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ЧАСО П И С ВСЕУКРАЇ НСЬ КОГО ТОВАРИ СТ ВА «ЛЕ МК ІВ Щ ИН А »

АКЦІЇ «ВІСЛА» – 65 ДОЧКА ЛЕМКІВЩИНИ
І СЛОБОЖАНЩИНИ

Львів. Будинок вчених. 29.09.2012 р.
Виступає проф. Володимир Сергійчук, м. Київ.
З нагоди трагічної події –
65-річчя акції
«Вісла», 29 вересня ц.р. у
Львівському Будинку вчених
відбулася Міжнародна науково-прак тична
конференція
«Акція «Вісла»
– завершальний етап депортації українців
Польщі. Історична спадщина і суспільна свідомість».
Конференція організована Львівською
обласною організацією ВУТЛ, Інститутом
українознавства імені І. Крип’якевича
НАН України та Головним управлінням
освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
Голова оргкомітету та обласної організації ВУТЛ Степан Майкович запросив
до вітального слова заступника голови
облдержадміністрації Михайла Груника,
голову СФУЛО Софію Федину та голову
Товариства депортованих «Закерзоння»
Володимира Середу.
Відтак із доповідями виступили науковці Львова, Києва, Тернополя, Луганська. Тематика рефератів торкалася етнополітичних та соціально-культурних
наслідків депортації українців у 1944-46,
1947 і 1951 рр., зокрема: проф. Микола
Литвин (Львів) – «Військово-політична
операція «Вісла»: передумови, хід та соціально-політичні наслідки», проф. Володимир Сергійчук (Київ) – «Акція «Вісла» – завершальний етап ліквідації
української меншини у повоєнній Польщі», Володимир Кіцак (Тернопіль) –
«Депортація українців з території Лемківщини та Надсяння у 1944-46 рр.»,
Ярослав Кондрач (Львів) – «Соціальнодемографічний портрет депортованих
українців у 40-их роках ХХ ст.», Наталя

Данилиха (Львів) – «Соціально-економічні
наслідки депортації українців».
Із зацікавленням було вислухано
доповідь «Лемківщина після депортації»
Богдана Гука, який представляв український тижневик «Наше Слово» з Варшави.
Після перерви виступали голови
лемківських об’єднань: Петро Сокол
(Союз Русинів-Українців Словаччини),
Стефан Гладик (Об’єднання Лемків Польщі), Олександр Венгринович (ВУТЛ),
а також Василь Мулеса (Закарпаття),
Степан Криницький (Івано-Франківськ),
о. Анатолій Дуда-Квасняк (Монастириськ).
Учасники конференції прийняли проект
Ухвали, яку зачитав проф. Микола Литвин.
Інф. «ДЛ».

На П’ятому Конґресі Світової Федерації
Українських Лемківських Об’єднань, що
відбувся 12 травня 2012 р. в м. Горлиці
(Польща), головою СФУЛО обрано нашу
лемківську співачку, політолога та громадську діячку Софію Федину.
Її коріння по батьківській лінії походять зі
села Поляни, повіт Коросно на Лемківщині.
Рід Федин у селі зафіксовано в Йосифінській
метриці за 1786 рік. На той час у селі проживали три господарі, з яких священик
Йосиф Федина доводився прадідом Софії.
По материнській лінії предки – зі Слобожанщини: хутір Вовчий Яр біля села
Андріївка Зміївського повіту на Харківщині.
Дід Павло Чаговець завжди цікавився
життям українців, у т. ч. лемків у Польщі,
виписував варшавську газету «Наше Слово». З дитячих літ Софія запам’ятала лемківські співанки. Чи не Слобожанщина,
підперта менталітетом жителів Карпат, спричинилася до поетичності натури й твердості
її характеру, як справжньої козачки?
У 2000 р. вона закінчила середню школу
№ 53 м. Львова з поглибленим вивченням
англійської мови і стала студенткою факультету міжнародних відносин Львівського Національного університету імені І. Франка.
Брала діяльну участь у роботі громадських
організацій – «Молода Дипломатія» та «Європейський молодіжний парламент – Україна».
Як співачка дебютувала у 3-річному
віці на сцені Львівської опери. Закінчила
музичну школу, випустила чотири компактдиски: альбоми колядок і щедрівок «Іде
звізда чудна» (2005), лемківських пісень
«Там під гором г моім ріднім краю» (2007),
повстанських пісень «Буде нам з тобою
що згадати» (2008) та останній пісенний
альбом «Червена Ружичка» (2012). Софія
Федина – лауреат багатьох Всеукраїнських
та Міжнародних конкурсів і фестивалів.
Як членкиня Європейського молодіжного парламенту (дорадчого органу Європарламенту), одна із п’яти українських
делегатів, у 2002 р. брала участь у засіданні Об’єднаної ради Світової молоді. У
2004 р. відвідала штаб-квартиру Північно-Атлантичного Альянсу. У 2005 р.
представляла Україну в шотландському
парламенті, виступала на Всесвітньому
фестивалі мистецтв у Единбурзі, де провела
сім сольних концертів.

