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Президенту
Республіки Польща
Анджею ДУДІ,
Братньому народові Польщі.
Копії: Організації Об’єднаних Націй
Парламентській Асамблеї
Ради Європи
Високоповажаний
Пане Президенте!
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань – офіційно зареєстрована
міжнародна організація лемків, що проживають у країнах Європи, Америки та інших
континентах світу. Вона створена і для
збереження пам’яті про злочини проти
людства колишніх тоталітарних режимів, із метою недопущення подібних дій у
майбутньому, не можуть залишатися осторонь і промовчати у період, коли частина польського політикуму, котрий, на
наш погляд, через свої політичні амбіції,
страждаючи на «короткозорість», живучи
найближчими виборами, використовує пам’ять про минулий біль народів Європи у
своїх політичних цілях, на законодавчому
рівні намагається спотворити європейську
історію, перекреслити демократичний розвиток України, досягнуті в останні десятиліття порозуміння поляків та українців за
принципом – «Прощаємо і просимо прощення!»
У Ваших руках, Пане Президенте, нині
на підписі про затвердження перебуває
відомий майже всьому світові законопроект
про Інститут Національної Пам’яті Польщі,
що стосується українських націоналістів,
від якого, без перебільшення, залежать
добросусідські відносини держав Польщі
та України, їх європейське майбутнє, що
передбачає насамперед право людини на
правду, її гідне та безпечне життя.
Сподіваємося, що Вам вистарчить розсудливості не підливати олії у вогонь, що
розпалює нинішня влада Росії в Україні,
переслідуючи свої імперські амбіції у центрі
Європи, вишукуючи зло там, де його немає!
Вважаємо, що найкращим виходом із
ситуації, що склалася навколо цього доленосного документа, є відтермінування його затвердження, аби він сприяв не помсті
за минулі чужі гріхи, а консолідації нинішніх
народів Європи, глибшого розуміння причин
і наслідків великої європейської трагедії ХХ
століття – Голодомору, Голокосту, масових
депортацій, війн та розрухи. Розриті історичні могили політиками різних мастей і
держав ще ніколи не сприяли суспільному
прогресу, справедливості та спокою на
Землі!
З повагою і надією –
Голова Світової Федерації
Українських Лемківських Об’єднань
Я. Галик

Євген МІСИЛО

МІЙ ДЕКАЛОГ

Кожен із нас визнає якийсь «Декалог».
Необов’язково це є «Десять заповідей», висічених на кам’яних таблицях, переданих Яхве
Мойсеєві на горі Синай. Хоча й написані вони
Юдеєм для Юдеїв, що однак, не перешкоджає,
аби також і Поляки, як увесь загал католиків,
визнавали їх за фундамент своєї віри, замінивши суботу (шабат) на неділю, як «святий
день» згідно IV-ї заповіді. Це може бути декалог моральних вартостей – дотримання, або
недотримання яких – у щоденному житті, в
бізнесі, у стосунках між нами, справляють те,
що людина є «порядною» або «свинею».
В Польщі, на наших очах триває перебудова, а радше руйнування до тогочасного декалогу вартостей, побудований з такими зусиллями після 1989 р. Також того, який був
підставою стосунків не лише поміж самими
поляками, але й Поляків з іншими народами,
з іншими державами, Також із Українцями й
Україною.
Може він не був ідеальним, і, як Мойсеїв
закон – універсальним. Однак у порівнянні
з тим, що пропонує нам теперішня влада,
посли, ПіС, він був просто порядним. Тепер
це є декалог зневаги і ненависті. Властиво
проти всіх. Також і Українців. Оскарження у
виродженій, генетичній злочинності, націоналізмі, колабораціонізмі з гітлерівцями, публічно висловлена зневага до української державної символіки, заперечення української
державності чи навіть існування українського
народу, стали нормою, навіть у польському
Сеймі.
Яким є мій декалог? Це швидше збір істин,
якими керуюся в моєму житті й праці історика.
Далеко йому до ідеалу, як і мені самому, але є
мій. Вірю в нього й буду його дотримуватися,
незалежно від того, чи хтось визнає це єрессю
або злочином. Поки ще можна.
І. Окрім «польського народу» в Польщі живуть також «Громадяни» – Білоруси, Литовці,
Німці, Татари, Українці, Євреї та багато інших
націй. Усі – я і Ви – щоденною своєю працею
і лояльною поставою до польської держави
доводимо, що Польща є нашою Батьківщиною.
ІІ. Акція «Вісла» була комуністичним злочином і злочином проти людства. Метою остаточного розв’язання українського питання в
Польщі було виселення Українців з їхніх етнічних земель і полонізація, а не ліквідація УПА.
ІІІ. Українська Повстанська Армія (УПА) та
її воїни були, є і будуть для Українців у Польщі
героями, які захищали їх від примусової депортації до «совєцкого раю» (1944-1946) і
під час Акції «Вісла» (1947), від мордування
польським підпіллям і військом. Боролися й
гинули за вільну Україну, вірячи, що вона «воскресне», вірні до кінця даній присязі.
IV. Українці – жертви комуністичних і нацистських репресій, є єдиною категорією громадян Речі Посполитої, яких законом позбавлено права на визнання їхніх страждань
несправедливими, права на перегляд виконаних щодо них судових вироків, права
на відшкодування за ув’язнення, смерть і
завдані кривди, згідно зі стандартами, які закон гарантує всім Полякам – жертвам комуністичних і нацистських репресій.
V. В Польщі після війни існували табо-

