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Ч АСО П И С - К ВА РТА Л Ь НИ К ВСЕУКРАЇ НСЬ КОГО ТОВА Р ИСТВА «ЛЕ МК ІВ Щ ИН А »
Фестиваль традиційно розпочався ходою
учасників і гостей центральною вулицею міста.
Керівництво області, району, міста, товариства
«Лемківщина» поклали квіти до пам’ятника
Т. Шевченку, Пам’ятного знаку депортації та
фігури Покрови Пресв. Богородиці. Основні
дійства проходили в музейному комплексі
«Лемківське село» в урочищі «Бичова».
Під час урочистого відкриття свята вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих
під час депортації та в зоні АТО. Від імені
Президента України голова облдержадміністрації Степан Барна вручив урядові нагороди.
Звання «Заслужений працівник культури України» присвоєно директорці Бережанського
краєзнавчого музею Надії Голод, медалями
«За службу Україні» нагороджено о. Ярослава
Гопка та Василя Ковальова, Почесними грамотами – групу вояків АТО, вихідців із лемківських
родин Тернопільщини. «Можливість збиратися
на фестивалі «Дзвони Лемківщини» та аналогічних Лемківських ватрах – це можливість
не просто показати свою пісню, говірку, особливості побуту. Це необхідна складова об’єднання українського суспільства довкола своєї
культури», – зауважив Степан Барна.
Перед присутніми також виступили голова обласної ради Віктор Овчарук, народні
депутати України Олег Барна і Микола Люшняк, керівники району та міста. Відкриття
благословили владики Дмитрій (Григорак) –
єпископ Бучацький і Чортківський УГКЦ, Володимир (Ющик) – архієпископ Вроцлавський
і Ґданський ЧСВВ, з участю 12 священиків.
Серед гостей були голова СФУЛО Софія Федина зі Львова, голова Об’єднання лемків
Польщі Адам Вевюрка, колишній голова Союзу
Русинів-Українців Словаччини Іван Лаба, представник Консульства Польщі у Луцьку.
Протягом двох днів лемківські пісні й танці представляли понад 70 професійних та
аматорських колективів і окремих виконавців.
Виступили ансамбль обласної філармонії
«Візерунок» (кер. заслужений артист України
М. Бабчук), народний артист України Богдан
Іваноньків, заслужений працівник культури
України, бандуристка Надія Кулик, лемківський
фольклорний ансамбль «Ґречні фраірки» (кер.
В. Куриляк) і лемківський хор «Яворина» (кер.
заслужений працівник культури В. Баран) з
Монастириська.
Справжньою окрасою концертної програми
став двогодинний виступ Національного заслуженого академічного народного хору ім. Г.
Верьовки (кер. народний артист України З.
Корінець). Ватряни захоплено сприймали також виступи фольклорного ансамблю ґуралів «Малі Рожновяки» (кер. Б. Ґжеґожек) з
Польщі (п-т Новий Санч) і жіночу фолькгрупу
«Ублянка» зі Словаччини.
Свої вироби представляли 40 майстрів
народної творчості з Тернопільщини та 20 – зі
сусідніх областей. Проводилися майстер-класи з вишивки, бісероплетіння, писанкарства
і гончарства. Відбулася презентація книжок
лемківською мовою і на лемківську тематику.
Діяла фотовиставка давніх лемківських церков. Можна було скуштувати лемківських
страв, взяти участь у спортивних іграх і змаганнях. Лемківські народні строї мали не лише
учасники концерту, але й гості. Сплелися в
єдине сміх і сльози, радість і туга, минуле і
сьогодення. Гасло фестивалю «Цне мі ся за
Тобом, мій Лемківскій краю!» стало постійним.
Вогонь фестивальної ватри вдруге спалахнув у вечірніх сутінках. Ватру запалювали
Михайло Тиханський, Ігор Дуда і Лідія Плахтій
– староста, господар і господиня Фестивалю.
У нічній молодіжній програмі вигравали гурти
«Цвіт кульбаби» з Івано-Франківська і «Завадівски батяре» з Монастириська.
Наступного дня, у неділю відбулася Служба Божа, яку духовенство проводило на сцені,
а віруючі стояли під прикриттям сонцезахисної
сітки.
Цьогорічний фестиваль проходив за дуже
спекотної погоди, лише після закриття свята почав накрапувати дощ. Свято зібрало,
за приблизними підрахунками, до 20 тисяч
учасників і гостей.
Інф. «ДЛ».

ХVIII. ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА в МОНАСТИРИСЬКУ
5-6 серпня 2017 р.

ТОВАРИСТВО
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

за збереження
історико-культурної
спадщини
На Хмельниччині діє реґіональне суспільнокультурне товариство «Переселенці». Щорічно
представники нашої громадської організації
беруть участь у Всеукраїнському фестивалі
«Дзвони Лемківщини». Цього разу офіційна делегація Поділля складалася з представників
чотирьох районів. Серед них були вчителі, медики, інженери, а також пенсіонери, студенти
та школярі з Хмельницька і Волочиська. Хмельницькі лемки з дітьми приїхали на кошти
благодійного фонду народного депутата України Сергія Лабазюка.
Делегацію хмельничан приємно вразив
розмах Лемківської Ватри в Монастириську,
усмішки її учасників, гарно вбрані у лемківських одяг діти і підлітки зі своїми бабусями і