У серпні-вересні ц. р., як голова СФУЛО,
перебувала у Канаді, де мала ряд консультативних зустрічей з представниками
української діяспори, спілкувалася з керівництвом Об’єднання Лемків Канади,
Конґресу Українців Канади, Українського
Національного Об’єднання, а також Орґанізації Оборони Лемківщини у США. Брала
участь в українському фестивалі «БлурТоронто» у Північній Америці.
Софія Федина – кандидат політичних
наук, викладач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського
Національного університету, радник голови
Львівської обласної ради. Вільно володіє
англійською, польською і російською мовами, вивчає німецьку і французьку. Авторитет та ерудиція новообраного голови є
запорукою успішної та плідної роботи на
ниві Світового Лемківства.

Володимир АРДАН,
м. Львів.

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ СФУЛО

Учасники науково-практичної
конференції.

Користуючись нагодою, що на Міжнародну конференцію до 65-річчя акції
«Вісла» (29.09.2012 р.) у Львів приїхали
лемківські діячі з Польщі та Словаччини,
голова СФУЛО Софія Федина провела чергове засідання Президії. Засідали в «Архітектурній кав’ярні» Будинку вчених, де було
встановлено електронний зв’зок – скайп із
Канадою і США. Присутні Олександр Венгринович, Степан Майкович, Степан Криницький (Україна), Стефан Гладик, Василь
Шлянта (Польща), Петро Сокол (Словаччина), голова Контрольної Комісії Ігор Дуда
(Україна). На зв’язку – Адам Ротко (Канада),
Стефан Гованський і Богдан Кикта (США).
На порядку денному стояли п’ять
питань:
1. Реєстрація Статуту СФУЛО. Питання реєстрації Статуту обговорюється
давно. Юрист Іван Чулик, залучений до
справи, позитивно відгукнувся про його
проект. Ухвалили, що в понеділок юрист
підготує пакет необхідних документів для
ознайомлення співзасновників об’єднання.
Протягом 7-28 жовтня заповнені бланки будуть повернуті до Львова. Представники
Америки погодилися.
2. Відповідальний за «Молоду Лемківщину». У зв’зку з передчасною смертю

Юрія Марканича необхідно підібрати
кандидатуру відповідального за роботу
з молоддю. Молода людина віком 28-35
років повинна бути авторитетною. Америка
запропонувала – 30-40 років, яка має життєвий і організаційний досвід.
3. Вибори скарбника. Через об’єктивні
причини Зенко Галькович відмовився.
Підтримано думку, що доцільно мати два
скарбники – для Європи і Америки, обов’язково з числа членів Президії. Після
короткого обговорення знайдено кандидатури – Степан Майкович і Стефан Гованський, які погодилися.
4. Вступ до Світового Конґресу Українців
(СКУ). На думку США, «СКУ – найвпливовша
організація в світі». Ухвалили, що кожний
суб’єкт СФУЛО має надіслати письмове
підтвердження, завірене печаткою і підписом голови.
5. Різне. Формування бюджету СФУЛО
на 2013 рік вирішити до кінця жовтня. Кожному суб’єктові скласти кошториси витрат.
Пропозиція про Раду старійшин сприйнята присутніми неоднозначно. Доцільність
Ради необхідно попередньо вивчити.

Інф. «ДЛ».
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До 65-річчя АКЦІЇ «ВІСЛА»

ХУДОЖНИК,
ЯКИЙ МАЛЮВАВ
СВІЙ СВІТ

Підволочиськ.

Виступає Григорій Паньків.
Підволочиськ, 27.09.2012 р.

Тернопіль.
20 жовтня проводилася панахида
біля пам’ятного знаку депортованих у
центрі міста. Зібралися близько 100 осіб,
в т.ч. духовенство – УГКЦ (о. Василь
Шафран) і УПЦ КП (о. Анатолій Зінкевич).
Митрофорний протоієрей о. А. Зінкевич
виголосив патріотичну проповідь. Хор «Заграва» заспівав «Розриту могилу». Люди
поклали квіти і засвітили свічки.
Голова обласної організації ВУТЛ Олександр Венгринович подякував всечесним
отцям, присутнім краянам і запросив на
Вечір пам’яти до обласної філармонії, що
знаходиться неподалік.
На філармонійній сцені емблема –
пошматований Тризуб, повитий колючим
дротом, і напис: «1947 Акція Вісла – 65».
Концерт розпочав симфонічний оркестр
(дириґент Святослав Дунець). Доповідь
про депортацію українців із території Польщі в 1944-46 рр. виголосив кандидат історичних наук Володимир Кіцак – доцент
Тернопільського національного педагогічного університету. Присутніх у залі вітали

