, організацією 

виставок народного мистецтва, фестивалів лемківської пісні, нових художніх 

колективів. Розробка та друкування буклетів, афіш та інших інформаційно-

пропагандистських матеріалів. 

4. Секцію народних промислів та господарських справ, яка буде сприяти 

відродженню традиційних промислів лемків, як різьба по дереву, ткацтво, 

вишивка, малярство, сприяти заснуванню кооперативів для їх виготовлення та 

реалізації. Організувати друкування літератури, преси та вирішувати 

господарські справи. 

Не будемо сьогодні конкретизувати завдання, які необхідно буде 

вирішувати товариству. Всі вони знайдуть відображення у статуті, що буде 

винесений на обговорення та затвердження на загальні збори. 

 

Смереканич П.С.    Створення товариства „Лемківщина” - велика подія у 

житті лемків на Україні. Тут можемо показати, на що ми здатні. Я закликаю всіх 

активно включатись у суспільно-культурну роботу товариства, чим внести вклад 

у скарбницю української культури. 

 

Хомик В.О.  Чотири десятиліття ми чекали на створення такого 

товариства. І тепер, коли воно створене, на нас лежить велика відповідальність. 

Лемки не люблять багато говорити, значить треба багато працювати. Багато 

потрудились над збірниками лемківських пісень М.Байко, І.Майчик, Я.Бодак, 

Я.Гижа, М.Соболевський та інші.                            
 У мене чимала збірка поезій та жанрів, у Івана Красовського –  матеріали 

по історії та культурі, у Михайла Дзіндзя по обрядах. Все це треба зібрати, 

опрацювати і видати. Доцільно проводити літературні вечори, фольклорні свята і 
фестивалі. 
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Братунь Р.А.    Вітаю лемків з народженням товариства „Лемківщина”, яке 

повинно дати свої результати. Лемківський діалект має право на існування у 

многоцвітті культур нашого народу. У лемків своя самобутня культура, яка сягає 

глибини віків і збагачує загальноукраїнську культуру. Культуру лемків 

зберігають русини і українці в Югославії, США, Канаді, Австралії, Франції, 
ПНР, ЧССР та інших країнах. Товариство «Лемківщина» повинно об’єднати, 

привити почуття приналежності всіх до однієї матері – України. Особливу увагу 

треба приділити лемкам, які живуть на Лемківщині.  
 

Одрехівський В.П.    Ми щасливі, що живемо на рідній землі – Україні. 
Нам необхідно спричинитися до спорудження пам’ятників Т.Шевченкові,                         
М. Шашкевичу та Б.-І. Антоничу у Львові. Товариству треба приділити цьому 

питанню особливу увагу.  

 

Швягла Я.С.   Одним з важливих і першочергових завдань товариства – є 

встановлення контактів з лемківськими організаціями в різних країнах. Обмін 

досвідом, пресою, літературою допоможе нам краще і корисніше організувати 

роботу. 

 

Лубківський Р.М.  Настало торжество історичної справедливості. 
Великий поет України, лемко Б.-І. Антонич дістав міжнародне визнання. 

Створена ювілейна комісія по вшануванню поета. Планується спорудити 

пам’ятник на могилі Антонича, пам’ятні знаки в місцях, пов’язаних з його 

життям. Товариству «Лемківщина» необхідно створити музей культури лемків, 

організувати культурні вечори, присвячені таким видатним лемкам, як 

Бортнянський, Висоцький, Русенко, Антонич та ін. 

 

Кудін І.Л.   Ми дочекалися створення товариства «Лемківщина», яке 

повинно внести вагомий вклад у збереження та популяризацію культури лемків 

на Україні. Зберегти для майбутніх поколінь пам’ятки історії та культури – 

першочергове завдання кожного з нас. Вірю, що товариство «Лемківщина» цю 

роботу проведе серед лемків. 

 

 

 

Байса П.П.    Наша народна хорова капела „Лемковина” вітає створення 

товариства «Лемківщина» і надіємось, що воно допоможе нам у роботі, а ми всі 
активно залучимось до рішення тієї благородної справи, яку ставить перед собою 

товариство. Доцільно організувати у Львові фестиваль лемківської пісні, 
обмінятися виступами з аналогічними художніми колективами Польщі, 
Чехословаччини та Югославії. 

 

Шейко О.І.  У нашому товаристві „Лемківщина” багато лемків, які беруть 

активну участь у заходах. Ми вже дещо зробили по вшануванню пам’яті Б.-І. 
Антонича. І будемо допомагати товариству „Лемківщина” в його роботі. 
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Друге питання. 

Розгляд заяв про прийом у члени товариства „Лемківщина”. 

Слово має І. Красовський. 

Досі надійшло 56 заяв з проханням прийняти у члени товариства 

„Лемківщина”. Заявники виявили своє бажання включитися в роботу товариства. 

56 громадян, які подали заяви про вступ у члени товариства „Лемківщина”, 

приймаються одноголосно. /список додається/. 

 

Третє питання. 

Вибори ради, правління, голів секцій товариства „Лемківщина”. Слово має 

т. Мисько Е.П. та Когутов П.М. 

Після обговорення одноголосно обрані: 
Головою товариства «Лемківщина» - т. Когутов П.М. 

Заступником голови - т. Красовський І.Д. 

Секретарем – т. Хомик В.О. 

Обрано членів ради товариства /Список додається/. 

Прийнято резолюцію /Додається/. 

 

Заключне слово т. Когутова П.М. 

Ми дуже вдячні організаторам-засновникам, ініціативній групі та 

прийнятим у члени товариства «Лемківщина» за високе довір’я і розуміння 

завдань, які перед собою ставить товариство. Наша мета – зберігати, 

примножувати, популяризувати культуру лемків, як етнографічної групи 

українського народу, сприяти інтернаціональному вихованню молоді та 

зміцненню дружби між народами нашої країни. 

 

 

Мисько Е.П.  (підпис)      
Когутов П.М.  (підпис)      

Чавага Н.П.  (підпис)      
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

установчих зборів Товариства „Лемківщина” 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про створення суспільно-

культурного товариства „Лемківщина”, установчі збори відзначають, що на 

Україні є певні успіхи в розвитку культурних надбань лемків: створена і успішно 

діє народна хорова капела „Лемковиина”, розширюється мистецтво різьби 

лемків. Пісні лемків виконують як професійні, так і народні колективи. 

Видавництво „Музична Україна” випустило в світ кілька збірок лемківських 

пісень. Фірма „Мелодія” - платівки з піснями лемків, Укрінохроніка лише за 

останні два роки підготувала три кінострічки про культуру лемків, у Львівському 

музеї народної архітектури та побуту є лемківська зона, в музеях українського 

мистецтва, етнографії та художнього промислу, історичному, історії релігії і 
атеїзму, картинній галереї зберігається чимало творів мистецтва, народного 
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промислу, пам’яток історії, матеріальної та духовної культури лемків. Однак по 

збереженню, примноженню та популяризації культури лемків потрібно зробити 

значно більше. Тому створення товариства „Лемківщина”, яке координуватиме 

роботу в лемківському середовищі, є дуже позитивною подією і сприятиме 

втіленню в життя рішень XIX Всесоюзної конференції КПРС.  

 Установчі збори високо оцінюють факт створення суспільно-культурного 

товариства „Лемківщина”, яке покликане зберегти і розвивати кращі традиції 
лемків – найзахіднішої етнографічної групи українського народу, згромадити 

пам’ятники їх історії та культури для створення у Львові музею культури лемків.  

Учасники установчих зборів вважають, що товариство „Лемківщина” стане 

осередком науково-видавничої роботи в галузі історії, культури, мистецтва і 
літератури лемків, осередком контактів та дружніх зв’язків між лемками, що 

живуть поза Радянською Україною, осередком розвитку їх художніх традицій та 

народних промислів.  

Установчі збори    П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь :  

1. Створити у Львові суспільно-культурне товариство „Лемківщина” та 

затвердити його „Загальне Положення”.  

2. Сприяти товариству „Лемківщина” стати дійовим осередком вивчення 

історії та культури лемків, осередком втілення в життя їх кращих 

традицій, що допомагатиме у вихованні трудящих, зокрема молоді, 
ідей інтернаціоналізму, соціалізму і миру.  

3. В IV кварталі 1988 року провести загальні збори членів товариства 

„Лемківщина”, на яких затвердити Статут Товариства та план його 

роботи на 1989 рік.  

4. Обраному сьогодні правлінню Товариства до загальних зборів:  

а) підготувати проект Статуту й обговорити на раді Товариства;  

б) виготовити нагрудний значок і посвідчення члена товариства 

„Лемківщина”, печатку, штамп і службові бланки;  

в) оформити в банку субрахунок товариства „Лемківщина” при 

Львівському обласному відділенні Українського фонду культури;  

г) вирішити питання про місце перебування адміністративного 

осередку Товариства та його обладнання. 

5.  Опублікувати в періодиці, як радянській, так і закордонній,      

інформації про створення товариства „Лемківщина” та його завдання.  

Резолюція установчих зборів товариства 

„Лемківщина” прийнята одноголосно. 

 

Матеріали подав Ярослав Швягла 

 

 

Петро  Когут 

Радісна зустріч 
 

 Поет  і  журналіст  Львівського  радіо  Володимир  Шалайський,  після  

депортації  з  Польщі разом з батьками був поселений в  селі  Королівка  на  
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Тернопільщині,  де  розпочав  навчання  у  школі.  Одним  із його вчителів  

був  Іван  Юркович  Русенко. 

 Учні  дуже  любили  Івана  Юрковича  не  лем  як учителя,  але  і  як  

художника,  картини  якого  прикрашали  школу. 

 

 
І.Ю.Русенко серед другокласників Королівської школи. 

 

 Після  закінчення  10  класів,  Володимир  Шалайський  вступив  до  

Львівського  Державного  Університету ім.Івана Франка,  після  закінчення  

якого  скерований  був  на  Львівське  радіо. 

 Надія  Русенко (донька Івана Русенка) вступила  до  Чернівецького  

Державного  Університету,  і  потім була  скерована  викладачем 

англійської мови до  середньої  школи  у  селі  Погірці  Самбірського  

району  Львівської  області. 
 Минуло  багато  літ,  і  коли  Володимир  Шалайський  відвідав  

Королівку,   йому  сказали,  що  Надія  Іванівна  живе  у  місті  Яворові  біля  

“Будинку школяра”.  Доля  родини  Івана  Русенка  дуже  зацікавила  лемків  

з  ФДЛ,  і  вони  вирішили  поїхати  до  Яворова. 

 І  так  31  березня  2007  року  раненько  Андрій  Тавпаш,  Іван  

Красовський,  Петро  Когут  і  Володимир  Шалайський  поїхали  до  

Яворова,  щоби  знайти  Надію  Іванівну  Русенко. 

 Опинившись  у  центрі  Яворова,  запитали  перехожого  де  “Будинок  

школяра”,  і  він  сказав,  що  на  вулиці  Львівській, 20.  Знаючи,  що  Надія  

Іванівна  живе  біля  “Будинку  школяра”,  відшукати  її було не складно.   
 Надія  Іванівна  зустріла  нас  дуже  радо  і  запросила  до  хати,  на  стінах  

якої  картини  Івана  Юрковича. 

 Довго  велась дружня  розмова.  Надія  розповідала  про  батька,  його  

творчість  і  життя,  та  про  себе. 
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В гостях у Н.Русенко. Зліва направо: В.Шалайський, І.Красовський, Н.Русенко, 

П.Когут. Фото А.Тавпаша. 

 

 Народилася  Надія 10  травня  1934  року  в  селі  Коростенка  на  

Лемківщині,  де  закінчила  4  класи.  У 1945  році  родину  Русенків  і  всіх  

жителів  села  Коростенки  депортували  в  Радянський  Союз,  і  поселили  в  селі  
Королівка  на  Тернопільщині.  Іван  Русенко  став  учителем  середньої  школи,  

крім  праці  в  школі,  малював  картини,  писав  вірші,  вів  контакти  з  діячами  

культури  лемків  та  лемківською  пресою  в  Польщі  та  Америці. Батько  тужив 

за  Лемківщиною  і  мріяв  повернутися  на  рідну  землю. 

 „Після  смерті  батька,  у  1960  році,  я  повернулась  у  Королівку  до  

матері  і  працювала  у  школі  вчителем  англійської  мови.  Після  смерті  матері,  
у 1983  році,  вийшла  на  пенсію  і  переїхала  з  родиною  в  місто  Яворів,  де  і  
проживаю  до  сьогодні. 
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Дівчинка з квітами. Малюнок І.Ю.Русенка. 

 

Мій  чоловік  помер  рік  тому,  донька  Ольга  після  закінчення  Чернівецького  

медінституту  в  1986  році  вийшла  заміж  і  виїхала  з  чоловіком  до  Росії,  де  

живе  і  працює  в  місті  Електросталі   Московської  області.  Внучка  Надія  

вчиться  у  Київському  політехнічному  інституті  на  другому  курсі,  а  

Олександр, 1991  року  народження,  вчиться  у  10  класі,  постійно  всі  зі  мною  

контактують. Я  пишу  вірші,  зустрічаюсь  з  лемками,  що  живуть  у  Яворові” – 

розповіла Надія Іванівна. 

 Ми  були  приємно  вражені,  коли  Надія  показала  нам  папку  з  

десятками  прекрасних  віршів,  які  ми  з  захопленням  читали.   

 Надія  Іванівна  подарувала  для  музею  Фундації  дослідження  

Лемківщини  у  Львові  чотири  картини,  намальовані  Іваном  Русенком,  та  

чотири  книжки  з  його  особистої  бібліотеки. 

 Почало темніти,  і  пора вже  було  повертатися  до  Львова.  Тепло  

попрощавшись  з  Надією  Іванівною,  задоволені  і  щасливі  від  зустрічі,  
повертались  до  Львова  з  думками  про  видання  книги “Творчість  Івана  

Русенка”  та  віршів  його  дочки  Наді.      

          

 

Шановний  п. Петро  Когут! 

            Сердечне  спасибі  за  вітання  з  нагоди  великого  свята  Воскресіння  
Христового  і  за  лист  з  фотографіями. 
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 Прошу  вибачення,  що  не  написала  Вам  відразу;  мала  проблему  з  
очима,  довелось  мені  лягти  в  лікарню  і  пройти  курс  лікування. 
 Мені  дуже  приємно,  що  пам’ять  про  мого  батька  жива! 

 Після  Вашого  візиту  мене  охопили  спогади  про  роки,  які  так  швидко  

пролетіли,  але  залишили  теплі  спогади  у  моєму  серці. 
Я  не  вмію  писати  віршів,  та  іноді  згадка  про  щось  світле  й  приємне  з  
тих  далеких  часів  хвилює  мене,  і  я  присвячую  цій  події  кілька  рядків. 
    

12.06.2007 р.                                                         З  повагою Надія  Русенко. 

 

 

    БАТЬКОВА   СКРИПКА 

 

  Коли  я  ще  була  малим  дівчам 

  Тоді  почула   вперше,   

  Як  батько  грав  на  скрипці  пісню 

  “Ой  Верше  мій,  Верше”. 

 Пливла  мелодія  широко 

 І  рвалась  ген  із  хати: 

 До  сонця,  в  широкії  поля,  

 В  зеленії  Карпати. 

  Я  потім  часто  вечорами 

  Просила  батька,  щоб  заграв 

  Пісні  лемківські:  їх  багато 

  У  різних  селах  він  збирав. 

 Не  стало  батька… Змовкла  скрипка… 

 В  кутку  тихесенько  стояла, 

 І  сорок  довгих – довгих  років 

 Сумно  мовчала  і  чекала. 

  Чекала… А  тим  часом 

  Внучка  Надія  підростала… 

  В  її  руках  так  радісно  й  весело 

  Знов  скрипка  прадіда  заграла. 

 Раділо  серце  і  душа, 

 Коли  заграла  внучка  вперше 

 Улюблену  мелодію  мого  батька 

 “Ой  Верше,  мій  Верше”. 

 

 

          Ольга  Кровицька 

 

  Перша  презентація  “Антології  лемківської  пісні” 
 

 Поява  “Антології  лемківської  пісні”  на  нашу  думку,  визначна  подія  

2006  року.  Адже  це  не  тільки  унікальна  збірка  лемківського  фольклору,  але  

передовсім – цінне  свідчення  культурної  пісенної  спадщини  нашого  народу.   
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Як  відомо,  академік  Філарет  Колесса  виділяє  як  окремий  діалект – 

лемківський,  який  до речі,  збігається  локально  із  лемківським  говором. 

11 квітня  2007  року  у  великому  залі  Львівської  державної  музичної  
академії  ім. М.В.Лисенка  проходив  концерт – презентація  “Антології  
лемківської  пісні”.  Хочемо  відзначити,  що  у  цьому  концерті  взяли  участь  і  
викладачі  і  студенти  музичної  академії. 

У затишному  залі  зібралось  чимало  глядачів,  серед  них  родини  

Одрехівських,  Щербів,  Кищаків,  голова  міської  лемківської  організації  
Михайло  Секела,  студенти,  педагоги,  друзі  народної  артистки  України,  

лауреата  національної  премії  України  ім  Т.Шевченка,  професора  Марії  
Байко. 

Презентацію  розпочав  вступним  словом  доктор  митецтвознавства,  

професор  Олександр  Назаренко. Дуже  цікаво  і  по – свіжому   звучали  давні  
лемківські  мелодії,  які  користуються  особливою  популярністю  серед  

професіоналів  та  аматорів.  Це,  в  основному,  ліричні  пісні  “Не сама калину 

ламала”, “Дам я яловицю”   “Як  єм  ишов  од  милой”, “Зашуміли ліси”  (обр. 

І.Майчика), “Зозуленька  кукат” (обр. М.Колесси),  “Чотири  воли  пасу я ” (обр. 

А.Кос – Анатольського)  та  ін..  звучали  також  весільні,  колискові,  
емігрантські, жартівливі,  пісні – балади,  та  ін. 

Соло  виконували  студенти  Юрій  Андрухович,  Лінь  Хань,  Наталя  

Винницька,  Петро  Радейко,  Вадим  Дарчук,  Олена  Мельник,  Марта  Горіна,  

Ігор  Кузьмич,  Руслан  Скоролітній,  Марек  Герчак,  Ірина  Леськів,  Віктор  

Соболєв.  Безперечно,  що  високий  професіоналізм  продемонстрували  колишні  
учениці  професора  Марії  Байко – Таїсія  Дзюбич,  Світлана  Разіна  і  Вікторія  

Яремишин.  Глядачів  потішила  своїм  виконанням  таких  лемківських  пісень  

як  “Співаночки  мої”, “Ци  чулисте  люби  браття”  лауреатка  численних  

всеукраїнських  та  міжнародних  пісенних  конкурсів  Софія  Федина.  І  ще  

один  виступ  збагатив  пісенну  палітру  лемківської  громади – це  ВІА “Струни 

серця”,  який  заспівав  “Голосе,  не  дай  ся  змінити”,  “Ой  так  ся  мі,  гудаче,  

танцювати  хоче” (обр. А.Леськіва). 

Щира  атмосфера,  яка  панувала  в  глядацькому  залі  додала  прекрасного  

настрою  всім присутнім. 

Наприкінці  концерту – презентації  виступили: упорядниця  антології  
професор  Марія  Байко,  заслужена  артистка  України:  професор  Ярослава  

Матюха,  Михайло  Секела,  Ольга  Кровицька,  гості  з  Дрогобича – Ольга  

Мурайко  з  внуком  Павлусем  та  інші. 
Хочемо  побажати  пані  Марії  Байко,  натхненниці  та  організаторці  цієї  

презентації,  ще  багато  цікавих  справ  на  ниві  духовного  відродження  

рідного  народу. 

 

 

Андрій Тавпаш 

Проща у Святкові Великій 
 

Кожного року на початку червня відбувається проща до каплиці в селі 
Святкова Велика, де в передвоєнні роки служив священномученик Павло 
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Швайка, котрий разом з добродійкою Іоанною в гроні мучеників Холмських та 

Підляських був віднесений до лику Святих в 2003 році. Священномученик 

Павло, як зазначив у проповіді Високопреосвященніший Владика Кир Адам, - це 

другий священномученик Лемківщини після священномученика Максима 

Горлицького. 

Повернення лемків до святої православної віри в міжвоєнні роки – було 

героїчним проявом, тому й разом з пам’яттю про священномученика о.Павла, 

вклоняємося і всім тим, котрі загинули у час війни та в післявоєнні лихоліття, 

особливо під час акції „Вісла”. 

Сьогодні капличка сиротою стоїть край дороги... Отож  на узліссі, біля 

каплички, в оточенні вікових дерев та при шумі-співі потоку вірні моляться до 

священномученика Павла та його дружини священномучениці Іоанни, просячи їх 

про заступництво перед Всевишнім Творцем і його Пречистою Матір’ю. 

Всі організаційні труди припадають на долю о.-прот.Юліана Феленчака, 

Сяніцького декана, а також і о.прот.Василя Галчика, настоятеля Криницької 
православної парафії. 

Очолює святочні богослужіння Його Високопреосвященство Владика 

Адам, Архієпископ Пермисько-Новосанчівський, в оточенні духовенства й 

вірних. Традиційним многоліттям закінчується празнування у Святкові Великій. 

За матеріалам „Церковного календаря”, 

що видається Перемисько-Новосанчівською Єпархією 

А. Тавпаш 

 

 

Іван Красовський 

Стежками Східної Лемківщини 
 

Прекрасного червневого дня ми з лемком Іваном Опалаком – уродженцем 

с.Ожинна Ясельського повіту, тепер мешканцем міста Самбора на Львівщині, 
автобусом Львів-Сянік подалися на відпочинок у мальовничу курортну 

місцевість Риманів-Здрій. Для мене це особливо пам’яткова місцевість. Адже 

щоденно у 1937-1938р.р. я проходив через курорт до школи у поблизькому 

містечку Риманові. Мені тоді було 9 років. 

Прибули до Сянока 23 червня 2007р. о 21.00.год. часу варшавського. Якраз 
чорні хмари оповили місто. Падав дощ. Добре, що своєчасно на автобусну 

станцію приїхав за нами власним автом мій знайомий Кшиштоф Смерецький, що 

організував наш належний відпочинок. 

Прибувши до Риманова-Здрою, я зателефонував Анатолію Кобеляку у 

Варшаві з приводу видання „Енциклопедичного словника Лемківщини”. 

З’ясували, що до кінця 2007р. словник має вийти друком. 

Понеділкового вечора ми з К.Смерецьким та І.Опалаком відвідали у Сяноці 
архієпископа Адама (родом із Фльоринки – зах. Лемківщина) мойого знайомого 

ще із студенський часів. Владика прийняв нас дуже тепло. Він подарував мені 
чудову книгу „З історії польсько-українських відносин у Сяніцькій землі”. 

Поговорили про справи церковні на Лемківщині та справи державні в Україні. 
Владика співбесідник вельми цікавий, глибокий знавець різних аспектів життя.  
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В гостях у Владики Адама в Сяноці. Зліва направо: І.Красовський, Владика 

Адам, І.Опалак. Фото з архіву І.Опалака. 

 

У міжчасі декілька разів відвідали моє рідне село Дошно, що простяглося 

над річкою Табор у віддалі 5 км.від містечка Риманова. З історії відомо, що село 

– одне із найдавніших у Сяніцькій землі. Воно пов’язане з розбудовою міста 

Сянока у другій половині ХІст. Згідно переказів тут існував тартак для 

розрізування колод на дошки (звідси назва села – Дошно). 

У своїй книжці „Село Дошно – колиска мойого дитинства” (Львів, 2006) я 

зробив припущення, що село могло бути засноване ще у 1097 році і через 900 

років (1997) з’єднане з Римановом Здроєм. До цього часу зберігся неодноразово 

перебудований тартак, але він уже не працює. 

Теперішнє село винятково польське, розбудовується немов містечко 

упродовж асфальтового шляху. Трохи оподаль заросло кущами і лісом. Наша 

спроба пройти віддаль двох кілометрів до місця, де знаходилось невелике село 

Вілька, закінчилася невдачею через непрохідні зарослі. 
У колишньому селі Дошно побували у родині Ришів, які опікуються 

земельною ділянкою, де колись стояла наша хата, відвідали родини Сьлівків, 

Станіслава Крукаря, побували біля школи, в якій я здобував перші таємниці 
науки у 1934-1938рр., відвідали місце, де до 1953р. стояла церква Рождества 

Пресвятої Богородиці, в якій я виконував функцію дяка у 1944-1945р.р. Добре, 

що на місці церкви планується спорудження і освячення каплички у вересні 
2007року. 

Через зарості, по вузьких стежках ми пробиралися до місця, де до 1945р. 

існувало невелике село Волтушова. Село було спалене у 1947р., але церква 
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Святої Покрови збереглася до 1963р. і була розібрана. На місці церкви 

нещодавно поставлено хрест і таблицю з відповідними написами для туристів. 

 

  
Ближче до місця, де до 1945р. існувало село Волтушова. І.Красовський. 

Фото І.Опалака. 

 

28 червня припала річниця з дня народження відомого діяча на ниві 
культури лемків Федора Ґоча. Ми з п.Смерецьким виїхали до Зиндранови, але на 

той час він гостював у Словаччині. 
Зі Зиндранови ми подалися у поблизьке, колись велике лемківське село 

Поляни, звідки моя дружина Наталія Бряшко (померла у 1945р.). Там живе її 
двоюрідна сестра Ганя Мишківська з родиною. Після вечері повернулися до 

Риманова-Здрою. 

Вранці домовилися з Ф. Ґочем, що відвідаємо його у суботу 30 червня. 

Вибралися ми разом з Мар’яном Райтаром з Сянока. Свято пройшло урочисто. 

Був рідний брат Федора Іван(Торонто, Канада), друзі ювіляра зі Словаччини, 

родина, сусіди. Участь гостей з України була сприйнята з великим задоволенням. 

Велику приємність спричинила зустріч з родиною мойого шкільного друга 

Юзефа Сьлівки. Жаль, що він уже два роки як відійшов у вічність. Його дружина 

п.Михайлина, їх син і невістка прийняли нас вельми гостинно. 

Повні приємних вражень, спогадів ми попрощалися з друзями-поляками. 

Милуючись незабутніми гірськими краєвидами від Сянока до Перемишля, ми 

мчали назустріч рідній Україні. 
Липень 2007р. 

м.Львів 
 

Ольга Кровицька 

Лемківська  толока 
 

 30  червня  2007  року  в  Шевченківському  Гаю  пройшла  перша  

лемківська  толока.  Ідею  проведення  такого  заходу  озвучив  спершу  новий  

директор  скансену  Ігор  Дуб.  Ось  так  після  гуцулів  взялися  до  роботи  

лемки – прибирання  та  облагородження  лемківської  території.  У  першу  
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чергу  впорядковувалася  територія  навколо  церкви  св. Володимира  і  Ольги,  

яка  у  2007  році  відзначила  своє  15 – ти  ліття. Вичищали  від  всякого  

непотрібу  боїско,  де  в  майбутньому  лемки  хочуть  облаштувати  Лемківську  

світлицю.  Не  забули  також  про  квітники.  Увесь  тягар  організаційної  роботи  

взяв  на  себе  голова  Фундації  дослідження  Лемківщини  у  Львові  Петро  

Гандяк. 

 

   
Після толоки біля лемківської церкви. Фото А.Тавпаша. 

 
 Закінчилася  толока,  як  і  годиться,  спільним  частуванням  на  свіжому  

повітрі.   
Добрий початок, як правило, має продовження. Так 6 вересня відбулася 

друга толока, а потім, 22 вересня ще одна, очевидно, що не остання!  

 

 

 

НАШІ  ЮВІЛЯРИ 
                  

Вітаємо достойного ювіляра 
(до 90-річчя Атанаса Русиняка) 

 

31 січня 1918 року в селі Велика Верхомля повіту Новий Санч (західна 

Лемківщина) народився Атанас Русиняк. 

Після депортації проживав у м.Рудки Львівської області. 
У своє 90-ліття, як великосхимник, перебуває в Унівській Святоуспенській 

Лаврі с.Унева Перемишлянського району під ім’ям брат Ананій. Постійно вивчає 
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лемкознавчі видання Фундації дослідження Лемківщини. 

Лемківська громада України щиро вітає брата Ананія з нагоди його 

славного ювілею, бажає достойному Ювілярові щасливих літ. Нехай Господь 

постійно наділяє брата Ананія своєю милістю. 

Правління Фундації дослідження Лемківщини 

Редколегія „Лемківського календаря” 

 

 

Микола Крупей 

Вихователька молодого покоління 
(до 85-річчя з дня народження Анни Дзіндзьо) 

 

Народилася 15 квітня 1923 року в с.Красна, повіт Кросно (тепер Польща). 

Початкову освіту здобула в рідному селі, а 7 класів у с.Вороблик Шляхетський. 

 

   
Зліва: А. Дзіндзьо, М.Крупей, Я.Мазурик. 

 

У воєнний період після закінчення курсів вихователя дитячого садка 

упродовж трьох років працювала вихователькою дошкільнят у селах Гирова, 

Вороблик Шляхетський і Посада Яслиська на Лемківщині. Виховувала в 

молодих дитячих серцях любов до батьківщини, вчила їх української мови, 

розвивала у дітей духовні та артистичні здібності. 
Після виселення з Лемківщини опинилась у м.Борщеві Тернопільської 

області. Закінчила курси бухгалтерів, працювала бухгалтером у міській раді й 

одночасно була депутатом міської ради м.Борщева. 

У 1951р. переїхала до м.Львова і працювала бухгалтером на меблевій фірмі 
„Карпати”. Навчалась також два роки у вечірній музичній школі, а опісля – у 

вечірній середній школі, яку закінчила в 1969 році. 
У 1988 році вступила до новоствореного Товариства „Лемківщина”. 

Протягом 12 років активно виступала хористкою в капелі „Лемковина”.  

Досі любить спілкуватися з молоддю і прищеплювати їй високі моральні 
якості і любов до рідного краю. 

Пані Анна – прекрасна господиня. Винятково добра людина і завжди готова 

допомогати іншим. 
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Плідна громадська діяльність п.Анни Дзіндзьо оцінена численними 

грамотами, дипломами та пам’ятними відзнаками. 

Бажаємо дорогій ювілярці здоров’я, радості, людського щастя, сповнення 

задумів та сподівань. 

 

Володимир Наконечний                                  

  

Іван Бердаль 
(до 80-річчя з дня народження)  

 

“Тешуть теслі з срібла сани…” 

                                Б.-І. Антонич 

 

     Мистецтво різьби по дереву на Лемківщині у XIX – XX ст. досягло свого 

найвищого розквіту. Головними осередками різьбарства були села Вілька і 
Балутянка, що знаходилися поблизу курортів Риманів Здрій та Івоніч Здрій на 

Сяніччині, а також Криниця і Білянка. Село Вілька здавна славилося 

оригінальними і самобутніми митцями. 