дідусями, щирими почуттями єдиної української родини. Це була, така собі, естафета
трьох лемківських поколінь.
Цього року голові Хмельницького товариства було доручено, разом з іншими, почесну
місію підняття Державного прапора України, а
секретарю Ігорю Клюсу – підняти прапор Всеукраїнського товариства «Лемківщина».
Після фестивалю хмельничани відвідали
величний Марійський Духовний Центр у с. Зарваниця на Тернопільщини.
Наші люди свято бережуть свою культуру
і традиції, пам’ятають трагічну історію переселення, водночас налагоджують діалог добросусідства з польським народом. 18 серпня
товариство «Переселенці» зініціювало в Хмельницьку засідання «круглого столу» на тему
«70-а річниця масової депортації українців із
Польщі в 1944-46 роках». Присутні краяни І.
Клюс, І. Качурик, І. Яворський, О. Дончак, С.
Дідик поділилися спогадами і думками про давні історичні події. Учасники «круглого столу»
прийняли Звернення до облдержадміністрації
та обласної ради, в якому просили розглянути
дане питання на сесії облради і звернутися до
законодавчої і виконавчої влад України з такими пропозиціями:

Фото Іванни Склярової.

1.Засудити, згідно з нормами міжнародного
права, депортацію корінного українського населення зі своїх етнічних земель у 1944-47 та
1951 рр.
2. Визнати усіх наших співвітчизників жертвами депортації і створити умови для вирішення їх правових і майнових проблем.
3. Вимагати від польського уряду ліквідації
наслідків депортації, в т. ч. операції «Вісла»,
передбачивши спрощений режим переходу
кордону з метою відвідування прабатьківських
осель, храмів і впорядкування могил предків.
У засіданні взяла участь начальник управління інформаційної діяльності та зв’язків із
громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова. Вона відзначила вагомий внесок товариства у збереженні національної пам’яті
та патріотичного виховання молодого покоління. Відповідно до розпорядження голови
облдержадміністрації, групі представників товариства були вручені відзнаки та цінні подарунки за активну роботу в розбудові незалежної соборної Української Держави.

Микола БУКАЦЬКИЙ –

голова Ради Хмельницького
товариства «Переселенці».
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На Закарпатті лемки (лемаки) проживають від р. Ужок на північному заході до
долини р. Боржава. Це – Перечинський,
Велико-Березнянський, Свалявський та
Мукачівський райони. «Столицею» закарпатських лемків прийнято вважати с. Зарічево Перечинського району. Цьогорічна Лемківська ватра співпала зі святкуванням
465-річицею від першої письмової згадки
про Ворочево, де вперше проходив фестиваль.
Перед відкриттям свята його учасники й
гості віддали належне героям Карпатської
України та поклали квіти до пам’ятного
Хреста УСС на окраїні села. Молебень відслужив отець-капелан Мирон Михайлишин
із Польщі.
Офіційну частину фестивалю відкрили
голова Закарпатської обласної державної
адміністрації Геннадій Москаль, голова
СФУЛО Софія Федина, міський голова Перечина Іван Погоріляк, голова ВУТЛ Василь Мулеса, житель Ворочева, заслужений винахідник України Юрій Цигур. Голова
облдержадміністрації Г. Москаль традиційно
привітав присутніх лемківсько-закарпатською говіркою, закінчивши словами: «Щыро
зичу, жебы наша лемківска ватра горіла
ясно на радіст шытким лемкам, а й іх добрим сусьідам – бойкам, верховинцям–гуцулам. Бо всі мы – єдна Родина, єдина Украіна! А того, хто нам худо мыслит, най го фрас
ухопит!»
У святі взяли участь лемки з усіх районів
Закарпаття, гості з Івано-Франківської та
Львівської областей, Словаччини і Польщі.
Фестиваль лемківської культури розпочався о 14.00 год.. виступом дитячих колективів. На велелюдному святковому заході
учасників розважали виступи фольклорних
колективів, зокрема хорова капела «Бескид»
з Івано-Франківська і ансамбль пісні і танцю «Студенка» з Калуша. Проводилися
майстер-класи народних умільців і дегустація традиційних закарпатських страв і
напоїв. Гості знайомилися зі звичаями й обрядами, побутом і знаряддями праці лемків,
зокрема ткацьким верстатом без єдиного
цвяха.
Інф. «ДЛ».

VІІ. Закарпатський обласний фестиваль
«ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА»
в с. Ворочево Перечинського району 16 липня 2017 р.