ри, в яких були ув’язнені й замордовані
тисячі Німців, Сілезців й Українців. Влада
демократичної Польщі, яка після 1989 р.
визнала ув’язнення і смерть Поляків у гітлерівських і сталінських таборах за злочин
геноциду і засудила його, досі противиться
визнанню ув’язнення Українців в польському
концентраційному таборі Явожно (1947-1949)
злочином комуністичним і злочином проти
людства.
VІ. Це польська держава і Поляки були
окупантами українських земель, а не Україна
й Українці – польських.
VII. «Волинська різня» була трагічним фіналом багатовікової окупації України та її земель Польщею, кривавою ціною, яку Поляки
заплатили за свою погорду супроти Українців і
нищення їхніх прагнень до незалежності.
VIIІ. Під час ІІ-ої світової війни в боротьбі
з німецьким ІІІ-ім Рейхом, в тому числі – за
визволення Польщі, полягло щонайменше 3
млн. солдатів-Українців. Це у 25 разів більше,
аніж під час війни на всіх фронтах, полягло
Поляків (120 тис.) і набагато більше, ніж всіх
вояків США, Великої Британії й Франції, разом
узятих (загалом бл. 1 млн.). Ставити Україну й
Українців у новому законі Польського Інституту
Національної Пам’яті поруч зі сталінськими й
нацистськими злочинцями є образою пам’яті
жертв, яких український народ зазнав під час
війни в боротьбі з німецьким окупантом.
ІХ. Кожен вбитий, полеглий, померлий під
час війни має таке саме право на могилу і на
увічнення, чи то у формі хреста, чи іншого
знаку. Так само Поляк, як і Українець, Єврей
чи Німець, воїн АК чи УПА, Червоної Армії чи
німецького вермахту. Використання їх смерті
у тимчасових політичних цілях має бути заборонене законом, а знищення їх могил і місць
пам’яті – підлягати покаранню й піддаватися
засудженню.
Х. Не буде вільної Польщі без вільної
України!
Євген МІСИЛО (пол. Eugeniusz Misiło, нар.
1954 р. м. Лєхова, Польща) – польський історик та архівіст українського походження.
Директор приватного Українського Архіву
у Варшаві, колишній співробітник Польської
Академії Наук, член Наукового Товариства
імені Т. Шевченка у Львові та Нью Йорку.
Предки Є. Місила походять із Перемищини, звідки були депортовані під час операції
«Вісла» до Вармінсько-Мазурського воєводства.
Займається дослідженням українсько-польських відносин у ХХ столітті, національновизвольних змагань України, історією ЗУНР,
діяльності ОУН і УПА, депортації українців
1944-1947 років. Вивчає й збирає інформацію
про злочини поляків проти українців під час
Другої світової війни, а також депортацію
українців до УРСР та операцію «Вісла».
Збирає та опрацьовує приватні архіви Д.
Донцова, О. Кисилевської, а також об’єднань
і організацій «Просвіта», «Рідна Школа»,
УНР, УСС, УГА. Займається публіцистичною
діяльністю. Регулярно друкує історичні розвідки у газеті «Наше Слово».
Джерело: Веб-сайт: Всеукраїнський часопис «VOX-POPULI». 3.03.2018 р. С. Гринчишин.

КОНКУРС СФУЛО

на кращу емблему-логотип до 75-ліття Депортації
9 вересня 1919 р. минає 75 років від
початку Депортації українців з історичних етнічних земель Польщі до УРСР у 1944-46 рр.
З метою гідної підготовки до вшанування цієї
сумної ювілейної дати та увічнення пам’яті
про трагедію 483 тисяч українців Закерзоння,
СФУЛО ініціює:
1. Видання друкованої продукції (марки,
конверти, буклети, інформаційні листівки).
2. Випуск ювілейних монет і значків.
У зв’язку з цим СФУЛО оголошує Конкурс
на кращу графічну ідею-символ (емблемулоготип) до 75-ліття Депортації.
У Конкурсі можуть взяти як фізичні, так і

юридичні особи. Участь у Конкурсі – безкоштовна.
Проекти присилати в електронному вигляді
на адресу: webmaster@iemko-ool.com
Термін подачі робіт – до 1 травня 2018 р.
Кожен учасник повинен, разом із поданим
проектом, надати супровідний лист із наступною інформацією: ім’я, прізвище, поштова та
електронна адреси, мобільний номер телефону.
Конкурс проводиться у два етапи. Перший
етап передбачає відбір Оргкомітетом до трьох
конкурсних робіт у кожній номінації. Другий передбачає визначення переможця Конкурсу із

затвердженням на засіданні Президії СФУЛО
у с. Ждиня, Польща.
Переможець Конкурсу в кожній номінації
нагороджується грошовою премією в розмірі 2 000 грн., а також отримає платне
замовлення (3 000 грн.) на виготовлення
периферії: а) логотип на конверт і марку; б)
модель ювілейної монети (аверс і реверс).
Про результати Конкурсу учасникам буде
повідомлено до 1 серпня 2018 р.
Склад Організаційного Комітету: Андрій Хомик, США – голова, Ярослава Галик,
Мирослав Дмитрах, Ігор Дуда, Степан Майкович.
24.02.2018 р.
Оргкомітет

ХРОНІКА НОВИН
Презентація абетки-енциклопедії

24 січня о 18:30 год. у книгарні «Є» (Львів,
просп. Свободи, 7) відбулася презентація абеткиенциклопедії «Антонич від А до Я» («Вид-во
Старого Лева») за участю Данила Ільницького
та ілюстраторів книжки Людмили і Володимира
Стецьковичів. Модераторка – Катерина Міхаліцина.
Гасла, підібрані Д. Ільницьким на кожну літеру
алфавіту, розповідають про те, кого любив та які
львівські театри й кав’ярні відвідував Богдан Ігор
Антонич, про вірші як «формули екстази», про
талант до скрипки та пензля, про поліглотство
та книгоманство Поета. А неймовірні ілюстрації
творчого дуету Стецьковичів, що містять уривки
листів, фрагменти фотографій Б. І. Антонича, творять барвисту мапу життя «сонцепоклонника». До
слова, саму мапу Львова з усіма знаковими для
Поета локаціями, читач також знайде в енциклопедії.
Абетка-енциклопедія – це з одного боку, розповідь про Антонича-дітвака, який може стати
добрим другом для сучасної дитини. А з іншого
– оповідь про внутрішню людину з її неосяжними
світами, несподіваними думками, ідеями, почуттями. «Хоча Антонич був комунікабельним і активним
літератором, найцікавіше, що нас із ним пов’язує,
– діялося в його внутрішньому світові (у голові, у
серці), і врешті ставало тим, що ми називаємо літературними творами. У кожного з нас – свій Антонич,
і сподіваюся, книжка «Антонич від А до Я» дасть
простір для творення свого образу письменника», –
зауважив Данило Ільницький.
Т. Радь