 

  
              Іван Бердаль 

 

     Серед найактивніших пропагандистів і поширювачів лемківської народної 
різьби на дереві слід назвати геніального майстра Івана Бердаля. Народився 15 

березня 1928 р. в с. Вілька Сяніцького повіту (тепер Короснянське воєводство, 

РП) на Лемківщині. Походив з родини різьбарів, різьбити навчився від батька 

Григорія, що виготовляв палиці з рослинним орнаментом і ручкою у вигляді 
топірця або стилізованою головою орла, лева, собаки. Також різьбив орлів, 

декоративні шкатулки. Різьбярем був і дід Івана – Микита. Від батька навчився 
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різьбити син Іван, який був дуже здібним хлопцем і почав оволодівати 

мистецтвом різьби ще з дитинства. Першими його виробами були орли, лисиці, 
зайці, сарни, олені. Пізніше він майстерно різьбив арабів на верблюдах, 

скульптурки побутових сцен з життя лемків. 

 

  
Іван Бердаль зі своїми виробами. 

 

          У 1945 р. депортований комуністичним режимом з рідної Лемківщини до 

УРСР. Переселені з с. Вільки різьбярі найкомпактніше осіли в селі Гутиську 

Бережанського району на Тернопільщині. Цей мальовничий куточок Східної 
Галичини своєю природою нагадував лемкам покинуті рідні місця. Багато 

талановитих різьбарів, утікаючи від колгоспного ярма, переселилися наприкінці 
50-х на початку 60-х років XX ст. до курортних міст Трускавця й Моршина на 

Львівщині. Восени 1956 р. Іван Бердаль разом з дружиною Анною Бенч переїхав 

до Трускавця. Продовжував розвивати та вдосконалювати різьбарський талант. 

Свої вироби реалізував через цех, створений у 1952 р. директором музею 

художніх промислів Володимиром Паньківим при Львівському відділенні 
Товариства художників України. Як надзвичайно здібний митець був прийнятий 

членом Спілки художників  України.  

     Джерелом його натхнення стала природа рідної Лемківщини. Під впливом 

народних традицій створено безліч композицій, що вражають тонкістю 

технічного виконання. Непересічний талант митця розкрився у створенні 
скульптур малих форм, що демонструвалися на республіканських та всесоюзних 

виставках. Іван Бердаль – автор творів “Підпільна рада на Лемківщині” (з історії 
визвольних змагань), “Карпатська садиба”, “Лісоруби” (1960), “Ранок у 

лемківській хаті” (експонується в Лемківському музеї Львівського скансену), 

“Збір металобрухту” (1968), “Сарни” (1980), “Ведмідь”, “Орел” і інші. За 

мотивами лемківських народних казок створив скульптурну групу “Гномики”. 
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     Іван Бердаль продовжував шукати нові форми, нові засоби мистецького 

виразу. Своїм виробам надає глибокий зміст, вміє завжди підкреслити провідні 
елементи форми, уміло використовує властивості дерева. Наприклад, у 

композиції “Орел на козі” виразно відчувається краса матеріалу, що підкорилася 

волі митця. Його роботам властива виразна пластика.  

    Тематично багатою була його Шевченкіана. У 60-х – 70-х роках створив такі 
композиції: “Мені тринадцятий минало”, “Катерина”, “У найми”, “Шевченкова 

хата”, “Тарас іде по воду”  та ін. Десятки творів І. Бердаля є прикрасою 

експозицій багатьох музеїв та приватних колекцій. Анімалістична різьба майстра 

служила взірцем для молодих лемківських різьбарів у Гутиську та  Трускавці.  
     Іван Бердаль – майстер реалістичного відтворення природної краси рідного 

краю. Він увесь свій талант присвятив увічненню рідної Лемківщини. 

     Помер у Трускавці 20 травня 1986 року. 

     Свою щиру любов до Лемківщини та мистецький талант передав дітям. Син 

Юрій – лемківський різьбар, майстер плоскої та круглої різьби. Проживає і 
творить у м. Трускавці. Автор численних всеукраїнських та міжнародних 

виставок. Дочка Галина Наконечна – знана писанкарка та вишивальниця, 

займається випіканням традиційних лемківських весільних короваїв. ЇЇ твори 

виставлялись на багатьох виставках.       

 

 

Ярослав Швягла 

Член Колегії ВУТЛ 

Степан Кищак 
(до 80-річчя з дня народження) 

 

Кищак Степан Іванович народився 12 січня 1928 р. у селі Балутянка 

Сяніцького повіту (Польща). Походить із різьбярської лемківської родини. 

Мистецтва різьби навчався від батька, брата та односельчан. Учився в селі 
Балутянка та Риманові продовжував навчаня в Учительській семінарії в Криниці, 
яка відкрила лемківській молоді вікно до освіти. Багато семінаристів стали 

відомими науковцями в Україні, Польщі, США, Канаді. У 1945 році був 

депортований в Україну.  
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Народні майстри різьби і писанок Степан та Тереза Кищаки. 

 

У 1946 році вступив до Львівського державного Університету ім.Івана 

Франка. Після закінчення в 1952 році був скерований до Львівського 

політехнічного інституту викладачем англійської мови, де працював до 1988р. В 

інституті досліджував переклади творів Т.Шевченка англійською мовою, 

виступав на наукових конференціях, друкувався по цій темі. Та головною метою 

його була популяризація лемківського мистецтва – різьби по дереві. 
У 1948р. С. Кищак збирає депортованих земляків та організовує їх у цех 

надомників при артілі ім.Лесі Українки у Львові, і сам стає майстром цеху, 

паралельно навчаючись в університеті. 
У Львові в той час гуртувались наукові і мистецькі сили Лемківщини. Відомі 

різьбярі Василь Одрехівський, Андрій Сухорський, Кищак Василь (брат), Кищак 

Іван (батько), історик Іван Красовський, математик Ілля Чулик, поет і педагог 

Василь Хомик, Любомир Олесневич, Іван Майчик, Іван Щерба – вони роблять 

перші кроки в поширенні культури Лемківщини. 
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І.Кищак. Майстерня-музей лемківської різьби і писанок у м.Львові 
 

Лемківською різьбою почали цікавитись Львівські художники: В.Сколоздра, 

В.Паньків, Я.Чайка, Е.Мисько, А.Бокотей, М.Батіг, Л.Левицький, О.Мінько, 

Я.Запаско. Вони активно підтримували лемківських різьбярів, які постійно брали 

участь у всіх обласних, республіканських, всесоюзних та закордонних виставках. 

З цього цеху вийшло 9 членів спілки художників СРСР і УРСР. С.Кищак член 

спілки художників України з 1962 року. Брав участь у 35 виставках в Україні, 
Польщі, Болгарії, Москві, Німеччині.Його різьбяні твори експонувалися на 

з’їздах СФУЛО в 1993 та 1997 рр. До 15 річниці „Падіння Берлінського муру” 

Степан Кищак виконав два різьблені твори, за що отримав щирі подяки від 

директора німецького музею в Ерфурті та від пані М.Фланке – директора Музею 

Колекції Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва, 

міністерства закордонних справ  України 4.04.2006р. 

З 1998 року працює ст.викладачем англійської мови у Львівській 

Національній Академії мистецтв. У своїй викладацькій роботі він забезпечує 

подання матеріалів на належному професійно-методичному рівні. друкує 

методичні посібники, виступає з доповідями на викладацьких конференціях 

ЛНАМ, а також готує студентів до виступів на студентських конференціях. У 

2002р. Степан Іванович був нагороджений ректором ЛНАМ А.Бокотеєм 

грамотою за плідну педагогічну творчу та наукову діяльність, значний внесок у 

розвиток ЛНАМ і вищої художньої освіти України.У 2004р. видав наукову 

монографію „Корені лемківської різьби”. С.Кищак  бере активну участь у 

діяльності товариства „Лемківщина”, а також народного хору „Лемковина”. 

Завдяки старанням п.Степана хор побував з творчими поїздками в Мюнхені, 
Стутгарті, Ульні, Польщі. 

У своїй майстерні до 65-ліття депортації лемків Степан Кищак організував 

„Музей лемківської різьби та писанки”. Музей відвідали відомі люди: Михайло 

Слабошпицький, Марія Дупляк (США), Зенон Галькович – президент організації 
захисту лемків США, Стефан Гованський – голова Фундації дослідження 

Лемківщини (США) – 8.05.2007р. Андрій Тавпаш, Стефан Майкович, Володимир 
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Ропецький, Петро Гандяк, отець Анатолій Дуда, Михайло Секела, Лілія Плахтій 

та багато інших. 

У 2006 році Указом Президента України Степану Кищаку присвоєно 

почесне звання „Заслужений майстер народної творчості України”. 

21.01.2006р. І.Ліховий нагородив його почесною грамотою Міністерства 

Культури і Туризму України „За вагомий особистий внесок у створенні духовних 

цінностей та високу професійну майстерність”. 

У 2007 році Степан Кищак видав книжку „Українська Учительська семінарія 

у Криниці”, де описує своє навчання і звідки вийшло багато видатних людей: 

Василь Кітик з Мисцови – член-кор. Академії Наук у Львові, Осип Величко – 

художник, Микола Філь (Мюнхен) – учасник УПА, Михайло Федак – сотник 

УПА, Анна Черешньовська – учасниця УПА, Володимир Масляк – заслужений 

лікар України та багато інших.   

Побажаємо Степану Івановичу міцного здоров’я, багато енергії та плідної 
праці. 

 

 

Василь Щерба 
(до85--річчя з дня народження) 

 

Народився 19 травня 1923 року в селі Свіржова Руська Ясельського повіту. 

Початкову школу закінчив у своєму рідному селі.  
 

 
      Василь Щерба. 

 

У 1943 році був вивезений на примусові роботи до Німеччини. Після 

закінчення війни у 1945 році повернувся додому, але на той час матері вже не 

було в живих. Син про це, на жаль, не міг знати, що вона померла в 1944 році, 
недоживши і до сорока літ.  

У цьому ж 1945 році разом з родиною був виселений зі Свіржови в 

Донецьку область. У 1946 році переїхав жити до Львова. 

Фундація дослідження Лемківщини та редакційна колегія щиро вітає 

дорогого ювіляра і бажає йому міцного здоров’я, щастя, залишатися таким ж 

енергійним і завзятим, добрим та чуйним.   
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Григорій Пецух — лемко з Фльоринки,  

світовой слави артиста – різьбяр 
(до 85-ліття з дня народження) 

 

Григорій Пецух народився 23 січня 1923 р. у с. Фльоринці. Основну школу 
закінчив в 1939 р. в Уневі (Україна). У 1940 р. був забраний на примусові роботи 

до Німеччини, повернувся в 1945 р. Від 1946 р. навчався в середній мистецькій 

школі у Закопаному, а в 1956 р. закінчив Академію мистецтва у Варшаві і став 
професором - вчителем різьби в ліцеї ім.Кенара у Закопаному, в якому 
пропрацював 20 років. Проживає в Закопаному. 

- Як Ви почали різьбити? 
    – На початку 1937 р. монахи з села Фльоринки привезли мене до Львова, 

запровадили до Палат Митрополита Андрея Шептицького і представили мене 

Ігуменові Климентієві Шептицькому. Ігумен сказав мені: “Хлопче, будемо тебе 
вчити”. Зі Львова привезли мене до Монастиря Святоуспенської Унівської 
Лаври і там прийняли мене до сиротинця. Там була основна школа, був дуже 

добрий учитель Микола Дюк. На початку запитався мене: “На кого ти хочеш 

вчитися?” Я відповів, що хочу вчитися на кравця. Тоді запровадили мене до 

кравецького верстату. Там на стіні була велика пласкорізьба - портрет 

Митрополита Андрія Шептицького. Вона мені так сподобалася, що я постановив 

також вирізьбити портрет Митрополита і так сталося, що я вирізьбив подібний 

портрет. Моя пласкорізьба відразу сподобалася монахам, і вони показали її 
Митрополитові. Монахи говорили, що Митрополит нею втішився і для 

сиротинця дав гроші, а за ті гроші монахи купили матеріал на чотири убрання 

для хлопців. Також з того матеріалу пошили вбрання для мене. 

У місяці березні 1940 р. мене вивезли на примусові роботи разом з братом 

Василем до села коло Гамбурга. Мій брат мав тоді 15 років, а я 17. Був початок 

весни і праця була затяжка як на молодих хлопців, і ми не давали собі ради. Тоді 
господар дав мойого брата до іншого господаря, але ми разом спали на одному 

ліжку у мойого бавера (селянина-господаря). На місце мойого брата господар 

взяв до роботи француза, який був у німецькій неволі. Той француз сам був 

французьким господарем і знався на рільництві – орав і сіяв зерно, і ми обоє 

разом працювали в полі й говорили між собою трохи по-французьки і по-

німецьки, щоби якось порозумітися. У мойого господаря було троє коней і ще 

малий молодий коник. Одного разу той коник копнув мене під ребра так, що я не 

міг дихнути. Пізніше я на пам’ятку для себе вирізьбив коника, котрий був моєю 

третьою різьбою, яку я вирізьбив в Німеччині. 
Першою моєю різьбою з липового дерева був образ Божої Матери з Ісусом 

(пласкорізьба). Другу різьбу я вирізьбив із короною на голові, такої різьби я ніде 

не бачив. Мій господар одного дня дав мені до рук грубу книжку – то була 

історія мистецтва, там були різьби, роблені з каменю від найдавніших часів. 

Мені сподобалися леви. Коли я знайшов відповідний кавалок грушкового дерева, 

подумав, що треба поставити мойого лева на задні ноги, а в передні лапи дати 

тарчу з тризубом. Тарчу я помалював на синій колір, а тризуб лишився в 
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натуральному кольорі грушкового дерева. Третьою різьбою був згаданий 

улюблений мій коник.  

–  З якого приводу Ви відразу після закінчення війни пішли вчитися 

різьби до закоп‘янської мистецької школи? 

– Коли я влітку 1945 року вернувся з Німеччини з моїм коником, то всі 
подивляли його і радили мені, щоби я шукав такої школи, де міг би вчитися 

різьби. Одного дня прийшов до нашого дому господар з Фльоринки і сказав, що 

перед війною він був в Закопаному, як служив у війську. Оповідав, що в 

Закопаному роблять чуда з дерева, і я повинен поїхати до Закопаного. Я 

послухав тої ради. Першого вересня 1946 року приїхав до Закопаного зі своїм 

коником на вступний екзамен і прийняли мене до школи. 

–  Знаємо, що мали Ви понад 100 виставок індивідуальних і збірних в 

краю і за кордоном, недавно в Україні: у Львові, Коломиї та Бережанах. 

Розкажіть дещо більше про них. 

Найбільше я собі ціню мої виставки в Україні, і також тому, що були вже в 

Незалежній Українській Державі. Мені було дуже приємно, що у Львові так 

урочисто мене прийняли. 

– Ваша Закоп’янська галерея знаходиться на вул.Каспровіча 31, що 

можете про неї розповісти зацікавленим людям? 

В Закопаному щороку відбуваються світові міжнародні фестивалі фоль 

клору гірських земель (Festiwal Folkloru Ziem Górskich). До Закопаного на 

фестиваль приїжджають з цілого світу ансамблі, також з України. Фестиваль 

відбувається в серпні і триває цілий тиждень. Під час фестивалю найбільше 

туристів відвідує різні імпрези. Ходять до музеїв і на виставки, у цей час моя 

галерея відкрита для всіх туристів і гостей фестивалю. 

– Ви стали, мабуть, найславнішим лемківським митцем-різьбарем і 
маєте дуже велике нотування на інтернетній сторінці. 

–  Мій син Дарій впровадив мене до Інтернету www.pecuch.art.pl. В Інтернеті 
є кількадесять фотографій моїх різьб, також стаття німецької газети ”Hamburger 

Abendblatt”. Цю газету Дарій знайшов в Інтернеті і також впровадив до моїх 

сторінок. 

–  То ж і німецька газета „Hamburger Abendblatt” про Вас пише, як це 

сталося? 

– В листопаді 2002 р. в Німеччині в місті Ahrensburg коло Гамбурга в 

Осередку Культури була виставка документів і фотографій, які походили з Уряду 

Праці. На цій виставці були також знімки моїх двох різьб і мої листи. Перша 

різьба – це був Лев з тризубом і з короною на голові, вирізьблений з дерева 

грушкового в 1941 р. Друга різьба – то був коник з грушкового дерева, а на 

конику я вирізьбив себе. 

–  Ви маєте також Інтернет-адресу, чи часто пишуть до Вас товариші, 
приятелі, митці і взагалі лемки-українці та люди інших національностей? 

Чи маєте час їм відписувати? 

–  До мене можна по Інтернету писати листи. Моя Інтернет-адреса:  

grzegorz@pecuch.art.pl. Ще на самому початку я отримав короткий лист від 

Української Діаспори. Пан, котрий той лист підписав і подав Інтернету адресу 

Української Діаспори написав: „Я Вас вписав до своєї колекції”. Пізніше Дарій в 
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Інтернеті знайшов таку інформацію: „Григорій Пецух – лемківський різьбар” і 
була подана моя Інтернет-сторінка. 

–  Зичимо Вам доброго здоров’я, щастя та дальшої успішної мистецької 
праці для прослави різьбярських надбань лемків-українців. 

Дякую за розмову. 
З Григорієм Пецухом розмову  

провів Петро Шафран. 

За матеріалами часопису „Ватра” 

 

 

 

Петро Антонів 
Ярослав Козак 

   (до  75 – річчя  від  дня  народження) 

 
 Народився  Ярослав  Козак  10  лютого  1933  року   в  мальовничому  

куточку  Лемківщини  селі  Босько  Сяніцького  повіту.  Початкову  освіту  

здобув  у  рідному  селі. У  липні  місяці  1945  року  разом  з  родиною був  

депортований  до  УРСР  і  були  поселені  в  селі  Ралівка  Самбірського  району  

Дрогобицької  області. Після  закінчення  семирічної  школи  в  селі  Ралівка,  

1948  року,  навчався  в  Самбірській  середній  школі  №1, де  в  1951  році  
здобув  середню  освіту. 

 

  
    Ярослав Козак 

 

 Після  закінчення  середньої  школи,  вступив  до  Львівського  

Лісотехнічного  інституту,  який  закінчив  у 1957  році  і  отримав  спеціальність  

інженер – механік. 

 Трудову  діяльність  розпочав  в  артілі  “Універсал”  де  працював  на  

посаді  інженера – механіка. 

 З  1958  по  1968  рік  працював  на  Львівській  фабриці  гнутих  меблів,  на  

посаді  начальника  ремонтно – механічного  цеху,  а  з  1960  року  головним  

механіком  підприємства. 

 В  1968  році  був  призначений  головним  інжененром  Львівського  

фанерного  комбінату.  З  1976  року  по  1984  рік  працював  головним  

інженером  Львівської  меблевої  фабрики  “Карпати”,  заступником  

генерального  директора  об’днання  “Лвівдерев”.  В  1984  році  був  
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призначений  головним  інженером  об’єднання  “Львівдерев”  де  пропрацював  

більше  10  років. 

 На  всіх  ділянках  праці,  де  працював  Ярослав  Козак,  завжди  мав  шану  

і  повагу  за  сумлінне  виконання  своїх  обов’язків  і  ставлення  до  

співробітників.  За  сумлінну  працю,  виробничі  показники,  Ярослав  Козак  був  

нагороджений  почесними  грамотами  міністерства  та  урядовими  нагородами. 

 Ярослав  Козак  має  чудову  дружину,  двоє  дітей:  сина  та  дочку,  троє  

внучок,  одного  внука  та  одну  правнучку. 

 Після   виходу  на  пенсію,  Ярослав  Козак  активно  працює  над  

впорядкуванням  цвинтаря  та місця, де була церква,  яку  розібрали  у  1953  

році,  в  селі  Босько. За  його  участю  було  встановлено  хрест  на  місці, де 

стояла церква  Різдва  Пресвятої  Богородиці,  та  його  посвячення,  яке  

відбулося  16  вересня  2006  року. 

 Постійно  відвідує  Лемківську  Ватру  в  Ждині.  Дуже  вдало  організував  

співпрацю  між  владою  села  Босько  у Польщі  по  питанню  проведення  робіт  

на  місці  цвинтаря  та  церкви. 

 Ярослав  Козак  приймає  активну  участь  в  роботі  обласного  товатиства 

“Лемківщина”,  де є членом  правління,  а  також  являється  членом  “Фундації  
дослідження  Лемківщини”,  автором  дописів  до  газети  “Дзвони  Лемківщини”  

та  Лемківського  календаря. 

 В  ювілейне  75 – річчя  лемківські  організації  і  друзі  щиро  вітають  

ювіляра  і  бажають  Ярославу  Омельяновичу  щасливого  довголіття,  здоров’я   

та  подальшої  плідної праці  у справі  відродженні  Лемківщини. 

 

      

Іван Красовський 

Ювілей активіста – лемка 
(до 70-річчя Івана Опалака) 

 

Хоча  від часу депортації лемків у 1945-1946рр. минуло 60 років, вихідці 
гірського краю не забули власної історії, культури. Навпаки, лемки надалі 
активно розвивають рідну культуру, зосереджуючи свої сили навколо 

Товариства „Лемківщина”, Фундації дослідження Лемківщини, зокрема 

лемківської церкви у Львові. 
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             Іван Опалак. 

 

Серед активістів є Іван Опалак – уроженець села Ожинна Ясельського 

повіту (народився 27 червня 1938р.), який живе у Самборі. Він дуже тісно 

пов’язав свої стремління зі Львовом. Бере участь майже у кожній відправі в 

лемківській церкві, неодноразово вносив поважні пожертвування на користь 

церкви. Як фотограф постійно виготовляє прекрасні фотографії для видань 

Фундації. Варто відзначити, що І.Опалак – найкращий поширювач лемківських 

календарів та інших видань серед населення Львівщини.Ще у травні 1945 р. 

разом з родиною був виселений у Сталінську (тепер Донецьку) область. 

Наступного року переїхав на Львівщину, в 1956р. закінчив Дублянську середню 

школу. 

У березні 1962р. після закінчення служби у війську був прийнятий на роботу 

до Самбірського міського бюро технічної інвентаризації, де працював до часу 

виходу на пенсію. 

У 1994р. вперше відвідав рідну, зруйновану Лемківщину, із сльозами жалю 

„привітав” та „пращався” з рідним селом, місце, де стояла рідна хата. 

І.Опалак повсякденно з гідним подиву оптимізмом працює на культурній 

ниві лемків, у різний спосіб допомагає правлінню ФДЛ у зборі матеріалів, 

зокрема фотографій, різних інформацій для друкованих видань. Він відвідує  

фольклорно-етнографічні фестивалі як в Україні, так і поза її межами. 

Ювіляр постійно допомагає також церковному комітету. 

Правління ФДЛ, редколегія лемківського календаря бажають шановному 

ювілярові щасливого довголіття! 

 

 

 

Кобеля Ярослав  
(до 55-річчя з дня народження) 
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Кобеля Ярославм Антонович народився 20 лютого 1953 року в м.Галичі 
Івано-Франківської області. У 1970 році із золотою медаллю закінчив середню 

школу. Потім з 1970 – 1975рр. навчався  в Політехнічному інституті м.Львова. 

Згодом працював на керівних посадах в енергетичній промисловості. За 

сумлінну та віддану працю був удостоєний звань: почесний енергатик України, 

заслужений енергетик України; та був нагороджений почесною грамотою 

Верховної Ради України. 

Зараз Ярослав Антонович живе у м.Чернівцях. Він депутат Чернівецької 
обласної Ради, а також член церковного комітету УГКЦ в Чернівцях. 

Незважаючи на чималі віддалі він є членом ФДЛ, активно допомагає у 

видавництві. Зокрема за його сприяння була видана книжка „Одрехова”.  

Фундація дослідження Лемківщини, видавничий комітет щиросердечно 

вітають Ярослава Антоновича із 55-річчям. Бажаємо йому здоров’я, родинного 

затишку, радості, натхнення у роботі та на ниві відродження Лемківщини.  

До привітань приєднюються друзі, знайомі. 
 

 

Ольга Кровицька 

Невтомна дослідниця лемківського фольклору 
 (55 років від дня народження) 

 

Марія Горбаль народилася 06. 08. 1953 у с. Селисько Львівської області у 

колись заможній хліборобській, а на час народження – бідній сім’ї колгоспників 

Лазуркевич Юліана та Катерини, з дому Залізняк. Початкову освіту одержала у 

рідному селі. У 1965 р. мамин батько, Іван Залізняк, купує у м. Львові будинок і 
забирає дочку із двома старшими дітьми, Миколою та Марією,  до Львова, де 

діти навчаються у середній школі № 63.  

 

  
Марія Горбаль (зліва) з відомою українською співачкою, виконавицею 

лемківських народних пісень Софією Фединою. Фото Марії Янко. 
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Після закінчення школи Марія вступала до Львівського державного 

університету ім. І. Франка на філологічний факультет, однак не судилося.  

Повернулась до рідної школи, де працювала на посаді лаборанта. Наступного, 

1972 р., вступила до Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова на  

заочне відділення. Після закінчення у 1978р., вищого учбового закладу  здобула 

фах журналіста, редактора науково-технічної та рекламної літератури. 

Паралельно з навчанням пані Марія працювала в науковому видавництві при 

Львівському національному університеті ім. І. Франка (згодом воно називалось 

„Вища школа”, зараз „Світ”) на посадах молодшого редактора, коректора, 

редактора. У 1994 р. перейшла працювати в Інститут народознавства НАН 

України на посаду редактора, зараз – провідний науковий редактор цього ж 

Інституту. Одночасно (1996–2001 рр.) була головним редактором газети 

„Успенська Вежа”.  

На становлення життєвих позицій ювілярки, формування національного 

світогляду великий вплив мав її старший брат Микола, розумна, чуйна, багата на 

тепло душі людина, юрист за фахом. 

Пані Марія – Член Фундації дослідження Лемківщини у Львові. 
У її редакторському доробку такі видання на лемківську тематику: 

        

Олійник Юрій.У лемківській тихій стороні: історична повість з ХVІ ст. / Літ. запис 

Залізняка Богдана. – Львів, 1995. 

Тарнович Юліан. Ілюстрована історія Лемківщини. – Львів, 1998. 

Кол. авторів. Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження, (т. 1-2)  

Кол. авторів. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. Т. 1. 

Археологія та антропологія.  

Чмелик Роман. Мала українська селянська сім’я другої половини ХІХ– початку ХХ ст. 

–  Львів, 1999.  

Кирчів Роман. Із фольклорних ріґіонів України. Нариси й статті.– Львів, 2002.  

Мовна Уляна. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга 

пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) – Львів, 2006.    

Никорак Олена. Українська народна тканина ХІХ-ХХ ст.: типологія, локалізація і 
художні особливості. Ч. 1. Інтер’єрна тканина (на матеріалах західних областей 

України). – Львів, 2005. 

 

Марія Горбаль – авторка цікавих досліджень, зокрема: 

 

Писанка // Кол. авторів. Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження.  У 2-х т. – 

Т. 2. – Львів, 2002.– С. 317–330 [у співавторстві]. 
Добре рано, моя Радоцино! Різдвяна замальовка // Лемківський календар на 2004 рік. 

– Львів, 2003.– С.148–149.  

Різдво на Лемківщині. Фольклорно-етнографічний збірник / Автор-упорядник.– 

Львів, 2004.– 13, 7 обл.-вид. арк. 

Лемківський календар на 2005 рік / Упорядник.– Львів, 2004.– 10, 15 обл.-вид. арк. 

Вона також прорецензувала фольклорно-етнографічний збірник “Лемківщино рідна, 

заколишу в красі твоїй” / Упор. та вступна стаття Денисюк Валентини та Кровицької 
Ольги —Львів, 2002 р. — 90 с. // Лемківський календар на 2005 рік.– Львів, 2004.– С. 

133-137. 
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Хліб у різдвяній обрядовості лемків // Народознавчі Зошити.– 2006.– № 1-2.– C.  126-

132. 

Глибоке опрацювання різдвяної тематики знайшло своє відображення також у збірці 
різдвяних оповідань, казок, легенд, віршів „Різдвяна зірничка”, у збірнику  легенд 

„Різдвяна казка в Україні” і, зрештою у науковій монографії „Різдвяна обрядовість 

Лемківщини” . 

У цей ювілейний день бажаємо пані Марії невгасимої енергії, міцного здоров’я та 

здійснення усіх наукових і творчих задумів. 
 

 

   Андрій Тавпаш  

 член  правління  ФДЛ 

 

Володимиру  Ропецькому – 55! 

 
Голова  Світової федерації українських лемківських об’єднань  (СФУЛО),  

скульптор,  доцент  Української  академії  друкарства,  член  Національної  
спілки  художників  України, заслужений  діяч  мистецтв України  Володимир  

Ропецький народився  11  листопада  1953  року  в  селі  Маринопіль  

Галицького  району  Івано – Франківської  області.  Вчився  в  Косівському  

технікумі  народних  художніх  промислів ( 1970-74)  і  Львівському  інституті  
прикладного  і  декоративного  мистецтва  (1974-79), (тепер Львівська  академія  

мистецтв).  Учасник  більше тридцяти  українських  та  міжнародних виставок  

скульптури  в  Україні,  Росії,  Латвії,  Бельгії,  Франції.  Організатор  

лемківських  виставок,  забав,  фестивалів  у  Львові. 
 

  
Володимир Ропецький (зліва). Фото В.Солинка. 

 

Володимир  Ропецький  не  мислить  свого  життя  без  постійної  
творчості,  як  і  без  активної  участі  в  громадському  житті. Не  так  часто  

зустрічаються  добрі  художники,  які  б  мали  ще  і  організаторський  хист.  

Він –  багатолітній  голова  Львівської  обласної  організації  Всеукраїнського  

товариства  “Лемківщина”. Очевидно,  джерелом  наснаги,  завзятості,  
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натхнення  є  його  лемківське  коріння,  від  якого  йде  нестримна  впертість  

до  художньої  творчості  й  наснага  до  громадської  активності, 
Один  із  небагатьох  лемківських  діячів,  він  говорить  і  виступає  по-  

лемківськи.  Промовляє  виважено,  аргументовано,  як  личить  лідерові,  
мислить  образно,  як  належить  творцеві. 

Батьки  Адам  та  Парасковія – родом  з  села  Тилич  біля  м. Криниця,  на  

західній  Лемківщині.  Із  п’ятьох  дітей  сім’ї  Ропецьких  він  наймолодший  

син. 

Його  робота як голови  Львівської  обласної  організації  Всеукраїнського 

товариства “Лемківщина” була  гідно  оцінена  і VІ  конгрес  СФУЛО 5  травня  

2007  року  обрав  Володимира  Ропецького  головою  Світової  федерації  
українських  лемківських  об’єднань.  