27 вересня біля пам’ятного знаку «В
пам’ять краянам, репресованим у роки комуно-більшовицького режиму», навпроти
селищної ради, відбувся молебень, який провів
митрофорний протоієрей УПЦ КП о. Тарасій.
Урочини з нагоди 65-річчя акції «Вісла»
продовжувалися в районному Будинку
культури. Голова місцевого товариства «Лемківщина» Григорій Паньків виголосив ґрунтовну доповідь про трагедію переселення в
1944-46 рр. та наступну депортацію 1947 р.,
що привела до знищення українського етносу
в Західній Галичині. Редактор газети «Дзво-

ни Лемківщини», заступник голови обласного
товариства Ігор Дуда
поділився
спогадами
про перебування на
Заході Польщі (т. зв.
«зємях одзисканих»),
куди була виселена
його родина. Заступник
голови Селищної ради
Юрій Мінченко нагородив Г. С. Паньківа
Грамотою
і
вручив
«Знак Пошани» – почесну відзнаку району.
Під звуки тужливої
музики-елегії М. Скорика,
демонструвався
фрагмент фільму про
Лемківщину.
Після
«хвилини мовчання» розпочалася концертна програма. Її розпочала юна Тетяна
Колосовська сумною піснею «Ой, верше,
мій верше». Виступали скрипаль-віртуоз,
заслужений працівник культури Любомир
Рокецький, солісти Софійка Козловська з
Качанівки і Петро Шевчук зі Скалата, а також
дитяча вокальна група «Надзбручанка»,
народний танцювальний ансамбль «Пролісок» (кер. Тетяна і Микола Круть), 8-особовий чоловічий ансамбль РБК.

Інф. «ДЛ».

голова Обласної ради Олексій Кайда і
міський голова Тернополя Сергій Надал.
Голова ВУТЛ Олександр Венгринович наголосив, що переселення фактично було
ґеноцидом за національною ознакою; ми
пам’ятаємо, хто привів нас у колгоспне
рабство; засуджуємо радянську владу, яка
лемківську етнографічну групу українського
населення поставила на межу зникнення.
Актори облдрамтеатру представили
актуальну сцену з вистави «Сльози Божої
Матері». Хор «Заграва» (кер. Віталій Савчук) виконав патріотичну пісню-реквієм
«Коли ми вмирали». У виконанні співачки,
заслуженого працівника культури Надії Кулик прозвучали кілька лемківських пісень.
У концерті взяли участь солісти філармонії
Володимир Шагай і Левко Корженівський.
Вечір пам’яти підсумував о. Василь Шафран.
Хор «Заграва» заспівав «Многая літа!»
О. Венгринович подякував усім, хто
допоміг у підготовці цього вечора-пам’яти,
зокрема режисеру дійства Ганні Хомин. На
сцену винесли кошик синьо-жовтих квітів.
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Тернопіль, 20.10.2012 р. На фото: 1. Молебень біля пам’ятного знаку. 2. Виступає Олексій Кайда.
3. Концерт в обласній філармонії.

АКЦІЯ «ВІСЛА»
Історична довідка

Після депортації 483 808 українців на Схід (15.10.1944 р. –
2.08.1946 р.) комуністична влада Польщі запланувала рештки
населення виселити на Захід. Мотиви нової трагедії: 1. Прискорити процес асиміляції і полонізації українців; 2. Позбавити
моральної і матеріальної підтримки відділів УПА, які базувалися
в горах Лемківщини; 3. Заселити колишні німецькі території,
що відійшли до Польщі. Офіційною причиною операції «Вісла»
стало вбивство повстанцями генерала Кароля Свєрчевського
(Якуба Тотенбаума). Насправді його організували Служби безпеки Польщі та СРСР.
Від 28 квітня до 12 серпня 1947 р. з допомогою шести дивізій
Війська Польського на Захід депортовано 140 577 (за ін. даними
– бл. 150 тисяч) осіб. Греко-Католицьких священиків і вчителів
арештовували і відправляли в концтабір Явожно. Акція «Вісла»
досі не засуджена Сеймом Польщі.

Роберт Дрогобич

НИКИФОР

Під музеєм з Твоїми малюнками
пив я воду з неба вуст
слухав спогади громів
надходив вечір довгий
як мої сімнадцять літ
у горах Лемків і долинах Ляхів
димить останній комин
над ним повисла
лампа світлого майбутнього
що ж можна зробити
вірш лише тихенько написати
і в безпечному коконі
з чотирьох стін
замкнути бунтівничу думку
					
//Бесіда. – Крениця-Ліґниця. – №3-4 (60-61),
май-серпен 2001. – С.29. Пер з польс.

1986.