Свято Пущення у Чорткові

У неділю, 11 лютого у приміщення «Лемківської
світлиці» відбулася зустріч лемківської громади
міста Чорткова і району для спільного відзначення
свята Пущення (лемк. Пушчаня). Це традиційне галицьке свято відзначають перед Великим Постом.
Голова Чортківської районної організації «Лемківщина» Богдан Дудяк зазначив, що лемки завжди
шанували давні християнські традиції свого народу,
які передавалися і передаються з роду в рід, із
покоління до покоління.
Право провести загальний обряд молитви було надано найстарішій лемкині Марії Бурдяк. Із
запаленою свічкою пані Марія проходила по залу,
закликаючи усіх до згоди, любові та прощення.
Серед численних гостей на святі були присутні й представники міської влади – міський голова Володимир Шматько, його заступник Роман
Тимофій, начальник відділу культури, туризму,
національностей та релігії Наталія Ващишин.
Звертаючись до присутніх, В. Шматько щиро
подякував лемкам за запрошення. «Я радію з
того, що маємо у Чорткові таку чисельну етнічну
групу українців, які є прикладом згуртованості,
шанобливого ставлення до своїх традицій і культурних надбань. Зберігаючи свою самобутність, ви
додаєте ще більшої унікальності нашому місту й
українській культурі, що виткана з безлічі яскравих
явищ, – сказав він.
Свято Пущення продовжилося виступами аматорських колективів, які додали святкового настрою
краянам. Ведуча концертної програми – Ольга
Піскова.
І. Ольшаковський

Драма-концерт про долю лемків
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ХРОНІКА НОВИН
Закінчення.
1 березня о 19:00 год. на сцені Львівського
національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької відбулася драма-концерт лемківської пісні заслуженої артистки України Галини Баранкевич
«Вигнані з Раю». Режисер-постановник – народний артист України Ростислав Держипільський. Автор сценарію – Таїсія Люта. Диригент
– Богдан Ткачук. Вистава присвячена 70-ій річниці операції «Вісла» (1947 р.).
Мета цього заходу – згадати трагічну історію депортації лемків та прекрасний світ
Лемківщини до виселення. Доля вигнання – нескінченний шлях повернення. Сюжет драмиконцерту дає змогу глядачам повернутися у
минуле, заглибитися таємничими стежками
у Карпати, милуватися шедеврами любовної
лірики, побувати на лемківському весіллі, в
гострому гуморі відчути непокірний характер
цього стародавнього гірського етносу. У концерті звучать близько 20 автентичних пісень у
супроводі оркестру і молодіжного хору акторів
Івано-Франківського обласного муздрамтеатру
ім. І. Франка, а також урочиста лемківська пісня «Гори наші» у виконанні хорової капели
«Бескид»(керівник – Петро Чоловський).

«Вигнані з Раю» – це театральне дійство, що
поєднує в собі класичну виставу з народними
лемківськими піснями і танцями. Веселі історії
дівування і першого кохання, справжнє весілля
з бійкою, радість материнства і проводи на
війну, любов до рідного краю і віра в кращу
долю Це розповідь про минуле і трагічне.
Вистава вийшла не дуже сумною і не надто
веселою.
Проект
реалізований
за
підтримки
Благодійного фонду «Україна Інкогніта».
Інф. «ДЛ»

Пам’яті о. Михайла Вербицького

4 березня (неділя) лемківські громади
Львова і Тернополя відзначили 103-ю річницю
від дня народження о. Михайла Вербицького
– автора музики Гімну України. Велелюдні
заходи, незважаючи на мороз, проходили в
с. Млини, Польща, де похований о. Михайло.
Представницьку делегацію з України очолювали голови облдержадміністрацій Олег Синютка (Львів) і Степан Барна (Тернопіль).
Разом із членами львівських товариств «Лемківщина», «Надсяння» і «Закерзоння», взяли
участь і парафіяни Лемківської церкви Успіння
Пресв. Богородиці з Тернополя.
П. Трач

Володимир ШУРКАЛО, Володимир ЧАБАН.

НАША ДРУГА ДОМІВКА
1. Старий хрест
із Радоцини.
2. Пам’ятник у
с. Сокільники
3. Церква Вознесіння Господнього.
4. Церква Св. Косьми і Даміана.

Ігор ДУДА – мистецтвознавець,

.

МИСТЦІ ЛЕМКІВЩИНИ
Продовження. Поч. в №№ 106-109.
Здобувши мистецьку освіту, словацькі лемки пов’язували своє життя і творчість із педагогічною роботою, або з різних мотивів (А. Вархола, П. Лопата) емігрували до Америки, де
знаходили кращі підстави для розкриття таланту.
Найвизначнішою фігурою в мистецькому
житті Пряшівщини був Дезидерій МИЛИЙ
(*1906, с. Кийов +1971, м. Братислава) – живописець і педагог. Закінчив Пряшівську Учительську Семінарію. В 1926-33 рр. вчився у
Художньо-Промисловій Школі в Празі. Працював
директором початкової школи, Учительської
семінарії. Відтак – професор Словацького політехнічного інституту (1948-49) та Інституту
образотворчого мистецтва у Братиславі (194971). Народний художник Чехо-Словаччини
(1971). Малював карпатські казкові краєвиди
та побутові мотиви.
Степан ГАПАК (*1921, с. Пінковці, окр.
Михайлів) – художник, мистецтвознавець,
педагог. Закінчив Учительську Семінарію в
Ужгороді (1944) та Академію образотворчих
мистецтв у Празі (1953). Відтак – викладач
і професор Університету ім. П. Шафарика в
Пряшеві (з 1953).
Павло МАРКОВИЧ (*1924, с Чертіжне,
окр. Гуменне *2006, м. Пряшів) – художник,
етнограф, педагог. Закінчив педагогічний факультет Братиславського Університету. Викладав малярство у Вищій Педагогічній школі
(1953-60), був доцентом Університету ім. П.
Шафарика в Пряшеві (1960-91). Малював
карпатські краєвиди в техніці пастелі. Автор
монографій: «Українські народні хрестикові
вишивки Східної Словаччини» (1964), «Українські писанки Східної Словаччини» (1972).
Словацька Пряшівщина історично пов’язана з українським Закарпаттям.