Пам’ятники  Т.Шевченку,  виконані  В.Ропецьким,  встановлені  в  Зборові, 
Чорткові,  в  с. Сновичах,  пам’ятні  знаки  в м. Самборі, с. Бучалах,  в с. 

Святкова  Велика (Лемківщина). 

Продовженням  освоєння  монументальної  скульптури  був  проект  

пам’ятника  нескореній  українській  нації  для  м.  Теребовлі (Тернопільщина)  

та відкриття  в  1995 році  у  Трускавці  пам’ятника  Романові  Різняку 

(Маковецькому),  уродженцю  цього  міста. 

Особливе  значення  для  митця  має  робота  над  пам’ятними  таблицями  

до  століття  народження  Никифора (Єпіфанія) Дровняка – художника – 

самоучки ,  який  творив  у  місті  Криниця, і  своїм  наївно-примітивістським  

малярством  здобув  світову  славу. 

В.Ропецький – представник  молодої  генерації  лемківських  скульпторів,  

гідний  спадкоємець  Е.Миська, В.Одрехівського,  Л.Біганича, які, надихалися 

красою Лемківщин. 

Понад  двадцятип’ятилітній  творчий  доробок  В.Ропецького  вагомий  та  

багатогранний.  Він  сповнений  нових  тем  і  задумів,  продовжує  творчий  

пошук,  зберігаючи  вірність  ідеалам  мистецтва,  краси  і  духовності. 
У  нього  дружня  і  гарна  сім’я,  вірна  дружина  Агнеса,  два  сини  і  

донька. Нехай  щастить  на  щедрій  творчій  ниві  і  в  шляхетній  справі  
відродження  Лемківщини,  в  згуртуванні  лемківських  товариств,  розкиданих  

по  всьому  світу. 

 

Марія Горбаль 
З любов‘ю до рідного слова 
(до 50-річчя Ольги Кровицької) 

 

Дитинство пані Ольги пройшло під благодатним впливом бабці Гані – 

правдивої лемкині, яка внаслідок проведення насильницької і жорстокої акції 
„Вісла” залишила разом з п’ятьма дітьми рідний куточок лемківської землі – село 

Прусік Сяноцького повіту. Очевидно, що великий і глибокий зв’язок із 

правітцівською землею пані Ольга відчуває саме тоді, коли із численними 

ватрівчанами відвідує майже щороку фестивалі лемківської культури – чи то в 

Ждині, чи то в Монастириськах. 
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                   Ольга Кровицька. 

 

Ольга Василівна Кровицька народилася 15 грудня 1958 року у м.Львові і 
проживає на вулиці Сонячній, де сьогодні мешкають багато виселенців з Польщі. 
У 1981 році вона успішно закінчила філологічний факультет Львівського 

національного університету ім.І.Франка. Пропрацювавши один навчальний рік у 

Львівській середній школі № 27, пані Ольга перейшла згодом на наукову 

діяльність до відділу української мови Інституту суспільних наук АНУ (сьогодні 
– Інститут українознавства ім..І.Крип’якевича НАН У). Відтоді на її робочому 

столі – словники, мовознавчі статті, тексти виступів на міжнародних і 
всеукраїнських конференціях, науково-популярні статті для газет, журналів, 

рецензії, відгуки та ін. Пані Ольга віддає все своє творче натхнення вивченню 

історії української мови, історичній лексикографії та історії українського 

мовознавства. У 1995 році Ольга Кровицька захистила кандидатську дисертацію 

„Семантична та словотвірна характеристика назв осіб у пам’ятках української 
мови ХVI–XVIII ст.” Більше 20 років Ювілярка разом з іншими науковцями бере 

участь в укладанні академічного багатотомної лексикографічної праці – 

„Словника української мови ХVI– першої половини XVII ст.”. Робота по-

справжньому цікава і напружена, вимагає багато зусиль, щоб виявити смислову 

природу давнього українського слова. 
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                                 Вічні супутники жінки – квіти! 

 

Ольга Кровицька – авторка двох наукових монографій, співавторка 

підручника з фахового мовлення та лінгвокраїнознавчого словника української 
мови; у неї – понад 100 наукових та науково-популярних статей. 

Пані Ольга майже десять років займалася також педагогічною діяльністю на 

кафедрі українського прикладного мовознавства Львівського національного 

університету ім.І.Франка: читала курси ділового мовлення, риторики, проводила 

практичні заняття з української мови для студентів з Бразилії, Польщі, Китаю. 

Окрему сторінку у творчій біографії Ювілярки займають лемкознавчі 
зацікавлення. У 2001-2002 рр. вона підготувала до друку дві книжечки, які 
отримали позитивні рецензії. Це „Відлуння лемківських культурних традицій” 

(Львів, 2002) і „Лемківщино рідна, заколишу в твоїй красі” (Львів, 2002, разом з 

Валентиною Денисюк). Цікаві ілюстрації до обох видань зробила лемкиня-

мисткиня Марія Янко. Крім того, Ольга Кровицька постійно друкує у періодиці 
матеріали про „Лемківську ватру”. Спеціально для наукових конференцій пані 
Ольга підготувала два виступи, присвячені особливостям лемківського говору: 

„Звертання у лемківському фольклорі” та „Писемні пам’ятки ХVI–XVII ст. із 

Лемківщини в історії української мови”. А ще – майже дворічна праця над 

підготовкою до друку унікальної „Антології лемківської пісні” (Львів, 2005), яку 

впорядкувала народна артистка України, лауреат Національної премії України 

ім.Т.Шевченка, професор Марія Байко. 

Ольга Кровицька – активна членкиня Фундації дослідження Лемківщини, 

отож з нагоди ювілею бажаємо пані Ользі невтомної наснаги для нових творчих 

здобутків, великого щастя і радості, добра і міцного здоров’я на многії літа! 

 

 

Ігор Заболотний 

Олена Сурмяк 

Сузір’я Ювілярів „Лемковини” 
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   Якщо в зоряному небі ви побачите зірочку,  що рухається по нічному 

небосхилу, знайте, це може бути космічний супутник, начинений 

радіоапаратурою, до створення якої спричинився лемко – Олег Сенчина. 

 

  
        Олег Сенчина. Фото В.Солинка. 

 

   Олег є однією з найяскравіших зірок в сузір’ї під назвою „Лемковина”. 

   У цьому році Олегові виповнюється – 60. Олег Сенчина народився 20 

жовтня 1948 року в селищі Зимна Вода, поблизу Львова в сім’ї депортованих 

лемків.    Жоден концерт не обходиться без сольних номерів у виконанні Олега 

Сенчини. Лемківський соловейко не один раз виходив на сцену, будучи 

незовсім здоровим. Олег Сенчина – активний лемко не тільки на сцені. Разом з 

іншими хористами Олег бере активну участь у впорядкуванні подвір’я 

лемківської хижі та церкви, в інших починаннях лемків. 

   У цьому році виповнюється 80 років Левкові Резі. Левко Рега – провідний 

тенор «Лемковин», актор драматичного театру ім. Марії Заньковецької.  
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               Лев Рега. Фото В.Солинка. 

 

Лев Рега – регент хору лемківської церкви св.Володимира і Ольги. І в сніг, і 
в дощ, незалежно від обставин Левко перед Службою Божою вже в церкві очікує 

хористів, які не раз можуть і запізнитися. Лев Рега – хороший сім’янин, 

нещодавно в 2006 році він зі своєю дружиною Лесею відсвяткував „золоте 

весілля”. 

Організаторському хисту і енергії Анни Волошинської, що народилась у 

Полянах, можна лишень по-доброму заздрити. Не чекаючи похвали. Чи 

вдячності. Вона є ініціатором багатьох імпрез у Сокільниках. Часто виручає хор 

„Лемковина”, організовуючи комфортний автобус для концертних поїздок, і не 

лише до Сокільник, як це було, до прикладу, у День Незалежності, 24 серпня 

2007 р., коли „Лемковина” мала виступи у трьох різних місцях. 17 грудня, 

п.Анні, альтові хору, виповниться 65. Тож просимо у Бога нагороди – Боже 

заплат! – для цієї працелюбної дружини, матері і бабусі. 
Взагалі, 2008 рік багатий на ювілярів: 

 - Атанасу Петрончаку – тенору, ветеранові хору, 24 трваня 75 років, 

народився у Королику Волоському. Досі викладає німецьку мову. 

 - Іванові Сушку – басу, ветеранові хору 22 квітня 70 років, народився у 

славній Команчі, колисці непокірної Команецької республіки.  

 - Федору Добровольському – басу, ветеранові хору 8 травня 70 років, 

народився в радоцині. Як описано у книжці „Від Команчи до Бортного”: „Тепер 

– це безлюдна долина, одна із найгарніших у Низькому бескиді”. 

 - Марії Тупісь – альтові, незмінному костюмерові хору, 11 січня 60 років. 

Народилась в с.Рудно. Батьки родом з Лемківщини. 

 - Богданові Мельнику – тенору, першому віншувальнику під час Різдвяних 

концертів 5 березня 60 років. 
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 - Ользі Федоро – 20 січня 50 років – шанована за надзвичайну скромність і 
порядність, - співає у хорі змалку разом з матір’ю Терезою Кищак, обидві 
сопрано. 

 - Романові Слободяку 17 березня 50 років, він недавно, але органічно 

влився у „Лемковину”. 

 - Ігореві Заболотному 27 квітня виповнюється 45 років. Ігор є майстром 

художнього слова. Особливо велика його роль у проведенні Шевченківських 

концертів. Хористи обрали його президентом „Лемковини”. Незважаючи на 

нестачу часу, він несе цю нелегку ношу, тому що гаслом його життя стали слова: 

„Хто, якщо не я?” Керуючись цим він з перших днів Помаранчевої революції був 

у Києві. Вдень охороняв сцену на площі Незалежності, а вночі чергував в 

медпункті в Народному домі, або навпаки, за що був нагороджений відзнакою 

„Видатному медику – учаснику „Помаранчевої” революції”. 

 

  
      Ігор Заболотний. Фото В.Солинка. 

 

 - Терезі Фик – сопрано, також 30-ти літньому ветеранові хору – 23 липня 45 

років. 

 



 139

  
Лемківська ватра у Ждині. Учасники хору „Лемковина” -  Фото В.Солинка.  

  
Та ж ватра у Ждині. Хор „Лемковина” співає разом з президентом Вікторм 

Ющенком, його дружиною Катериною та о.Мироном Михайлишином. Фото 

В.Солинка. 

 

Майже всі вони своїм співом хвалять Бога на кожному Богослуженні у 

лемківській церкві. 
З роси і з води Вам, дорогі ювіляри! Міцного Вам здоров’я і хай співається 

до 100 літ у сузір’ї з чарівною назвою „Лемковина” на небосхилі української 
культури! 

Хористи і танцюристи Лемковини” 

Фундація дослідження Лемківщини у Львові. 
Друзі і шанувальники. 

 

 

Ольга Мацієвська-Стефанко 
 

СПОГАД  СЕРЦЯ  
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Небо високе і синє,  
Долі, що на очах, 

Крила яви орлині   
Літати, щоб дух не зачах! 

Олесь Воля 

 із книги „Афоризми і думки”  

(Енциклопедія життя) 
            Нас у мами було двоє. Мій старший брат Олесь – істинний приклад 

прекрасної людини. З великою любов’ю дарую Вам цю розповідь про нього, про 

наше дитинство, мій спогад серця... 

*** 

 Мацієвський Олексій Михайлович народився у зелених горах-Бескидах в 

с.Висова Горлицького повіту 26 листопада 1937 року. 

 

  
         Олексій Мацієвський. 

 

З розповідей покійної мами він ріс допитливою, розумною дитиною.  

Жили ми з батьками у стрийка (татового рідного брата Степана). Наша 

мати була родом із галицької землі – з села Осердова Грубешівського повіту 

(тепер Сокальський р-н). Познайомилася вона з татом  у двоюрідного брата 

о.Миколи Дуди, який був священиком у селі Висова. 

У мами від природи був чарівний голос. Вона співала у виставах у селі 
Осердові, виконуючи головні ролі, а також у Львові. Перемишлі. Окрім цього 

мати мала надзвичайно багатий внутрішінй світ. Усю красу, почуття, настрій 

своєї душі вона передавала на полотні: вишивані рушники, сорочки, запаски, 

жупани, спідниці. Шила вона чудово! Тато наш закохався у чарівний голос 

Мами, у її вишиванки, у дівчину Христю із Галичини. А мама взаємно покохала 

тата – лемка-різьбяра, художника. І мистецтво поєднало їх... 



 141

Під час нашого переселення  в 1945 році, коли німці вже відступали, 

батьки багато вистраждали як фізично, так і духовно. 

Тато усі свої молоді роки створював своїми руками чудесні вироби з 
дерева, а також і у важкі воєнні роки. Мама нас виховувала, допомагала татові, а 

ще шила одежу собі, нам і всім бажаючим односельчанам. На час переселення 

наша мама важко захворіла на тромбофлебіт. Це жахлива сторінка у нашому 

дитинстві. Рідна матуся була для нас з братом  опікуном, нашою зіркою, душею; 

вона скеровувала нас тільки на вірну дорогу життя. Ми надзвичайно важко 

пережили той період. 

Пригадується мені епізод із нашого дитинства у с.Висова. Це було навесні, 
в суботній день. Мій брат Олесь і двоюрідний брат Петро бавились біля дому у 

садочку. Я була з ними. Мама наказала братові пильнувати за мною. Мені тоді 
було чотири з половиною рочки. Два брата бігали один за другим і билися 

патиками. А я в цей час побачила студню, яка не була закрита. Вода у криниці 
була приблизно на 1м від поверхні бетонного циліндра. На поверхні води 

плавали круглі гниляки із дерева, а на них росли голубі незабутки. Вони мені 
дуже сподобались. Я задивилася на них. Та тут довго не думаючи, знайшла 

маленького патичка і нагнулася у криницю. Мені тоді далося, що я зможу 

дістати. Я нахилилась нижче, як тільки могла. Ще трошки, зовсім трошки і вже 

хотіла дістати цю деревинку з квітами... Аж тут нараз  я впала у криницю. Але 

видно така вже моя доля, я вхопилася міцно-міцно своїми дитячими рученятами 

за бетонне кільце, яке виступало від землі, а все моє тільце висіло у криниці. Це 

жахлива картина...Скільки було сил моїх я трималася і кричала: „Олесю! 

Олесю!..” Мій голос відбивався луною в криниці, а на поверхні зовсім нічого не 

було чути.  

Брат мій Олесь бавився з Петрусем, а про мене забув. Серце моє тоді 
колотило шалено, життя трималося на волосинці. Нарешті, не знаю за скільки 

часу, прибігли брати. Олесь побачив лихо та не розгубився, не побіг за 

порятунком до мами і тата. Зосередив усю свою увагу, подумав напевне, як у 

казці з ріпкою і дав наказ: „Петрусю, бери мене за пояс, а я за руки Олюсю!” 

Довго не роздумував, кажучи:”Раз, два, три...” і вдвох витягли мене з криниці. 
Йому тоді було 7 років. Брат Олесь мій рятівник, він будучи малою 

дитиною, здійснив героїчний вчинок. Наші батьки були тоді шоковані. Тато 

виміряв глибину студні, вона мала приблизно 20м. 

У Висові брат організовував гру в школу. Для дітей він був і вчителем і 
священиком. Він відправляв молитви, співав. Діти слухали його. 

 31 липня 1945 року – преселення у Радянський Союз, „визволену 

Україну”. Наше дитинство пройшло у м.Бережани Тернопільської області. 
Післявоєнні роки (1946 – 1948рр.) були дуже важкими для нашої сім’ї. Це 

була боротьба за існування, за кусень хліба. Мама – виснажена після важкої 
хвороби разом з батьком старалася, як могла. 

Ми з братом пішли до школи. У 1948 році брат вступив відразу  у третій 

клас, а я – у перший. Школа наша знаходилася близько 5-ти кілометрів від дому. 

Брат мій завжди мене супроводжував, тримаючи за руку. Цієї дружби і любові 
між нами навчила нас покійна мати. Вона одного разу сказала так: „Ви мої 
Олята, маю я вас як два ока в голові”. 
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Пригадую випадок у молодшій школі. Зі мною в одному класі вчилися  

діти з дитячого будинку. Це діти без батьківської опіки, завжди голодні... Ми ж, 

діти батьківські, були завжди доглянуті, ситі. Носили зі собою сніданки. Ці діти з 
дитбудинку робили нам різні прикрощі. Вони, мабуть мстилися тим, хто добре 

вчився, різали нам шкільні халати бритвочкою, відбирали сніданки. 

Отже одного дня на нас дівчат був напад цих хлопців. Вони гналися  за 

нами. Найсильніший серед них наздогнав мене і вдарив по голові палкою. Мені 
потемніло в очах, в голові запаморочилась, посипались іскри, я захиталася і, 
плачучи ледво прийшла додому. Розказала  цю історію батькам. Олесь все слухав 

і закипала в нього злість. Він просив мене показати цього „гада” на другий день, 

щоб помститися йому за сестру. Я дуже боялася. 

Тоді на другий день я показала його братові. Двоє хлопчаків хотіли 

помірятися силами. Коли я побачила вираз обличчя брата, а  особливо його 

наповнені сльозами очі, дуже налякалася і подумала своєю дитячою головою, що 

буде лихо. Цей „герой” з дитбудинку переможе Олеся. От тоді я прийняла 

рішення, стала між ними обома і насиломіць розчіпила їх. А брат сказав йому: 

„Якщо ти хоч раз зачепиш мою сестру, то голова твоя – з плеч, я тебе зачавлю, 

зітру, знищу!” 

Від того часу мене вже ніхто не зачіпав.  

Ці епізоди запам’ятались мені назавжди і глибоко вразили. 

А як приємно мені згадати чудове дитинство в Бережанах, де разом 

виростали на подільській землі. Ми росли в невеличкій кам’яній хатині біля 

потічка, покритого верболозами, серед квітів, де пасли разом кіз, бавились разом 

з песиком Альфом, грали в „кічки”, бігали по садочку серед вишень, слив, 

яблунь, терну, калини. Пам’ятаю нащеплену яблуню з трьох сортів: ранньої 
паперівки, крисок і ренетів осінніх. Ми росли біля городу, дбайливо засадженого 

нашими батьками. 

Одного разу в неділю ми вибрались з батьками в гості до товариша Олеся з 
його класу. Батьки забавлялись самі, а нас відпустили погуляти. Це було біля 

озера, в яке впадає Золота Липа. Товариш Олеся взяв човна. І ми самі попливли 

озером. Спочатку це було цікаво. А коли ми відпливли далеко від берега 

побачили, що у човні є діра. Вода щоразу прибувала і прибувала. Тоді брат 

сказав так: „Ти, Олюсю, вичерпуй воду, а ми з Вадимом будемо гребти”. Скільки 

було у нас сил, ми всі троє працювали. Це страшно пригадати. Ми були у паніці. 
Дуже пізно вночі, нарешті ми пристали до берега. Батьки були дуже налякані. 
Напевно, Богом була вислухана молитва нашої мами. Брат у дитинстві високо 

вилізав на верби, як в’юн. Це бентежило нашу маму. Він був трохи 

бешкетником.Татові ми помагали у різьбі. А з мамою ми завжди разом співали 

українських пісень. Вона з дитинства прищепила нам любов до пісні, до звичаїв. 

Ми завдячуємо їй в усьому. 

У 1952 році ми з батьками преїхали до Львова, де жили спочатку у вуйка 

Миколи Грицая (мамин брат). Тато наш працював в училищі декоративного і 
прикладного мистецтва ім.Труша. Я вступила у четвертий клас 62-ої середньої 
школи. Мій брат з сьомого по десятий клас вчився у 8-ій середній школі на 

вул.Підвальній.  
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Відзначався Олесь наполегливою працею у навчанні, вчився успішно. У 

найважчих математичних вправах допомагав мені. Він був мені і товаришем, і 
наставником, був взірцем у всьому. Коли я закінчувала десятий клас, то дуже 

раділа, що брат прийшов до мене на випусний вечір.  

Пригадую свій дитячий вислів про судженого: „Хочу мати такого 

нареченого, як мій брат!”. 

Але доля не така, як собі мрієш. Ми, діти, мріяли малювати картини, 

слухати музику, читати книжки, плавати в річці... 
У 1958 році брат поступив на навчання до Львівського медінституту. Було 

різного в житті. Так у 1963 році, коли я була на другому курсі політехнічного 

інституту, помирає наша кохана мама. Брат, знаючи усе розумів, консультував 

мене, готував до того, що мамі буде все гірше і гірше. Я звичайно не вірила йому 

так само, як і не вірила у смерть матері. Але доля невблаганна. Мама померла від 

раку. Ми з братом  дуже тяжко перенесли цю втрату, бо були духовно прив’язані 
до нашої мами. 

Час випробовує, але й гоїть рани.  

Згодом брат отримує квартиру у Трускавці. У 1964 році (йому було 27 р.) 

одружується з дочкою кубанського козака – Терезою Тимошенко. Весілля було 

організоване надзвичайно гарно та проведене у клубі санаторію „Кришталевий 

палац”. 

Олесь продовжує плідно працювати, та  пише наукову роботу і разом із 
сім’єю переїжджає до Львова. У співавторстві з О.Мацюком підготував довідник 

(„Трускавец за 500 лет /1469-1969”. Библиографический указатель). Успішно 

захищає дисертацію. 

У мого братика дуже багато різних захоплень, зокрема плавання, екскурсії 
в Карпати, полювання на диких качок, кабанів. Він часто подорожував. Бував на 

Кавказі, їздив у Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину, а також вивчав історію 

свого краю. 

У нього двоє дітей: син і донька. Син Мирослав закінчив Львівський 

національний університет ім.І.Франка, працює юристом, а донька Оксана – 

медичний інститут і стала лікарем-стоматологом, вона вийшла заміж і народила 

донечок – Роксолану та Анусю.  Дружина викладає музику в консерваторії. 
Від природи Олесь – надзвичайно чуйна людина, мабуть тому і став 

прекрасним лікарем. Адже з 1965 року по сьогоднішіній день працює лікарем-

урологом, хірургом 5-ї міської клінічної лікарні м.Львова. Приймає участь у 

найскладніших операціях. Допомагає людям у важких недугах, ним врятовано 

життя багатьох хворих. Сердечно ставиться до своїх пацієнтів, предаючи їм усю 

теплоту своєї душі.  
У 1982 року у його палаті помирає сват Микола Тимошенко – батько 

дружини. Через 5 років – 9 серпня помирає батько. Ці родинні втрати Олесь 

переносив вкрай важко... 

Хочу окремо сказати про нього як про всесторонньо розвинуту людину. 

Він – чудовий спеціаліст, але крім того – художник слова, наш оратор. Він 

говорить і серйозно, і з любов’ю, він лікар не лише для тіла, а й для душі. У 

Львові його знають та поважають.  
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Я, як сестра, горда за свого брата і радію за його успіхи, дякую Богу за 

нього, мого ангела-хранителя, заступника і наставника! 

З любов’ю у серці і шаною в душі – сестричка Олюся! 

 

Фундація дослідження Лемківщини та редколегія „Лемківського календаря вітає 
пана Олексія Мацієвського з минулим ювілеєм. Зичимо міцого здоров’я, щастя, 

родинного затишку, Божого благословення у його нелегкій і  
благородній справі.. 
Многих, благих  літ! 

  

 

 

МОЛОДИЙ ЦВІТ ЛЕМКІВЩИНИ 
 

 

Олена Падовська 

 

Творінь її –краса жива 
Марта Кулинич-Новицька 

 

Народилася у родині львів’янина Тараса Кулинича та Ірини Костич, родом з 

Лемківщини (Королик Волоський). 

Закінчила Львівське державне музичне училище, згодом Музичну академію 

ім.М.В.Лисенка за фахом – музикознавство. Викладає теорію музики в ДМШ 

№2. Учасниця Народного ансамблю пісні і танцю „Лемковина”, вільний час 

присвячує вивченню і популяризації культури Лемківщини. 

Вишивкою захопилася у 2000 році. Оволоділа технікою художнього 

гладевого шва під зичливим керівництвом мисткинь-вишивальниць Ірини 

Богданівни та Ірини Федорівни Івасенків. Членом Львівського державного 

обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Ретельне 

укладання шва у тоново-гладку поверхню вишиття дозволяє звертатися не лише 

до орнаментального декору, але й до сакральних сюжетів. Мартині руки 

виводять голкою Богородичні образи, композиції з постатями святих. Рисунок, 

що має втілитися в тканині добирає сама, за порухом душі. Ваблять як строгість 

візантійської ікони, так і тепла ласка іконокартин. Докладає зусиль для 

відтворення автентичного лемківського вишиття. В її доробку стрічаються 

лемківські ікони – давні, що походять з того втраченого, але незабутого краю і, 
ті, що народжуються тепер. Як наприклад, „Лемківська мадонна”, мальована 

художницею Марією Янко. Образ Богородиці у вишиванці ще більше спонукає 

до молитви. 

Марта бере участь у численних колективних виставках в різних містах 

України. Її твори знаходяться у приватних колекціях в Україні і за кордоном. 

 

Персональні виставки: 

1.Меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові (2005р.) 
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2.Церква Христового Воскресіння (2005р.) 

3.Львівський музей архітектури і побуту (2005р.) 

4.Музей отця доктора Дмитра Блажейовського (2006) 

5.Винниківський краєзнавчий музей (2006р.) 

6. Меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові (2007р.) 

7.Музей Михайла Грушевського у Львові (2007р.) 

 

 

 

Працюють не руки – працює душа 
Оксана Дзюб 

 

Народилася у м.Львові 26 травня 1982 року. Коріння її роду бере свій 

початок на Лемківщині (з родини Ардан, депортованих із с.Поляни, біля Дуклі, 
та Вишневських із с.Святкова).  

Після закінчення навчання у Львівській середній школі №29 вступила  

вчитися до Львівського державного коледжу декоративного та ужиткового 

мистецтва ім.І.Труша, за спеціальністю – художнє ткацтво. 

Згодои Оксана продовжує навчання у Львівській національній академії 
мистецтв за спеціальністю – художнє оформлення декоративних виробів 

способом ткацтва. 

Із 2003 року працює на педагогічній ниві: навчає живопису та аплікації 
дітей в студії раннього естетичного виховання „Равлик”, що знаходиться у 

Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини. 

У 2004 році Оксана брала участь у виставці „Лемківська академія”, яка 

відбулася в Устю Руськім, що поблизу Горлиць. 

Зараз вона творчо працює в напрямках живопису, ткацтва, вишивки, 

писанкарства. 

 

 

Люба Смереканич 

Талант помножений на працю 
Ростислав Копильчак 

 

Народився у м.Львові 5 жовтня 1978 року. У 1993 році закінчує  навчання у 

Львівській школі №92 та вступає до Львівського державного коледжу 

декоративного та ужиткового мистецтва ім.І.Труша. Після закінчення навчання у 

2000 році вступає на п’ятий курс до Львівської академії мистецтв. Практику 

проходить у Львівській картинній галереї під керівництвом Володимира 

Петровича Мокрія та Лариси Борисівни Разінкової. 
У 2007 році взяв участь у виставці „Лемківський Єрусалим”, що проходила 

у Палаці мистецтв. 

 Споглядаючи твори цього молодого художника, мимоволі приходять на 

думку  мудрі слова: „Художником бути просто – треба любити. Все інше – 

справа техніки...”. Очевидно, що техніки можна навчитися, але любити може не 

кожен. Талант дається як одержимість, бажання, пошук – це те, що спонукає до 



 146

дії.  
Наша минула історія сумна, трагічна видала прадоксально неочікуваний 

результат. Здавалося б мали розчинитися лемки серед людей в іншому світі. А 

ми вижили. Та ще й як! Молоде покоління, виховане в любові, а не у ненависті, 
сповите пам’яттю про предків та невмирущою надією отримало у спадок 

бажання жити, любити, творити.  

          Адже дідусь Ростислава Стефан Копильчак родом із села Складистого, а 

бабця Марія Павельчак – з села Мушинка Ново-Санчівського повіту 

Краківського воєводства, були вивезені під час першої хвилі депортації у 1945 р. 

у Луганську область. Після двох років поневірянь Україною (Донецька обл., 

Тернопільська обл.) осіли в с.Кам’янка поблизу Львова.     

    Наша молодь підтримуючи культуру, традиції та звичаї з великою 

любов’ю ставиться до Лемківщини. Більшість творів Ростислава Копильчака – це 

переважно лемківські пейзажі.  

 
         Ростислав Копильчак та його робота 

 

Надзвичайно велике значення для нього має сім’я. Кохана дружина  Марія 

та дві донечки наповнюють його теплом любові, саме вони є  його великими 

натхненниками.  

Восени Ростиславу виповнюється перших 30 років! Щиро вітаємо його та 

бажаємо здійснення творчих задумів, щастя, миру, міцного карпатського 

здоров’я та істинної  безмежної любові! 
 

 

Ганна Волошинська 

 учасниця Народного ансамблю  

пісні і танцю „Лемковина” 

 

„Поезія – це завжди неповторність, 

Якийсь безсмертний дотик до душі” 
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                                                                           Ліна Костенко 

 

То не наші сучасні поети, що виховувались на визнаних світом українських 

геніях, стараються ушляхетнювати, збагачувати, плекати і шанувати рідну мову. 

Адже, як пише Богдан Пастух: „Нам не одинаково, чи уде наша земля вкрита 

золотом пшениці і рідною музикальною мовою, чи буде лежати під снігами 

байдужості...” 

Поет сучасності народився в приміському селі Сокільники, що біля Львова, 

а родове коріння сягає Лемківщини.  

До цієї молодої постаті уже додалися і титули. У 2007 році він виборює 

перше місце на І Всеукраїнському фестивалі „Політ на зраненім крилі”. 

Його ім’я внесено в новітню історію України – енциклопедично-

біографічний довідник „Нові імена. Львівщина та львів’яни”, виданий до 750-

ряччя Львова. 

Так, він дотримується заповідей великих попередників і весь світиться 

любов’ю до рідного слова, любов’ю від початку і без кінця... Недарма ж його 

слова викарбувані на алеї закоханих у м.Херсоні.  

 
                          Слово має Богдан Пастух 

 

У м.Городку Львівської області проводиться конкурс „Пісні незабутого 

краю”. Минулого 2007 року Богдан Пастух здобув І премію. 

У творчому доробку такі збірочки: 

„Душі моєї сподівання”, Львів, 1988. 

„Я так спішу жити”, Люблін, Польща, 2001. 

„Покараний любов’ю”, Львів, 2004 

           

Богдан  Пастух 

         Гук  Софії  Іванівні 
           присвята 

МАТІР  СОФІЯ 
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  Над  усякими  ділами 

  Промениста  світла  ліра 

  Повсякденно  править  нами 

  І  сприяє  цьму  Віра. 