VІ. КОНҐРЕС СФУЛО
24-26 серпня у Львові під час святкування
Дня незалежності України та проведення
Львівського обласного фестивалю лемківської
культури проходив VІ. Конґрес Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань. Цього року форум лемків світу відбувся під знаком 70-ої річниці сумнозвісної акції «Вісла»
(1947 р.) – кульмінації депортації українців з
етнічних земель Польщі, передусім із Лемківщини. СФУЛО – міжнародна неурядова організація, що об’єднує лемківські громади семи
країн світу: Всеукраїнське товариство «Лемківщина», Об’єднання лемків Польщі, Союз русинів-українців Словаччини, Союз русинівукраїнців Сербії, Союз русинів Хорватії,
Організація Оборони Лемківщини (США) та
Об’єднання лемків Канади. Представники
СФУЛО систематично відстоюють і захищають
інтереси України й української спільноти в
світі, останні кілька років активно допомагають
воякам АТО, біженцям із тимчасово окупованих
територій та відбудові постраждалих від війни
реґіонів.
Згідно з програмою Конґресу 24 серпня
проводилося:
– урочисте покладання квітів делегатами
до пам’ятника Т. Шевченкові;
– попереднє засідання Президії у конференц-залі факультету міжнародних відносин
Львівського національного університету імені
І. Франка.
Конґрес СФУЛО проходив 25 серпня у
сесійній залі Львівської обласної ради. Конґрес відкрили Державним гімном України та
урочистою піснею «Гори наши» у виконанні
народного ансамблю «Лемковина» зі Львова.
Отець-мітрат УГКЦ Анатолій Дуда-Квасняк
поблагословив зібрання на плідну роботу.
Делегатів і гостей привітали Олег Синютка і
Степан Барна – голови Львівської та Тернопільської облдержадміністрацій, Володимир
Гірняк – заступник голови Львівської облради,
Андрій Москаленко – заступник міського голови Львова. Присутні тепло сприйняли вітальні слова вояка 80-ої окремої десантноштурмової бригади Олексія Стафіняка – лемка
з Луганщини.
На Порядку денному Конґресу стояли наступні питання, з якими виступили:
1. Звітна доповідь Голови СФУЛО за період від 12.05.2012 до 25.08.2017 р. – доц. Софія Федина.
2. Звіт відповідального секретаря – доц.
Степан Криницький.
3. Звіт в. о. скарбника – Степан Майкович.
4. Звіт голови Контрольної Комісії – Ігор
Дуда.
5. Обговорення і звіт голів суб’єктів Федерації – Андрій Хомик (США), Василь Мулеса (Україна), Петро Сокол (Словаччина),
Богдан Віславський (Сербія), Василь Шлянта
(Польща), Зенко Галькович (Канада), Марко

Гованський (США).
6. Внесення змін до Статуту СФУЛО – О.
Венгринович, З. Галькович, , М. Гованський, П.
Ясинчак.
7. Обрання Голови СФУЛО. Були подані
три кандидатури з України: Ярослава Галик,
Степан Майкович і Василь Мулеса.
Ярослава ГАЛИК обрана більшістю голосів делегатів. С. Майкович і В. Мулеса свої
кандидатури зняли, сім делегатів – утрималися.
8. Обрання членів Президії СФУЛО. Президія обрана в складі 16 осіб:
Стефан КЛАПИК (Польща) – заступник голови на Європу.
Марко ГОВАНСЬКИЙ (США) – заступник
голови на Америку.
Канада: Андрій РОТКО, Максим МАСЛЕЙ.
Польща: Василь ШЛЯНТА, Наталія ГЛАДИК.
Сербія: Богдан ВІСЛАВСЬКИЙ, Велимір
ПАПЛАЦКО.
Словаччина: Петро СОКОЛ, Павло БОГДАН.
США: Андрій ХОМИК, Михайло ХОМИК.
Україна: Василь МУЛЕСА, Степан МАЙКОВИЧ, Софія ФЕДИНА.
Хорватія: Дубравка РАШЯНІН.
9. Обрання членів Контрольної Комісії. КК
обрана в складі шести осіб:
Ігор Дуда (Україна) – голова, Віктор Бандурчин (Словаччина), Анна Баняк (Польща),
Богдан Кикта (США), Славко Микитишан
(Сербія), Андрій Сподарик (Канада).
10. Перегляд і встановлення розмірів членських внесків.
11. Прийняття Резолюції та Звернень Конґресу.
Від 19.00 год. проходив інавґураційний
прийом, спілкування між делегатами та представниками влади, імпровізований концерт у
дворику Обласної ради;
26 серпня відбулася зустріч делегатів і
новобраного керівництва СФУЛО з пресою
та громадськістю Львова у Великій сесійній
залі Міської ради, де виступали: А. Хомик
(США), В. Шлянта (Польща), Б. Віславський
(Сербія), З. Галькович (Канада), В. Бандурчин
(Словаччина), В. Мулеса, Т. Радь і М. Горбаль
(Україна). Засідання вели Софія Федина та
Ярослава Галик.
Відтак делегати від’їхали від Ратуші
й о 14.00 год. взяли участь у відкритті ІІІ.
Львівського обласного фестивалю «Гомін Лемківщини» у с-щі Зимна Вода під Львовом.
Конґрес відбувся за підтримки Львівської
облдержадміністрації, обласної та міської
рад, Благодійної організації «Фонд братів Дубневичів».

Ігор ДУДА, Тернопіль.
Тарас РАДЬ, Львів.

Ігор ДУДА – мистецтвознавець,

.

.

директор Тернопільського обласного художнього музею.