Західне Закарпаття, Україна

Широкою
підковою
оточила княжий Львів
земля
Пустомитівщини.
За свою багатовікову історію немало бачила вона, немало пережила.
Попри всі лихоліття, які
випали на її долю, ця
земля завжди була готова прихистити гнаних
недолею, що особливо виявилося після Другої світової війни. Саме тут осіло немало
вигнанців, яких силоміць депортовано з українських етнічних земель у Польщі, Кожна восьма
родина прибула сюди внаслідок драматичних
подій 1944-46 років. З них немалу частину
складають лемки. Непростим був їх шлях до
підльвівських сіл та містечок. Чи не більшість
були вивезені в східні та південні області УРСР,
звідки правдами і неправдами, зазнаючи неймовірних поневірянь, добиралися ближче до
рідних сторін із надією, що невдовзі зможуть
дістатися рідного дому. На жаль, облаштувавшись на новому місці, прийшлося зупинитися
надовго.
Звиклі до нелегкої праці, лемки швидко
адаптувалися до нових умов, але у снах ще
довго приходили до них зелені Бескиди з їх
стрункими смереками, шумливими потічками,
рідними домівками на узгір’ях. Не під силу
було швидкоплинному часові приспати в їх
серцях тугу за рідною Лемківщиною. Не раз,
у зверненому на Захід задуманому погляді,
можна було відчитати: «До гнеска баную
за тобом, моя Земле!» Попри всі принади
колгоспного «раю», в який їх незабаром
загнали, люди давали собі раду: зводили
хати, ростили дітей, вирощували рекордні
врожаї на присадибних ділянках. Близькість
великого міста сприяла здобуванню освіти
та працевлаштуванню. Лемківські родини
гармонійно розвивалися – молодь відкрила
горизонти цивілізації, старші ж берегли і передавали традиції роду: мову, фольклор,
звичаї, обряди, – все те, що зветься етнокультурою, те, що живить нас соками прабатьківської землі, робить нас народом, а не
просто населенням. Особливий поштовх
утвердженню почуття етнічної причетності
в середовищі молоді, яка вже народилася в
Україні, дала можливість відвідувати Лемківщину, бачити своїми очима те, про що з тугою
згадували батьки.
З часом прийшло усвідомлення потреби
гуртування лемківської спільноти реґіону.
Першим, надзвичайно дієвим кроком стало
створення у 1969 р. хору «Лемковина», який
невдовзі став широковідомим в Україні і за
рубежем. Репертуар і мистецька досконалість
«Лемковини», яким визначальною мірою завдячуємо довголітньому її керівнику Іванові
Кушніру, не залишили байдужим нікого, а що
головне – згуртували лемківську спільноту.
Лемки вийшли з тіні, сміливо заявили про
себе, показали, що не розчинилися безслідно
у безкрайньому морі «єдиного совєтського народу», що зберегли і плекають свою неповторну самобутність.
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Із наближенням краху тоталітарної системи зроблено наступний крок. У липні 1988 р.
у Львові відбулися Установчі збори обласного суспільно-культурного товариства «Лемківщина». Його першим головою став Петро
Когут. Вже наступного року в Пустомитах створено районне товариство, яке очолив Андрій
Барна. Апогеєм лемківської самоорганізації
стала побудова у 1992 р. Лемківської церкви
в Шевченківському гаю у Львові, незмінним
настоятелем якої є отець-мітрат Анатолій
Дуда-Квасняк. Всі ці ініціативи послужили
фундаментом утвердження історичної пам’яті
вигнанців, яких лиха доля понад 70 років тому
позбавила прабатьківської землі.
Вагомі здобутки у нелегкій, але потрібній
праці бачимо на теренах Пустомитівського
району, передусім, у його центрі. Чисельну
активну групу мешканців міста складають
вихідці з неіснуючого нині лемківського села
Радоцина. Їх стараннями в пам’ять про рідне
село одна з тутешніх вулиць носить назву
«Радоцинська». При ній красується збудована
коштом однієї з родин каплиця Св. Косьми і
Дам’яна – таке наймення носила зруйнована
радоцинська церква. Від 1994 р. тішить людей
своїм співом хор «Радоцина» під орудою Любомира Грицевича. Костюми хористів пошиті
у народних традиціях лемків. Від того часу,
щорічно 14 листопада, на празник Св. Косьми
і Дам’яна відбувається лемківський Кєрмеш.
Ці святі були дуже поважані на Лемківщині і
немало церков називали на їх честь.
Із давніх часів у селах та містечках Лемківщини, як і всієї Галичини, жила традиція
ставити фігури в пам’ять про визначні події,
історичні дати, чи як обереги. Були такі фігури і у Пустомитах, але в радянські часи їх
знищили. Стараннями місцевих ентузіастівлемків побудовано сім фігур, у т.ч. три на
місці зруйнованих. До 60-ої річниці депортації
поставлено пам’ятну фігуру, що чудово поєднується з ансамблем новозбудованої церкви
Вознесіння Господнього, яка належить до
Київського Патріархату. Релігійні та політичні
перипетії зумовили існування на Лемківщині
двох конфесій – греко-католицької та православної, але це не вносить поміж лемків
конфронтацію. Народна мудрість підказує, що
Бог один і Його Заповіді – одні для всіх. То ж
нічого дивного, що восени 2017 р. освячено
ще один храм – греко-католицький, який також
отримав наймення Св. Косьми і Дам’яна. Прекрасна дерев’яна споруда, збудована у традиціях лемківської сакральної архітектури,
стала окрасою Пустомит. Пасторську місію
та опіку над будовою взяв на себе о. Юрій
Чудяк. На церковному подвір’ї поставлено
фігуру, приурочену до 70-річчя депортації.