 

  Непорочною  Надія 

  Нам  велить  усе  прощати 

  Величава  її  мрія  

  При  життю  не  помирати. 

 

  Дар  неспокою  несе 

  Невмируща  і  розкішна. 

  За  коханням – над  усе 

  Любов  вірна,  Любов  грішна. 

 

  А  Софія – іхня  мати 

  Біль  і прикрощі  усі 
  Поспішає  подолати 

  Все  сама  на  взрит  душі. 
 

  Обрізає  пишні  коси, 

  Не  лякаючись  лози, 

  І  у  Бога  щастя  просить 

  Із  молитви  і  роси . 

 

  Для  дітей,  в  ім’я  котрих 

  Терпить  всі  випробування 

  Від  людей  лихих,  черствих 

  Кривду  жне  і  глузування. 

   

  Попри  все,  як  кожна  мати, 

  Теплоту  і  почуття 

  Все  готова  їм  віддати, 

  Навіть  і  своє  життя. 

 

  Віро – не  скорись  звабливій  зраді, 
  Надіє – не  потрап  за  грати, 

  Любове – полюбись  в  заваді –  

  Уклінно  просить  ваша  мати. 

 

    *  *  * 

        * 

 Які  ж  вони – ці  сум  і  радість, 

 Невже  ж  живуть,  як  брат  з  сестрою, 

 Одна  у  них  важлива  якість –  

 Вважатись  скам’янілою  метою. 
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 Безсмертні  поміж  них  розколи, 

 Не  відчайдушні  за  ходою, 

 Їм  не  залишитись  ніколи 

 І  не  вдівцем  і  не  вдовою. 

  

 Такої  різнобарвної  краси 

 Їх  ситль  та  невимовна  мода, 

 Украй  непересічні  голоси 

 І  виткана  по  суті  врода.. 

 

 Але  ж  вони  немов  двійнята 

 На  світ  з’явилися  сльозою, 

 Росли  бешкетними  дитята 

 Та  кожен – із  своєю  добротою. 

 

 

        п.  Миронові  Амбіцькому 
            присвячує  Автор. 

 

 Сором’язливий  полудень  життя, 

 Стурбовані  непройдені  дороги, 

 Утверджені  талант  і  відчуття, 

 Душа  без  упереджень  та  тривоги. 

 

 До  звершень  невгамовної  мети –  

 Проектів  з  витонченним  смаком, 

 Упевнено  продовжує  іти 

 Під  творчим  і  Господнім  знаком. 

 

 Художник  із  справдженим  ім’ям, 

 Даром  милосердя  і  добра,  

 Постать,  споріднена  із  майбуттям, 

 Чиї  руки  не  торкались  зла. 

 

   *  *  * 

 

 Вітання  передати  маю  я  нагоду –  

 Думку  пересічної  людини: 

 Ви – вірний  син  свого  народу! 

 Багатство  й  сила  України! 

З нагоди 80-ліття сердечно вітаємо Мирона Амбіцького – відомого 
лемківського скульптора, різьбяра. Бажаємо міцного здоров’я, натхнення у 

вічному мистецтві та здійснення творчих задумів. 
Фундація дослідження Лемківщини 
Редколегія „Лемківського календаря” 
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ЛІТЕРАТУРНА  СТОРІНКА 
 

 

Михайло Лесів  
Люблін 

Народна пісня про виселення 1947 року з Лемківщини 
 

Під час записування діалектного матеріалу за “Програмою для збирання 

матеріалів до Діалектологічного атласу української мови” (Київ, 1949 р.) у селі 
Бортне (тепер на території Підкарпатського воєводства в Польщі) у травні 1967 

року мені вдалося записати, крім відповідей на поодинокі запитання програми, 

дещо більше мовного матеріалу, зокрема “Пісню про виселення 1947 року”. Вона 

цікава передусім за змістом, оскільки передає почуття мешканців Лемківщини, 

Надсяння, Холмщини й Підляшшя, насильно виселюваних тільки з тієї причини, 

що вони почували себе українцями. Пісня цікава й  мовними особливостями. 

Тому хочу передати її так, як записав понад 40 років тому, і звернути увагу на 

діалектні риси тексту пісні-вірша, у якій мова наближена до загальноукраїнської 
(бо, мабуть, склав її хтось, хто непогано володів українською літературною 

мовою, яку міг вивчити у школі), хоч і пробиваються деякі характерні локальні 
лемківські діалектні прикмети. 

Подаю текст пісні-вірша, що зафіксував 1967 року в селі Бортне на 

Лемківщині: 
Там в горах Карпатах смутни дні настают, 

Бо юж наши лемки гори опущают, 

Гори  опущают, але не з радости; 

Пришов такый розказ от пана старости. 

В неділю раненько, як соньце сходило, 

Тоді польське войско в село приходило, 

В село приходило, такый розказ дало, 

Штоб за три години ми ся выберали. 

Люди посмутныли, стали ся зберати, 

А юж капраль кричит: “Пора від’їжджати! 

Пора від’їжджати, багажи звозити 

І там до болота в Горлицях зложити”. 

Як ми від’їжджали, в дзвони ударили. 

Ми з великим жалем гори опустили. 

За цілом дорогом біди-зме не мали, 

Бо нам підостатком репету давали. 

Репету давали, так нас потішали, 

Што ми на Заході ліпше будем мали. 

В місті Освєнцімі  потяги стримали 

Найближчу родину порозлучували. 



 151

В місті Освєнцімі з потягів знимали 

І по двадцет пят гум лемкови давали. 

Пришли-зме на Захід, стали ся смотрити: 

“Ой, Боже наш, Боже, як ми будем жити!” 

Поля неораны, ани не сіяны, 

Лем пусты будинкы порозвалюваны. 

Гори наши, гори сиротами стали, 

Бо нашима людми Захід засіяли. 

Гори наши, гори, високы Карпати, 

Покля житя наше, будем споминати! 

 

 

Круглікова (Яхван) Світлана 

 

Мертві лемки йдуть 
(новела) 

 

Кажуть, що мертві не ходять. Авжеж, ще й як ходять. І ходять, і ще й як, бо 

то є лемки. Ходять там, де жили. Бо то є їхня земля. Цілий рік я не був на своїй 

землі. І от приїхав. Упав та й заснув, як біля мами після купелі. 
Перший прийшов дід Дмитро. Ну, синку, покажись який ти? Розповідай, як 

ти занапастив себе, і чи так я тобі заповідав?! Та так гримнув, аж у небі загуло. 

Чи цього я тебе вчив?! Я сам два роки тримав оборону на перевалі, у Вислочку, 

ти же знаєш. Чи ти не моя сім‘я?! Я чекаю, коли ти до мене прийдеш й виведеш 

із цієї калабані. 
... А-а-а... Ти й не знаєш, де вона. Бачиш яка в тебе жона, її серце почуло 

куди йти й привела тебе до нашого маєтку, то чого ж ти сидиш? Чого не 

визволяєш нас? Ми ж з бабусею і всі родаки збираємось уночі біля нашої церкви 

і молимося, щоби Господь дав тобі розуму, щоби ти нас визволив. Там, у дитячій 

кімнаті, у твоєму замку спить якась чужа – чужина. Де твій тато Петро ходив, 

ходить чужа худоба  і тільки вночі, коли чужаки сплять, ми жиємо. Синку, мій 

синку, якби ти знав, як тяжко, коли жиєш не при сонцю, а при місяцю і зорях. А 

он подивись і родина вся наша йде. 

... Попереду виступав прапрапрадід з патерлицею, а за ними люде  

людей ... і не перерахуєш. Обкружили небіжчика – він аж злякався. Євгене, – 

почув батьків голос, – ти чого лежиш? Ходи визволяти нас. У нашому маєтку 

чужаки. Ми його облили своїм потом, дивись – і зараз на світанку виступає – то 

наші сльози. А церква де? Де наша лемківська церква, чого в ній ліс росте?! Он 

тільки у вівтарі немає. Я тебе питаю?! Ти чого відвертаєшся? Ти згадай, як дід 

перший камінь тіг? Ой дідусю, та мене ж тоді не було. Як не було. Ти був 

завжди. То ми що, нашого Бога просили, щоб ти жив?! Розпалився старий 

Дмитро, гнівно задираючи патерлицю, за яку схопилася бабуся. Та прости йому, 

Дмитре. Він же напрацювався, з 13-ти рочків працює, працює... – Ох, ох, 

журливо терла очі бабуся. Он який сивий, що ж його так зажурило. Ганцю, може 

ти чула, що з ним. Та чула, чула... Казали, що не держиться нас, ото й повіяло. 
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Доста! – гримнув дід: Чого розцвенькались, ліпше порадимось, що з ним 

робити? 

Розпусти його за зраду нашому роду! Де його діти?! Де сини його, що йому 

рід продовжили, який він лемко?! Я тобі казав, Ганно і тобі Петро, мало ви його 

лупили. А ти, бабо, чого голосиш? 

На хрест його! На хрест! Хай повисить поки ватра закінчиться, та подумає, 

що йому робити. Та йому і помічницю вимолили  у Бога, а воно, ніщо, найда! – 

На хрест його, гримнули всі. І Євген з переляку прокинувся. 

Лемківська ватра 2007 р. 

       

 

Марія Горбаль 

Спогад 
(новела) 

 

Якось мені довелося побувати у сиротинці. Я мала у цьому потребу. Мені 
конче треба було знайти бабусю Марію, горянку, яка зналася на лікарських 

рослинах. 

Знаходився сиротинець посеред великого старого саду. Кругом спокій і 
лагідна прохолода. Навіть пташиний щебіт видавався якимось приглушеним. 

 Зайшла в будинок — той же тремтливий спокій. Кругом — до блиску 

чистота,   охайність. Посеред вітальної зали   — величезні вазони з кімнатними 

рослинами.     

 Я подумала, що людям тут живеться добре. Людей, правда, не бачила. Мої 
кроки відлунювали у  порожній просторій  залі, і незабаром з коридору  підійшла 

до мене молоденька медсестричка. Я сказала їй, що прийшла до баби Марії 
(сьогодні прізвища її не пам’ятаю), і та провела мене до неї.   

У кімнаті — той же порядок, та ж тиша і спокій. 

  Їх було двоє. Вони спали. Медсестричка розбудила “мою” бабусю, і я 

присіла  біля неї.     
  Була то маленька, худенька, із хворобливими очима і приглушеним 

голосом жінка, не стільки стара, як згорьована, знищена фізичною працею. А я, 

замість того, щоб сказати, чого прийшла, запитала, чому вона тут?    

 І бабуся почала.    

  Мова її була тиха, журлива, уже переболена, тускла і нежиттєва. А 

говорила  про Карпати, де була її домівка,  про білий сніг, що покрив землю, про 

Різдвяні свята. 

 ...Вона пішла доїти корову. В хаті було дев’ятеро дітей — четверо її і 
п’ятеро сестриних. Її чоловік пішов був на фронт, сестринин же — у ліс, у 

партизани. І сестра, боячись за життя своїх дітей, з іншого села привела їх сюди. 

Енкаведисти, – думала,– не знайдуть, далеко ж як!  

     Так от, пішла вона доїти корову до стайні (корова ще, Богу дякувати, 

доїлася, бо чим би то прогодувати дев’ятеро діточок посеред зими).  
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Та раптом якийсь страшний ляк пройняв її. Подумала про чоловіка. Вже 

пів року минуло, як закінчилась війна, а звістки від нього ще й досі нема. 

“Господи, захорони його від нещастя”,— перехрестилася.  

Почувся якийсь шум, скрип снігу, тупіт чобіт...   

   Не додоїла корови. Ухопила відро. Вибігла зі стайні — повно слідів під 

хатою. Зрозуміла — енкаведисти. Знайшли...  

Вбігає до хати...— о Господи!  

  Дев’ять відрізаних голівок бухкають на долівці багряною кров’ю.       

...Бринькнуло відро на долівку, розлилося біле молоко, змішалось з 
гарячою багряною кров’ю, змішалося з цілим Божим світом...     

 Сутеніло. Наближалося Різдво 1946 року.  

На небі запломеніла перша зірка.     

  Херувими на білих крилах на білу землю опускали Боже Дитятко, а 

дев’ятеро дитячих голівок горянки Марії  купалося у гарячому червоному 

молоці. 
Чи думала Діва Марія, що настане колись Страсний Четвер?  Чи думала  

Марія-горянка, що настане колись для неї таке Різдво? О невимовна людська 

кривдо, зупинись!   

Я  так і не розказала бабі Марії, чого прийшла до неї. Якась дивна сила 

виштовхнула мене, і я вибігла з кімнати. У просторій залі-вітальні відлуння моїх 

кроків вдарялося до стін, і мені здавалося, що то енкаведисти женуться за мною. 

Та з-поміж того відлуння я вчувала і справжнісінької кроки. Я ледве добігла до 

виходу, і тільки там побачила, що мене наздоганяє здивована медсестра.  

Опам’яталась я на проїжджій частині частині вулиці.   В голові було 

паморочливо.  

Я озирнулася на сиротинець. Він стояв, як згусток кривд і наруги, в 

щедрому оточенні буйної зелені, в золотому осяянні сонця.  Мені здалося, що тут 

— весь біль мого народу, моєї Батьківщин. 

 

 

Неля Шейко-Медведєва 
(з дому Періг) 

„У кожної людини 

є незабутня місцина, - мала 

вітчизна, де могили її предків...” 

Неля Шейко 

 

Її прародичі (по мамі) – козаки – замешкували на Черкащині, яку змушені 
були залишити після поразки військ гетьмана І.Мазепи і опинились в околиці 
Маріуполя. 

Родина пережила багато страждань, зокрема під час голодомору. Її мати 

Клавдія після війни вийшла заміж за „поляка”(так називали українців, виселених 

з Польщі) і виїхала з ним на захід. 

Батько Семен Періг походив із села Ванівки Короснянського повіту. 

Неля народилася у Бориславі на Львівщині, згодом перебралася до Львова. 

потім до Києва. 
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Пише вірші, оповідання. У багатьох віршах з любов’ю оспівує рідний край 

батька – Лемківщину, яку щиро полюбила. Остання її книжка „Незгасне світло”, 

видана у Львові 2006 року. 

Подаємо в календарі кілька віршів Н.Шейко і сподіваємось, що вони 

сподобаються Читачам. 

Редакція ЛК 

Пращаня 

Ой їду, їду в чужу сторóну, 

бо мóя зéмля юж не мóя,  

а в старій церкві голосят дзвони – 

мя кличут дóмів, кличут мя... 

Ой жаль мі, жаль мі могили вóтчи,  

тот сад молóдий, штом сáдив я. 

Під крýтов гóров потоки йóйчат – 

мя кличут дóмів, кличут мя... 

Не кличте мáрні, бо ся не вéрну,  

вобсіла душу гризота-тля. 

Не пóміг Бог мі, не пóміг ґвер мі...  
А вони кличут, кличут мя. 

Ой їду, їду. Позапліч мури,  

перед вочима мі єно мла...  

Лем мої брáтя, полегли джури,  

мя кличут дóмів, кличут мя. 

Хрест при дорозі ся хылит в журі,  
народу мого на нім ім'я...  

Голóвов прóб'ю я вшытки мури  

й колыси вéрну, вéрну я! 

 

А што вони знают? 

 

Плыли через пóтік ходáки,  

жартували з мене хлопáки,  

же я барз встидлива й хупава  

і нікого щем не кохала. 

 

Приспів: 

А што вони знают? 

Нич а нич! 

Дем збивала роси 

цілу ніч, 
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          Й коли м ся вернула 

до хати, 

Нé тра їм того 

знати! 

 

Плили чорноріков чобóти...  

„Має до гуляня вохоту” – 

обмав’яли мéне сусідки.  

Не слухала м тоти бесідки. 

 

Приспів: 

А што вони знают? 

Нич а нич! 

Кого м цілувала 

сéсу ніч, 

Й што він презентує 

мі за то, 

нé тра їм того 

знати! 

 

Плили по дунаю мештики...  

Дай мі, Біг, такого чловіка,  

жеби мов лякєрки і ґачі  
і не слýхов жадних плескачів. 

Приспів: 

А што вони знают? 

Нич а нич! 

Не тримали, преці, 
в руках свіч, 

Й коли ся надумам 

воддати, 

Нé тра їм того 

знати! 

 

*** 

 

Падáют сиви сніги  

на гори і пагірки...  

Колиси в млоди рочки  

скакáлам, як вивірка. 

Ци то напрáвду било,  

ци єно ся приснило,  

же біли бéзи цвили  

і хлопці мя любили? 
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Ой личко моє миле,  

як ти мі помарніло,  

гейби павýчки борзи  

тя павутинов вкрили. 

Люстерко мóє срібне,  

де ти ся заподіло? 

Ци мáра тя сховала,  

а ци сорока вкрала? 

Сорока нич не крала,  

я сáма тя скарала: 

камéнем розтрощила  

і в стýдні утопила... 

Ци то направду било,  

ци єно ся приснило?.. 

 

Сварка (дует) 

Він Лущу піхóту, лущу піхóту, 

а струки мечу в рику.  

Хóдив до Рузі, хóдив до Нусі,  
а цілював Маріку. 

Вона. Піхота шáра, піхота біла. 

Він. Пóшто ти мя любила? 

Вона. Пóшто я тя любила... 

Він Зривам борівки, зривам борівки, 

а листя шмарям долі.  
Люб’ю тя, Зоню! Люб’ю тя, Зоню,  

а вженюся на Олі! 
 

Вона. Ягóда чóрна, ягóда мівка. 

Він. Шкода, же ти не дівка! 

Вона. Шкода, же я не дівка?! 

Вона Сієш бодáки, сієш бодáки, 

а ружу взьов під ноги?  

Будеш ся трапив, будеш ще плáков,  

як ти наставлю роги! 

     Він.  Бóдак чубатий, бóдак ся коле! 
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Вона. Не вóзмеш мя ніколи? 

Він. Не вóзму тя ніколи! 

Він Прóдам бодáки, прóдам бодáки, 

куп’ю си портки нови! 

Вона Ник тя не схоче, ник тя не схоче, 

хиба якáси сóва! 

Він. Сóва піряста, сóва на хаті! 
Вона. Який ти, хлопче, бáтяр! 

Він. Сóва регоче з тебе на слупі! 
Вона.     Який ти глупий, глупий! 

 

 

Народні перекази з Лемківщини з  Лемківщини 

Про  село  Вороблик 

 

 У  далекій  давнині,  на  цьому  місці,  де  сьогодні  велике  село  

Вороблик,  біля  Риманова,  був  доокола  на  горбах  густий  віковічний,  синій  

бір.  Серединою  бору  плинула  рвуча  річка,  що  брала  свої  початки  у  стіп  

великого  Бескиду.  Над  цею  річкою (вона  тепер  зветься  Табор)  була  з  

конарів  сплетена  хатина,  вкрита  смерековим  чатинням  перед  дощем,  

доокола  окрилена  стрункими  смереками.  В  цій  хатині  проживав  старенький  

дідусь,  богомолець.  Сам  він  тут  жив,  свою  пасіку  доглядав.  До  нього  ніхто  

не  заходив,  бо  люди  не  знали  стежок,  які  вели  в  цю  лісову  гущу.  Але  

деколи  з  далекої  віддалі  добігали  до  нього  звуки  протяжного  гудіння  на  

розі,  що  вказувало на те,  наче  якісь  люди  живуть  у  сісідстві  й  

перекликуючись  гудінням  на  крутому  розі,  перестерігають  себе  взаїмно  

перед  небезпекою.  Це  старенького  діда  не  бентежило;  він  привик  на  самоті 
не до  таких  ще  гудінь.  Навесні, недалеко  його  житла, бистроногі олені  не  

таких пісень  співали,  або  зимою  стада  голодних  вовків  не  так  ще  

вивівкували  до  місяця;  інший  помер  би  зі  страху, 

але  праведний  дідусь  тільки  сміявся – всяка  тварь  хвалить  Бога…  Ніхто  теж  

не  займав  його,  бо  його  хатина  огороджена  була  доокола  колючою  

терниною  та  кінчастими  колами  й  брилами  стоячи  вкопаного  каміння. 

 Довгі  роки  ніщо  не  змінювалося  в  цих  тихих  сторонах.  Аж  одної  
вчасної  осені  приїхав  у  цю  закутину  на  лови,  зі  своєї  столиці  Галича,  

нороль  Данило  зі  своєю  прибічньою  дружиною.  Треба  знати,  що  тоді  де-не-

де  жили  тільки  невеликі  родини  в  своїх  житлах  у  бескидських  зворах,  а  

окремих  міст  і  сіл   небагато  ще  було.  Бескид  співав  ще  прадавню  тиху,  

безжурну  пісню.  В  часі  ловів  Данило  вгнався  на  свому  бистрому,  як  стріла,  

сріблистими  яблуками  вкритому  коні, за  раненим  медведем  аж  над  річку,  

яка  в’їдалася  своїм  руслом  під  дідове  житло.  Тут  завзятого  мисливця  нічка  

темна  заскочила.  Він  відбився  від  своїх  дружинників.  Хоч не  хоч,  мусив  

Данило  шукати  місце  переночувати.  Коли  ж  небо  змережали  міліярди  зірок,  
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від  бору  теплий  вітерець  уколишував  любого  гостя  до  відпочинку,  

старенький  дідусь  вийшов  зі  своєї  загорожі  заложити  на  річці  плетений  з  

лози  кіш  на  рибу.  Риба  вночі  пливе  з  водою   та  попаде  в  кіш;  рано  дідусь  

вибере  нвйбільшу,  висушить  її  на  сонці,  а  малі  маренки,  пстружки  ніжно  

візьме  в  долоні  та  вигорне  до  вертких  филь,  щоб  рибки  виростали  й  

плясали  в  золотому  сонці.  Впоравшись  з  роботою  вертав  богомолець  до  

хати,  співаючи  пісню-молитву…  “Яко  же  пригрішив  я…  Де  втечу,  де  

сховаюся  перед  лицем  Твоїм,  Господи…” Слова  молитви  долетіли  пчілкою  

до  вух  Данилових.  Він  устав,  взяв  свого  коня  за  поводи  й  подався  за  

голосом  пісні.  Та  тільки  перебрів  він  річку,  йому  назустріч  указався  

сивоволосий  дідусь,  витаючи  його  у  своєму  житлі.  Тут  і  заночував  король  

Данило.  Рано,  тільки  що  зорі  меркнули,  а  кремезні  смереки  отрясували  зі  
своїх  сріблом  тканих  конарів  перлини  роси,  щоб  головами  буйними  

клонитись  золотому  сонцю,  дідусь  уже  ладив  зі  свіжої  риби  сніданок  

великому  гостеві;  дідова  душа  щастям  горіла,  бо  догадувався,  що  він  цієї  
пори  не  буде  на  самоті  коротати  свого  віку.  І  дійсно,  коли  Данило,  

поснідавши,  бачив  у  долі  над  річкою  врожайну  долину, багатий  ліс,  

постановив  поселити  ці  сторони  своїми  людьми. 

 І  вже  вчасною  весною  велика  валка  людей  зі  сходу  прямувала  

долиною  Вислока  в  ці  закутини.  Вони  дали  основу  на  заселення  нової  
осади,  яку  пізніше  самі  назвали  на  пам’ятку  того,  що  по  приході  на  річку  

Табор  збились у гурму  та  радили, договорювалися, наче  гурма  вороблів, - 

Воробликом.  

 Інший  переказ  каже,  що  перші  поселенці  над  річкою  Табор  по  свому  

приході  й  осідку  на  стало  в  цій  місцевости,  не  могло  довго  рішитися  на  

назвище  своєї  оселі.  Щойно  гурма  птахів  воробців,  які  збилися  хмаркою  

над  головами  ради  з  веселим  цвіріньканням,  навела  раду  на  те,  що  оселю  

прозвали  “Воробликом”.  Приставка  Королівський  і  Шляхоцький  пізнішого  

витвору,  з  часів  володіння  Казимира  Великого.  А третій  переказ,  що  

повідає:  наче  одні  люди  перестерігали  себе  взаїмно  перед  небезпекою  

словами  “ворог  близько” – що  пізніше  скорочено  на  “вороблизько” –  

“Вороблик”,  менше  правдоподібний,  але  інтересний.  

 

   Про  справедливих  розбійників 

 
 Велике  озеро  у  стіп  Бощанських  гірок  перемінилося  в  широку  долину,  

коли  річка  Вислік  вижолобила  собі  ширше  русло  та  вода  внаслідок  цього  

принизила  свій  позем.  Зразу  на  цих  гірках  були  окремі  житла;  в  

найкращому  з  них  жив  рід  Деньків  і  Куземків.  Орною  господаркою  не  

займався  ні  Денько,  ні  Куземко;  вони  жили  з  пастирства  і  пасіки.  Але  не  

легке  їх  проживання.  День  за  днем,  рік  за  роком,  непроглядною  юрбою  

йшли  тяжкі  хвилини,  падали  важкі  удари.  Непроглядні  орди  татарви  

повінню  ринули  на  вільні  землі,  у  стіп  княжого  Бескиду.  Одні  татари  

злетіли  вовчим  стадом  у  сяніцькі  доли  крізь  дуклянський   перевал,  а  другі,  
аж  від  Дунайця  зайшовши  у  гирло  Попраду,  трупами  вистелювали  собі  
шлях  на  схід  від  княжого  городу  Сянока.  Бескидські  ріки  забагрилися  
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українською  кров’ю,  а  на  тілах  помордованих  поселенців  пир  справляла  

татарва.  Всі  хутори,  цілі  села  в  сяніцьких  долах  у  попіл  вітри  рознесли.  

День  і  ніч,  ніч  і  день  палало  небо  над  Бескидом  у  вогні.  Згоріли  Юріївці,  
на  згарищах  зросло  село  Попелі;  трупом  полонених  жінок  і  цвіту  молодого  

вмостилося  село  Мшанець;  не  встоялося  Монастир  на  Полавській  Кичері,  
перед  зрадою  та  навалою  дикої  азійської  орди.  Чимраз  більше  і  більше  

хилилося  сумне  сонце,  жах  огортав  села,  пустіла  рідна  земля.  Тільки  

нечисленні,  що  завчасу  скрили  свій   добуток  і  себе  в  непроглядних  

бескидських  гущах,  останки  перших  княжих  поселенців  у  лемківському  

Бескиді  врятували  своє  життя.  Вони  встоялися,  щоб  знову  твердим  молотом  

сторіччя  кувати  кращу  долю  гір  Бескидських… 

 З  Ростоки  Поливка,  Зубенко  зі  Згутиня,  Левчик  з  Волі,  Галечко  з  

Липної,  Налисник  з  Коростенки,  Юрченко  з  Устя,  Семанів  з  Тарнавки,  

Гануляк   зі  Синева,  Тарас  із  Полав,  Медак  зі  Зарубок  (сьогодні  Завої),  
Князик  з  Криниці,  Квочка  з  Гладишева,  Милянич  та  багато  інших  не  

шкодували  своїх  дужих  рук,  щоб  хоч  на  згарищах,  але  на  своїй  землі,  
городити  нові  хижі  та  плести  вінок  нового  життя. Бо  здорового  зерна  земля  

не  приспаває.  А  тепле  весняне  соненько,  вигрівши  чорну  грудь  матері – 

землі,  молодечим  життям  надаровує  розорану  скибу – з буйного  колосся  

видати  сочистий  овоч. 

 Опустілі  гори  знову  ожили.  Тверда  прадідівська  кров  рвалася  до  

обнови.  І  знову  зацокали  топорі  в  бескидському  пралісі,  напинали  свої  
спини  круторогі  воли,  налягали  силою  в  деревляні  засіки  ярма,  дебрею  

вперед  з  тесаним  деревом… 

 Лемківщина  скорим  темпом  наздоганяла  свій  основний  розвиток,  

одначе  вслід  за  розбудовою  кращих  економічних  обставин,  нова  морока  

розстелювала  свої  драпіжні  крила  над  бескидськими  зворами.  Жадоба  

легкого  хліба,  зависть  і  принизаність  напливових  елементів  з  чужих  сторін,  

їх  маячення  про  необосноване  вільне  заживання  автохтонів  у  засянських  

оселях,  викликали  в  народі  прояви  самозбереження,  оборони свого  майна,  

святости  своєї  рідні,  пошани  віри,  прадідних  звичаїв,  обичаїв,  вірувань;  

воно  проявлялося  в  численних  збійницьких  чинах.  Про  часи  й  збійницькі  
події  збереглися до  сьогодні  різні  перекази  на  Лемківщині.  Одні  оповідають,  

що  в  печерах  на  Лемківщині  є  поховані  великі  скрині  зі  золотом,  сріблом  і  
дорогими  каменями;  другі  знову  вказують,  що  на   верхах  бескидських  гір,  

під  великими  скалами,  закопані  збійницькі  гроші.  Лемківські  збійники  

мстилися  за  кривду  своїх  братів,  грабували  багачів,  а  гроші  роздавали  

бідним.  Нарід  бачив  у  них  своїх  оборонців,  тому  називав  їх  збійниками,  а  

не  розбійниками,  бо  вони,  якщо  нападали  на  двори  й  коршми  зайдів-

орендарів,  у  більшій  части – самих  жидів,  грабували  не  для  своєї  користи.  

Зате  інші  звали  їх  опришками,  бунтарями,  герштами  та  розбійниками.  На  

чолі  збойників  стояв  отаман – людина  незвичайно  очайдушна,  проворна,  

бистра  та  дужа.  Ватага  збійників  складалася  деколи  з  кількох  соток,  або  і  
тисячі  кріпких  лемківських  юнаків.  Вони  ділилися  на окремі  менші  відділи,  

а  до  більшої  виправи  лучилися  разом  під  проводом  свого  отамана.  

Збійники  дуже  любили  скриватися  на  Горі  Церговій,  біля  Дуклі,  окремо  в  
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Нижніх  Татрах  у  величезних  печерах  “Свободи”,  на  горі  Магура,  коло  

Мушини  в  так  званій  “Збійницькій  Печері”,  й  недалеко  Перегримки  на  

Перегибі,  на  горі  Пуста  біля  Великої  Вірхомлі,  на  половській  Кичері  й  

Завійських  Гудівках,  на  дарівському  Долі,  в  селах  Ростоці,  Ліщинах,  Устю  

Руськім  ( “ Збійницька  криниця ” );  багато  було  печер  у  лісі  над  Великою  і  
Малою  Ростокою,  на  Бабиній  горі  біля  Одрехової  у  лісах  над  Барвінком,  

на  горі  Ключ  біля  Мисцової,  у  печерах  над  Дунайцем  біля  Щавниці  та  

різних  дебрях,  ярах  і  вертепах  лемківського  Бескиду. 