МИСТЦІ ЛЕМКІВЩИНИ
Продовження. Поч. в №1 (106).
Різьбяр Іван КИЩАК (*1901, с. Балутянка
+1968, м. Львів) із 1949 р. працював у Львові.
Свої вміння і навики передав синам. Степан
КИЩАК (*1928, там же +2017, м. Львів) навчався в Учительській семінарії в Криниці, потім на
факультеті іноземних мов Львівського університету ім. І. Франка (1946-52). У 1949 р. організував при артілі «Укрхудожпромспілка» цех
лемківської різьби, в якому працював майстром. Цех у Львові об’єднував різьбярів-надомників із Тернопільщини. Заслужений майстер народної творчості України (2006), доцент
Львівської Національної Академії мистецтв.
Молодший брат Василь КИЩАК (*1930, там
же +1962, м. Львів) у 1942-44 рр. працював
різьбярем у м. Риманів, потім – у Львові. Член
СХУ (1959). Дружина С. Кищака Тереза КИЩАК
(*1935, с. Ростайне, п-т Ясло) – вчителька, писанкарка. З 1969 р. – учасниця хорової капели
«Лемковина» у Львові.
Львівська скульптурна школа у післявоєнний час збагатилася багатьма професійними
мистцями-лемками. Чільне місце серед них
займає Еммануїл МИСЬКО (*1929, с. Устрики Долішні, п-т Лісько +2000, м. Львів) –
скульптор лемківсько-бойківського походження. У 1956 р. закінчив Львівський ІПДМ,
згодом його викладач і професор. Член СХУ
(1957). Лауреат Шевченківської премії (1972).
Народний художник України (1978). Довголітній голова правління Львівського відділення
СХУ. З 1989 р. – ректор Львівської Академії
мистецтв. Співзасновник і дійсний член Академії мистецтв України (1996). Працював у всіх
жанрах скульптури і в різних матеріалах. Автор галереї портретів учених, художників, письменників, меморіальних таблиць. Співавтор
Монумента Бойової Слави у Львові (1970).
Різьбяр Андрій СУХОРСЬКИЙ (*1929, с.
Вілька, п-т Сянік) у 1945 р. був виселений на
Тернопільщину. Від 1946 р. живе у Львові. Член
СХУ (1958), заслужений майстер народної
творчості України (1984). Співзасновник товариства «Лемківщина», член правління ФДЛ.
Сини А. Сухорського – відомі львівські скульптори: Володимир СУХОРСЬКИЙ (*1957) і
Андрій СУХОРСЬКИЙ (*1960), члени СХУ
(обидва – 1989). Народилися і працюють у
Львові. Закінчили Львівський ІПДМ. Серед
найбільш відомих творів братів – пам’ятники
Т. Шевченку (1996), «Юрій Змієборець» (1999),
М. Вербицькому (2015) у Львові, пам’ятники С.
Крушельницькій (2013) та «Українцям – жертвам депортації» (2014) в Тернополі (у співавторстві).
Михайло ЛИХОТА (*1930, с. Злоцьке, п-т

Новий Санч +1994, Київ) – видавець, художник.
Заслужений діяч культури України. У 1945 р.
переселений в м. Копичинці на Тернопільщині.
В 1954 р закінчив Український поліграфічний
інститут у Львові. З 1958 р. працював у видавництві «Дніпро» в Києві (в 1963-91 – заступник
директора). Один із засновників товариства
«Лемківщина» у Києві. У вільний час займався
живописом. Автор циклу картин «Церкви Лемківщини» (бл. 70).
Архітектор
Степан
ВАЛЕВСЬКИЙ
(*1932, с. Перегонина, п-т Горлиці) з 1946 р.
жив у Монастириську. Закінчив Львівській
політехнічний інститут (1959, спец. «архітектура»). Працював у проектних установах Станіслава (Івано-Франківська). Серед основних
споруд – турбаза «Гуцульщина» в Яремчі
(1963-71), а також громадські будинки в
Коломиї, Калуші, Делятині, Івано-Франківську.
Художник-аматор Дмитро СОЛИНКО (*1932,
с. Жидівське, п-т Ясло +2009, м. Львів) за
фахом – інженер-лісівник, Депортований на
Донбас, потім жив у м. Бережани. В 1956 р.
закінчив Львівський політехнічний інститут,
паралельно відвідував образотворчу студію.
У 1983-93 рр. – директор Львівської фабрики
картонних виробів. Співзасновник ФДЛ у Львові
(в 1991-95 – заступник голови). Автор циклу
картин «Рідні Карпати». Розмалював іконостас
Лемківської церкви свв. Володимира і Ольги в
Шевченківському гаю у Львові.
Скульптор Іван МЕРДАК (*1933, с. Райське,
п-т Лісько +2007, м. Херсон) продовжував
народні лемківські традиції в скульптурі.
Виселений 1946 р., жив у с. Королівка Борщівського р-ну на Тернопільщині. В 1953-55
рр. вчився у Чернівецькому художньо-ремісничому училищі. З 1965 р. – у Тернополі.
Займався об’ємною різьбою по дереву і коренепластикою. Заслужений майстер народної
творчості України (1989), член НСХУ (1993). У
2002 р. переїхав до Херсона.
Від 1960 р. в Бучачі діє Дитяча художня
школа, перша в Україні серед районних
міст. Засновником школи і довголітнім її директором був Омелян МЕНТУС (*1933, с.
Петруша Воля, п-т Коросно). Родина була
депортована на Донбас, а через три роки
переїхала в Підзамочок під Бучачем. В 195159 рр. (з перервою) вчився у Львівському УПМ
(відділ «художня обробка дерева»). Серед
випускників школи – вихованців О. Ментуса,
багато відомих архітекторів і художників України: М. Нетриб’як, В. Петелько, Я. Трач, В.
Мельник, Б. Смертюк, П. Крупа, Б. Магола,
В. Негода, М. Бевз, Р. Василик, І. Гап’як, О.
Приведа, Я. Миськів, В. Легкий.

Далі буде.