.

директор Тернопільського обласного художнього музею.

На Закарпатті лемки-автохтони (бл. 150
тис.) компактно проживають у районах – Велико-Березнянському, Перечинському, частково
Ужгородському і Мукачівському.
Закарпатська школа живопису займає
важливе місце в образотворчому мистецтві
України. Сонячна і життєрадісна, вона сформувалася на традиціях народного мистецтва
краю і засадах західно-європейської культури.
Це школа реґіональна, але не провінційна.
Її феномен пов’язують передусім зі славними
іменами А. Ерделі та Й. Бокшая. Поряд із
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Встановлений на цоколі-постаменті з тесаного теребовлянського каменя, старий кований хрест привезений з Радоцини. Нова святиня задумана як символ пам’яті про наші
зруйновані українські церкви на Закерзонні.
Пульс нерозривного зв’язку з втраченою
Батьківщиною б’ється не лише у районному
центрі. Село Пасіки Зубрицькі після війни
прийняло багато депортованих родин. Про
скоєну над ними тиранічну наругу нагадує
встановлений 2007 р. в центрі села промовистий пам’ятник: жінка, яка присіла – мовби вросла в землю, спрямувала до неба страдницький погляд. Однією рукою тулить до себе
синочка, а у другій тримає вирваний з корінням
кущик калини. Обабіч центральної фігури –
стели з інформацією про виселенців. Кожний
відчитає задум скульптора.
Чудовий пам’ятник-меморіал, повстав 2015
р. в Сокільниках. На постаменті напис: «Без
вини покарані». Цей острівець пам’яті – плід
духовної єдності всієї громади села. Сільська
рада та їх голова Михайло Криса максимально
сприяли реалізації народного проекту. Про
створення та освячення меморіалу написано
змістовну, гарно ілюстровану та добротно видану книжку.
Зрозуміло, що в кожному селі, де проживають переселенці, пам’ятників не поставиш,
але люди реалізують доступні їм форми єднання та самовираження. Для прикладу, в селі
Годовиця віддавна існує жіночий вокальний
ансамбль, який на фаховому мистецькому рівні виконує лемківські народні пісні.
Важливою подією стало проведення у
Зимній Воді – найбільшому селі району й
Львівської області, обласної «Лемківської Ват-

ними, серед видатних майстрів школи – шість
народних художників, лемків (лемаків) за походженням. Вони зуміли створити «велике
мистецтво з маленького краю».
Улюбленим мотивом художників є мальовничі краєвиди Карпат, поетичний образ природи, селянський побут. Популярність пейзажного жанру природня для мистців, які
люблять свою землю, рідні гори і простори.
Художня мова закарпатців поєднує реалізм з
елементами модернізму – постімпресіонізмом,
експресіонізмом, символізмом. За радянських
часів, наперекір офіційному «соцреалізму»,
вони зуміли зберегти свою самобутність.
Федір МАНАЙЛО (*1910, с. Івоновці, Мукачів. р-н +1978, Ужгород) – живописець,
народний художник України (1977). Життя людей, побут і звичаї, фольклор – основні теми
його творчості. В Ужгороді діє Меморіальний
музей його імені.
Різьбяр Василь СВИДА (*1913, с. Пацканьово, Мукачів. р-н +1989, Ужгород) – член
СХУ (1946), народний художник України (1973),
лауреат Шевченківської премії (1983) – перший
серед закарпатців.У 1934 р. закінчив трирічну
Художньо-промислову школу в с. Ясіня (спец.
«художня обробка дерева»). Працював у майстерні церковної різьби в м. Брно, Чехія. У
1948-76 рр. викладав в Ужгородському УПМ.
Виконував рельєфи, багатофігурні композиції в
дереві, статуетки в техніці майоліки і теракоти.
Антон КАШШАЙ (*1921, с. Дубриничі, Перечин. р-н *1991, Ужгород) –живописець, член
СХУ (1946), народний художник УРСР (1964). З
1929 р. жив в Ужгороді. Вчився в Й. Бокшая. В
1961-76 рр. – голова обласної організації СХУ.
Майстер ліричних пейзажів.
Володимир МИКИТА (*1931, с. Ракошино,
Мукачів. р-н) – живописець, член СХУ (1962),
народний художник України (1991), дійсний
член Академії мистецтв України (2004), лауреат Шевченківської премії (2005). У 1947-50
рр. вчився в Ужгородському УПМ. В 1996-99 рр.
– голова обласної організації НСХУ. Працює в
галузі портрета, пейзажу та побутового жанру.
Михайло РОМАНИШИН (*1933, с-ще Великий Березний +1999, Київ) – живописець,
член СХУ (1965), народний художник України
(1991). Закінчив Ужгородське УПМ (1953) та
Київський ХІ (1960). У 1988-99 рр. – директор
Національного художнього музею в Києві. У
своїй творчості поєднав традиції двох шкіл –
закарпатської та київської.

Далі буде.
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ри». Вже третій рік поспіль суботнього дня в
кінці серпня на Ватряне поле з’їжджаються
святково одягнені лемки з усієї Львівщини,
безумовно, з доброю мериндею. Немало гостей зі сусідніх областей – Тернопільщини, Прикарпаття, з-за кордону. Два дні на всю округу
лунають зворушливі лемківські мелодії, що не
вість коли зродилися там, у рідних Бескидах.
Ватряне поле не стихає і вночі. Важливо,
що тут багато дітей і молоді. Ватра стала
святом для всіх переселенців і, звичайно,
для мешканців Зимної Води. З року в рік
покращується сервісне забезпечення свята, в
чому заслуга Володимира Гутника – сільського
голови. Його рід походить із лемківського села
Рихвальд, то ж не дивно, що він без вагань
прийняв пропозицію проводити свято на своїй
території.
Не обділив Господь лемків і письменницькими здібностями, що дуже важливо для
збереження історичної пам’яті, передачі
молодшим поколінням любові до краю, де
споконвіку жили їх предки, виховання поваги
до родинних традицій. Хто не чув про Миколу
Горбаля та його книгу «Повернення»? Гроно
майстрів пера творить і на Пустомитівській
землі. Нема у Лемківській церкві урочистості,
де б не звучали писані лемківською говіркою
зворушливі вірші Ганни Волошинської, Марії
Добровольської, Ігоря Дідовича... Знаковою
постаттю сучасної лемківської поезії є Роман
Вархол із Зимної Води.
Невблаганно біжить час. Відходять у
вічність патріоти, які за покликом серця приклалися до того, щоби пам’ять про втрачену Лемківщину продовжувала жити. Пустомитівці не
забувають і поминають їх у своїх молитвах.