Виступає Стефан Гладик.
м. Горлиці, Польща. 12.05.2012 р.
Це була дивна особистість. Потужнішою стала вона після його смерті, після
уточнення біоґрафії та серйозного дослідження мистецької спадщини художника.
Ще за життя довкола нього кружляли
легенди. Про кого мова? Звичайно, про
Никифора – Епіфанія Дровняка, який
народився 21 травня 1895 р. в КриниціСелі, сина русинки Євдокії Дровняк. Ім’я
Епіфаній було не випадковим. Никифор
не лише посів значне місце в мистецькому
світі наївного реалізму, але був також
інтеґральною частиною русинського (лемківського) світу.
Після 1947 року, тричі депортований,
повертався до своєї малої Батьківщини
– Лемківщини. І в цьому вимірі став
символом невтомного перебування у
вічному історично-культурному середовищі, що його на Лемківщині, після горезвісного 1947-го, намагалися безповоротно
заштрихувати. Ця поступова містифікація,
стосовно до Никифора, виявилася у ході
надання йому в 1962 р., за намаганням
Міської управи Криниці, всупереч очевидним фактам, нових персональних даних,
імені та прізвища – «Нікіфор Криніцкі».
Лемки ніколи не забували про справжнього
Никифора. Суд у Мушині, після тривалого
7-річного судового процесу, коли позивачем у справі виступило Об’єднання
лемків Польщі, щойно 13 березня 2003 р.
повернув художнику ориґінальні, записані
в метриці ім’я та прізвище – Епіфаній
Дровняк. У світі мистецтва Дровняк
надалі функціонуватиме як Никифор,
тому що завдяки своїм малярським шедеврам він назавжди увійшов у когорту
наднаціональних постатей. Для нас, лемків, він став усім: символом заслання та
повернення, злетів і падінь, знущання
та прославлення, а перш за все – надзвичайним послом культури та чільним
показником етнічної авторепрезентації.
Живопис мистця став предметом
багатьох досліджень, у минулому часто
неякісних і неповних. Сьогодні, після
довгих років, ми, його краяни, з великим
зусиллям спростовуємо пов’язані з ним
фальсифікації. Об’єднання лемків стало
фундатором і 10 липня 2003 р. врочисто
відкрило пам’ятну таблицю на стіні його
музею в Криниці. А незабаром, з нагоди
35-ої річниці його смерти, в жовтні 2003 р.
до існуючого тексту надгробної плити були
додані справжні дані художника. І тоді над
його могилою була відправлена Панахида.
За сприяння Об’єднання лемків з 1994 р.
почав діяти Комітет побудови пам’ятника
Никифору, стараннями якого Президент
Польщі 9 вересня 2005 р. врочисто відкрив
пам’ятник великому Мистцю.
Якщо зустрінетеся, шановне панство, з
гаслом «Никифор», то нехай асоціюється
воно вам із казковим світом, що саме його
бачив мистець. А це задовольнить одвічну
ірраціональну тугу за втраченим раєм у
часи ґлобалізації та стандартизації. (Пер.
Еміля Гойсака)

Стефан ГЛАДИК – Голова
Об’єднання Лемків Польщі.
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«ГАЛЕРЕЯ БОГДАНА» у ЛЕТЯЧОМУ
У мальовничому селі Летяче (Литячі)
Заліщицького району, що розташоване у
межах Національного парку «Дністровський
каньйон», на місці хати, в якій 1947 року
замешкала родина Горбалів, 9 вересня
2012 року відкрито оновлену садибу-музей
«Галерея Богдана». Її організатор – Микола
Горбаль (зі с. Воловець, повіт Горлиці) –
письменник, суспільно-політичний діяч,
Народний депутат України в 1994-98 рр.,
живе у Києві. В нарисі про свого брата
він писав: «Я замахнувся розбудити світ,
Богдане, від страшного сну, якому ти снишся
немудрим».
Можливо, це перший в Україні музей Арт
Брют, хоч у світі таке явище досить відоме.
Нетрадиційне, наївне мистецтво переважно
створювали непрофесійні майстри – душевно хворі чи люди з фізичними вадами. Приміром наш всесвітньовідомий маляр-самоук
Никифор.
Збереглося понад 2 000 ориґінальних
малюнків Богдана Горбаля, виконані переважно кольоровими олівцями в скромному

альбомному форматі. У перших двох
залах музею представлені близько ста
малюнків. Надамо слово художникам,
мистецтвознавцям і професорам Академії
мистецтв, які залишили свої думки про
феномен Богдана. «Самобутнє мистецтво
Богдана Горбаля практично не має аналогів»
(Г. Заварова). «Тут усе настільки довершене,
що це – шедевр світового значення» (Н.
Кочережко). «Картини випромінюють добру
віруючу силу, часом страшну. Але не треба
боятися, бо випадає рідкісна мить істини»
(В. Баринова-Кулеба). «Богданові знаки –
це спроба постійно говорити нам про щось
вкрай важливе, відкрите йому для передачі
сучасникам» (Л. Хмельковський).
Окрема кімната відтворює інтер’єр лемківської хижі з образами і характерними
предметами побуту.
У верхній невеликій залі розташована
експозиція, присвячена дисиденству, шестидесятникам. Правозахисник Микола Горбаль
був тричі суджений за часів більшовицької
влади, відбув 16 років неволі. Зала офор-