Липень-вересень 2017 р. №3 (108)
26-27 серпня у селищі Зимна Вода біля
Львова, вже третій рік поспіль відбувається обласний фестиваль «Гомін Лемківщини», який
організовує товариство «Лемківщина». Чому
саме у Зимній Воді? Бо там проживають дуже
багато переселенців, у т. ч. лемків.
Цьогорічному фестивалю передував VІ.
Конґрес СФУЛО, який напередодні проходив
у Львові. Його логічним завершенням стала
участь новообраного керівництва, делегатів і
гостей у «Гомоні Лемківщини».
Відкриття фестивалю відбулося 26 серпня
о 14.00 год. із виконання Державного гімну
«Ще не вмерла Україна» та урочистої пісні
лемків «Гори наши». Після цього проводився
екуменічний молебень із участю греко-католицького і православного духовенства на чолі з
єпископом-помічником Львівської Архієпархії
УГКЦ Володимиром (Груцою).
Зі вступним словом до присутніх перший
звернувся голова Львівської обласної організації
«Лемківщина» Степан Майкович, який оголосив
про відкриття цьогорічного 3-го фестивалю.
Відтак із вітальним словом виступали голова
Львівської облдержадміністрації Олег Синютка,
голова Пустомитівської районної ради Галина
Гичка, голова Зимноводівської сільської ради
Володимир Гутник.
Після цього оголошено про покладання квітів до пам’ятників депортованим українцям із
території Польщі в 1944-46 і 1951 рр., Тарасові
Шевченку та Єпіфанію Дровняку у Львові. Староста Олексій Головатий урочисто запалив
ватру, що дала старт концертній програмі
фестивалю. Протягом двох днів виступали
хорові й танцювальні колективи, а також окремі виконавці з Львівської, Тернопільської,
Івано-Франківської областей та інших реґіонів
України, а також гості з Польщі та Словаччини.
Під час концертної програми відбувалися
презентаційні, мистецькі та спортивні заходи.
Неподалік сцени діяла виставка про історію
та культуру Лемківщини. Зацікавленість у присутніх викликала велика мапа, на якій кожен
бажаючий міг позначити місцевість, звідки походять його предки. Також діяла ярмарка, на
якій можна було придбати вироби рукоділля,
сувеніри мистецькі твори чи літературу. В
перший день проводилися змагання з футболу, в яких перемогу здобула команда «Лемківщина» з м. Буськ. Вона здолала місцеву
команду Зимної Води з рахунком 3:2. Відбувся також шаховий турнір. Після 22.00 год.
розпочалася молодіжна танцювальна програма.
Другий день фестивалю розпочався зі
Святої Літургії у храмах Зимної Води, після чого
Служба Божа відбулася на Ватряному полі.
Далі тривало продовження концертної програми, яка завершилася урочистим закриттям
свята.
Фестиваль відбувся за підтримки Львівської облдержадміністрації та обласної ради,
Пустомитівської райдержадміністрації, Зимноводівської сільської ради, молодіжного об’єднання «Молода Лемківщина», «Фундації дослідження Лемківщини» у Львові. Організатори
покрили асфальтом під’їзні шляхи, облаштували стаціонарне накриття для глядачів, місця
для наметів і паркінги.

Іванові
ФАЛАТОВИЧУ – 75!

Тарас Радь, м. Львів.

Народився 17 травня 1942 р. в с. Волтушова,
п-т Сянік на Лемківщині. Батько – зі с. Кам’янка,
мати – с. Волтушова. У 1945 р. депортований
в с. Теофіпілка на Тернопільщині. Закінчив середню школу в с-щі Козова. Служив три роки
в армії. Вчився у Кам’янець-Подільському
сільськогосподарському інституті. В 1967 р.
обраний головою сільської ради в Теофіпілці,
відтак працював заступником голови колгоспу в
селах Купчинці, Покропивна, Великій Ходачків
на Тернопільщині.
У 2007 р обраний головою осередку товариства «Лемківщина» в с. Великий Ходачків
Козівського р-ну. Від 2010 р. – голова Церковного комітету будівництва Лемківської церкви
Вознесіння Господнього в Тернополі (2013-15
рр.). Храм освячений 9 червня 2016 р.
Церковний комітет, правління Тернопільського обласного товариства «Лемківщина», редколегія часопису «Дзвони
Лемківщини» зичать Ювіляру щастя і здоров’я на многії і благії літа!

3

ІІІ. ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ГОМІН ЛЕМКІВЩИНИ»

СКОРБОТНА
ДАТА
10 вересня у Чорткові біля пам’ятного
знака «Скорбота» відбулися заходи з нагоди 73-ої річниці початку депортації етнічних українців із теренів Лемківщини,
Холмщини, Надсяння, Підляшшя та Західної Бойківщини і 70-ти річчя операції
«Вісла», які організувала районна організація «Лемківщини». Зійшлися люди, котрі
стали жертвами тих трагічних подій, їхні
діти та онуки, які шанують своїх предків,
хочуть знати своє коріння і зберегти давні
традиції.
Священики відправили панахиду, на
якій присутні молилися за переселенців,
котрі віддали своє життя за Україну на
Майдані та в АТО. Поминальний дзвін закликав до щирої молитви та вічної пам’яті.
Були покладені квіти та запалені свічки.
Про сумні події переселення та волю
до життя, участь лемків у розбудові держави та краю мали слово народний депутат України Олег Барна, представник
районної влади Іван Ванат, голова районної організації ВУТЛ Марія Бабічук. Про
історичні передумови та підстави масового вигнання українців у 1944-46 рр. мовила Ярослава Галик, нещодавно обрана
головою СФУЛО. Проникливі та тужливі
лемківські пісні прозвучали у виконанні
місцевих хористів під орудою Йосифи Овод.
Друга частина сумних заходів відбувалася у Лемківській світлиці. Голова
СФУЛО, відомий дослідник історії Лемківщини Ярослава Галик презентувала
свої книжки: «Лемківщина – край наших
предків», «Маленька українка у великому
Парижі», «Світло моїх очей». Особливо
вражає тритомник «Книга пам’яті Лемківщини, 1944-46», в якому зібрані поіменно
списки осіб, виселених із Польщі до УРСР.
Запрошені викладачі історії та бібліотечні працівники Чорткова і ближніх сіл
району зможуть використовувати ці книжки у навчальному та виховному процесі
молодого покоління. Нащадки переселенців мають можливість відшукати у
збірниках прізвища своїх батьків і дізнатися, з яких родин вони походять, коли,
звідки і куди були виселені їхні батьки і
діди.
Леся КОЖУШИНА,
м. Чортків.