Січень-березень 2018 р. №1 (110)
НАШІ ЮВІЛЯРИ –
видатні лемківські діячі

Січень
Штефан ГЛАДИК (*21.01.1948, Гожівщина, Зах. Польща) – сусп.- гром. діяч.
Голова Гол. Управи Об’єднання Лемків Польщі (2000-14). Член Президії і заст.
голови СФУЛО. Живе в м. Горлиці. Батьки – зі с. Кункова, п-т Горлиці.
Лютий
80 – Микола БАРНА (*8.02.1938, с. Радоцина, п-т Горлиці) – ботанік, педагог. Доктор
біології (2002), професор (1997). Член Екологічної Академії України (1995). Заслужений діяч науки і техніки України (2006). Від 1971 р. працює в Тернопільському
нац. педагогічному університеті ім. В. Гнатюка.
60 – Андрій БАЛЬ (*16.02.1958, с-ще Роздол, Львів. обл.) – футболіст, тренер. Заслужений майстер спорту СРСР. Учасник футб. команд «Карпати» (Львів, 1977-80)
і «Динамо» (Київ, 1981-90). Чемпіон Європи (1976), СРСР (1981, 1985, 1986),
володар Кубка СРСР і Кубка кубків (1982-90), учасник Чемпіонатів світу (1982,
1986). Батько – зі с. Загутинь, п-т Сянік.
90 – Павло ЧУЧКА (*22.02.1928, с. Баранинці, теп. Ужгород. р-н, Закарпаття
+10.12.2016, м. Ужгород) – мовознавець, педагог. Доктор філол. наук (1970), професор. Заслужений діяч науки і техніки України (1993). Від 1954 р. – викладач
Ужгородського університету.
110 – Марія БЕК (*29.02.1908, м. Форд-Сіті, шт. Пенсільванія, США +30.01.2005, м.
Детройт, США) – адвокат, журналістка. Президент Міської ради Детройту (195070). Мати походить із Сяніцького п-ту.
Березень
120 – Йосиф КИЗИК (*23.03.1898, с. Камйонка, окр. Стара Любовня, Словаччина
+21.12.1966, м. Пряшів) – церк. діяч, педагог, драматург. Висвячений у 1925 р.
Від 1920 р. викладав в Учительській і Греко-Католицькій семінаріях та гімназії в
Пряшеві. Редактор газ. «Русское Слово» (1933-36).
70 –

БОЩАНСЬКЕ РІЗДВО

Кілька років поспіль товариство «Бощани»
організовує «Бощанське Різдво», яке відбувається в с. Ралівка Самбірського району. Чисельно збираються колишні переселенці-бощани, їхні діти та внуки, щоб віншуванням,
колядками відзначити за спільним родинним
столом народження Божого Дитяти. Так, як
це було «дома». Щоразу така зустріч, яка
проходить без певного сценарію й невідомої
кількості осіб, має свої неповторні моменти,
яскраві несподіванки, своєрідні родзинки.
Цьогоріч товариство зібралося 14 січня,
«на той другий празник святого Василя». Поки
господині накривали святковий стіл, почулася
колядa. Гурт із Волі-Баранецької, яких по дорозі з Яворова підібрав Степан Теплий, а
серед них наші берегині ‒ Марія Цуп та Магда Вісьтак, стали першими колядниками на
зустрічі. Щирі віншування Степана відразу
створили атмосферу родинного свята.
Благословив Різдвяний стіл, за яким зібралося більше 60 осіб, о. Володимир Коркуна,
побажавши доброго здоров’я та гарного свята.
З побажанням добра, спокою в домівках і
державі, виступили голова товариства Богдан
Бобак, заступник голови обласного товариства
«Лемківщина» Ярослав Козак, Марія Кузьм’як,
Мирон Теплий. Віншували Ганна Тепла, Ганна
Куц. Марія Цуп пригадала давнє віншування й
коляду, яких навчив їх отець-катехит Микола
Головач. По-бощанськи сказала вітальне слово ведуча Лемківської ватри в Нагірному Марія Ванів, яка підготувала також вipшовaнi
гумористичні побажання всьому товариству,

його керівництву, ветеранам, активним членам.
Родзинкою цьогорічного свята став прихід
сім’ї Воробель – Ігоря, Марії та двох їхніх синів, які зайшли з колядою під акомпанемент
батька. Вони виконали кілька колядок, у т. ч.
й сучасну, в лемківській говірці, написану спеціально жителем Нагірного Ігорем Бродою.
Кожен виголошував гарне віншування, а мама
принесла цілий кошичок пампушок, якими пригощалися гості свята.
Усі мали нагоду скоштувати давню бощанську страву з перлової крупи – «пенцаків» і
сухофруктів, яку варили на Свят-вечір і котру
приготувала Оксана Артимович. Відчути смак
давніх страв, поділитися «пляцком» за бабусиним рецептом, погостити своєю горілочкою чи вином, також є традицією бощанської
Велиї.
Але головне ‒ це коляда. І вона лунала,
аж дзвеніло! Одна змінювала іншу. І, як
«дома» казали: «Іщи ми тоту не сьпівали!»
або «Давайте тоту заколядуєме!», так і тут
переколядували всі, що знали. А потім взялися
до популярних пісень, котрі пам’ятають і люблять. Ці співочі акції проходили під супровід на
акордеоні Миколи Цуприка або Олександра
Романа та Ігоря Воробля.
Дійство знимкували й знімали на відео
Ярослав Данило і Степан Теплий. Численні
світлини уже подорожують світовою павутиною
Інтернету, несучи в далекі світи свідчення
незабутньої імпрези бощан. А хто раз тут був,
другий раз прийде обов’язково!
М. Теплий

V
Семен ВОЗНЯК

3 березня 2018 р. відійшов у вічність Семен Возняк – вірний
син Лемківщини і Галичини.
Він народився 26 червня 1935 р. в с. Більцарева, повіт Новий
Санч, воєводство Краківське. В 1945 р. родина була депортована в
УРСР. Майже все своє життя прожив у м. Бурштин на Прикарпатті.
За фахом – лікар-хірург. Брав участь у культурно-мистецьких заходах
лемківської громади. Співав у хорі «Дзвін». Видав дев’ять поетичних і
прозових книжок. На його вірші написано ряд пісень.
Вічна Йому пам’ять!