млена колажами мистецьких творів, документальними світлинами і портретами
його побратимів-діячів руху опору. Тут же
знаходиться тематична бібліотека. Зовнішні
розписи на стінах будівель, за малюнками
Богдана, належать художниці Катерині Ткаченко.
Микола Горбаль створив спеціальний
Благодійний фонд «Галерея Богдана»: код
ЗКПО 25699923 р/р 26005005146001 МФО
300142 в Укрінбанку м. Київ.
На відкритті садиби-музею Богдана
Горбаля були присутні голова ВУТЛ Олександр Венгринович, редактор газети «Дзвони
Лемківщини», директор Тернопільського
обласного художнього музею Ігор Дуда,
голова Чортківської районної організації
«Лемківщини» Марія Бабічук. Зі Львова
прибули голова Фундації дослідження Лемківщини Петро Гандяк, член правління
Андрій Тавпаш і голова Львівської міської
організації «Лемківщини» Михайло Секела.

Ігор ГАНЧОВА.
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На фото: 1. Садиба-музей Богдана Горбаля. 2. Ігор Дуда, Микола Горбаль, Марія Бабічук,
Олександр Венгринович. 3. Андрій і Микола Горбалі. Знімає Владко Максимович (Львів).
4. Виступає Василь Овсієнко (Київ), Микола Горбаль. 5-7. Малюнки Богдана Горбаля.

Микола Горбаль, м. Київ

МОЯ ЛЕМКІВНО!

Ти пишеш, що чекаєш мене.
О, як добре мати твоє чекання!
Коли мені тривожно і незатишно,
Я огортаюсь ним і мені тепліше.

Моя Лемківно, княгине моя!
Чия ти, любко, а, може, тя неє?
А, може, ня чекаш, може десь 		
		
глядаш,
То чом ся бою, же ся не найдем?
То чом же страх той, же ся не 		
			
стрінем

Серце мі студит, моя Лемківно?
…Вчора марилось, що ніби я на волі,
І ми, взявшись за руки,
Йдемо вулицями порожнього міста.
Я в подертій сорочці і босий…
Не можу заглянути тобі в лице,
Бо з кожного вікна
Дивляться на нас люди.
Так і не впізнав тебе,
Моя Лемківно, княгине моя!
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МУЗЕЙ – МАЙСТЕРНЯ
ЛЕМКІВСЬКОЇ
РІЗЬБИ І ПИСАНОК
Села Балутянка і Вілька – визначні центри
лемківської різьби. Про це можна більш детально довідатися із книги-альбому Степана
Кищака «Корені лемківської різьби» (2003 р.).
Процес навчання і творчості особливо
активізувався зі створенням цеху різьбярівнадомників при артілі імені Лесі Українки у
Львові. Велика заслуга в його організації, а
також підтримки майстрів належить тодішньому директорові Музею етноґрафії та художнього промислу Володимирові Паньківу.
Від 1950-их рр. Львів став справжнім центром
лемківської різьби. Кращі майстри перейшли
працювати з артілі до товариства «Художник»,
потім – у Художній фонд. Під впливом керівників обласного відділення Спілки художників
В. Сколоздри, Я. Чайки, Е. Миська, Й. Садовського, А. Бокотея та скульпторів І. Самотоса,
Д. Крвавича, Л. Біганича були створені художні
ради при Художньому фонді та салоні. До
складу художніх рад входили видатні мистці
та мистецтвознавці Л. Левицький, В. Одрехівський, Ю. Амбіцький, М. Батіг, проф. Я. Запаско.
Таким чином стимулювався творчий розвиток
лемків-різьбярів, котрі ставали активними
учасниками виставок – від обласних до зарубіжних. Львів збагатився на дев’ять членів
Спілки художників СРСР, двома заслуженими
майстрами народної творчості.
Лемки – сини Андрія Сухорського – Володимир і Андрій здобули вищу мистецьку освіту,
створили пам’ятник Т. Шевченку і не менш
цікавий монумент Св. Юрію Змієборцю у Львові.
Василю Одрехівському – лемку, заслуженому
діячеві мистецтв, належать численні бюстипортрети і пам’ятники видатним діячам української культури. Його сини – скульптор
Володимир і мистецтвознавець Роман. Відомий львівський скульптор, заслужений діяч
мистецтв Володимир Ропецький – автор пам’ятників у Самборі, Чорткові, Зборові. Твори
народних майстрів займають почесне місце
у численних музейних збірках і приватних
колекціях.
Цікавий Музей лемківської різьби був організований у вересні 2006 р. проф. Ольгою
Бенч, на той час заступником Міністра культури
України, в с. Гутисько на Бережанщині. Сюди
після війни приїхали депортовані різьбярі. Музей
відкрив заслужений діяч культури, директор
Тернопільського обласного художнього музею
Ігор Дуда. Багатий на лемківську різьбу державний Музей лемківської культури і побуту
в Монастириську на Тернопільщині. В цьому
місті кожного року відбувається фестиваль
«Лемківська Ватра».
Творчість різьбярів одержала визнання в
незалежній Україні. За вагомі особисті внески у розвиток української культури, високу
професійну майстерність почесне звання
«Заслужений майстер народної творчості України» в 2006-09 рр. присвоєне Степану Кищаку,
Данилу Долинському, Андрію Красівському, а
Степан Кищак і Андрій Сухорський ще й були
відзначені орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Продовженням
справи
популяризації
унікального мистецтва лемків стала організація
С. Кищаком у липні 2006 р. музею в своїй робітні
на вул. Ранкова, 16/1 у Львові. За допомогою
поданих експонатів можна краще пізнати
подальший розвиток народних промислів
після депортації жителів Балутянки і Вільки.
Тут експонуються традиційні скульптурки
птахів і тварин, орнаментовані тарілки і рамки,
декоративні палиці Бенчів, Бердалів, Сухорських, Орисиків, Стецяків, Кищаків, Красівських,
а також різьба А. Фігеля, Д. Долинського, І.
Михайлишина, В. Ропецького. Доктор медицини з Німеччини Михайло Маркович подарував
музеєві коштовний альбом про Никифора,
ним виданий. Значний інтерес представляє
колекція лемківських Великодніх писанок
Терези Кищак – писанкарки, дружини різьбяра.