Лемківська вишивка зі с. Чертіжне, Словаччина.

НАШІ ЮВІЛЯРИ –
видатні лемківські діячі
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Липень
Дем’ян САВЧАК (*3.07.1847, с. Нова Весь, п-т Новий Санч + 29.12.1912) – правник, гром.
діяч. Посол (депутат) Галицького Крайового Сейму у Львові.
Андрій ІВАНИШ (*6.07.1957, с. Завосина Великоберезн. р-н, Закарпаття) – диригент,
педагог. Заслужений артист України (1998). У 1992-2007 – диригент Нац. оркестру нар.
інструментів України (Київ). Від 2007 викладає в Київському нац. університеті культури і
мистецтв.
Андрій ГНИДЯК (*11.07.1917, с. Рокитівці, окр. Меджилабірці, Словаччина +1.05.1995, м.
Пряшів, Словаччина) – церк. діяч, педагог. Від 1954 викладав у Пряшівському Університеті
ім. П. Шафарика (з 1970 – проф., у 1978-84 – продекан). Член Митрополичої Ради Православної церкви в Чехо-Словаччині (1952-92).
Василь МУЛЕСА (*15.07.1957, с. Зарічове, Перечин. р-н, Закарпаття ) – письменник,
журналіст. Член НСПУ і НСЖУ. Голова Закарпатської обл. організації ВУТЛ, редактор газ.
«Лемки Карпат» (2009-14). Голова ВУТЛ (з 2014). Член Президії СФУЛО (з 2017).
Іван КОВАЧ (*1.08.1937, с. Руський Керестур, Сербія +18.04.1992, м. Новий Сад) –
композитор, педагог. Директор Муз. Школи ім. І. Байча в Новому Саді, професор і декан
Академії Мистецтв. Голова Спілки композиторів Воєводини. Син М. Ковача.
Серпень
Володимир СУХОРСЬКИЙ (*8.08.1957, м. Львів) – скульптор, член НСХУ (1989). Працює
у Львові. Батько – зі с. Вілька, п-т Сянік.
Лука БІГАНИЧ (*10.08.1927, с. Волосате, п-т Лісько + 26.09.1995, м. Львів) скульптор,
член СХУ (1958). Працював у Львові.
Петро ТРОХАНОВСКІЙ (Петро Мурянка *10.08.1947, с. Пархов, в-во Ліґниця, Польща)
– поет, редактор, гром. діяч. Реґент церк. хору в Сяноку (1978-82) і Криниці. Співзасновник
Лемківської Ватри і Стоваришиня Лемків у Польщі. Редактор часописів «Голос Ватри»
(з 1986), «Бесіда» (з 1989), «Лемківского Календаря» (з 1993). «Лемко року 1984, 1987».
Батьки – зі с. Білцарева, п-т Новий Санч.
Василь БІЛЯК (*11.08.1917, с. Крайня Бистра, окр. Свидник, Словаччина +6.02.2014, Братислава) – парт. діяч. Перший секретар Пряшівського крайового комітету КПС (з 1958),
секретар і перший секретар ЦК КП Словаччини (1962-68). Секретар і член Політбюро ЦК
КПЧС (1968-88). Член (депутат) Народних Зборів ЧС (1960-89).
Теодор МАЛИНЯК (*13.08.1937, с. Берест, п-т Новий Санч +5.09.2002, США) – гром. діяч.
Член (з 1979) і голова (з 1985) 1-го Відділу ООЛ у Нью Йорку. Член Контрольної Комісії,
заступник Голови СФУЛО.
Вересень
Юрій ГУЗЕЙ (*16.09.1937, с. Убля, окр. Снина, Словаччина) – краєзнавець. Директор Окружного краєзнавчого музею в м. Гуменне (1966-90).
Василь ПОЛУМАЦКАНИЧ (*21.09.1957, с. Великі Глібовичі, Перемишлян. р-н, Львів.
обл.) – лікар. Працював заст. головного лікаря Львівської залізниці, гол. лікарем санаторію
Локомотиво-ремонтного заводу. Від 2001 – гол. санітарний лікар Городоцького р-ну. Голова
Городоцької районної ради (2006-16). Член правління обл. товариства «Лемківщина».
Батьки зі с. Команча, п-т Сянік.
Степан БУБЕРНАК (*28.09.1947, с. Ягільниця, Чортків. р-н, Тернопіль.обл.) – педагог,
краєзнавець. Організатор сільського музею в Ягільниці (1979). Член НСКУ (2002). Заслужений працвник культури України (2003). Мати – із с. Брунари, п-т Горлиці.
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Теодор КУЗЯК