Петро КИРПАН.
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Наша книгозбірня
Василь МУЛЕСА.

ПОРВАНІ КОРАЛІ.
Роздуми про село Тилява. –
Івано-Франківськ, 2017. – 312 с.

Петро
Кирпан
(1936-2015) знайомить читачів зі
своїм рідним селом Тилявою на
Дуклянщині. Історія села – непроста, були у ній драматичні, трагічні,
а навіть суперечливі епізоди. Автор дивиться на
Тиляву як на одну
з намистинок розірваного, розсипаного і розгубленого прекрасного намиста лемківського краю.
Він змальовує широку панораму життя у селі
на Середній Лемківщині у 1-ій половині ХХ ст.
Значна частина книги присвячена драматичним
сторінкам часів Другій світової війни, зокрема Карпатсько-Дуклянській операції та виселенню лемків із рідної прабатьківської землі до
радянської України в 1941-45 роках. Розповідь
автора доповнена спогадами мешканців Тиляви, архівними документами та фотографіями. Книга цілком могла б з’явитися п’ять
або більше років тому. На жаль, вона прийшла
до читачів аж тепер. коли автора немає з нами.
В кінці 1944 р. родина Кирпанів була
виселена в УРСР, на далеку Кіровоградщину.
Пізнавши колгоспний «рай», більшість виселених лемків втікали у Галичину, де ще не було
колгоспів. Пішки добралися до маминої родини
в с. Плебанівка біля Теребовлі, де жили від
1946 до 1953 року. Незабаром знову виїхали
на Схід – у Миколаївську область. Зрештою
П. Кирпан закінчив Львівський політехнічний
інститут і став архітектором. Одружився з однокурсницею-львів’янкою. Після закінчення вузу
молоді архітектори були скеровані до ІваноФранківська, де і працювали ціле життя.
«Порвані коралі» – це не наукова монографія, а книга пам’яті про рідне село. Вона
написана вільним стилем: автор плавно переходить від спогадів до цитування документів,
від історичних екскурсів до власних рефлексій.
Одним із джерел для написання цієї книжки
послужили дитячі спогади автора. Це розповідь про життя односельців, їх побут і про
події, які привели до виселення. Вона написана
передусім для односельців та їх нащадків – дітей і внуків, яким цікаво буде дізнатися, звідки
вони походять. Але також адресована всім, хто
цікавиться Лемківщиною, її історією, культурою.
побутом, мовою і ментальністю лемків.
Своєю книгою Петро Кирпан, як пишуть
упорядники, спокутував вину перед своєю
втраченою Батьківщиною і розпорошеним по
світі лемківським людом. Те, що він відкрив для
себе, зумів передати нинішньому поколінню.
«Хто не знає свого минулого, той не вартий
майбутнього», – цією думкою закінчується
вступне слово.
Авторка обкладинки і фото, співупорядник
книжки – Анна Кирпан, художниця і журналістка,
дочка краєзнавця.

Нашим дітям і внукам
Роман ЗАВАДОВИЧ

МОРОЗ І КВІТКА
Мороз мандрував полями (а лютий був
безтями!), кліщі льодові тримав у руках, усім
ніс загибель і жах.
Де засіріла його борода, стиналася льодом
на річці, де лиш засинів його ніс, вгинався під
інеєм ліс.
Втікали на південь пташки, з гілок обсипались листки, тварини ховались у ями, – Мороз мандрував полями.
Наглядів він Квітку на кручі – заклацав
кліщами злющо:
– Ач, краля! Попалась і ти! Вже більше
тобі не цвісти! Розшарпаю пишну корону
твою, зубами я бильце твоє роздавлю, кліщами затисну груди, і більше тебе не буде.
– Могутній ти пан, на диво! – сказала
Квітка глузливо. – Хоч мене тут і задавиш,
життя ти мене не позбавиш, від тебе мені не
кінець, – я маю в землі корінець. Минуться
холодні зими, і Сонце блисне над нами, із
кореня било нове в зеленій траві оживе, і знов,
мов краля на троні, засяю в розкішній короні.

САДИНЕЦЬ: Вибране. Ужгород, 2017. – 370 с.