Штефан КОВАЛЬ,
м. Львів.

НАШІ ЮВІЛЯРИ –
ВИДАТНІ ЛЕМКІВСЬКІ ДІЯЧІ
110 – Павло ЮРКОВСЬКИЙ (*4.10.1902, с. Радоцина, п-т Горлиці + 11.12.1982,
с. Рудно біля Львова) – один із засновників хорової капели «Лемковина»
(1969).
85 – Іван КРАСОВСЬКИЙ (*22.10.1927, с. Дошно, п-т Сянік ) – істориклемкознавець, етнограф. Один із засновників товариства «Лемківщина»
у Львові (1988).
75 – Максим МАСЛЕЙ (*23.10.1937, с. Берест, п-т Новий Санч) – інженер,
громадський діяч. Голова Вроцлавського воєводського правління УСКТ
(з 1971). Голова Крайової управи Об’єднання Лемків Канади (1977-81,
1986-92). Організатор Музею Лемківської спадщини ім. Ю.Тарновича в
Торонто (1988).

Фото І. Дуди (Тернопіль), Г. Паньківа (Підволочиськ).
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Роман ВАРХОЛ
1.
Прадідовы змыі-коні
прилетіли вночі по ня
і занесли в сині горы,
де шугайски сут коморы.
...А в лісику, а в лісочку
шумлят букы і ялицьі,
зберат для ня сьпіванчкы
стара тета о палицьі.
2.
Стара тета о палицьі
горі селом до ня иде
і зо собом она веде
вовка з казкы і медведя.
Свишчут стрілы, скачут коні,
ябко дзвонит на яблони.
...Летят сьвітом сьпіваночкы
о шугаях і дівочках.

Деревляна церков Св. Архангела Михаіла (1863 р.)
в с. Дубне, п-т Новий Санч. Фото 1965 р.

ЛЕМКІВСКИ ПРИПОВІДКИ
(З новых записів)
Абы-м з того місьця не зрушыв!
Абы-м так здравий быв!
Біда з дітми, но гірше без діти.
Верни моє – воз своє!
В масарні не было кости?
Де-с взяв-ся на мою голову!
Діти мают ліпшу памят.
Коханя: з вечера – до раня.
Маме вшытко знати, но не вшытко
робити.
Маш голову – май і розум.
На ворґах – помада, а в голові –
мармуляда.
Най біда іде за водом, а шчесьтя – за
чередом.
Не пий “на коня”, бо ся напєш як свиня!
Од поклону голова не хпаде.
Очы бы іли – ґамба не ма силы.
Пес гавкат, вітер носит.
Під чуджым выглядом красшы цьвіты
роснут.
Пхаме біду поперед собом.
Робит, як сомар.
Сам не зьіст і другому не даст.
Сонця і хліба – каждому треба.
Тупий, як дурбак.
Хвалы до повалы, а з ничого – нич.
Хліба недоброго неє – єст жытній і