Роман ВАРХОЛ. ПІДКОВА ПЕГАСОВА,

або Кобзарь по-лемківски. Вершы. – Львів, 2017. - 120 с.
...І зас рідном бесьідом зо своім чытачом розмавлят Роман Вархол. Книжка єст адресувана
цьінителям образового лемківского слова.
Автор і выдавец зложуют найшчыришу дяку голові Львівской областной орґанізациі
«Лемківщина» Стефанови Майковичу, сыну Грица, котрий матеріяльно поперав выданя той
книжкы.
Артистичне оформліня сповнила лемкиня Марія Янко. Збірка вышла в авторскій редакциі.
Складат-ся з двох части: «Шугай на вранім конику» і «Народы і моцарства». Дале подаєме оддільни вершы зо першой части збіркы.
Од редакторя: Єден знани поета зо Львова якоси повідав, же лемківска гвар єст бідна і ся
не надає до вершуваня. І посилав-ся на Б. І. Антонича, котрий писав літературном украіньском
мовом. Панове, не вірю! Примір тому – модернова поезия Р. Вархола.
Про авторя
Роман ВАРХОЛ вродив-ся 24 грудня 1956 р. в с. Нагірянка, рейон Чортків, област Тернопільска. Отец походит зо с. Завадка Риманівська, п-т Сянік на Лемківшчыні. Скінчыв факультет
фільольоґиі Львівского університету ім. І. Франка (одділ украіньской мовы а літературы).
Член Національного Союзу писателів Украіны од 1994 р. Лявреат Медженародовой літерацкомистецкой премиі ім. П. Куліша, Літерацкой премиі ім. М. Шашкєвича. Одзначений Почесном
медальом НСПУ. Выдав зверх 40 збірок поезий. Осібни вершы сут тлумачени чужынецкими
мовами.
Робит научытельом в середній школі во Львові.
***
з поду до ямы,
***
Чары коника враного
з ямы – на під,
Ненавист і борба
серце діточе познало,
грає по нотах –
сут в гнізьді осинім.
як прадідовим гребеньом
пряче-ся встыд.
Кривдує-ся торба
гриву не в казцьі чесало.
і котит-ся з горба.
*
*
*
Побратимови вірному
Обертат-ся корба
Не кажда дорога
вівса і меду принесу...
на глас не в пустині.
провадит до Рима,
захце – приведу до церквы
Ненавист і борба
не кажда примовка
і до костела на мессу.
як псы на гостині.
пьє з ґарла до вовка,
***
***
як шчесьтя Лемкове
Спомагат ґазду Пантократор,
на хвильку задримат, Од Креницьі до Іршавы
срібна жыла гніздо звила.
худібку, птицю благословлят, злий язык (ніт спасу!)
рыхтує ангел рай насушчний –
розплескат, розбовкат Процесуют-ся державы,
цапа роблят з мотовила.
капелюш жмурит-ся
о гріхах шугайских
сьваточний.
і сьміхах батярских.
***
Жалує ґазду Пантократор,
О норах і тхорах,
На хырбет Карпат
за руку водит до церковцьі,
о павах писаних...
ногом стан
як вітец, гладит по головцьі
Лем тін од сонейка як шугай
(не дыхат стоголовий кратер).
на волах мадярских, або
на луках зелених,
зацний пан...
О РАТКАХ
на горбах вівсьяних. на гірскій хырбет,
Тісячы років тому
на долину,
медведя звали ратко...
***
што варит сіль
Потомкы стали людми
На зеленім на горбочку
і місит глину.
і пришли до Завадкы.
шыє кравчык наш сорочку –
чудо сьвіта осме
***
***
Бог до раю возме.
Серна – з рысаком,
Замешкала Русь в Бескидах,
а сомар
зберат губы і козарі,
***
так ся привязав
з вовком вадит-ся і з диком,
Таньцує чардаш обарянец,
до сома,
грає на флоярі.
знимкує-ся адзимка...
же носит-ся з ним
На семім небі єст сыпанец
***
як з дітваком.
Баюса з Перегримкы.
За горами – Лемківшчына,
***
горди букы яко князьі,
***
Красна церква в Креницьі...
што не село, то вошчына,
Без когута
Ангел Петра Мурянкы
профіль поту на пінязьі.
хыжа шута.
благословлят мурянкы.
Не о раю Лемко збыхат –
Без брехача,
Шаблі сплят і рушницьі.
о насушчнім ґазда мыслит,
без рогача...
на дітину так не дыхат,
І без того
Красна осьін в Креницьі...
як на ґрунт... Дух Осмомысла парашута,
Півцисарства здобуду,
ден і ніч одесну стоіт,
што з льотниска
звиджу рай – не забуду
руску правду рецитує,
влече кача.
образ той парадницьі.
босорканя уцьі доіт
***
***
і удає, же не чує.
З оповідкы дідовой
Гача на кача выміняв
пришла сова-кральова
***
ґазда з Гировы –
до ня.
Ішчы жадных царств не было, лавровий вінец
Позерат
а юж Дунай тихо тюк.
выплела му свиня.
на мій капелюш.
О любови
***
Позерат
дівчаткови
Оріхова Одрехова
на мого коня.
під явором шугай рюк.
і Терстяна капустяна
Карий молив-ся підкові,
Повідат,
не заплатят як рогове,
пец підпавча пьюк.
же єй прислало
не продадут нич до Яна.
шварне дівча
***
***
по мене,
Не такым быв колиси сьвіт –
бо з яблони
я чув-ся в нім як рыба в ріцьі, Фучало і пишчавка –
дві забавкы
юж впало
завидували камняницьі,
яблочко червене.
як нюхав-єм шовковий квіт... діточых років
не стишуют кроків
Не тоты букы і ялицьі,
***
в памняти моій,
пес Тарош і таркастий кіт.
Така
была
слизґавиця!..
поят – не напоят
Фрасы смолу не мішали,
***
спомином душу,
крайом пекла чеперали –
Гріхы на горбі
райом роблят сьвіт.
реготала-ся улиця.
носит марнота,