 Що найцікавіше  попасти  між  збійників,  або  вдостоїтися  чести  бути  

дружинником  у  збійницькому  товаристві,  не  так  легко  було.  Хто  приступав  

до  збійників  або  дав  уже  докази,  що  стане  твердо  в  обороні  бідних,  цей  

мусів  у  першу  чергу  виказатися  своєю  зручністю,  второпністю,  силою  та  

витривалістю;  мати  вправне  око  в  стрілянні,  висліджуванні  небезпеки.  

Найважніше:  кожний,  що  його  приймали  до  збійницької  дружини,  мусів  як  

олень  стрибнути  через  річку  й  то,  як  переказ  оповідає,  стрибати  треба  було  

не  денебудь  собі,  тільки  через  Дунаєць,  який  за  Щавицею  звужує  дещо  

своє  широке  русло.  Не  легко  також  було  вистояти  на  стійці – чатах  

продовж  цілої  доби,  в  часі  найгіршої  непогоди,  або  продертися  вночі  крізь  

найгустіший  ліс,  щоб  принести  вісти  від  другої  ватаги,  або  харч  із  села  

для  товаришів  збійників.  До  того  за  збійництво  карали  тоді  смертю  в  

кримінальних  судах  у  Мушині,  Новому  Санчі,  Новому  Торзі  та  других  

містах.  Зловлених  збійників  четвертували,  вплітали  в  колесо,  відрубували  їм  

голову,  вбивали  на  паль,  замуровували  в  замках  і  вішали  на  шибениці.  
Одначе  це  все  не  відстрашувало  відважних  юнаків  Бескидських  гір  творити  

щораз  нові  збійницькі  дружини  й  то  не  доривочно,  тільки  на  справжній  

військовий  лад.  До  цього  дружини-ватаги  були  сильно  злучені  братніми  

почуваннями  і  карністю. 

 Найбільшою  славою  записався – так  переказ  оповідає – один  з  перших  

збійників  ( жив  у  ХVІ – му  сторіччі )  Іван  Малик  з  с.Ростоки,  що  найрадше  

шугаював  по  угорській  стороні.  Його  мучили  в  тюрмах  Мушині  й  Нового  

Торгу,  але  він  оба  рази  втік  з  тюрми  й  пропав  десь  на  Угорщині. 
 Сипко  з  Великої  Мацини,  з  мечем  чародійної  сили,  нападав  теж  на  

двори,  коршми,  млини;  мав  згинути  недалеко  села  Бортного  на  поляні. 
 Яцко  Михальчин  з  Ізб  довго  шугаював  по  обох  боках  Карпат;  його  

зловили  гайдуки,  панські  слуги,  та  в  Мушині  його  почетвертували. 

 Федір  Сенчак  жив  у  Новій  Веси,  його  прозивали  Крайняком;  нападав  

на  купців  по  дорогах  і  гроші  давав  бідним.  Він  сам  пробив  себе  ножем,  

щоб  його  живого  гайдуки  не  схопили. 

 Дмитро  Литвинів  з  Брунарів,  крім  своїх  виправ  на  двори,  жорстоко  

мстився  на  митниках,  які  останню  сорочку  дерли  з  народу  в  часі  переїзду  

карпатськими  шляхами.  Він  згинув  почетвертований  в  Мушині. 
 Гриць  з  Кривого  був  отаманом  ватаги,  яка  шугаювала  на  угорсько – 

лемківському  промежжі.  У  лісах  він  мав  такі  переходи,  про  які  ніхто,  крім  

збійників,  не  знав. 

 Савка  Андрій  з  Орави,  Василь  Чепець  зі  Стропкова,  Сенько  з  під  

Маковиці,  Васько  Носаль  з  Крижівки,  Іван  Мороз  зі  Щавника,  Яцко  
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Чачівський  з  Чачова,  Семан  Ячечко  зі  Снітниці,  Яцко  Шевчик  з  Нової  
Веси,  Павло  Валюсик  з  Ятрабика,  Микула  з  Вислави  ( тепер  Висова ),  

Панько  Щерба  зі  Смереківця – оце  лемківські  шугаї,  одиниці,  які  від  другої  
половини  ХVI – го  до  першої  половини  ХІХ – го  сторіччя  наводили  страх  

на  двори,  зганяли  сон  орендарям – жидам  та  добивалися  за  кращу  хлопську  

долю.  

 

 

Й. Павельчак 

Краса Лемківської землі в Різдвяну пору 

...Спливає останній день старого року і наближаються празники: В ці дні мої 
думки летять до опустілих просторів Лемківщини, щоб відкрити серцю завісу 

спогадів про миле моє дитинство. Бо направду зимові обрядові звичаї гостювали в 

кожному куточку наших гір, звеселяючи мрійливу лемківську натуру. Та й сама 

природа в своїй красі та величі приваблювала людину, щоб споглянути на зимове 

царство, оповите сніжною пеленою. 

Там верхи і долини сніговим покровом оповиті. Сяють білою красою ті горді 
карпатські прадіди. А в лісах у дрімучому сні спочивають смереки і ялиці та 

вслухаються у вітровий свист метелиці. Тихо дзюрчить вода у ярочках і потічках 

Всі річки вкралися льодяною кригою і виблискують сріблистими іскрами. А над 

тою красою – місяць, зіроньки сяють та про празники всіх сповіщають. 

А по долинах співали всі. Від хати до хати неслася радість, що породила 

Праведного Сина Мати. 

Морозна ніч приваблювала вийти з хати, щоб іти з добрим словом 

здоровити сусіда, кума, брата і свата. Всіх єднала радість єдина — дорослих і 
дитину. Цілу ніч аж до раня скрипів сніг під ногами, щипав мороз поза вухами і 
розносився спів долинами від села до села і аж затихав у лісових печерах. Бо 

там у них в давнину перші втікачі свої свята справляли та про розкішне 

наддунайське життя з гіркістю споминали. Не повернеться давнина, марно 

оплакувати. 

...Тепер тут збудуємо нове життя та й весело заспіваємо в карпатській хаті, 
щоб нащадки пам’ятали, з якого ми коріння та що ми ті, які зберегли своє 

насіння. 

Усі ці спогади — це приємна серцю згадка про близьке минуле, від якого 

ми віддалилися, бо ми відлетіли до рідної сім’ї народу. Тепер лише здалека 

споглядаємо на півопустілу Карпатську батьківщину, з тугою згадуючи миле, 

далеке дитинство. 

 

 

Йому було б ... 80 
( пам’яті поета Івана Головчака) 

Ще у минулому році ми планували присвятити сторінки нашого календаря 

творчості поета з Лемківщини Івана Головчака. Але не знали, що його вже немає 

серед нас. 
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Іван Головчак народився 21 липня 1928 року в с.Тилич (Західна 

Лемківщина). Початкову освіту здобув у рідному селі. Вже тоді проявив 

неабиякий інтерес до природи, краси рідного краю. Найкращою його вчителькою 

була, мабуть,мати, але вона померла у 36-річному віці у 1942р. 

У 1945р. вивезені з родиною у Донецьку область. Але уже через рік родина 

преїхала в Івано-Франківщину. У 1948р. закінчив зооветеринарну школу. У 1949 

р. помер його батько. 

 В Івано-Франківську  І.Головчак закінчив середню школу (1962) та 

дворічну школу громадських кореспондентів (1974). Надалі проживав в 

обласному центрі. 
Іван Головчак відомий як поет. Його вірші друкувалися у місцевій пресі, а 

від 1971р. на лемківській сторінці українського тижневика „Наше слово” 

(Варшава), а також квартальниках „Лемківщина” (США), „Ватра” і „Загорода” 

(Польща). 

І.Головчак радо співпрацював з Фундацією дослідження Лемківщини у 

Львові, друкував часто власні вірші у „Лемківських календарях”. Наприклад, у 

календарі на 1998р. надрукована стаття І.Красовського „Поет Іван Головчак”, до 

70-річчя його ювілею, як також твір ювіляра „Як читаю...”, присвячений 

„Лемківським календарям”. Вже тоді він був автором понад 300 віршів. 

Відійшов у вічність 15 липня 2006 року. 

Редакція ЛК 

 

Елегія Лемківщині 
 

Костянтин Павляк 

 

Пісня “Там, на Лемківщині…” була написана мною у 1989 чи 1988 році, в 

м.Черкаси. Батьки мої родом із Лемківщини. Мама Ольга Драган з села Розділля, 

а батько Степан Павляк з с.Воля Цеклінська Краківського воєводства. Моя 

бабуся Ганна Драган була джерелом лемківських пісень, котрі наш родич 

Ярослав Бодак разом з Михайлом Дзіндзьом, зібрали, записали і підготували  

кілька фольклорно-етнографічних робіт, а саме “Лемківське весілля”, 

“Лемківські хрестини”, “Кермеш” і ще деякі, котрі я, внаслідок свого надто 

юного на той час віку, просто не освоїв. Ці роботи тривалий час друкувалися в 

газеті “Наше слово” на “Лемківській сторінці”. 

“Там, на Лемківщині…” було написано майже за реальними подіями, мені  
це все якось насправді наснилося. “Украдені гори” це, звісно, ремінісценція до 

твору відомого письменника Дмитра Бедзика, котрий якось гостював у моєї 
бабусі в Бориславі. Я дуже добре пам’ятав розмову бабусі з письменником про 

назву його книги, бабуся сприймала вираз “украдені гори” дуже буквально (вона 

пережила переселення під час “Вісли”), а Дмитро Бедзик – трохи абстрактно і в 

переносному значенні. Тому я хотів у пісні створити настрій більш буквальний, 

як у моєї бабусі, а не як у Бедзика, що, скоріше за все, мені вдалося, бо я і сам 

інколи плакав, коли її виконував. 

 
ТАМ, НА ЛЕМКІВЩИНІ 
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Як часто я бачу ввісні украдені гори, 

Котрі стережуть від мене прикордонні дозори, 

Я там ніколи не був, й хтозна, чи потраплю коли, 

Хоч ще півстоліття тому мої там батьки жили. 
 

Приспів 1: 

 

Там, на Лемківщині, наші місця святі, 
Там, на Лемківщині, ще стоять наші хати. 

Як ти, Лемківщино, живеш без нас в самоті? 

Чи не зогнили, не зоржавіли хрести 

На могилах дідів? 

 

І я ночами не сплю, мов сновида який. 

Я знаю – мій шлях туди не буде легкий. 

Бо там, де рівняють кордони – там щастя нема, 

У нас різні закони, та єднакова тюрма. 

 

Приспів 2: 

 

Але там, на Лемківщині, наші місця святі. 
Але там, на Лемківщині, ще стоять наші хати. 

Як ти, Лемківщино, живеш без нас в самоті? 

Чи не зогнили, не зоржавіли хрести 

На могилах дідів? 

 

    Ми по світу розкидані, неначе жиди. 

    Хто дав вам право вершить нашу долю, 

  наші “старші брати”? 

    Сповиті гори туманом, хто ж нам їх верне? 

    Я знаю, десь там, понад Сяном 

  Є ті, що чекають мене… 

 

Приспів 3: 

 

Десь там, на Лемківщині, де стоять наші хати. 

Десь там, на Лемківщині, де наші місця святі. 
Як ти, Лемківщино, живеш без нас в самоті? 

Чи не зогнили, не зоржавіли хрести 

На могилах дідів? 

 

 

 

Ольга Стронська –Бужко 

Ольга Василівна Стронська-Бужко родом із Брошнева-Осади. Її батьки 

народилися на Лемківщині і проживали там до насильницького виселення. Нині 
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Ольга Василівна мешкає в м.Теребовлі, що на Тернопільщині. Але зв’язків із 

краєм, де народилася і виросла, не пориває. Більше того, вона бере активну 

участь в діяльності лемківського товариства.  

Ольга стронська-Бужко – відома поетеса. Пропонуємо увазі читачів її твір, 

присвячений батькам і їхньому краю. 

 

                               Татові і мамі моїм 
 

Як я в Бескидах хочу стріти ранок, 

В лісах стару дорогу віднайти, 

На В’яслу збігти, мов на ґанок, 

По пояс мокрим від роси! 

 

Лицем до сосни пригорнутись, 

Як зажевріє небограй, 

Ще б раз в дитинство повернутись, 

Матусю рідна! Отчий край! 

 

Тут тато наш косили жито, 

                             Тут сестри ткали полотно. 

                             На чужині життя прожито 

І старість стукає в вікно. 

 

Моя землице, сіяна потами, 

Ці гори й верхи – диво з див, 

Я в снах з черешні їм роками, 

Яку в дитинстві посадив. 

 

Усе моє, усе тут рідне, 

Хоч вже бур’яном поросло. 

Зі мною плаче день погідний, 

Нас всіх по світу рознесло... 

 

Вертаюся щоночі й днини 

Сюди у мріях й наяву. 

Землі святої в вишиту хустину 

На спомин пригоршню беру. 

 

 

 

      Роман Левчак 

Я поїду скоро домів 

 

Я поїду скоро домів 
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Луки там косити, 

Бо не можу, Лемківщино, 

Я без тебе жити. 

Буду косив трави буйні 
Та попід Кичари, 

Полетит тая співанка 

Аж під сами хмари. 

Як покошу у Ванівці, 
Піду у Ріпники, 

Бо там грали барз файні 
Гудаки-музики. 

В Чорноріки я поверну, 

А так в Коростаньку, 

Обійду я вздовж, поперек 

Лемківщину-неньку, 

До Коросна я завитам, 

А так у Хітчину, 

Бо я до тя рідний краю 

Серцем своїм лину. 

У Грибівку хоч на пів дня 

Мушу завитати, 

Як співають сестри БАЙКО 

Хочу послухати. 

Вороблика не обмину, 

Там картяри били. 

Не одного у Сяноку 

Вони обробили. 

До Риманова мушу зайти, 

Другу косу там купити, 

Бо я мав барз дуже 

Луків що косити. 

Як покошу шитки луки, 

Три свічки засвічу 

Я здоров’я доброго 

Вам, краяни, жичу. 

Перша свічка – Мати Божія, 

Друга – її Сину, 

Третя свічка – за нас шитких 

І за Лемківщину. 

Як обійду рідний край, 

Можу юж вмирати, 

Прошу Вас у Манівці 
Мене поховати. 

Но не думам я так скоро 

Смерти ся здавати, 

Бо я мушу ищи для Вас 
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Вершики писати. 

 

 

Ганна Щерба 
 

  
 Ганна Щерба. 
 

                                          Рідний краю 
 

Лемківщино мила,  

Ти мій рідний краю, 

Твою красну вроду 

До болю кохаю. 

 

Кадиль лем не ходжу 

Все про тя я думам. 

Ниґда не забуду –  

Покаль жити буду 

 

Буду жити в краю, 

Або на чужині 
Тебе не забуду 

Навет в домовині. 
 

 

                                           Моє рідне село 
 

Так зме колися співали: 

„Свіржова, Свіржова –  

Округле селечко, 

Кед би не каміня 

Было би містечко” 
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А тепер? 

В Свіржові не квитнут 

Сади білим квітом, 

Хиж, людей там неє, 

Все заросло лісом. 

 

В Решівці не косят 

Травы и отави 

Юж не женут за Спалыcка 

Пастухы отари. 

 

Юж не сьпіват Чулик Михав: 

„По-за Гавком, по-під Щобом”. 

Лем Маґура, острий Вершок, 

Вовків Верх, Мережка 

Шепочут зо собом: 

 

„Неє наших свіржовянів, 

Бо вшытких выгнали. 

Ми ся ту лишили сами –  

З тугом, жальом, з сумнима вітрами”. 

 

18 грудня 200718 грудня 200718 грудня 200718 грудня 2007    року Ганні Омелянівні Щербіроку Ганні Омелянівні Щербіроку Ганні Омелянівні Щербіроку Ганні Омелянівні Щербі    
виповнилоя 80 років.виповнилоя 80 років.виповнилоя 80 років.виповнилоя 80 років.    

Уся лемкіУся лемкіУся лемкіУся лемківська громада щиро вітає швська громада щиро вітає швська громада щиро вітає швська громада щиро вітає шановнуановнуановнуановну    ювілярку.ювілярку.ювілярку.ювілярку.    
Бажаємо їй міцного здоров’я,Бажаємо їй міцного здоров’я,Бажаємо їй міцного здоров’я,Бажаємо їй міцного здоров’я,    родинного затишку та щастя,родинного затишку та щастя,родинного затишку та щастя,родинного затишку та щастя,    

натхнення на творчій нивінатхнення на творчій нивінатхнення на творчій нивінатхнення на творчій ниві    і хай та пісня, яку вона так любитьі хай та пісня, яку вона так любитьі хай та пісня, яку вона так любитьі хай та пісня, яку вона так любить    
завжди завжди завжди завжди дарує їй гарний настрій!дарує їй гарний настрій!дарує їй гарний настрій!дарує їй гарний настрій!    

Редколегія Лемківського календаря 
 

 

Ігор Дідович 

Спогади 
Братові – Мадзеляну Сильвестру  

Пам’ятаєш! 

Як вітер трави колисав, 

Коли у лісі ти гриби збирав. 

Як ти в потічку, 

Де були круті береги, 

Шукав між каменем пструги. 

Як пас корови і ягнята 

Та слухав пісню солов’їну 

І сам собі співав 

Про нашу рідну Лемківщину. 

Ця пісня, сонечком зігріта, 
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На повні груди 

Неслась у височінь крилато 

Немов із клітки пташка виліта! 

 

Твоє дитинство було щасливим, 

Бо ти за пам’яті пізнав 

Прекрасну Лемковину. 

Ти подих відчував її 
На кожнім кроці: 
Чи в луках, горах, чи в долині. 
А я! В дитинстві Лемковину 

Бачив, неначе в казці, 
Лише у маминих словах 

І в своїх снах. 

А коли прийшла можливість 

Зустрітись на яву 

Мені на серці тяжко стало, 

Неначе перед нею я в боргу. 

20.01.1995р. 

 

Перша зустріч 
 

Несут ноги 

Лемка старого, 

Несут го як на крилах 

До дому свойого.  

Почекайте! 

Не спіштеся, ноги, 

Ту была студенка, 

Напив бим ся води. 

 

Але не нашов студенкы 

Лем млаку, 

Стоптану уцями 

Не напився води, 

А лице умивав слезами. 

Обернувся! 

Тай пішов напросто -  

Без поле, 

Без кряки, 

До своєй хыжы, 

З котрой выгнали поляки. 

Не нашов и хыжы, 

Лем знаки 

По старій памяти. 

Тай сів на камени 
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Напросто порога, 

Взяв до рук землички, 

Затряслися плечи 

І слези потекли в небога. 

Кед став –  

І пішов плачучи 

Поволи, поволи 

Та не мав юж сили, 

Бо влеклися ноги. 

20.10.97р. 

 

 

  Тарас Антонів 

Ославичанка 

Хотів би я побачити картину вставши зранку,  

Коли яскраві промені народжують тепло,  

Коли чарівне сонечко вітає небо до світанку  

І новий день дарує посмішку й добро. 

 

Пробуджуються нові сили з ранньою росою,  

І кожна крапелька приносить свіжість на лиці.  
Це - ославичанка вмивається джерельною водою.  

Кришталево-чиста їй малює радість у житті. 
 

Коли ти подих вітру відчуваєш пасмами волосся,  

І він несе тебе крізь мрії всі твої. 
Тобі пташки мелодії щебечуть і тобі голосять  

Задумані бажання й неземні фантазії чарівної душі. 
14.04.2006  

 

 

 

КУЛЬТУРА  МИСТЕЦТВО 
 

 

Олександра Німилович 
 

Пісенні скарби лемківського краю  

у творчості В. Барвінського 
 

Розмаїття пісенних форм, широка палітра музичних діалектів української 
народної  музики, пов’язаних з тією чи іншою етнографічною групою, всі ці 
надбання народу пройшли крізь серце і душу Василя Барвінського і стали 

основою його композиторської спадщини, зокрема фортепіанної. 
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Основним джерелом лемківських пісень, з якого черпав музичний матеріал 

для своїх фортепіанних творів В.Барвінський, була праця Ф.Колесси “Народні 
пісні з Галицької Лемківщини”, а також робота С.Людкевича “Галицько-руські 
народні мелодії”. 

Цикл “Мініатюри на лемківські теми” написаний в 1932 році до 60-річчя від 

дня народження вчителя В.Барвінського, професора В.Курца. На жаль, друком 

вийшла тільки остання п’єса циклу – “Марш”, видана дослідницею творчості 
В.Барвінського, проф.С.Павлишин в 1988 році. “Мініатюри на лемківські теми” – 

це фактурно багатші, технічно складніші та розгорненіші твори. Відкриваються 

вони “Піснею без слів” (Andante molto sostenuto), в основі якої лежить лемківська 

баладова пісня “Широкая дороженька” (мандрівка дівчини з козаком), записана 

Ф.Колессою у с.Розстайному від управителя народної школи Івана Гомика.  

Завершується цикл „Мініатюр на лемківські теми“ „Маршем“.  І  це напевно не 

випадково,  бо   композитор намагався показати нам  не тільки співочу красу 

народної пісні, глибину її змісту, але й життєрадісність, бадьорість, гумор. Саме 

таким є „Лемківський марш“, який був одним з улюблених творів композитора.  

Ця п’єса неодноразово виконувалася у концертних програмах львівськими 

піаністами.  Цікавими є спогади композитора про перебування Б. Бартока у 

Львові в грудні 1936 року. На запрошення В. Барвінського Барток оглянув 

Музичний інститут ім. М. Лисенка, де відбувся імпровізований концерт. 

Угорський композитор мав   нагоду почути виїмки з „Гуцульської сюїти“ М. 

Колесси у виконанні Г. Левицької,  „Малу сюїту“  Н.Нижанківського, „Прелюдію 

e-moll” та „Лемківський марш“ В. Барвінського у виконанні Р. Савицького.  Б. 

Барток, як фольклорист-збирач та композитор, захоплюючись прослуханими 

творами та їх виконанням, зазначив, що лемківська  пісня, яка лежить в основі 
„Маршу“ дуже подібна своєю інтонаційною будовою та ритмічною структурою з 

мелодією мадярської народної пісні.     
 Важливе місце у творчій спадщині Василя Барвінського займає лемківський 

фольклор. Композитор створив обробки народних пісень з Лемківщини для 

голосу з фортепіано: „По садочку ходжу“, „Ой на горі два дубики“, „Колишися 

колисочко“; для голосу, скрипки і фортепіано: „Полетів бим на край світа“, „Не 

піду я за Яська“.  У фортепіанних творах автор використав широку жанрову 

палітру лемківських мелодій, а саме: старовинну колядку „Був Святий Вечер“, 

„Пішла дівчина”, весільну пісню „Кед я младу чепила“, про родинне життя 

„Боже, Боже, што ж мі з того“, жартівливі „Янчік, Янчік, що бись робив”, „Не 

било то яко блони, били ябка на яблони“, баладову пісню „Широкая 

дороженька“, колискову „Люляй, люляй, колишу тя“.  

 

Як я сой заспівам трьома голосами. . . 
(до 125-річчя від дня смерті о Івана Бірецького) 

 

З прадавніх часів линуть до серця пісні отчого краю.  За їхнім 

покликом оживають у народній пам’яті хвилі щастя, добра, жалю, 

страждання, радості і тихого смутку. Здається ніби-то співає сама 

лемківська дума віковічна і незбагненна. . .  
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Понад сто років тому перлини лемківської пісенної творчості збирав о. 

Іван Бірецький.  Дослідники-етнографи вважають, що він був серед перших 

фольклористів і етнографів, які зацікавилися народною спадщиною 

Лемківщини.  
І.  Бірецький народився у 1815 році у селі Кальниця Сяноцької округи.  У 

1835-1839 роках навчався у Львівській духовній семінарії, де щиро 

заприятелював із членами „Руської трійці“ – Маркіяном Шашкевичем, Іваном 

Вагилевичем та Яковом Головацьким, які додали йому наснаги до майбутньої 
збирацької діяльності.  Він мандрував по лемківських селах і записував розкішні 
суцвіття співанок: родинно-побутових, рекрутських, пастуших, релігійно-

обрядових, баладних і коломийок.  Цю неповторну пісенну красу  

І. Бірецькому дарували мешканці східної Лемківщини – із сіл Кальниця, 

Радожинці, Кам’янка, Суковате, Ліщевате, Ослава, Вислок Горній, Демня, Бахур, 

Динів, Ходорівка, Дошна.  

Упродовж свого життя о. Іван Бірецький активно займався також 

громадською діяльністю, брав участь у підготовці і проведені Собору руських 

вчених у Львові у 1848 році, належав до засновників товариства „Галицько-

руська матиця“.  

І.Бірецький помер у 1883 році. 

Колекція лемківських пісень, зібрана о. І. Бірецьким, зустрічається сьогодні 
у Відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім.  В. Стефаника НАН 

України.   

Деякі зразки народної творчості подаються без змін у цьому виданні.  
 

Ой нащо нам, моя мамцю, собаки тримати, 

Коль ми меже сусідоньки, що знают брехати. 

                                                      *** 

 

За моїми воротами стесана хата, 

Та юж мене обрехала бідонька варгата, 

За моїми воротами зеленая груша, 

Та юж мене обрехала, — я невинна душа.  

* * * 

 

Насіяла крутой рути медже берегами, 

А як мені тяжко жити медже ворогами. 

                                                      * * * 

Не стій, чудо, у порога не будеш мя бити, 

А я буду твого мужа три літа любити. 

 

 

 

У Лемківському календарі за 2007 рік  
подавалася коротенька інформація  

про відкриття пам’ятника  
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до 60-річчя депортації українців із Польщі.  
Сьогодні для наших читачів подаємо статтю 

 про передумови побудови пам’ятника, 

 автором якої є Михайло Шпак 

Голова Самбірської організації 
Всеукраїнського Товариства „Лемківщина” 

 

60-річя депортації та акції „Вісла” 

Видатний український вчений, географ, етнограф, політик.с.л.п. Володимир 

Кубійович у своїй фундаментальній праці стверджує, що до війни на території 19 

тисяч квадратних кілометрів Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя 

проживало майже 2 млн. Українців. Як зазначають друковані джерела, від 1944 

по 1953р.р. 550 тисяч українців було депортовано в тодішню Українську 

Радянську Соціалістичну Республіку (УРСР), а 150 тисяч українців в 1947 р. 

було депортовано внаслідок акції „Вісла” на західні понімецькі терени повоєнної 
Польщі. 

А де поділася решта українців?! 

На це питання частково відповідає професор Київського національного 

університету ім.Тараса Шевченка Володимир Сергійчук, стверджуючи про 

численні жертви під час депортації. Українців, депортованих в тодішню УРСР 

розселили майже по всіх областях України, про що засвідчує створене в Україні 
Всеукраїнське Товариство „Лемківщина”. 

Кількадесять тисяч оселилися в м.Самборі і на Самбірщині. Численність 

депортованих українців на Самбірщині збільшилася, очевидно, внаслідок 

інфрмації в 1946р., що нас лемків, будуть повертати назад додому (домів), тобто 

на виселені терени. 

Не сталося цього до сьогодні! 
Люди не втрачають надії на повернення на батьківську землю. По 

можливості їдуть задля впорядкування  могил своїх рідних, близьких і, щоб 

побути на рідних батьківських землях, зустрітися з рідними, знайомими. 

Створене на Самбірщині в 1992 р. Товариство „Лемківщина” впродовж 

десятиліть сприяє в поїздках на Лемківську Ватру, до Пикуличів, на Кальварію, 

на могилу б.л.п.Михайла Вербицького в с.Млини, а також по Україні. 
З ініціативи голови Самбірського Товариства „Лемківщина” м.Шпака 

подано ідею побудови пам’ятного знаку до 60-річчя депортації. Самбірським 

урядом бкло прийнято відповідне рішення. У зв’язку з тим, що від 1944р. через 

залізничну станцію Самбір в Україну переїзджали сотні тисяч депортованих 

українців і частина їх залишалася в м.Самборі і на Самбірщині, це стало вагомим 

фактом у визначенні спорудження пам’ятного знаку на лощі перед залізничним 

вокзалом. 

Був оголошений конкурс на проект пам’ятного знаку і місця. Компетентна 

комісія визначила кращим проект, автором якого є Роман Копчак з родини 

депортованих, а співавтором – скульптор Володимир Ропецький – голова 

Львівського правління Товариства „Лемківщина”. 
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Самбірська міська рада виділила лише мізерну суму грошей на будівництво, 

але ідею побудови підтримала. 

Будівництво велося на кошти і матеріали доброчинців, родовід яких з 
депортованих українців. 

Пам’ятний знак був урочисто відкритий та освячений 2 липня 2006р. і 
щорічно маємо освячене місце для відзначення цих драматичних і трагічних 

подій. 

Пам’ятний знак встановлений на камінному постаменті і символізує горду 

Українську Матір, яка на Хресному роздоріжжі держить на плечах  у вереті всі 
свої пожитки, пригорнувши рукою трьох маленьких, босоногих діточок і ніби 

запитує: „Куди йти?”. Але погляд її скерований на батьківську землю. Із 

чотирьох боків на постаменті встановлені гранітні таблиці з вичеканеними 

написами: Лемківщина, Холмщина, Надсяння, Підляшшя. 

Скульптуру з морозо- і водостійких матеріалів виконав скульптор 

Володимир Ропецький. 

Сьогодні через привокзальну площу переходять, переїзджають тисячі людей 

різного віку, діти і молодь різних поглядів і дізнаються про жорстоку подію – 

про ще один спланований комуністичний геноцид Української Нації.  
 

 

Андрій Тавпаш  

член правління Фундації  
дослідження Лемківщини у Львові. 

 

25-та  Лемківська Ватра в Ждині 
 

Лемківські Ватри проходять в усіх країнах, де живуть лемки-русини-

українці. Але головна Ватра, що гуртує лемків з цілого світу, проходить на 

споконвічних, рідних лемківеьких землях. Перші Ватри у Польщі проходили в 

селах Чарному, Ганчові, Бортному, а з 17-ї Ватри – в Ждинi. 

XХV - Ювiлейна Ватра 2007р. була надзвичайною. Тисячі учасників i 

глядачів гріло не тільки сонце, палаюча ватра, а й присутність президента 

України Віктора Ющенка з дружиною та дiтьми. Чотиригодинне перебування 

президента України пiд сонцем Лемківщини зігріло, підбадьорило всю 

лемківську спільноту. Від виходу з автобуса і до виїзду відчувалась велич i 

авторитет Ющенка для присутніх. Вигуки: «Ющенко, Ющенко, Ющенко!» 

лунали скрізь, де вiн проходив, а коли зi сцени голова Об' єднання Лемків 

Польщі Стефан Гладик сповістив: « I приїхав року Божого 2007 з України в 

Лемківщину князь Великий Віктор Ющенко!» - в кожного лемка защеміло серце, 

а на очах з’явилися сльози, настільки це було зворушливо. Ватра це місце, де 

минуле зустрічаеться з нинiшнiм.  
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Слово має презтдент України Віктор Ющенко. 