пшеничний, чорний і білий, сьвіжий і
черствий.
Хто дуже бесьідує, тот мало знає.
Хто кого вірно любит, тот того шчыро
голубит.
Хто любит губы, а я – печерицьі.
Хто як літує, так і зимує.
Хцеш, жебы тя шанували – шануй іншых
люди.
Чым старший, тым глупший.
Чуджа кривда вылізе боком.
Што понаглі, то по дяблі.
Што ся дарує, тото ся не одберат.
Юж єм ся выстарив, а такого-м не видів.
Я до згоды, як рыба до воды.
Язык до Кракова доведе.
Як дирва в пецу трішчат – буде мороз.
Як вродили оріхы, буде мало компери.
Як з неба хпало.
Якій явір – такій клен, якій отец – такій
сын.
Як ся мате, ци сте здравы?
Як таляры черчали – мя радо стрічали, як
ся минули – за мя забыли.
Запамятав од своіх родичів,
сам назберав і впорядкував
Ігор ДУДА з Ганчови.

Оповіданкы зо Сьнітницьі
Як ґазда продавав корову

Єден ґазда продавав корову, а другій купував, то ся зьвідував тот купец, ци ся
добре доіт корова? А тот му одповів: «Не бій ся, добрі ся доіт, будеш ів з молоком як з
маслом. Купив ґазда корову та потому прийшов до него на каянку (жаловав ся), же ся
планно доіт корова. А він повідат му: «А я ті гварив: будеш ів з молоком, як з маслом».
І по каянцьі не скірав нич тот, што купив, бо тамтот му правду гварив.

Як ґазда продавав паця

Єден ґазда продавав паця, а тот купец ся зьвідував, ци добрі іст? Тот му повідав:
«Добрі іст, кєд лем маш кролі, так го выховаш». Пак знов приходит на каянку до него,
же му продав такє паця, што кролі іст. А він му одповів: «А я ті не гварив, кєд маш
кролі, так го выховаш?»
Літ.: Про говор галицких Лемків. Нап. Іван Верхратский. – Львів, 1902. – С.166.

Лемку! Маш бесідувати, гварити, мовити, повідати,
радити, речы, ґадати.
Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.
«Дзвони Лемківщини» -

часопис Всеукраїнського Товариства «Лемківщина»
Наша адреса:
46001, м.Тернопіль, бульв. Т.Шевченка, 21, тел. 52-29-93.
Реєстраційне свідоцтво ТР 145
Замовлення № 409. Тираж 1000
Обсяг 1 друк. арк. Друк офсетний.
ТзОВ «Терно-Граф», м.Тернопіль, вул. Текстильна, 18. Тел. 52-28-79, 52-28-97

Марія Базар (нар. 1922 р.)
і Антон Базар (1922-1988)
зо с. Полонне, п-т. Сянік.
Фото 1945 р.

3.
О шугаях і дівочках
я так красно не оповім,
ани пером не напишу,
як мі тета повідали –
гірску красу вышывали.
...Буйным вітром лем загучу
на непростых стежках жытя.
Зо збірки поезий «Кирилиця Карпат» (1995).