ДОГАСАЮЧА ВАТРА
Закінчыня. Поч. в №1, 2 (106, 107).
Знаш, Грицю, што ня тішыт? Же бесьідуют
по свому, не забыли, як дакотры... Хоц не
можу зрозуміти, чом тота наша молодіж не
хоче зоставати на селі. Прецін, нашы села
такы сут чудови в своій красьі, и то в каждій
порі рока. Як мож не любити тоту земличку?
А ци ты знаш, яка то приємніст выіхати ярю в
поле орати? Як выореш першу скыбу землі,
а она пахне, розігріта весняным сонцьом. Як
зыйде перше зерно и зазеленіют загоны, аж
ся серце радує. А тоты прекрасни лукы, повни
квітя. Або, як сой так в неділю ляжеш на тій
квітчастій луцьі, коли ишчы роса не обісхла,
то аж ся в голові крутит од тых ароматів, коли
доходит сьпів пастухів з верхів, а зо дзвіницьі
несе ся голос дзвона, товды так барз радісно
на души.
Я знам, же и молодіж має своі права. Знам,
же и єй захоплює гірска краса, но лем коротко,
як туристів. Скоро вертают тоты молоди люде
до міста и забывают про своє рідне гніздо.
Я знам, же молоди мают своі права. Знам,
же люблят музыку. Я тіж люблю нашы сьпіванкы. Часто подают іх по радию з Пряшова.
Раз невіста зо сыном забрали ня на «Маланку».
Не хтів єм ити, же де мі там, старому на забаву,
а они обоє: подте и подте, будете відіти, яка то
крас забава. Там и старшы будут. Выстроіла
ня так, же єм выглядав як передвоєнний панграф. Посьідали зме до того ґрата «Сирены»
и поіхали. Знаш, Грицю, же барз ся мі сподабало, барз красьні молодіж ся бавила, аж мило
было смотрити. И мы стары, разом в купцьі
нашли місце при єднім стольі. Славко, мій сын,
принюс кварту палінкы, прекуску и так гварит:
«Но, няню, мате ту фляшку, честуйте ся, жебы
ся вам не цло, а я піду таньцювати».
Так зме скоро розчестували, же занедовго
нашла ся друга фляшка и зачали зме сьпівати
давни нашы пісьничкы. Аж нам браво били и
просили сьпівати дале. Посьідало при нас дуже молодых, наприносили палінкы и так сьпівали зме аж до рана.
Видиш, Грицю, и старий з молодым ся згодит! Довги волосья и бороды ня не зражают,
лем треба ся поцтиво заховувати. Наши вітцьове тіж носили довге волосья, так и тепер на
такє мода ся навертат.
Я ти оплітам своє, Грицю, а ты слухаш и

нич не оповідаш.
– Знате што, Ильку? Я барз рад слухати,
як вы оповідате. Мешкам в місьті, там нич
цєкавого ся не діє – до роботы и з роботы, так
штоденно. А коли мам хвилю вільного часу,
старам ся втечы з міста на село, до нашых гір.
Знате, же я барз рад быти на селі.
Илько покывав головом.
– Я о тім знам добрі, Грицю, же-с не міг
вернути до рідного гнізда, але приход до нас и
най буде ти рідным. Приход до мене, до старого
Илька, барз рад буду, коли лем загостиш. Я юж
одталь ся не рушу, аж ня покладут там, коло
мойой небіжкы жены.
Илько показав опаленим патыком на цмонтір, коло старой деревяной церковкы, зарослой кряками. –Лем мі остало на тото чекати.
Старий чловек смотрив на догасаючу ватру. По зморшченім лици потекли му дві стружкы слез и пропали в густых, сивых баюсах.
Смотрив єм то на діда, то на догасаючу
ватру. Як они обоє были подібны до себе! Гасне поломін ватры, лем часом вітрик піднесе го
над спалени головні, и штораз барже притихат, принижат ся до земли. Тихне дідо, пригорблений над ледво тепым огньом, а з ним гасне
його поколіня.
Одвернув єм ся в другу сторону, и скоро
втер своі слезы, котры так раптовно мі покотили ся по твари.
– Но, будте здрави, Ильку, бо я юж мушу
ити до автобуса.
– Є, але ты зайд до нас, нашы юж хыбаль
вернули, бо з комина ся курит. Было бы ім неприємні, же-с не вступив.
– Не годен єм, Ильку, – мушу вертати. Повічте ім, же-м не міг. Останте з Богом!
Лишыв єм Илька при згаслім огню. Так зостав в моій памяти, зо псом при ногах, Бровком, вірным приятельом.
Слова Илька легли мі на серци великым
тягаром. Не вступив єм юж до хыжы зато, бо по
бесьіді з Ильком почув єм жаль до його сына
а невісты. Може неслушно? Не розсуджу. Лем
думам, же такых одданых душом и серцьом
рідній земли, єст більше, але вшытко вказує
на то, же чекат іх така сама доля, як близко
вісемдесьятлітнього Илька Пандяка.
Літ.: Теодор Кузяк. Догасаюча ватра. –
Криниця, 2001. – С.72-81.

Т. Кузяк. Село Воловец на Лемківшчыні.

СЬВІТ НІМИНИ
Лемківскій гумор

Доячка а Корова

Приходит доячка пияна на ферму доіти коров.
Корова: – Зас ся напила?
Доячка: – Му-у...

Зазуля

– Зазуля, зазуля, накукай мі літ!
– Ку...

– А чом так ма ...

Злота жабка

Зьімав хлоп злоту жабку.
– Выконаш моі три жычыня – одпушчу!
– Што ты, чловече добрий, я не злота
рыбка!
– Втовды хоц єдно.
– Но, попрос.
– Хцу, жебы-м мав вшытко.
– Ід домів. Мав єс вшытко...
Літ.: Ігор Дуда. Лемківскій гумор. –
Тернопіль, 2014. – С.305.

Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, ґадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.
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