 

У 60 роковини депортації з рідних земель повертаємось пам'яттю до 

трагічних сорокових років минулого століття. Лемки, вipнi предкам, 60 роковини 

акції « Віела» увінчали дзвоном миру, якого освятив владика Вроцлавсько-

Гданський Кир Володимир Ющак зi священиками, i по горах і лісах покотився 

перший звук дзвона, у який вдарив Ющенко iз сином Тарасиком, а голова 

об'еднання українців Польщі П.Тима бив у дзвін безперестанку 60 разів на 

ознаку роковин депортадії. А потім православні духовні з Перемисько-

Новосанчівським архієпископом Адамом i хором відправили бiля креста, 

панахиду за всіх лемків-українців, депортованих з рідного краю. 

 

   
Президент України Віктор Ющенко з родиною. 

  



 175

ІІрезидент Ющенко у вiтaннi висловив вдячнicть польській владі, 
президентові Л.Качинському за добру волю у зміцненні партнерства мiж 

Польщею та Україною. Сказав також, що завдяки Польщі, Україна крокує до 

європейської інтеграції. А також наголосив: « Історія не завжди була доброю до 

лемків, як i до всього українського народу. Сьогодні ми схиляємо голови перед  

жертвами акції « Вісла» та водночас вiднoвлюємo історичну справедливість та 

ідею шляхом єднання українського та польського народів. Вогонь 25-ї 
лемківської ватри несе великі плоди для національної культури, для рідної 
України. Тут згадую Дмитра Бортнянського, Михайла Вербицького – лемків за 

походженням, Богдана-Ігоря Антонича, Никифора i багатьох інших геніїв, чий 

доробок звеличує нашу культуру». Свій виступ президент закінчив по 

лемківсвки: «Дороги братя! Xтiв єм речи дашто од себе. Хочу зичити Вам 

вшиткого доброго. Од гнеска я тiж по части є лемко. Барз Вам дякую за тоту 

красну поставу!» 

Державні нагороди, орден Ярослава Мудрого V ступеня отримали 

Архієпископ Перемисько-Новосанчівський Адам Дубець i голова об'еднання 

лемків Польщі та оргкомітету ватри Стефан Гладик, орден за заслуги ІІІ ступеня 

– Петро Чухта, Петро Шафран i Василь Шлянта. 

Вітального листа учасникам Ватри вiд президента Польщі Леха 

Качинського зачитала мiнicтp культури Е.Якуб'як. У ньому вiн відзначив, що 

український народ своїм культурним багатством, співтворцями якого були i 

лемки, з6агачував багатокультурність Польщі i це наша спільна спадщина. 

Виступали на Ватрі також владики, всечесні отці, представники центральної та 

місцевої влади. Серед присутніх гостей був віце-міністр посольства MЗC Польщі 
Павел Коваль, заступник міністра культури i туризму України Ольга Бенч, рід 

якої походить із Лемківщини, депутати польського Сейму i євродепутати з 
Польщі. 
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Заступник міністра культури України Ольга Бенч. 

 

Ювілейну медаль Об'еднання Лемків Польщі «Вірний предкам» було 

вручено Віктору Ющенку та заступнику міністра культури Ользі Бенч, а також 

Володиславу Грабану, Ярославу Трохановському та Івану Криницькому. 

Три дні Ватри – це десятки концертів у виконанні колективів з Польщі, 
України, Словаччини, Хорватії, Угорщини та Сербії, якi дарували учасникам свої 
пісні, танці, гумор. Славний на цiлий свiт ансамбль ім.Г.Верьовки з Києва, 

показав різноманітність українського фольклору, а ансамбль „Сугалло” з 

Дебречина показав взаємні культурні впливи мiж угорцями, українцями, 

словаками, румунами. Для кожного покоління можна було знайти щось цікаве, а 

найцікавіше було захоплюватися дитячими та молодіжними колективами та 

групами. 

Під час проведення Ватри було організовано урочисту ходу представників 

з 15-ти лемківських сіл, які нині продовжують існувати: Святкова, Крива, 

Білянка, Фльоринка та інші. 
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Урочиста хода. Фото В.Щерби. 

Віктор Ющенко зустрівся з керівниками лемківських товариств тих 

держав, що були на Ватрі, обговорив з ними поточні проблемні питання та 

пообіцяв, що наступна зустріч відбудеться у Києві для розгляду i вирішення 

насущних питань. 

Генетичний код кличе лемків на рідну землю, а інших притягує магія гір i 

винятково родинна атмосфера ждинського свята, де кожен, незалежно вiд 

національності, віросповідання чи віку, знайде щось для себе. А де ж можуть 

бути кращими, радіснішими родинні зустрічі, а водночас глибока віра, що на 

втраченій вiтчизнi відродиться рідна культура, що творили її наші предки віками. 

 

 

Марія Ванів 
Мирон Теплий 

 

Кермеш над рідній землі через 62 роки 

 
Як багато чарівних куточків є на Божому cвiтi! Однак для кожної людини 

найпрекраснішим i пам'ятним є той, де вперше побачив сонце, де зробив перші 
кроки... 

Вже пройшло більш ніж півстоліття, а нащадки лемків-переселенців, 

розсіяних по всіх-усюдах, усвідомлюють: коріння наше там, на Лемківщині, де 

немає вже piднi, знайомих, де в кращому випадку стоїть ще стара хата, груша чи 

яблуня, де місцями збережені церкви, похилені хрести і зруйновані могили, бо 

поняття рідна, отча, прадідівська земля передаеться на генетичному piвнi. I саме 

звідси лине голос предків через пісню, через слово, що будять душу. 
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          Урочиста Літургія біля пам’ятного хреста у с.Босько. 

 

Пам'ять про одне iз сіл Лемківщини скликала у громадське об'еднання 

"Бощани" вихiдцiв iз с. Босько, що лежить над Вислоком поблизу Сянока, їхніх 

дітей та онуків. Утворене два роки тому у м. Самборі ГO "Бощани" поставило за 

мету впорядкування цвинтаря, на якому спочивають наші предки, встановлення 

пам'ятного хреста на місці, де стояла церква Різдва Пресвятої Богородиці, 
розібрана у 1953 році. Спільними зусиллями, сподвижницькою працею багатьох 

бощан ці завдання були зреалізовані протягом 2006 року, i увінчалися першою 

після виселення масовою поїздкою на вітцівську землю. Про це повідомляв 

"Лемківський календар" за 2007 рік. Переживання того дня передані у вірші 
поетеси Люби Проць „У Боську – 2006”: 

 

                                   Брела б душа і босо й голо.  

Якби забула, звідки є.  

Сюди прийшли на предків голос,  

Тут все болюче і своє. 

 

Тут нам кохане все відрóду – 

Поля, могили і стежки!..  

Тут, в Боську, сива пам’ять роду,  

Яка проходить крізь віки. 

 

І згадується чорна мýка,  

Як звідси виїжджали ми...  

Студила кров тяжка розлука,  

Не раз вмивалися слізьми. 

 

Ще й нині серце біль нам крає,  

І не загоїть рани час...  
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Щемить душа за рідним краєм.  

І сниться Босько повсякчас. 

 

До тебе, рідне, думка лине. 

Мов з вирію додому птах.  

Тобі вклоняємось, єдине.  

І згадуємо в молитвах. 

 

Куди б нас ноги не носили,  

А завше в Босько приведуть.  

Тож дай нам, Боже, доста сили  

Сюди не раз долати путь. 

 

У добрий час, і в пóру скрути,  

Сюди нас най веде любов.  

Святий поріг не дай забути,  

І Босько радо стріне знов! 

 

I справді, цьогоріч Босько знову зустрічало своїх дітей, розкиданих по 

світах. Наприкінці вересня відбулася подія, у реальність якої ще донедавна 

важко було повірити. 

Поїздку було заплановано на 21 вересня - день Різдва Пресвятої 
Богородиці. Дату вибрано не випадково. Сате в цей день у колишньому Боську 

відбувався храмовий празник-кермеш. На урочистості в рідне село прибула 140-

особова група бощан. Ранковий приморозок, відчутний у прикордонній зоні, 
згинув пiд щедрим сонячним промінням. Відтаювала i розквітanа душа, що знов 

переживала єднания з рідним краєм. 

Перше, що вразило прибулих - кермеш! Торгові намети з нехитрими 

скарбами - атрибутами празників: коралі з печеного тіста, м'ячики на мотузках, 

повітряні кульки, дитячі забавки, сувеніри, образки... 

Бiля освяченого в минулоту році хреста через 62 роки вперше відбулася 

урочиста Літургія, яку провели отці Володитир Коркуна та Володимир Козак 

(батьки яких походять iз Боська) у присутності польського пароха Анджея Гіля. 

Крім прочан з України, на Службі Божій були присутні адміністрація гміни та 

місцеві жителі. Зворушило нас переживання дідуся- поляка, котрий був 

незадоволений відсутністю лавок, на яких могли б присісти поважні віком 

прибулі пiд час Служби. I через деякий час лавки привезли. Це, можливо, i 

дрібний факт, але свідчить про важливе: час загоює рани, а люди залишаються 

людьми. 

Особливо трепетним було прийняття значною кiлькicтю прочан Святого 

Причастя. Не можна передати стан душі, того хвилювання, яке віряни збережуть 

до кiнця своїх днів, бо їм судилося причаститися у святая святих їхніх батьків 

декому через 62 роки, а декому й вперше.  

По Службі Божій відправлено панахиду за душі тих, що спочивають на 

цвинтарі. Зворушливе „Вічная пам'ять” засвідчило: після 62 років ми знову тут, а 

значить - пам'ять роду насправді вічна! 
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Згодом розпочалася світська частина кермешу. У простороту залі 
місцевого стадіону відбувся святковий обід за участю прибулих та місцевої 
влади. З привітаннями, з подякою за зроблене, за допомоту, з побажаннями 

подальшого розвою стосунків виступили представники обох сторін: Микола 

Цуп, Ярослав Козак, Микола Теплий, Мирон Теплий, Ганна Тепла-Фігура, Ганна 

Ясінська-Куц, Броніслав Жолкевич i Маріуш Балабан – теперішній війт. А потім 

звучала пісня, знаменита бощанська пісня, без якої не обходилося жодне свято. у 

руках Ігоря Ференса з'явився акордеон, що ще більше заохотило співоче 

товариство. Особливо запам'ятається усім пісня, котру виконала Марія Цуп з 

присвятою колишньому війтові. Цю пісню, почуту в дитинстві, пронесла тепер 

вже сива жінка протягом усього свого життя... 

I знову, як минулого року, розійшлися вулицями Боська прибулі, щоб 

провідати piднi місця, колишніх сусідів, знайомих. А ввечері частина прочан 

повернулася назад в Україну. Інші ж залишилися, щоб наступного дня побуватй 

в навколицініх селах Одрехові, Синяві, містечку Риманові, побачити хоча б 

частину Лемківщини у своїй красі та величі. Супроводжував українських бощан 

колишній війт Броніслав Жолкевич. 

Ще одна зустріч iз землею батьків принесла кожному з учасників поїздки 

велике задоволення i приємні враження. Побачивши Лемківщину в осінніх 

шатах, зачерпнувши у груди її цілющого повітря, вклонившись рідним могилам, 

заспівавши з братати по крові файну пiсню, ми їхали додому з думкою 

повернутися сюди ще не раз. 
 

 

КНИЖКОВІ НОВИНИ, РЕЦЕНЗІЇ 
 

Михайло Крупа 

„Золоте перо” Івана Красовського 

 

Недавно побачила світ книжечка-довідник з переліком друкованих праць І. 
Красовського за останні 50 років.

∗

 

 

                                                
∗ І.Красовський. Бібліографічний покажчик друкованих праць за 1956-2006 рр. До 50-річчя науково-дослідницької 
діяльності і 80-річчя з дня народження Упорядники: Анатолій Кобеляк, Іван Красовський, редактор Люба 

Смереканич - Львів, 2007 
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Численні читачі, без сумніву, знають багатогранну творчість автора, 

який пройшов складний життєвий шлях. У своїй творчості І.Красовський 

правдиво змалював історію рідного народу, дав нове життя призабутим 

стосункам історії рідної культури, літератури, мистецтва. 

Розповідаючи про І. Красовського, не можу не згадати при цій нагоді історію 

двох друзів, яка тісно переплітається з життям Красовського. 

Один з друзів при суперечці наніс болючу образу товаришеві. Той, 

проковтнув гіркоту від образи і написав на піску: 

„Сьогодні мій друг незаслужено образив мене”. Через кілька днів вітер 

сповна стер напис. На той час ображений мало не втопився у бурхливій воді 
той же друг, який попередньо образив його, врятував йому життя. Цього разу 

врятований довго працював, вивівши на скелі напис: 

„Цього дня мій друг врятував мені життя”. 

Так чому ж ти мій попередній вчинок записав на піску, а сьогоднішній 

увічнив на скелі? 

Перший твій вчинок не заслуговує на довгу пам’ять. І я вирішив, нехай 

вітер розвіє пісок і знищить напис. Сьогоднішній твій вчинок заслужив на 

вічне признання. 

Подібно І. Красовський не пам'ятає образ і зависті окремих друзів, зате 

увіковічнив усе, що добре, гідне поваги з боку народу. 

Попросту не віриться, що людина, не вповні здорова, крім основної праці, 
зуміла опрацювати і видати друком біля 1500 статей, нарисів, рецензій та 

близько сорока книжок. Додаймо, що у „Покажчик” внесено праці лише з 

лемкознавства, не враховані публікації протягом 1947-1967 рр. з ділянки 

загальної історії, популярної астрономії. 
Хочу відзначити, що І. Красовський – інвалід по зору з 1943 року. Під час 

війни втратив назавжди ліве око. Але він не впав у розпач, а почав активну 
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журналістську діяльність та науково-дослідницьку працю в ділянці історії та 

культури лемків. Будучи вельми старанним науковим працівником Львівського 

історичного музею (1957-1969рр.) та завідуючим науковим відділом Музею 

народної архітектури та побуту (1969-1987), він опрацював велику кількість 

історично-етнографічних праць, вивчаючи архіви Йосифінської та 

Францисканської метрик, що зберігаються у Центральному державному 

історичному архіві України у м. Львові. 
Віддавши свої сили після 1956 року повністю проблемі вивчення історії та 

культури рідної Лемківщини, І.Красовський, не зважаючи на різні заборони з 
боку обкому комуністичної партії (членом КПУ він ніколи не був) та управління 

КДБ, друкував свої матеріали у виданнях в Україні та поза її межами („Наше 

Слово” – (Варшава), „Дукля” (Пряшів), „Лемківщина” (США) та інших. 

Починаючи з 70-х рр. І.Красовський, постійно збирав, опрацьовував 

довідкові матеріали з історії Лемківщини, історії сіл, культури лемків, життя 

визначних людей тощо, створивши згодом „Енциклопедію Лемківщини” 

(знаходиться у друку в Варшаві). 
У 1997 р. з ініціативи відомого редакційного працівника Анатолія 

Кобеляка, вийшов у світ перший випуск „Покажчика” до 70-ліття І. 
Красовського, у 2002 р. - другий випуск до 75-річчя І. Красовського. У 2007 році 
планувався III випуск „Покажчика” – до 80-річчя народження публіциста. 

Але вибрано кращий варіант: об'єднати І, П і III випуски в одну книжку і 
присвятити 80-річчю від дня народження і 50-річчю науково дослідницької 
діяльності І. Красовського.  

Завдяки „Показнику” лемківська громада України до певної міри 

віддячила І. Красовському за його заслугу у вивченні культури лемків в Україні 
і по-друге, оця скромна довідкова книжечка принесе велику користь 

дослідникам історії та культури Лемківщини. 
 

Опрацюємо історію лемківських сіл 

 
На сторінках Лемківського календаря у різні роки лунали заклики до 

інтелігенції родом з Лемківщини: „Відтворюйте історію рідних сіл. Пишіть про 

минуле села до „Лемківського календаря”. Згодом цей захід дасть змогу 

історикам створити поважну монографію з історії сіл Лемківщини” 

В останні роки з’явилися непогані історичні нариси про села Гирову, 

Мшану, Одрехову, Репедь, Криницю, Дошницю, Королеву Руську, Святкову 

Велику, Святкову Малу, Свіржову Руську, Котань, Крампну та інші. За останні 
два роки вийшли друком наступні книжки. 

1. Іван Красовський „Село Дошно – колиска мойого дитинства” На фоні     
історії цього давнього села автор в цікавій формі подав історію своєї родини, 

власний трудовий шлях до вершин науки, діяльності на ниві культури (Львів, 

2007). 
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2. Марія Вавричин, Ярослав Швягла „Завадка Риманівська” (Львів, 2006)     

Розповідається про історію мальовничого села в Сяніцькій землі. Саме звідси 

вийшов відомий історик та етнограф Олекса Торонський – автор праці „Русини-

Лемки” (1860, Львів).  

.  

3. П.Мельник, І.Полянська, М.Соськів „Лабова” (Івано-Франківськ, 2006). 

      У цікавій формі розповідається про історію села, діячів науки і культури 

с.Лабови. 
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4. Петро Антонів „Ославиця Сяніцької землі” (Львів, 2007). Розповідається 

про мальовниче село в Сяніцькій землі, яке після виселення лемків припинило 

своє існування. 

.  

5. Мирон Теплий, Марія Ванів „Незабуте Босько” (Дрогобич, 2007). У 

невеличкій брошурі описано один незабутній день, до якого вихідці з цього села 

йшли понад 60 літ... 

. 
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Ця ініціатива заслуговує на похвалу. Але зроблено ще занадто мало. 

Можливо, що описано 10-15% сіл. Потрібно негайно включатися в цю роботу 

широкій верстві інтелігенції з Лемківщини, щоб у найближчий час приступити 

до створення монографії „Історія сіл і містечок Лемківщини”. 

 

Редколегія Лемківського календаря 

 
Крім цього у 2007 році вийшли друком такі видання: 

 

 
1.   Володимир Макух „З глибини серця” (Львів, 2007). Автор відтворює 

історичне минуле рідного села, дарує нам багатство етнографічних 

особливостей у своєму селі, родині. 
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.   

2. Іван Красовський „Лемківська церква Святих Володимира і Ольги у 

Львові” (до 15-річчя існування), (Львів,2007). У книжечці представлені 
матеріали від часу будівництва церкви до сьогоднішніх днів, як також 

передумови будівництва церкви, короткий історичний нарис. Подані 
фотографії, що свідчасть про велику діяльність лемківської церкви. 

 

 

Уривок із книги  

 „Od Komańczy do Bartnego”  

авт. W.Grzesik   T.Traczyk 

Переклад Олени Сурмяк 

 

Свіржова Руська 

Маленьке село засноване, ймовірно, у 1574 році. Свєржова Руська (іноді 
зустрічається назва Свіржова Руська - !) не зустрічається однак у податкових 

списках 1581 та 1629 років. Лише документ 1860 року подає, що село мало 4 

рільничі господарства, одне безземельне і млин. Належало королю. У 1765 р. 

мало вже 27 господарств і тартак. Окрім солтиса тут проживав крайник, тобто 

урядник всіх лемківських сіл Біцького староства. 
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21 липня 1770 р. тут була сутичка відділу конфедератів Казимира 

Пуласького з росіянами. Біля 200 поляків намагались організувати засідку на 

царського генерала. Росіян не вдалося заскочити зненацька і після запеклого бою 

конфедерати відступили з великими втратами. 

У 1908 р. Свіржова налічувала 455 греко-католиків та 6 євреїв (жидівська 

родина мала корчму на панському терені), була також однокласна народна 

школа. Склеп (магазин) належав католикові. У верхів’ї потоку знаходився 

фільварок, майдан, де проживали лісоруби та інші працівники лісу. 

У Першій світовій війні брали участь 28 мешканців, троє з них загинули. 

У липні 1927 р. село перейшло на православ’я за винятком двох родин. 

Православну церкву збудовано на головній дорозі, недалеко від греко-

католицької. 
У 1933 р. засновано читальню “Просвіта”, котру невдовзі заборонила 

польська влада. Діяла споживча спілка “Наш труд”, що спочатку належала до 

Союзу українських спілок у Львові, а згодом до польського Союзу у Варшаві. 
Був приватний лемківський склеп. У 1936  р. – мешканці села : православних – 

406, греко-католиків –22, римо-католиків – 2. Неподалік православної церкви 

знаходилась  однокласна школа з українською мовою навчання. 

Усі мешканці села (530 осіб) примусово виїхали у 1945 році до Радянського 

Союзу. Забрали з собою ціле убранство церкви. Вже після цього у село 

повернулось кілька осіб із примусових робіт із Німеччини. Їх спіткала акція 

“Вісла” 1947 року. 

Важко докладно визначити межу між Святковою Великою та Свіржовою. 

Мабуть, останні будинки у горішній Святковій знаходяться вже на терені 
колишньої Свіржової. Горішня частина Свіржової зараз абсолютно безлюдна 

долинка. 
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Ідучи до Бортного, десь за кілометр після останніх будівель Святкової, 
побачимо фігуру Святої Родини 1938 року.Через 50 метрів далі стоїть на 

високому цоколі серед трьох старих модрин відновлена скульптура св. Миколая, 

у дуже доброму стані, із слідами поліхромії. Далі в долині знаходиться різьблена 

фігура Матері Божої 1894 року ті три великі хрести з постаттю Ісуса , усі кінця 

ХІХ ст. 

Місце, де стояла греко-католицька церква, знайдемо на шкарпі (горі) з 
протилежного боку потічка. Слід іти приблизно 70 м дорогою, що перетинає 

потік, поблизу згаданої скульптури Святої Родини. Від дерев’яної церкви св. 

Івана Хрестителя, збудованої 1894 року Андрієм Шиманським, залишився лише 

маленький купол. Матеріал із розібраної церкви пішов на будівництво житлового 

будинку у селі Дошниці. 
На цвинтарі поблизу знаходяться близько 20 хрестів. Більшість з них 

вирізьблена з каменю, найстаріший походить з 1883 року. Є також надгробок з 

написом польською мовою 1904 року. Цвинтар доглянутий , останній часом 

законсервований. За церквою у напрямку Бортного не було будівель. Уздовж 

дороги простягались сільські луки. Тут багато прекрасних місць для наметів. 

Святкова Велика 

Село лежить у широкій долині потоку Свіржовка, від його впадіння до 

Вислоки, довжиною близько 2-х кілометрів. 

Святкова Велика заснована у ХVІ ст., можливо перед 1564 р. Це село 

Біцького староства. У 1581 році тут стояла церква, мешкав солтис та священик. 

Назва може походити від слова “свято”, або від імені Святко.  

У ХVІІ ст. У селі вже була парафія, до котрої також входило і село Яворів. 

Платили податок з 19 селянських ланів  (щонайменше стільки було господарів з 
полем). У 1629 році число ланів зменшилось (лише чотири),  зате почав 

працювати млин. Село й далі було королівським. У 1765 році мало 26 полів, вже 

був тартак. 

Збереглися великі фрагменти з сільської парафіяльної книги. Тому історія 

села у ХІХ ст.  добре відома. У 1830-31 роках тут панувала епідемія холери, у 

1847 р. був великий голод. Як записано у книзі: „Збіжжя не вродило, а грошей на 

купівлю продуктів не було. Через  голод виникло багато хворіб.  Влада 

намагалась допомогти, по селах їздили лікарі, але, не зважаючи на це, всюди 

панувала жалоба, всюди було чути плач і безперервні тривожні дзвони. Люди 

мололи солому, сікли січку, сушили, терли, додавали трохи борошна, і з такої 
мішанини робили хліб”.  

У 1849 році – знову епідемія холери. Запис у книзі: „На день 13 червня 

1857 р. преса заповідала появу комети, котра спричинить потоп Європи. 

Внаслідок цієї необережної публікації, народ, що чекав кінця світу, дуже 

розпиячився… Люди не ходили ні орати, ні сіяти, не виконували інших 

господарських обов’язків. Цю ситуацію використовували жиди, за безцінь 

скуповуючи грунти і сміючись в кулак з людської наївності і глупоти”. 

У 1891 році тут жили 725 греко-католиків, 8 римокатоликів і 10 жидів. У 

1882 р. організовано школу. У 1893-1933 роках вивчали орфографію, потім 

користувалися так званим криницьким букварем. 
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У 1911 році,  під час перепису населення, студент родом із цього села 

намовляв людей, щоб для позначення власної національності вписували русснак 
з двома літерами “с”. Ці дві літери “с” мали би свідчити про правдивого, 

твердого руснака на відміну від руснака з одним “с” – м’якого, котрий легко 

може стати українцем або поляком. 

Перед Першою світовою війною засновано велику читальню Качковського. 

У Першій світовій війні взяли участь 56 мешканців, 7 із них загинули. 

Половина села, а такожв тім плебанія і школа, були спалені угорськими 

військами у 1914 році. Частина мешканців виїхали з російськими військами, у 

1915 р. більшість із них повернулася назад. Трьох чоловік вивезли до тюрми 

Талергоф. 

У 1918 р. тут утворилась Руська Народна Рада на чолі з уніатським 

парохом священиком Петром Каламунецьким. У Раді брали участь кілька сіл. 

Проводились дискусії з приводу майбуття Лемківщини, роздумували над 

приєднанням  до Словаччини ( навіть почалися якісь переговори ), України або 

взагалі Росії. Польське військо і жандармерія розігнали Раду. 

У 1925 р. лемки заснували кооперативу ( належала до Спілки українських 

кооперативів у Львові ) і збудували склеп ( магазин ) , котрий згорів у 1928 році; 
тоді ж збудовано новий, мурований, що стоїть і служить досі. Існували також два 

приватні склепи, що належали лемкам. Завдяки громаді збудовано муровану 

школу; діяв аматорський театральний гурток, ставили дві-три вистави на рік. 

Збудували також дерев’яну молочарню. 

У 1927 році практично ціле село, за винятком однієї родини, перейшло на 

православ’я. Вже через рік православна дерев’яна церква, стояла  напроти 

„вильоту” дороги з Воловця (зараз тут чиєсь обійстя). Траплялись неприємні 
інциденти: спроби зайняти силою греко-католицьку церкву, винос церковних 

речей. 

У 1936 році Святкова Велика налічувала 815 мешканців православної віри, 

26 греко-католиків і 2 римо-католики. 

У селі були тоді 4 ковалі і 2 кравці. Поблизу фігури із зображенням Святої 
Родини, на кінці села, один із господарів виробляв олію, переважно із льону і 
соняшника. Окремо стояла оліярня величиною як комора (шпихлір). Це був 

єдиний такий заклад в околиці і аж перед самою війною  збудовано другий – у 

Крампній. Також були тут ступи, що мололи ячмінь на пенцак. 

У Святкові Великій мешкали три жидівські родини, діяли дві корчми. Одна 

жидівська корчма стояла при дорозі до Воловця, за 100 метрів від перехрестя, 

друга – на початку дороги, що вела на Ростайне. 

У 1938 році прокладено шосейну дорогу з Дошниці  до місця сучасної 
автобусної зупинки „Ростайне Перехрестя”. Давня сільська дорога проходила 

ближче до ріки, часто її перетинала, минала муровану капличку ХІХ ст., котра 

тепертильною частиною стоїть до шосе, недалеко за склепом (магазином). 

Проведено також комасацію – укрупнення грунтів, внаслідок чого село стало 

налічувати 186 будинків. Нові хати будували під Морешкою, на Ряшівках, (тепер 

ця частина села безлюдна, знаходилась над потоком Ряшівка, паралельним до 

Свіржовки, що тече трохи далі на схід ), а також в сторону Ростайного. 

Збудовано дерев’яні мости на Свіржовці (біля склепу, біля школи і при впадінні 
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до Вислоки). Громадські ліси знаходились під Угерком і на Коланині; було 

багато приватних.  

Під час окупації існували примусові роботи, головним чином рубання і 
доставка дерева. Узимку треба було щоденно очищати від снігу дорогу Кути-

Крампна-Граб. Великий відділ АК (Армії Крайової), що у 1944 р. налічував 248 

чоловік, стояв табором на Коланині та Мазурі. Під час наступу совєтських 

відділів на Поляни і Граб у 1944 р. людей виселено в околиці Гладишева і далі на 

схід. 

Більшість мешканців (838 осіб) у 1945 р. вигнано до Радянського Союзу, 

залишились чотири родини. 

У вдалій засідці, організованій польським військом, загинули три воїни 

УПА та один польський офіцер. (УПА складалося з людей, що прибули зі сходу, 

місцевих приєднували силою). Польські прикордонники перебували у Крамній. 

У травні 1947 р. решту родин вивезли на Захід під час операції „Вісла”. 

Після 1957 року дехто з них повернувся. 

Сьогодні в селі проживають лемки і поляки. Довоєнні будинки – це 

мурована школа (влітку тут діє молодіжний табір), склеп і лісничівка. До 

Святкової Великої курсують автобуси із Ясла. 

На початку села, неподалік мосту на Вислоці, від сільського шосе 

відходить польова дорога до Дошниці.   На віддалі тридцяти метрів стоїть 

кам’яна капличка 1862 року. 

Оздобою села є дерев’яна церква св. Архангела Михаїла, побудована у 

1757 році (дата над вхідним порогом) за допомогою Петра Пашкевича. Церкву 

ремонтовано у 1796, 1826-1828 і 1914 роках та у 1980-х роках (замінено покриття 

даху та стіни); сучасну захристію збудовано після 1933 року. 

Церква, західнолемківського типу: дерев’яна, тридільна, з вежею, 

увінчаною ліхтарем. До вівтарної частини від півночі прилягає захристія. Дахи і 
бані вкриті бляхою. Ритси назовні церкви різноколірно пофарбовані. 
Дослідження старих гонтів показали, що й вони були розмальовані яскравими 

кольорами, зокрема, червоним і голубим. Привертають увагу схрещені трагарі, 
оздоблені шнурковим орнаментом. 

На початку п’ятдесятих років у церкві були два іконостаси. Один, першої 
половини ХІХ ст., стояв перед вівтарем, а другий – у стилі бароко ХVІІ ст., був 

поскладаний на стриху. У 1958 році не було вже жодного. 

Залишився головний вівтар пізнього бароко ХVІІІ ст. з новим образом 

Серця Ісуса та бічний вівтар у стилі рококо з образом Коронації Матері Божої і 
скульптура Святого Духа у вигляді голубки. Над входом до вівтаря знаходяться 

Страсті , багаторядна ікона Розп’яття, – напевне з ХVІІІ ст.,  та ікони дванадцяти 

празників. На внутрішніх стінах збереглась гарна поліхромія, ймовірно з другої 
половини ХVІІІ ст., перемальована у 1826 році. Розписи розпочали відновлювати 

у 1991 році. 
Літургії відбуваються раз на два тижні, на зміну із Святковою Малою. 