ВАНІКОВА НАУКА,

котра не обходила-ся без бука
Новеля з циклю «Вундер-Кінд од Сянока»
Ґаздівка ґаздівком, но Ванікови треба
было ішчы рыхтувати-ся до наукы в школі.
В одночасьі з ґаздуваням мусьів пройти і
духовний вышкіл. Духовне выхованя з Ваніком штонайвеце провадила баба Нацка, бо
отец і матір были барз зайняти працьом,
а дідо Митро поучав внука лем хлопским
інтересам. Молитовну науку з внуком баба
Нацка зачынала з «Отче-нашу». Ваніко мав
шалену памят, спосібний запамятати вшытко
што было треба і не треба. Молитву зачынала
баба, а Ваніко за ньом лем повтаряв. А як
пришли до слів «Хліб наш насушчний ..,» то
ту ся стала непередвиджена оказия. Бо заміст
«хліб наш насушчний», Ваніко заєдно повідав:
«Хліб наш на столі». Баба му твердила, же
треба повідати «насушчний», а не «на столі».
Но Ваніко быв твердим Лемком, то затяв-ся і
стояв на своім. Наконец бабі ся урвав терпец,
то «хліб насушчний» зачала заганяти му през
задок. Но і тото не помогло, бо Ваніко твердо
ся тримав свого: «Хліб наш на столі!» Поводом
того непорозуміня была сушня-садовина коло
пеца. Ваніко нияк не міг зрозуміти, чом же
«хліб на сушні, бо прецьіж він го николи там
не видів, а завше лем на столі. Не знатя, ци
довго бы тревало-ся мордуваня Ваніка бабом,
кєд бы не дідо Митро, котрий не міг юж веце
терпіти безсенсовне поучаня Ваніка і в момент
зробив поясьніня. На другій ден Ваніко скінчыв
молитовну науку, і не лем «Отче-наш», но і
Богородицю».
Пришла осьін і Ванікови треба было іти
до школи. Няньо купили му убраня, буквар,
табличку і рисьік. Як лем Ваніко прекрочыв
пориг школи, то одразу став Ваньом. Од радости Ваньова душа сьпівала, бо наконец
ся скінчыло його мордуваня з том ґаздівком.
Гнет не треба было му юж нич робити, лем ся
вчыти. Было бы вшытко добрі, но на єдно зьлі,
же науку в школі провадив нудяр – дяк. Старий
дяк заєдно ся збыткував над учениками, мав
свою превірену роками методу і з ним было
недовытриманя. При дорозьі до школи стояла
жыдівска корчма і, як дяк ішов до наукы, то
конче одвиджував єй, жебы поправити своє
здоровля. Єдного разу, кєд Ваньо ішов до школи, то нашов яйце, якє стратила кура. Він не
мав де го подіти, бо кышені му зашыли, жебы
не тримав в них рукы. Але ту на шчесьтя, а
може і ніт, надишов Михал, з яким сьідили
на єдній лавцьі. Они сой помысьліли, же за
яйце возмут бомбонів. Але в корчмі юж сьідив
дяк, то ім з того нич не вышло. Ухвалили, же
зроблят тото, як будут іти зо школи домів. Яйце
Михал спрятав до кышені. Наука обом в школі
ішла «барз добрі» – як жыдови мулярка, а
інакше при такім научытелю і не могло быти.
Тым часом дяк, як звиклі, ся спізьнював і Ваньо
з Михалом затіяли помедже собом штурканину.
Про яйце забыли. Стало-ся тото, што мало-ся

стати: яйце нехтячы роздусили. Михал наробив гуляканя і на тим іх застав дяк. Михал быв
спроваджений надвір виполокати кышеню, а
Ваньо враз оказав-ся на передній лавцьі. Дяк
му дав розказ звлечы споденки і выпнути задок
і в одночасьі лічыти кілько мав призначених
прутів. Ваньо рахував, но часто ся мылив, то
мусьів почынати спочатку. Ци довго тота лічба
была – не знатя. Кєд знадвору пришов Михал,
то настала його колєйка. Отримав тіж таку саму
кару як і Ваньо, но му обышло-ся легше, бо
дякови ся поламав прут, а другого він не мав.
За кривду, котру заподіяв дяк, Ваньо з
Михалом постановили ся му пімстити. Дяк не
провадив велькой ґаздівки, бо быв самотній,
мав лем єдну козу і пару кур. Козу припинав
коло ріки. Якоси в неділю, кєд дяк пішов на
службу до церкви, Ваньо з Михалом козу одвязали і разом з припоном одпровадили аж на
другій конец села. При тім позберали вшытки
яйця, якы лем были в курнику. Но а дяк николи
не оминав корчми, то по одправі в церкві зашов
закропити свою праведну душу. Вернувся домів
юж добрі упитим. Надвечер, як ся преспав, то
спомнув о козьі, но козы на выгоні не застав. І
ту му нараз до гловы пришло, же козу вкрали
циґане-оласкы. Дяка вхопив велькій розпач,
він літав по выгоні і лементував на цьіле село.
Лементував бы до рана, але його йойчаня
почула коза, познала дяків голос і ся одозвала.
Як лем він пришов до кози і хватив-ся за
припін, то коза дала такого дьору, же дяк, якій
ішчы цьілковито не одишов од палюнки, хпав,
но припону з рук не выпустив, зобрав вшытку
свою міц і став на ногы. Сьміху было на цьіле
село, бо коза провадила дяка домів, котрий
ледво чалапав по выгоні за козом, яку давно
треба было выдоіти.
На другій ден было выяснено, хто зробив
таку выставу. Кара для Ваня і Михала была
все єдна – заганяти розум до гловы през дупу.
Михал быв хытрусом і втюк на під, де ся сховав
в сьіні і пресьідив кару. З Ваньом было інакше.
Він потрафив в обыйми помедже коліна до
няня. Няньо тиж добрі знали-ся на арихметицьі
і паском, вытягненим з ґацьів, провадили вышколіня по місци, одкаль роснут ногы. Того
разу не треба было вести лічбу, бо зицьірка
тревала недовго. Ваньо од болю обертав гузицьом в обидві строни, а няньо не могли махати
єдном руком, а другом тримати гацьі. Они му
раз-пораз спадали і выставляли напоказ його
гординю. Няньо дали си спокій. Ваньо дякував Богу, же скіньчыли-ся його мукы, і кляв
дяка: жебы го ломота скрутила, жебы достав
червінкы, жебы духавиця задусила. Правду
люде повідают: «Наука не може ся обыйти без
бука».

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