Приїжджає римо-католицький ксьондз із Дошниці.  
Напроти церкви через дорогу знаходиться великий лемківський цвинтар із 

кільканадцятьма кам’яними надгробками, що добре збереглися. 
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У своїй верхній частині ближче до Свіржови село приваблює туристів. 

Привертають увагу гарні старі лемківські хижі і вже за повором дороги до 

Дошниці  - кам’яна фігура Святої Родини з барельєфами святих на цоколі. 
Радоцина 

Радоцина  простягалася на західному боці долини річки Вислоки, що  

витікає заледве за кілометр далі, з підніжжя невеликого Дубового Верху. Тепер 

це безлюдна долина, одна із найгарніших у Низькому Бескиді. Колишні сільські 
луки і поляни переходять через пограничний хребет. 

Село існувало у 1629 р., тоді належало до володінь Стадницьких. У 1888 

році налічувало 87 будинків: проживало 479 греко-католиків та 7 жидів. Існувала 

народна школа, де вчителював диякон. 

Від 1926 року тут діяла читальня ім. Качковського. Правдоподібно тоді 
більшість населення перейшла на православ’я. Збудували  каплицю, трохи на 

північ від греко-католицької церкви. 

У 1936 році тут було два греко-католики, 435 православних, 28 

римокатоликів  (це були жовніри прикордонної сторожі). Жидівська родина  

мала склеп. Існував ще один – лемківський. Неподалік села, з боку с. Чорне, 

мешкали цигани, які займалися ковальством. 

Прикордонний пункт знаходився  на східному боці Вислоки. Там 

проживали п’ять стражників зі своїми родинами. 

У травні 1945 року ціле село „добровільно” виїхало до Радянського Союзу, 

включно з православним священиком. Забрали з собою хоругви та дзвони з 

церкви. Поселено їх в околицях Кривого Рогу. Більшість з них хотіли 

повернутися назад, та вдалося це лише одній родині. Лемко використав свої 
довоєнні документи з польського війська та безлад у радянській адміністрації. 
Повернувся з родиною разом з польськими репатріантами у листопаді 1945 р. 

Після викриття переховувався на пограниччі польсько-чехословацького кордону. 

І все ж у 1947 р. мусив виїхати  на понімецькі землі. 
Протягом двох повоєнних років у приміщенні школи стояв відділ 

польського війська, що, до речі, брав участь у виселенні лемків на захід. 

Наприкінці 50-х років в Радоцині мешкали  два лемки, котрі спільно 

поремонтували шкільний будинок і проживали в ньому. Але у 1973 році змушені 
були виїхати через натиск колгоспу (PGR). 

На безлюдному до війни терені, що тепер входить до Радоцини , при влитті 
потічка Липне до Вислоки, збудовані лісничівка та будинки працівників лісу. 

Влітку нижче від лісничівки функціонує наметова база. З 1991 року в одному з 

будинків лісництва функціонує загальнодоступний бар і готель. Теоретично він 

працює цілий рік, однак поза сезоном його керівництво іноді виїжджає, і тоді 
будинок зачинено. 

Перед лісничівкою стоїть великий дерев’яний хрест, поставлений на 

пам’ять про знесення панщини. Сам хрест походить з 1936 року, але чавунна 

табличка на ньому від 1899 року. 

Радоцина забудовувалася  за кілометр на південь від сучасної лісничівки і 
тягнулась майже до головного хребта Бескидів. Уздовж дороги стоять знищені 
каплички та хрести. 
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Неподалік розвилки дороги до Конечної стоїть великий мурований 

будинок колишньої школи, збудованої стараннями мешканців у 1912 році; у 1973 

році був відновлений (ще недавно було видно дату). Тепер баци (вівчарі) 
використовують його як обору (стайню, хлів). 

Трохи далі на південь, з протилежного до школи боку дороги, між 

високими деревами, стояла дерев’яна парафіяльна греко-католицька церква 

святих Косми і Дем’яна,  збудована у 1898 році. Коли попередня святиня, що 

була розташована занадто близько до Вислоки, постраждала від повені, власниця 

села (після знесення панщини їй належала тільки частина лісів) заофірувала весь 

матеріал на нову церкву з умовою перенести будівлю далі від ріки. Кожен 

господар добровільно пожертвував одну корову на будівництво. Церква була ще 

у 1955 році. На жаль, це місце не шанують гуралі – теперішні сезонні господарі 
долини. Щоліта вівці розтоптують кольорові емальовані плитки підлоги. До 

Радоцинської парафії належало також село Довге. 

Метрів зо сто від місця, де стояла церква, з того ж боку дороги знаходиться 

велике кладовище, частково знищене і дуже заросле. У його південно-східному 

куті стоять три дуже подібні між собою надгробки. З північного боку до 

парафіяльного цвинтару примикає військовий, на ньому поховані 4 австріяки і 79 

росіян , що загинули у Першій світовій війні. Цвинтар знищений, але ще стоїть 

великий мурований з каменю обеліск з німецькою інскрипцією : „Не знали ми 

життя іншої людини, а смерть нас поєднала” та кілька дерев’яних надгробних 

хрестів). Проект цвинтара належить Д.Юрковичу. 

Щиро рекомендуємо прогулянку долиною Радоцини.  Особливо чарівний 

пейзаж видно з її верхнього західного краю. 

Увага! На давніх (до 1986 р.) мапах Низького Бескиду голубі туристичні 
позначки з Конечної покидають прикордрнний хребет у спускаються у долину 

села. Це помилка. Шлях іде цілий час вздовж кордрну. На щастя, в долину села 

легко потрапити, бо гранична стежка виходить на сільські луки. 

Шлях з Радоцини до переходу над Грабом веде через дуже мальовничі 
місця. Неподалік від Радоцини минаємо одне із джерел Вислоки. Ідучи до Грабу, 

не звертайте увагу на помилкові позначення шляху, що ведуть  (з благими 

намірами) до навколишніх корчів за кільканадцять метрів від кордону. 

Рекомендуємо вигідну прикордонну стежку, котра добре позначена невеликими 

стовпчиками.  

Фундація дослідження Лемківщини у Львові  
планує зконтактуватися з авторами книжки,  

з метою отримання дозволу на повний її переклад  

та публікацію українською мовою. 

 

 

Приповідки та часто вживані вирази 
 

1. Чым сья не наіж, тым сья и не налижеш. 

2. Немай вірного, не будеш мав зрадного. 

3. Дзяд дзяда найде. 

4. Маш дзяде дашто мати, то волиш нич. 
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5. Вшытко нам забрали, бо з ме нич не мали. 

6. Якы ґачы, такий клин, який отец, такий сын. 

7. Як ня видиш, так ня маш. 

8. Пришва коза до воза. 

9. Баба з воза, коням лекше. 

10. Збанок до часу воду носит. 

11. взьяв чорт корову, най бере и теля. 

12. В языку кости неє. 

13. Неє рыбы без кости, неє чвовека без звости. 

14. Не одквадай на заран, што можеш зробити гнеска. 

15. Яке іхаво, таке здыбаво. 

16. Всядиль добрі, а дома найліпше. 

17. Што перешво, юш сья не вертат. 

18. Што з воза хпаво, то пропаво. 

19. Боже, дай му ліпший розум, або и тот одбер. 

20. Жебы чвовек знав, де хпаде, то бы сой постелив. 

21. Нехотячы зыли кума паця. 

22. Корова теля вышмарива, мовока неє, діти повысыхали, як гади. 

23. З єдинака, ни пес, ни собака. 

24. Збераш сья, як дзяд на войну. 

25. Який чорт, така і його мати. 

26. Почеряй мі быча за ґача. 

27. Поталь збанок воду носыт, покаль сья ушко не одорве. 

28. Ма скыснути, то волит бріх тріснути. 

29. Причыпивсья, як вош старого кожуха. 

30. Боже, жебы ляво, жебы моі бандуркы підросли (повідат лемко, як нехце 

нич робити). 

31. Подте сади, бо тамади неє кади. 

32. Марин, выжен стайню гев, а корову звож на скобу. 

33. Митре, тримай быкы, бо процесия иде. 

34. Ту ня болит, ту ня коле, ту мі не рушайте. 

35. Зышлисья, як ушы на струп. 

36. Який кабат, така півка, яка мати, така дівка. 

37. Што сья дає, то сья не одберат. 

38. Не копай під никым ямку, бо сам до ньой хпадеш. 

 

Зібрали А.Бігуняк, О.Гойсак 
 

Посьмійме ся! 

 
*** 

Косить лемко конюшину. Підходить москаль та й питає: 

- Что косиш, дед? 

- Будакы! 

- Да какие ж это будаки, это ж клевер (конюшина)! 
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- Як знаш, то чого ся звідуєш?! 

 

*** 

- Як Ви могли вбити зайця? Ви ж не є членом мисливської організації! 
- А чому заєць з’їв мою капусту, він не є членом моєї сім’ї?! 

 

У лікаря 

 

- Лікарю, скажіть, а мені пиво можна пити? 

- Яке пиво?! 

- Ну, а хоч в майбутньому? 

- Яке майбутнє? 

 

Спадщина 

 

Умираючи дід шепоче онукові: 
- Я закопав скарб... 

- Де, дідусю? 

- У землі... 
- Ой, точніше, дідусю, точніше! 

- Земля – це третя планета від Сонця. 

 

*** 

Идут Ваньо і Петро. Каже Петро: 

- Ваньо, посмотр, что написано на тому слупі? 

Ваньо не хоче, але ся боіт Петра, лізе на слупа. Лізе... Лізе...  

Нарешті читат: 

- По-фар-бо-вано! 

 

*** 

Питають в лемка: 

- Що би ти хотів мати: 5 тися долярів, чи 5 дочок ? 

- 5 дочок! 

- Чому? 

- Бо мам їх юж 8! 

 

Страшна пригода 

 

- Андрий, а чого тя на роботі не было аж 3 дні? 

- Зо мном ся стала страшна пригода. 

- Та йой, што ся стало? 

- Пішов єм на полюваня, вовки загнали мя на дерево. Мусів сидіти на нім 3 

дні! 
- І што ти їв той час? 

- Їсти жена приносила! 

Цінна порада 
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Якщо ви боїтесь погладшати, випийте перед їдою 50 гр.коньяку. 

Коньяк притупить почуття страху! 

 

 

 

 

 

ЛЕМКІВСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 

(СФУЛО) 
  

 КЕРІВНИЙ  СКЛАД   
(обраний на ІV Конгресі СФУЛО. м. Львів, 04.05.2007 р.) 

  

Голова СФУЛО                             - доц. Володимир РОПЕЦЬКИЙ (Україна) 

  
Заступники Голови                          -Марія ДУПЛЯК (Америка, США) 

  -Стефан КЛАПИК (Європа, Польща) 

Відповідальний секретар                 -Ігор ДУДА (Україна) 

Фінансовий референт                      -Іван  ФІЛЬ (США) 

Скарбник                                          -Лілія ПЛАХТІЙ (Україна) 

  

Члени Президії: 
 

Організація Оборони Лемківщини в Америці (ООЛ, США) 
Зенко ГАЛЬКОВИЧ 

Зенон ВРЙТОВИЧ 

Василь ГАРГАЙ 

Стефан ГОВАНСЬКИЙ 

Стефан КОСТЬОЛИК 

 

 

Об’єднання Лемків Канади (ОЛК) 
Андрій РОТКО 

Стефан БАЛЮС 

Євген ЛАНДА 

Максим МАСЛЕЙ 

  

Об’єднання Лемків Польщі (ОЛП) 

Стефан ГЛАДИК 

Мілько ГАЙСАК 

проф. Андрій КСЕНИЧ 

Петро ШАФРАН 

Василь ШЛЯНТА 

 

Сербія 

Симеон САКАЧ 

Богдан ВІСЛАВСЬКИЙ 

Яким ГРЕБЕНЯ 
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Іван МИЗЬ 

Д-р Марія САКАЧ 

  

 Словаччина 
Іван ЛАБА 

Павло БОГДАН 

акад. Микола МУШИНКА 

Петро СОКОЛ 

Д-р Мирослав СОПОЛИГА 

 

 

Всеукраїнське Товариство  «Лемківщина» (ВУТЛ) 
Олександр ВЕНГРИНОВИЧ 

Оксана ДАНИЛІВ 

Степан МАЙКОВИЧ 

Андрій ТАВПАШ 

Проф. Іван ЩЕРБА 

  

Хорватія 
Славко БУРДА 

Юрій БІКІ 
Гавриїл ТОКАЧ 

Мірко ФЕДАК 

Теодор Фріцкі 
 

Контрольна комісія 

Богдан КІКТА (Америка) 

Іван ТЕРЕФЕНКО (Канада) 

Іван ТРОХАНІВСЬКИЙ (Польща) 

Влодімір КОЧІШ (Сербія) 

Юрій ШПІРКО (Словаччина) 

Доц. Степан КРИНИЦЬКИЙ (Україна) 

Даніель ПЕРУНСЬКІ (Хорватія) 

  

Всеукраїнське Товариство “Лемкіщина”  (ВУТЛ) 
 

Венгринович Олександр Іванович – голова. м.Тернопіль 46003 вул. Броварна 14 кв.32  

8(0352) 52-33-04, 8(067) 3503436, info@vult.org.ua 

 

Місцеві осередки, організації 

№ 
Назва місцевого 

осередку 
ПІБ Юридична адреса Телефони 

1. 
Вінницька міська 

організація ВУТЛ 

Антонів Степан 

Федорович 

м.Вінниця вул.Свердлова 

172/41 
- 

2. 
Горохівська районна 

організація ВУТЛ 

Євусяк Ігор 

Михайлович 

м.Горохів, Волинська обл., 
вул.Хмельницького,23 

8(03379)2-29-42 

3. 
Донецька обласна 

організація ВУТЛ 

Cерняк Петро 

Степанович 

м.Донецьк, 83087 

вул.Дубровная,104 

8959727 д. 

536924; 

р.3341070 

4. 

Житомирська 

міська організація 

ВУТЛ 

Попівчак 

Максим 

Петрович 

м.Житомир, вул.Адмірала 

Щасного,7/2 
8(0412)374237 
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5. 

Закарпатська 

обласна організація 

ВУТЛ 

Семак Дмитро 

Григорович 

м.Ужгород, 88000 

вул.Старицького,5 
8(312)664328 

6. 
Зіньківська районна 

організація ВУТЛ 

Ткачик Микола 

Степанович 

м.Зініьків, Полтавська обл. 
вул.Конунарська,38 

8(05353)32509 

7. 

Івано-Франківська 

обласна організація 

ВУТЛ 

Криницький 

Степан 

Семенович 

м.Івано-Франківськ,вул. 
М.Підгірянки, 1 кв.4 

8(0342) 223857 

585574 

8. 

Кіровоградська 

міська організація 

ВУТЛ 

Фіскалова 

Надія Віталівна 
м.Кіровоград, вул.Красіна,11 8(066)7953335 

9. 
Київська міська 

організація ВУТЛ 

Миронченко 

Стелла 

Петрівна 

м.Київ, 01034, вул.Донця,9 

кв.40 
8(044) 4554935 

10 

Компаніївська 

районна організація 

ВУТЛ 

Ругало Йосип 

Порфілович 

Кіровоградська обл. 
Компаніївський р-н с. 
Червоновишка 

8 (05240) 93391 

11 

Крижопільська 

районна організація 

ВУТЛ 

Лимич 

Григорій 

Михайлович 

Вінницька обл. 
смт.Крижопіль 
вул.Черняхівського, 18,кв.13 

8(04340) 22570 

12 
Львівська обласна 

організація ВУТЛ 

Ропецький 

Володимир 

Адамович 

м.Львів, 79018 

вул.Федьковича, 38,кв.58 

8(0322) 

д.341341 

8(067)6726497 

13 
Одеська міська 

організація ВУТЛ 

Бондаренко 

Марія Юріївна 

м.Одеса, вул.Акад. 

Заболотного,38/289 
- 

14 
Рівненська міська 

організація ВУТЛ 

Лимич Андрій 

Іванович 

м.Рівне вул.Набережна, 

14кв.66 
8(0362) 261001 

15 

Сімферопольська 

міська організація 

ВУТЛ 

Цибуляк Віра 

Михайлівна 

м.Сімферополь, 
Севастопольська 

70а/кор.2,кв.88 

- 

16 

Тернопільська 

обласна організація 

ВУТЛ 

Венгринович 

Олександр 

Іванович 

м.Тернопіль, 46003 

вул.Броварна14,кв.32 

8(0352) 523304 

8(067)3503436 

17 
Чернівецька обласна 

організація ВУТЛ 

Лукасевич 

Роман 

Едуардович 

м.Чернівці, вул.Сіді 
Таль,3,кв.9 

8(0372) 552690 

18 
Херсонська міська 

організація ВУТЛ 

Зяя Петро 

Михайлович 

м.Херсон, вул.Івана 

Вазова,4кв.3  
8(0552) 231769 

 

Фундація дослідження Лемківщини 
 

Голова фундації – Гандяк Петро Васильович 
м. Львів, вул. Винниченка,3, IV поверх, тел.(0322) 52 20 38, 52 20 31, 8 (097) 3822082 

 

 
Львівська область 

 

Львівська обласна організація ВУТЛ 

Голова організації - Ропецький Володимир Андрійович 
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Площа Ринок, 17, IV поверх, тел. (0322) 72 39 31 

 

 

Львівська міська організація "Лемківщина" 

Голова  організації - Секела Михайло Васильович 

Площа Ринок, 17, IV поверх, тел. (0322) 72 39 31 

 

РАЙОННІ ОСЕРЕДКИ 

 

м. Борислав (міська організація), тел.д. (03248) 5 46 90 

Голова осередку - Начас Яніка Методіївна 

 

м. Городок , тел.д. (03231) 9 12 72 

Голова осередку - Зятик Надія Іванівна 

 

м. Дрогобич, тел.д. (03244) 3 03 15 

Голова осередку - Байса Володимир Васильович 
 

м. Золочів, тел.д. (03265) 4 32 28 

Голова осередку - Кобелька Михайло Петрович 

 
Смт. Красне, тел.д.  (03264) 2 20 68 

Голова осередку - Цап Ольга Степанівна 
 

м. Пустомити, тел.д. (03230) 4 16 87 

Голова осередку - Барна Андрій Петрович 

 

м. Самбір, тел. д. (03236) 3 35 19, тел. сл. (03236) 3 20 96 

Голова осередку - Шпак Михайло Антонович 

 
м. Старий Самбір, тел. д. (03238) 21 696 

Голова осередку - Капець Володимир Афтаназович 

 

 

м. Стрий, тел. д. (03245) 5 39 84 

Голова осередку - Панейко Степан Григорович 

 
м. Трускавець (міська організація), тел. д. (03247) 5 46 24 

Голова осередку - Одрехівський Ярослав Богданович 

Івано - фраківська область 

 
Івано - фраківська обласна організація  ВУТЛ 

Голова організації - Криницький  Степан Семенович 

тел. д - (03422) 2 38 57, 585574 
 

РАЙОННІ  ОСЕРЕДКИ 

 

Регінальне міжрайонне лемківське товариство (РМЛТ) „Безкидське земляцтво” 

смт.Брошнів-Осада вул.А.Шептицького 20 

Голова осередку – Марканич Юрій Павлович  
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Рожнятівський осередок 

смт.Рожнятів вул.Б.Хмельницького 2 

Голова осередку – Шелест Мирослава Федорівна 

 

 

Брошнівський осередок 

смт.Брошнів-Осада вул.22 січня 53 

Голова осередку – Поглід Юрій Андрійович 

 

 

Ріпнянський осередок 

с.Ріпне вул.Шевченка 46 

Голова осередку – Кулик Людмила Миколаївна 

 

 

Копанківський осередок 

с.Копанки Калуського району вул.М.Грушевського 7а 

Голова осередку – Бунга Тарас Дмитрович 

 

 

Тернопільська область 
 

Тернопільська обласна організація  ВУТЛ 

Голова організації - Венгринович Олександр Іванович 
тел. д. (0325) 52-33-04, 8(067) 3503436, info@vult.org.ua 

 

 

Заступник голови - Дуда Ігор Микитович 

Тел. (0352)  - 22 80 72 
 

Інформація про Лемківські організації в Internet: 

 
www.vutl.org.ua 

www.lemky.com 

www.ukraine-poland 

www.lemko.iatp.org 

www.lemko.com 

www.lemko.abc.pl 

www.lemko.folk.pl 

www.carpatho-rusyn.ua 

www.lemko.wizytowka.pl 

www.lemkowyna.net 

www.iarelative.com 

 

 

Матеріали підібрано та опрацьовано: 

Степан Саган, кандидат наук, 
( член правління Львівської обласної організації  ВУТЛ,  

Фундація дослідження Лемківщини) 
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Додаток до „Лемківського календаря – 2008” 

Видання перше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

Лемківський календарикЛемківський календарикЛемківський календарикЛемківський календарик    
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Ідея та упорядкування – Люба СМЕРЕКАНИЧ 

 

Редактор – Ольга КРОВИЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерний набір: Л.Смереканич, авторські записи. 

 

 

 

 

 

На 1-ій стор. обкладинки: Вишита картинка Галини Щерби-Мишко. 

На 4-ій стор. обкладинки: Вишита картинка Марти Кулинич-Новицької. 

 

 

 



В с т у п н е   с л о в о 
 

Любі діти, ви тримаєте у руках перший випуск „Лемківського 

календарика”. Ця маленька книжечка – це ваш місточок з минулого у 

майбутнє. Адже, саме ви є великою надією на те, що наша лемківська справа 

буде мати гідне продовження. 

Тут ви дізнаєтеся – як народилася ідея створення „Календарика”, 

прочитаєте цікаві новели та віршики. Познайомитеся з малюнками вашого 

ровесника. Також на вас чекають кросворди, та оголошення про конкурс 

малюнка на лемківську тематику. Найкращі з них будуть розміщені на 

обкладинці наступного „Календарика”! 

Край, який дав нам ім’я – надзвичайно гарний. І я знаю, що ваші серця 

сповнені любов’ю до нього. Тож хай та любов надихає вас на добрі справи. 

У Новому році будьте здорові, слухняні, гарно вчіться! 

А зараз, запрошую вас у подорож, яка починається з Новорічного 

лемківського віншування. Вмощуйтеся зручненько і перегортайте 

сторіночку!  

 

Люба СМЕРЕКАНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лемківське віншування з Новим роком 
 

 

На щастя, на здоров’я, 

На той Новий рік. 

Жебы Вас голова не боліла, 

Ани жаден бік. 

 

Жебы ся Вам в поли вшитко родило, 

А в комори і на обори копило! 

В каждом кутку – по дитятку, 

А на пецу аж троє, 
Тіште ся ними, газдове разом обоє! 

 

Сійся, родися жито, пшениця, 

Гречка і просо, всяка пашниця, 

Но і овес на Ваш кінь –  

А капуста, як той дзвін! 

 

А тепер дайте мі за коляду 

Най я далі піду. 

 

Бо я маленький пахолок родив єм ся у вівторок –  

А в середу рано юж мя до школи післано, 

Іду і плачу, стежечки не бачу, сльози втераю 

АЛЕ ВАС З РОЖДЕСТВОМ І НОВИМ РОКОМ 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 

 

Записала Анна Дзіндзьо. 

 

 

 

Василь Хомик 

Ходімо, діти, колядувати! 
 

Ходімо, діти, з хати до хати 

Бога хвалити – колядувати, 

Колядувати в кожній хатині 
На щастя і радість кожній родині. 
 

Дай же вам, Боже, при кожнім святі, 
Щоб життя гоже було у хаті, 
Щоб ви любились в щасті та згоді 



Й мудрості вчились у ріднім народі. 
 

Дай, Боже, жити. Колядувати, 

Край свій любити і величати 

Ісуса Христа в яслах на сіні 
В день цей врочистий на Лемківщині! 
 

 

 
 

„З подарунками в дорогу...” малюнок Кіцили Мар’яна – 11 років. с.Підбірці 

Пустомитівського району Львівської області.  

 

Сценарій обрядового дійства вертепу 
 

Укладач Оксана Копильчак 

Викладач театральних дисциплін 

Львівського державного училища 

Культури і мистецтв 

 „Ой, радуйся, земле Син Божий народився...” 
 

Вертепники: Христос няродився — славіте його ! 

Христос народився — славіте його! 



Добрий вечір тому, хто в цьомy домі. 
Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

Відчиняйте двері, застеляйте столи. 

Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

Кладіть паляниці з ярої пшениці. 
Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

Бо прийшли до тебе три празники в гості, 
Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

А що перший празник — то Різдво Христове. Радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

А що другий празник — Василя Святого. 

Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

А що третій празник — Святе Водохреща. 

Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

 

Козак-поводир: Я є козак-поводир, 

Ми приносим людям мир. 

Пам' ятаєм про ваш дiм 

I приносим радість всім. 

Ми радісні вicтi вiд хати до хати  

Несем до народів. 

Пусти, господарю, вертеп до господи. 

 

Господар: В хату ми всіх пускаємо! 

 

Господиня: Дійство Різдвяне бачити бажаємо. 

 

С:півають колядку "В Вифлеємі новина". 

 

Пастух I: Слава Богу, господарю, мир в господній хаті!  
                  Будьте ласкаві нас прийняти, Бог за все дасть плату. 

 

Пастух ІІ: Люди добрі, паніматко, порятуйте нас в лиху годину, 

                   Бо велика нам пригода сталася в полі нині. 
 

Господиня: Розкажіть де ви були, що ви бачили i чули? 

 

Пастух I: Ми разом при стаді спали і не чули, і не знали,  

Що коїться в небесах у цих святих сторонах. 

 

Пастух ІІ: Та раптом зiрка серед ночi сяйнула з неба в наші очi...  

То вiстували небеса, що в свiтi стались чудеса, 

Що народився Божий Син. 

 

Господиня: Тож Веселiмся i сniваймо, Рiздво Iсуса nрославляймо, 



 Христу Дитятку поклонімося до нього в ясла пригорнiмося! 

 

Cпiвaють колядку "Бог ся рождає". 

3вучuть музuка дuва. 

 

Пастух I: Гляньте! Гляньте! що ся дiє, чи вогонь це, чи nожежа,  

                Небо аж жарiє!? 

 

Пастух II: Дивiться, 6раття, лихо з нами - Ангел Божий сходить з неба! 

 

3 'являється ангел. 

 

Ангел: Ви не 6iйтесь, люди чеснi, я до вас - посол небесний! 

 

Пастух I: Зла чи добра, nосле Божий, В те6е є новина? 

 

Ангел: Не лякайтесь, 6о я ось, благовіщу вам радiсть велику, 

    Що станеться людям усiм. Бо сьогоднi в Давидовiм мiстi  

Народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. 

Пророче слово сповнилось нині. У Вифлиємi, у бiднiй хатинi, 

В яслах у6огих, iз зимна дрожачи родився цар свiту,  

Бог Всемогутнiй. 

До Вертепу поспішайте, Сина Божого вiтайте, 

I всiм людям говорiть, що Христос nрийшов на свiт!  

Йдіть до Нього, усi люди, i поклiн вiддайте.  

Сину Божому на славу пiсню заспівайте! 

 

Спiвають колядку "Возвеселiмся всi купно нuнi". 

 

Козак-поводир: Народження ж Iсуса Христа сталося так! 

Коли його магiр Матiр'ю 6уло заручено з Йосипом, то перше ніж зiйшлися 

вони, виявилося, що вона має в утробi вiд Духа Святого. A Йсип, муж ії 
бувши праведний i не бажавши ославити її, таємно хотiв вiдпустити її. Коли 

вiн про те подумав, з'явивсь йому ангел Господнiй у снi, промовляючи: 

 

Ангел: Йосипе, сину Давидів, не бiйся прийняти Марію дружину свою, бо 

зачате в ній – то вiд Духа Святого. I вона вродить сина, ти ж даси йому 

ймення Iсус, бо спасе він людей своїх від їхнiх грiхiв. I все так сталось, що 

було сказано Пророком від Господа, який ггровіщає: "Ось дiва в утробi зачне. 

I сина породить. I дасть йому ймення Емануїл, що в перекладi є: "3 Вами 

Бог". Biн же буде великий, i Сином Всевишнього званий i Господь Бог дасть 

йому престол його батька Давида. I повiк царюватиме Biн у домi Якова i 

царюванню його не буде кінця!" 

 



Козак-поводир: Як прокинувся ж Йосипко від сну, то зробив, як звелів ангел 

Господній, i прийняв вiн дружину свою. I не знав вiн її, аж 

поки Сина вона свого перворожденного породила, а вiн дав 

йому ймення Iсус. 

 

Господиня: Ой, дивнеє народжння Божого Сина!  

Його ж бо нам породила діза Марiя!  

Дивуються тому люди, й малiї діти.  

Що розцвiли на Рiздво лілії квіти! 

 

Співаюь колядку "Ой лелія, лелiя".  

Вбiгає жuд. 

 

Жид: Добрий вечiр, аани мої, що тут в вас за галас, i чого вони всi 

посходились? Чом так важко пожурились? Якби до мене ви пiшли, то, не 

знали би журби. Ліки в мене є такi, хто їх уживає, той про всю біду на свiтi 

легко забуває. А ви не йдете до мене, то берiть щось у мене: маю латки, маю 

мило, маю перець, маю шило, ану берiть живо – живо! А, може, хтось хоче 

випити, трохи душу закропити? Добрий штепсель тутки маю, зараз-зараз, 
налива! 

 

Пастух II: Нi-нi, Мошку ти сховай, нам його, Не наливай! 

 

Жид: Ну, то з краму щось берiть. Жінці спідницю купіть.  

А дитину, як звичайно, я вам зберу дуже файно.  

А як грошей вам бракує, то вам МОШКО поборгує. 

 

Пастух I: Ми вже бiльше не боргуємо i з тобою не гандлюємо. 

 

Жид: Ай, вай, гiд, що ж  то з Вами сталось? Ну, нiчого, ще такi гаї 
знайдяться, що до мене заведяться, а горiлку заховаю, вони вип'ють, дуже 

добре знаю. 

Пастух ІІ: Нi, не вип'ють, жидовино, то шкода думати. Вони  будуть твою 

корчму здалеку минати. 

 

Жид: Ай, вай, гід, як ви так помудріли, та коби ви подуріли! 

 

Пастух І: Забирайся, бо я кажу і на зло тебе нараджу. Я наб’ю й ще буду 

бити, не будеш більш сюди ходити! 

 

Жид: я тихо, а ви гвавтуєте. За те мене ще й відлупцюєте. 

Ну нічого, я ще вам покажу, я все Іроду розкажу, 

Що ви не його прославляєте, може ще й це дитя десь ховаєте!? 

 

Вибігає геть. 



 

Козак-поаводир: Досить, браття, Ірода боятись. Досить, браття Іроду 

вклонятись. Треба всім за правду стати хоч прийдеться недоспати. 

 

Співають колядку „Ой, дивна, дивна вкраїнська родина”. 

Заходить воїн. 

 

Воїн: Відчиняйтк царські врата. Хай цар Іро йде до хати! Бо він цар усього 

світу. 

 

Ірод: Я. Ірод – цар, владика над царями, 

Тремтять народи в мене під ногами. 

Держави можу в порох я розтерти, 

Нікого не боюсь й не покорюся смерті! 
Шукаю нині я мале дитятко, 

В ясині вроджене десь тут, поміж битлятком. 

Чи чули в про нього, га? 

 

Козак-поводир: Нема тут Дитяти, бо весь світ його ховає, 
Де появиться Божа Мати, весь люд за неї заступає. 

 

Звучить східна музика і на сцені з’являється цар. 

 

Ірод: Гей, стій! Та стій! Хто ти такий? Куди ідей і навіщо? 

 

Цар: Я йду з колядою – за небесною зі сходу звіздою. 

До царя іду нового, що народився для роду всього. 

І йому несу свій дар. До царя нового з поклоном іду. 

І в твоєму царстві десь вона тут згасла. 

Великий царю, Іроде, дорогу ти вкажи, 

В твоєму царстві Цар народився, Його ти покажи! 

Ірод: То де ж він народився? Якщо в моєму царстві,  
То йди і пошукай! Та й мені сповістити собі ти нагадай. 

І я піду Йому вклонюся і як перед сильним царем змирюся. 

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

 

Цар виходить. Заходить воїн. 

 

Воїн: О, владико наш! 

 

Ірод: Я слухаю. 

 

Воїн: Я ходив поміж людей, всі вони шепочуться між собою. 

Коли я підходив, вони замовкали. Це стурбувало мене, царю. 



Я знайшов лише одну людину, яка згодилась взяти золото і розповісти про 

все. 

Ірод: Введіть її. 
 

З’являється смерть, воїн лякається. 

Ірод: Кого ти привів? 

 

Смерть: Мене, царю. Але я ще тебе не вб’ю. Я прийшла з тобою поговорити. 

 

Ірод: Чого ти від мене хочеш? 

 

Смерть: Ти даремно мене боїшся. Я, звісно, Смерть. Приходжу до всіх і вся. 

Ніхто не омине мене. Але боятися мене не варто. Страшніше інше (шепоче). 

Твоя смерть – це не я! Твоя смерть – це новонароджене дитя. Всі немовлята і 
діти. Це вони кличуть мене, посилають до тебе. Це вони штовхають мої руки 

й косу мою. А про те, що там натякають про вбивцю, того – не вір. Такі 
справи мої, а я прийшла служити тобі. 
 

Ірод: Що ж мені робити? Я хочу бути безсмертним! Що ж повинен зробити 

всевладний? 

 

Смерть: Нічого особливого. Коли хочеш бути безсмертним, то вбий усіх 

дітей у своєму царстві! 
 

Ірод: Всіх дітей? 

 

Смерть: А всіх. 

 

Ірод: І немовлят? 

 

Смерть: В першу чергу немовлят. І вб’єш свій сумнів. Ну, і його, хе-хе-хе! 

 

Виходить геть. 

 

Ірод: Так, я вб’ю смерть свою. Я вб’ю смерть свою, бо я хочу жити! І я 

житиму! Хай западеться земля! Гей, воїне! 

 

Входить воїн. 

 

Ірод: Воїне мій, із іншими коня сідлайте і в місто Вифлеєм поспішайте. І 
мале дитя в яскині, мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть! 

 

Воїн: Все, що накаже нам Ірод могутній, все ми здолаємо! 

 

Виходить геть. 



Заходить Смерть. 

 

Ірод: О. Смерте моя люба, Смерте моя мила, ти завжди мені служила, всіх 

косила ворогів, всіх, кого я повелів! 

 

Смерть: А тепер кого косити? 

 

Ірод: З них ніхто не сміє жити! А крім того скош Того, хто в Вертепі 
народився. 

 

Смерть: О, ні, мій любий царю, я косою їх не вдарю, бо мале Дитя в Яскині 
має владу в світі нтні. Мушу я Йому служити, а тебе я маю вбити! 

Вийди, друже, брате мені пособити. Кровопивцю Ірода із землі стребити! 

 

Вибігає чорт. 

 

Чорт: Нащо подружко моя, кличеш на пораду? 

Зараз його умертвлю й передам до Аду. 

Піднімай-но, сестро, косу, та вдар його вголову! 

Щоб знали всюди нашу державу! 

 

Ірод: Коси, ти, бабо, траву своєю косою, 

Не тобі, машкаро, сперечатися зі мною! 

Я могутністю і силою заставлю тебе покоритись! 

 

Смерть: Безумце! Всього світу я сильніш находжуся,  

Із початку віку нікому не клонюся, 

Я є монархиня, всього світу пані, 
Я цариця нині на країни всякі. 
 

Б’є Ірода косою, він падає. Стогне. 

 

Чорт: Друже мій любий, бруже мій коханий, 

Довго на тебе я чекав, поки тебе не спіймав. 

За таку штуку грубу, я царем у пеклі буду. 

Буде Люципер скакати, сміятися і реготати. 

Гуп, гуп, гуп, тра-ля-ля: ти приніс мені царя. 

 

Танцює. 

 

Смерть: Стривай, Чорте, ся не тіш, менше кусай, більше з’їж! 

Мій Ірод, Чорний баране, коли хочеш його мати, 

Мусиш мені гроші дати! 

 

Чорт: Стривай, білий сухаре, стривай, Смерте, не смутися, 



Заплачу тобі, не журися! 

 

Обіймаються, танцюють. 

 

Смерть: Гуп-гуп-гуп, тра-ля-ля-ля. Візьму гроші за царя! 

 

Чорт: Гуп-гуп-гуп, тра-ля-ля-ля. Заплачу я за царя! 

А тепер я мушу мати грішну душу, 

Цього Ірода забрати, і його до пекла дати! 

 

Смерть і чорт волочуть Ірода геть. 

 

Ангел: Тож, радіймо усі нині: Бог родився в Вифлиємі, 
Прийшов з неба з нами жити від гріха нас відкупити. 

Це Бог правди, Бог любові. 
 

Пастух І: Згинув Ірод поміж нас, дух наш воскресає! 

Веселімося, браття, сестри. Христос ся рождає! 

 

Всі: Славимо Його! Славимо Його! 

 

Козак-поводир: В путь-дорогу вирушаймо, Богу пісню заспіваймо. 

 

Співають колядку „Бог предвічний”. 

 

Ангел: Прощавайте, християни, жийте в щасті і добрі. 
Хай Вам Господь допоможе в вашім горі і біді. 
Тільки вірте в ласку Божу, ласка Божа вас спасе, 

Щастя й долі приненсе. І на благо сій родині,  
І на славу Україні! 
 

Співають колядку „Нова радість світу ся з’явила”. 

Дзвонять дзвіночки, виходять геть. 

 

Увага!  У наступних „Календариках” маємо на меті надрукувати сценарій 

лемківського вертепу. Отож ви можете долучитися і допомогти у зборі 
матеріалів. Чекаємо від вас листів. 

 

 

 

Василь Хомик 

У щедрий вечір 
 

На столі в нас сіно, 



На обрусі – свічка, 

За столом родина 

Красна-невеличка. 

Молимось святково 

За благо родини, 

За красу й обнову 

Неньки Лемківщини. 

 

В небі зірка сяє, 
А вогонь – у печі. 
Наш дідусь бажає, 
Щастя в щедрий вечір. 

Будем веселитись, 

Страви смакувати. 

Потім знов молитись 

Й радо щедрувати. 

 

 

 

Марія Горбаль 

ЯК  АННИЧКА ВИСМАЖИЛАСЯ У ПЕЧІ 
Оповідання 

 

Зими на Лемківщині були дуже холодними. Дітей в хаті багатенько, а 

чоботи тільки одні. Мама не завжди впускала на двір, щоб на санках 

покататися. От діти  і сиділи на печі. Та, бувало, як мама вийде десь, то 

вискочить котре з запічку босе, вхопить санки, сяде і летить з гори, аж до 

самого низу, до самої річки. Тоді босоніж хутенько догори, щоб мама не 

бачила, та й холодно в ноги, аж в очах тріскотить,–   ставить сани на місце, і 
знову на піч.  

Одного разу мама дала чоботи Анничці і дівчинка “офіційно” пішла 

возитися на санках. Отож не з’їхала, а злетіла  донизу, на саму річку, аж лід 

проломився, і дівчинка зі санками полетіла в воду. Розставила на крижинах 

руки і кричить щосили. 

Батьки того крику не чули, бо хата Аннички далеко на горі, а вона на 

самому низу, в річці.– Поприбігали сусідські діти і палками витягнули 

дівчинку з води. Посадили мокру на її ж санки і потягнули до найближчої 
хати. 

Як побачила господиня тої хати ту мокру дитину, тут же її роздягнула, 

поклала на застелену кожухом лавку, порозтирала, а потім загорнула у лляне 

верето і залишила на лавці, обгорнувши ще кожухом. А тим часом побігла до 

печі, згорнула весь жар далеко в кутик, тоді запхала дівчинку, загорнуту у 

верето, у піч, головою до отвору. Збоку поклала мокрий одяг.  
Як Анничка добре висмажилася, витягнула господиня її з печі, вдягнула у все 

сухе, і дитина, ніби нічого й не було, потягнула санки додому. Єдине, що 



вона дуже просила – не розказувати мамі, бо більше ніколи мама не впустила 

б її на вулицю. 

  

  

Зліва на право – Марія Горбаль та Ганна Кутинґа (Анничка).  

Фото Марії Янко 

 

Зараз  Анничці 78 років. Тепер вона називається пані Ганна, а пишеться 

Кутинґа. А було це у селі Граб Ясельського повіту. І хоч вода тоді була 

найкрижаніша, а в печі – найгарячіше – вона ні разу не захворіла, а спогад цей 

– один із найяскравіший у її житті. 
 

ЯК МИХАЙЛИК ОБДУРИВ ВЕДМЕДЯ 

Оповідання 

Про те, що ту історію колись розповість нам його внучка Марійка, 

Михайлик не знав, бо на той час він був хлопчиком-підлітком, і не те що не 

міг знати своєї внучки, а  й своєї жінки він ще не знав. Та й взагалі та історія 

могла закінчитися досить трагічно, бо гриби – смачні, а от ведмідь – 

страшний. 

Село Рябе, де жив Михайлик, було оточене лісом, а грибів – повнісінько. 

То ж пішов Михайлик зі сусідським хлопчиком у ліс, по гриби. Михайлик – в 

одному місці, Степан – сусідський хлопець – в другому, збирають. Трошки 

перегукуються, трошки пересвистуються, трошки переспівуються, – 

збирають. Раптом Михайлик почув якийсь тріскіт гілляччя, озирнувся – аж на 

нього суне ведмедисько, страшний, велетенський, лютий. Він зразу 

зметикував, що не втече, бо звір дуже  близько. Отож, як   сидів навприсядки 

біля пенька з грибами, так там і витягнувся. 

Ведмідь з ревом прискочив до хлопця, став його обнюхувати, 

перевертати, та Михайлик лежав, не дихаючи, немовби мертвий. Тоді 
ведмедисько постояв якийсь час над хлопцем, потім відійшов в бік і став 

рити яму, щоб закопати туди свою невдалу здобич. 



Михайлик крадькома зиркнув, що робить його нападник, легесенько 

піднявся із землі, і поки “вуйко” рив яму, хлопець навшпиньки задкуючи, 

крок за кроком віддалявся від нього. А коли віддалився на безпечну віддаль – 

побачив Степана, який з жахом спостерігав, що відбувається. Обидва хлопці 
чимдуж рвонули з лісу.  

 

  
Хлопчик з ведмедем. 1990-й рік. (Це не Михайлик, і це не той ведмідь. 

Тамтой був набагато страшніший). 

 

Коли ведмедисько вирив яму, то був дуже здивований, бо на місці, де 

лежав Михайлик, знайшов лише кошик з грибами. 

Та Михайликові вже було не до грибів.  Він перелякався досить порядно, 

та, все ж, гордився, що обдурив старого злющого ведмедя. 

 

 

Люба Смереканич 

 Про те, як виникла ідея створення „Календарика” 

 
Чи задумувались ви колись звідки беруться ідеї? Що спонукає нас 

творити? Хтось малює, а інший пише, ще хтось вишиває, інший співає. 
Той найперший поштовх, найперші перлинки ми збираємо вже у 

дитинстві. І дуже важливо не розгубити їх упродовж  всього життя. 

Одного вечора мій син підійшов до мене, щоб показати мені свій 

малюнок. Він був дуже гарний. Я задивилася на нього і мені захотілося 

написати вірша. Він написався легко. Власне, той віршик є доповненням до 

малюнка сина. 



А потім...! Майже раптово прийшла ідея створити календарик для 

маленьких лемчат, де з часом вони самі будуть заповнювати його сторінки 

малюнками, віршиками, новелами, різними оповідками, які записуватимуть 

від своїх дідусів та бабусь.  

Тепер ця ідея втілена у життя першим випуском „Лемківського 

календарика”. І все залежить від вас, любі діточки, чи жити йому далі... 
Ви напевно знаєте про те, що біля лемківської церкви у 

Шевченківському гаю щороку проводиться свято „Русаля” (Зелені свята. 

Трійця). Воно супроводжується чисельними виступами різних колективів. 

Цього року „Лемківський календарик” оголошує „Конкурс дитячого 

малюнка”, який і буде проведений на цьому святі. О тож надсилайте, 

приносьте, передавайте  свої малюнки. Вони обов’язково будуть 

представлені у конкурсі. Адреса, на яку можна відправляти листи (для 

малюнків має бути конверт формату А4, як альбом для малювання): 

Фундація дослідження Лемківщини 

А/С –  

м.Львів 

79008 

 

 
 

„Сонце спати йде” З цього малюнка все і почалося...”. Малюнок Кіцили 

Мар’яна – 11 років. с.Підбірці Пустомитівського району Львівської 

області.  

 



Люба Смереканич 

Розмова з сонечком 
 

Пташки за сонечком летять... 

Воно лягає спати, 

Останнім променем ясним 

Голубить ще Карпати. 

 

Там за горою любий край –  

Моя печальна Лемківщина. 

Там мого роду заповіт 

Іще нечитаний донині... 
 

Церковця в самоті стоїть, 

Лиш вітер з нею розмовляє... 
Там мрії ті, що не збулись 

У снах смерек сумних блукають.  

 

„О, сонце вічне! Із небес, 

Ти бачиш світ увесь безмежний, 

Скажи, чи бачило коли, 

Землю печальнішу від неї? 

 

Надію, віру і любов, 

Життя світанок Лемківщини, 

У співі ранішніх пташок, 

Благослови своїм промінням!” 

 

 

  
     Мар’янчик Кіцила і його мама Люба Смереканич. 

Фото В.Солинка. 



 

Андрій Тавпаш 

Інтерв’ю з онуками 

 

   
Лемківщина. Андрійко і Маргврита-Софійка Тавпаші на Лемківській Ватрі в 

Ждині. Фото А.Тавпаша 

 

- Андрійчику-Несторе, скільки тобі років? 

- 7. 

- А тобі Маргарито-Софійко? 

- 8 років. 

- Чому ви щороку їздите у Святкову Велику? 

- Бо там народився наш дід і там нам дуже подобається. Там сяє гарне 

сонце і якось дивно пахнуть квіти ...і сіно – Маргаритка. 

- А що найбільше запам’яталось з останньої поїздки? 

- Най більше запам’яталася Ватра, там можна лягти на великій горі і 
подивитися концерт, туди їздить багато українців і там весело. А ще ми 

у річці руками ловили маленьких пстругів, ганялись за вівцями і 
сарнами. Бачили в загороді диких свиней. 

- А що цікавого бачили на Ватрі? 

- Бачили Ющенка з Катериною! Було дуже тепло. Дзвонили дзвони. Ми 

ходили по лісі, збирали ожину. 

 



   
Лемківщина. Ватра в Ждині. Андрійко Тавпаш – скульптор. 

Фото А.Тавпаша. 

 

Ірена Тавпаш 

Я – Лемкиня і пишаюсь цим! 
 

Лемківщина є для мене певним ключовим словом, яке моментально 

переносить мене у село Святкова Велика. Саме це село є для мене 

найпрекраснішою частинкою лемківської землі. 
 

 
А. Тавпаш з онучкою Іреною на Лемківській ватрі у Ждині. 

Фото з архіву А.Тавпаша. 

 

Вже упродовж багатьох років дідусь возить нас туди всією родиною, до 

місця, де почався наш рід. Звичайно, є дуже багато гарних дитячих спогадів 

пов’язаних з цим місцем, але чомусь найчастіше згадується лише один. Мені 
тоді, здається було 8 років. Пам’ятаю як гасала по горах, по полю серед 

високої трави і раптом побачила в далині діла. Підкралась тихенько до нього 

і хотіла подвлитись своїм захопленням від метеликів та квіточок, проте 



побачила, що дідусь був засмученим, по щоці текла сльоза... Як будь-яку 

дитину мене переповнювала цікавість і я запитала: 

- Діду, щось трапилось? 

- Ось бачиш цей великий камінь – сказав дід, вказуючи на кам’яну 

брилу, біля якої ми в той момент обоє стояли – це колись був поріг моєї 
хати. Хати вже давно нема. Залишився лише поріг... 

В цей момент я ніби відчула всю глибину болю і туги, що була в дідуся в 

душі. Мабуть саме з цієї причини, власне цей спогад є найяскравішим в моїй 

пам’яті. 
Щоразу приїжджаючи до Святкової Великої відчуваю дуже сильну 

енергетику цього місця. Тут є затишок, спокій, ніби вдома, хоча я народилась 

і виросла у Львові. Духовний зв’язок з цим селом, як в діда, властивий і мені. 
Мабуть передається на гентичному рівні. 
Вимірюю дуже високою оцінкою ідею дідуся встановити на нашій землі 
родинний пам’ятний знак, який містить напис: „З негасимою любов’ю до 

рідної землі родини Тавпашів і Грацонів” (2005). Цей пам’ятник є свідченням 

нашої присутності, є свідченням нашої вічної традиції та культури. 

 

   
Лемківщина. с.Святкова-Велика. Святков’яни і не тільки біля родинного 

знаку Тавпашів і Грацонів – від дідів-прадідів до дітей, онуків і правнуків. 

 

Я горда тим, що є нащадком такої мудрої людини, як мій дідусь. Хоча його 

життєвий шлях був сповнений багатьма перешкодами, що вимагали 

величезної витримки та сили волі, дід зміг залишитись працелюбним, 

порядним і справедливим. Це людина високої гвдності із завзятим 

патріотизмом в серці. 
Докладу всіх зусиль, щоб успадкувати ці якості. Лемківську кров я вже 

успадкувала. Я – лемкиня і пишаюсь цим! 

 

 



 

Олег Лемко  

Чарівний світ танцю 
 Танець – це картина, в якій колір, рух і, навіть, мовчання об’єднані в 

одне ціле. Не раз спостерігаючи за виконавцями ми милуємось їх чарівним 

виконанням, їх пластикою. Але ніхто не здогадується що це все прекрасне 

потребує великої важкої та клопіткої праці. Постійні репетиції , день за днем, 

рік за роком. Так народжуються артисти, так народжується колектив.  

 

 

 
Колектив „Світанок”. Фото В.Солинка. 

 

      Один з таких колективів утворився в Палаці  естетичного виховання 

учнівської молоді що на площі Петрушевича в 2001 році. Дитячий ансамбль 

танцю „СВІТАНОК” під керівництвом Олега Копильчака (лемком за 

походженням) розпочав свою діяльність з виступів на львівських 

сценах,потім різноманітні фестивалі за кордоном : Польща, Сербія, а також в 

Україні. Репертуар  ансамблю складається не тільки з дитячих танців , але і з 
танці різних регіонів нашої України:  Гуцульщини, Бойківщини, 

Лемківщини. Кількість учасників постійно зростає і тому вік найменшого 

танцюриста 6 років, а найстаршого – 14 років.    

   



    
Веселі гомінкі танцюристи! Фото В.Солинка. 

 

Великий успіх ансамбль мав у липні 2007 року в Перемишлі (Польща) 

на фестивалі „Ніч на Івана Купала”, куди були запрошені українською 

громадою міста. Глядачі гарячими оплесками зустрічали найменших 

виконавців. Теплий прийом,направду батьківська опіка залишила в серцях 

дітей приємні спогади про перебування в Польщі.      
 

  
Виступ колективу „Світанок” на фестивалі „ніч на Івана Купала” 



  

Багато хороших  вражень подарували учасники ансамблю під час 

виступу у „Шевченківському гаю”, на святкуванні  15-ти річного ювілею 

Лемківської церкви, до якої приходять та приїжджають лемки не тільки зі 
Львова, а й з Львівської області. На святкування приїхали лемки з Івано-

франківської, Тернопільської областей, з Польщі. Поряд з виступами такого 

відомого ансамблю як ансамбль пісні і танцю „ЛЕМКОВИНА”, виступив і 
народний ансамбль танцю „КАРПАТИ”. Діти танцювали на травичці! Так, як 

колись давно  напевно танцювали їхні бабусі, дідусі у своєму дитинстві 
вдома на Лемківщині. Їх виступ супроводжувався великими  оплесками, а це 

є  найкраще визнання – визнання великої роботи.     
 

ЛЕМКІВСЬКІ ІГРИ 

 

Нагодою до ігор і забав були вечірки, на яких були популярні такі гри, як 

Каплун, Циган, Смерт, Медвід, Суш, Млин, Лінива Наця, Хусточка 

вишивана, Пелевниця, На черемосте, Печеня когута, Гусак і гуска, Війт і 
злодій, Козібрати. Були то короткі жартівливі сценки, які не вимагали 

жодної підготови. 

Медвід.  Хлопці стають півколом, беручи одного всередину.  За наказом 

„Свічку світ!“ кожний виставляє вперед руку з піднятим мізинцем.  Хто 

найбільше спізнився — ставав медведем.  Він клав голову на подушку, 

закладав руку на спину вверх долонею, а хто-небудь бив по ній своєю 

долонею.  Звичайно били з розмахом, не жаліючи сили. Відвернувшись, 

медвід вгадував (переважно по очах), хто вдарив.  Коли вгадав — той що 

вдарив, ставав медведем, а як помилився, то знову лягав на подушку. 

Хусточка вишивана.  Побравшись за руки, хлопці в переміжку з 
дівчатами творили коло.  Викликані всередину двоє хлопців і дві дівчини 

тягнули з шапки паперові кульки, з яких одна (позначена) вважалася 

жеребом. Кому припав жереб, той ставав першим королем або королевою.  

Король оставався все редині, решта включалася в коло. 

Королеві давали вишиту хустину, він вимахував нею над головою, мов 

дириґент паличкою, подаючи такт пісні. На цю команду коло йшло в 

хоровод, співаючи: 

Коло наше, коло наше, коло широкоє, 

Хто мій милий, хто мя любит, тот мя вибирає. 

Хто мій милий, кого люблю, того поцілую, 

І хусточку вишивану тому подарую. 
Хоровод при тих словах зупинявся, король підходив до котроїсь дівчини 

з кола, цілував її в лице (перед поцілунком в уста дівчата завжди боронилися 

і це вдавалося тільки спритному хлопцеві, за що інші нагороджували 

оплесками) та віддавав їй хустку. Дівчина ставала королевою, а бувший 



король виключався з гри.Сцена повторялася, аж хоровод повністю 

розтопився, бо всі королі й королеви опинилися під стінами. 

Король і королева мали право поцілувати й особу, що вже вибула з гри, 

роблячи її знову королем. Але демократичні правила гри забороняли 

вибирати утретє на короля ту саму особу, щоб дуже гарному кандидатові чи 

кандидатці не припало забагато поцілунків.  Зберігалася засада, що все на 

світі повинно бути в міру, бо інакше людина в пиху вбивалася б. 

На черемосте (черемосте — дошки на мості). Вибраний присутніми 

ватажок ставав посеред хати, а грачі, побравшись парами, творили довкола 

широкий  круг.  Йдучи  повільним кроком,  співали: 

Ци  нас  пустите,  чи  не пустите, 

През черемосте? 

Ой  не пустиме,  ой  не  хочеме, 

Бо нам поламлете мости. 

Не поламлеме, злегка прейдеме, та й заспіваме, 

А останнє дівча вам даруєме! 
При останньому слові якийсь хлопець виштовхував партнерку з круга, 

пара вибувала з гри, а виштовхнута дівчина давала ватажкові фант — 

хустину, коралі, перстень, гребінець тощо. Хлопець вважався переможцем, 

отже фанта не давав.  Та бувало, що дівчина хлопця виштовхувала й ставала 

переможцем.  В марші одно другому присипляло пильність словами: „Не 

бійся, Марись (Ваню), не будеме ся витручати, так нам добрі ходити в 

парі…” Іноді при штовханині вилітали з круга обоє, тоді ватажок брав фанта 

від обох, чи від того, котре далі випало. Якщо пару єднала симпатія, то 

хлопець добровільно давався виштовхнути, приймаючи на себе клопоти з 
пізнішим викупленням фанта. В тій грі добре виявлялися характери. Бувало, 

що з тої пори хлопець починав ходити з дівчиною, — або й навпаки: ті, що 

разом ходили, взаємно ображувались і розходились. 

Як усі пари вибули з гри, починали судити фанти. Ватажок підіймав 

фант і питав, як власник має його викупити. Гурт ставив пропозиції, ватажок 

якусь з них затверджував, беручи до уваги характер судженого власника. 

Тихих та скромних судили поблажливо: заставляли щось співати, 

затанцювати чи казку розказати.  Інакше гордих та хвалькуватих: казали їм 

влізти під стіл і тричі крикнути: „Я осел!“; піти в стайню і три рази 

поклонитися волові, кажучи: „Я дурніший за тебе, воле!“; парубкові 
поцілувати якусь стару бабу, а дівчині — дзяда — жебрака, якщо такий був 

на вечірках.  Кара давалася по заслузі.  І присуд мусив бути виконаний, бо 

спротив колективній волі загрожував утратою фанта і  товариським 

бойкотом. 

Печення когута (каплуна) — найбільш поширена забава на всій 

Лемківщині в Горличчині, Новосандеччині, Ясельщині, Короснянщині, 
Сяніччині, також на Пряшівщині. Та гра давала широке поле винахідливости 

та ініціативи як ватажкові, так і всім учасникам. 



Ватажка вибирали довго і прискіпливо, бо від нього залежали 

результати гри. Ватажок добирав двох помічників. Відриваючи викликану 

дівчину від кужелю лише на кілька хвилин, гра не перешкоджала прядінню. 

Призбиравши від прядільниць кужелю, ватажок формував на палці 
„когута“, потім його мочив, посипав мукою, перцем і сіллю та ніс пекти в 

печі або під плитою, де вже вогню не було, приказуючи: 

Пече ся когут, пече, 

Мало ся не встече (сказиться). 

Іщи би ся ліпше пюк, 

Жеби під него олій тюк! 
По хвилі витягав „печеню“, оглядав і стверджував: „Пече ся когут, пече, 

для Штефана ся обрече!“ Викликаний сідав на стільці серед хати, а ватажок 

поважно тягнув далі: „Пече ся когут, пече, а Штефан штоси хоче, Юж ся 

когут кінчит випікати, Мусит Марися Штефана цілувати“. Марися підходила, 

цілувала Штефана і займала його місце. Так повторялося, доки всі не 

перецілувались.  Користуючись необмеженою владою, ватажок посилав 

дівчину цілувати старого дзяда, а як та боронилася помічники її 
притримували.  Таким чином цілували дзяда гонористі й хвалькуваті дівчата, 

звані парадницями, а на впертих ватажок мав спосіб: 

Коли Анця дзяда не цілує, 

То най бабрила попробує! 
Помічники притримували дівчину, а ватажок, вмочивши когута в 

бабрилі (суміш глини з саджею до підмазування челюстей печі), малював їй 

лице, шию, руки. . .  Так само карали парубків, які не хотіли цілувати старої 
баби.  І втекти було годі, бо дверей гляділи помічники, тому найліпше було 

скоритися волі ватажка. 

Якщо на вечірках траплялася розсварена пара, то ватажкові про це 

швидко доносили, він заставляв посварених цілуватися, перепрошуватися, 

ставши на коліна, аж доводив до сміху і примирення. Та бувало, що завзята 

дівчина вибирала не мир, а бабрило.Такі й тим подібні гри не вичерпували 

молодечої винахідливости. В ХІХ ст. на Лемківщині не було фахівців-

драматургів, одначе молодь самотужки клала на вечірках підвалини для 

народного театру, придумуючи сюжети, де висміювано пристрасть до 

багатства й наживи, егоїзм батьків і опікунів, потяг до горілки. Були це такі 
не писані твори, як  Дід на кони, Гіркі спросини,  Коза на торговици, Югаси. 

Мала мати доню. 

Все робилося просто: група ініціяторів придумувала тему, добирала пісні, 
готовила простенькі реквізити і грала комедію, препаруючи нашвидку текст, 

якого вимагала мета і обстанова. Хор творили всі вечорничники, що 

підхоплювали пісню, почату одним з „режисерів“. 

На жаль, текстів ніхто не записував, так вони й загинули зі старим 

поколінням.  В 1956-І960 pp.  В.Хомикові вдалося записати від 50-80-літніх 

переселенок з Мисцови, Гирови, Мшани та  Великої Святкови текст п’єси 

Мала мати доню, –  і то, мабуть, усе, що з того доробку лишилося.  Показано 



там намагання матері видати дочку за багатого діда і пародію його зальотів, 

які молоді, зводять нанівець. 

 

КРОСВОРДИ 

Пізнайко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

По горизонталі                                                                    По вертикалі 

1.Храмове свято на Лемківщині.                  1.Місто на Лемківщині.  
3.Ним стріляли давні воїни.                          2.Криниця на Лемківщині.       
5.Домашня тварина.                                       3.Ним покривають паркет. 

6.Сорочка на Лемківщині                              4.Місце, де  ставлять неслухняних. 
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Остання буква попереднього слова є першою буквою наступного. 

1.Свято Трійці на Лемківщині. 
2.Хвойне дерево, яке росло на Лемківщині. 
3.Фруктове дерево. 

4.Місто на Лемківщині. 
5.Городній овоч. 

6.Лемківський народний танець. 

7.Шинок на Лемківщині. 
8.Засіб для перевезення людей. 

9.Прісноводна риба. 

10.З неї випікають хліб. 

11.Дія у виставі. 
12.Письмова робота. 

13.Невільник. 

14.Кімната де молотили зерно на Лемківщині. 
 

Кросворди склав Олег Лемко 

 

Чекаємо ваших відповідей на кросворди! 
 

           Ще раз нагадуємо нашу адресу: 
 

Фундація дослідження Лемківщини 

А/С –  

м.Львів 

79008 
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