Автор – письменник і журналіст, веде читача
стежками
Барнастого Оленя й
літає на крилах
Білих Бузьків, переносить нас у
той час, коли білі
хорвати – пращури майбутніх
українців, розпочинали боротьбу за самоутвердження в горах і
долинах Карпат,
до тривоги за
складне сьогодення. «Садинець» – це світ як уже відомих
творів автора, так і нових, не менш цікавих
образів із минувщини й сучасності. «Вибране»
охоплює різножанрові літературні твори –
новели, «образки», етюди, оповідання, повісті,
а також поезії, історичні поеми та Різдвяну
п’єсу.
Василь Мулеса народився в с. Зарічево
Перечинського району на Закарпатті в родині
залізничника. Від батьків успадкував загострене
почуття справедливости та готовність боротися
зі злом. У рідному селі прилучився до вічних, як
саме життя, народних звичаїв, обрядів і пісень.
Так у нього виникла прекрасна мрія – нести їх
у люди, збагачувати, оберігати, примножувати.
Саме вони були в пошані його родини з дідапрадіда. Ця мрія, помножена на працьовитість,
наполегливість у творчості, не давала спокою,
і він йшов назустріч життю і людей із відкритим
серцем.
На початку 1990-х років В. Мулеса опинився
у гущі історичних подій і брав у них активну
участь. Створений, разом із однодумцями, на
Перечинщині Народний Рух України сприяв
пробудженню української душі в людині, яка не
втратила себе в часи насадження російщини
у всіх сферах життя, зневажливого ставлення
до всього рідного, батьківського. Він був учасником студентських голодовок на Майдані
в Києві та Ужгороді. Почесний житель села
Зарічово. Організатор драматичного театру
«Лемко», щорічних фестивалів на Закарпатті.
З 2014 р. – голова Всеукраїнського товариства
«Лемківщина». Своїм громадським обов’язком
він вважає просвітницьку роботу.
Василь Мулеса – автор книжок прози:
«Цвіт ялиці» (1999), «На чатах добра» (2003),
«Зірки над Тисою» (2005), «Псоглавці» (2006),
«Зарічово. Два береги» (2009), збірок поезій
«Синіми берегами» (2011), та «Листова повінь» (2016). Ці книги не залишають читачів
байдужими, а змушують замислитися в якому
нині живемо світі, як дорожимо рідним краєм.
Його твори наповнені п’янкими запахами землі,
полів, свіжим вітром із полонин, що гуляє гірськими просторами Карпат. Автор виявляє
щиру любов до своїх краян. Мова персонажів
передає місцеві мовні особливості.
У його творах прослідковується рясний
слід закарпатського фольклору, що виблискує
перлинками народних пісень, приказок, заклинань і замовлянь, обрядових дійств. У тих
перлинах духовності, ніби у краплинах води,
віддзеркалена душа горянина. Саме через
народні традиції, звичаї та фольклор автор
«Садинця» прийшов до своєї філософії. Він має
ліричну душу, наділену по-дитячому свіжим,
романтичним сприйняттям навколишнього світу.
Творчий сад В. Мулеси ґрунтовно розкриває
у вступній статті Іван Хланта – академік, доктор
мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв
України.

Василь МУЛЕСА

СНІГУРІ
Ой колючі пазурі
у морозу на зорі.
На вишеньку сіли,
мерзнуть снігурі.
Гріє гілочка тоненька
ніженьки маленькі
і червоні груди.
– Ой, віхола буде!
Дуються, сердиті,
голівки б прикрити.
– Чим поможу вам, малі
червоненькі снігурі?
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ПРЕЗЕРАМЕ СТАРИ ЗНИМКЫ

РІЗДВЯНА ОБРЯДОВІСТЬ ЛЕМКІВ

1

2

3

1. Родина Мариі Пиж-Оленяк. 1950 р.
2. Юстина і Петро Яскілкы, с. Ріпник, п-т Кросно. 1930-і рр.
3. Невідоми – мама зо сыном. Кросно(?). 1916 р.
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1. Лемківскі вечіркы
На початку зимы, в Різдвяний Піст, бабы і
дівкы зберали-ся в єдній хыжі, де была добра
лямпа, на вечіркы – разом пряли лен, коноплі.
Як не было лямпи, брали сухи вільхови тріски
і нима сьвітили. До дівок заходили парібкы:
сьпівали, жартували, розказували різни гісторіі.
Майже на кажду таку вечірку готували якысу
выставу: переберали-ся ведмедьом, коньом,
Циґанами ци когутом. Чого могла сягнути
парібска фантазия. Сьпівали бытови пісьні а
коляды.
На вечірках старши парібкы одганяли
молодших, бо они ішчы не были «кавалєрами»,
а того не мали права ся бавити. Приходили
ту і стари лемкы, якы оповідали своі житьови
трафункы. Вечіркы (прядіня лену з пісьнями,
колядами і жартами) тревали допізна, звыкло
до 12-ой год. ночы.
Перед Різдвом вечіркы кіньчали-ся і наступали нови традициі.
2. Приготуваня до Різдвяних Сьват
Різдво Христове – єдно з головних
сьват зимового циклю. Підготовка до нього
почынала-ся од Введения.
В Різдвяний Піст тнули жывину (свині,
увцьі), товкли зерна з конопель і лену на олію.
Покій білили, лишні річы выносили, сьціны
над образами і вхідни двери прикрашали цьвітами з паперя. Образы висьіли не пласко, а
скосисто. Посеред хыжи вішали Паука зо жытньой соломы.
3. Захованя люды
Різдвяни сьвата обходили 7, 8 і 9 стичня. Предден Різдва – «Велия» (Велія). В
Центральній і Східній Лемківщыні його называли просто – Сьватий Вечер. 6 стичня
рахував-ся будним дньом і быв найвеце
заладуваний працьом. Вірили: хто скорше
встане, тому рік буде добрі вести-ся. Діти мали
быти чемни, а вітцьове не вадити-ся. Цьілий
ден доросли постили: не сьнідали і не обідали.
Дітям заказано істи потравы, котры готували
на Вечерю. Лем малим дітьом позволяли
кус поісти. Ґаздині рыхтували іджыня на три
сьваточни дни. Ґазды різали сьічку, рубали
дырва, носили воду. Жебы коні были здорови,
по раз перши запрягали до санів молодого
коня. Пчоляре ділили-ся медом з родичами,
сусьідами і приятелями, жебы вшыткым было
солодко на сьвата і в роцьі. Не можна брати-ся
за тяжку роботу: бабам – прясти, дерти пірья,
а надто – прати. На тот час вода набывала
сьвятости.
Ден почынав-ся з молитвы. Отец або
дідо здобывав жывий оген од тертя двох
дубових сухих патыків. Жывий оген мав силу
од нечыстой силы, быв оберегом родинной
згоды і здоровля. Жывий оген тримали аж до
Йордану. Потим ішли до церквы, де кажда
родина доставала проскурку (просфору). Хыжу замітала перед Вечерьом, преважні, старша баба в родині або молодша дівка.
4. Сьваткови потравы
До Святой вечері готували 12 потрав: хліб,
чесник, силь, грибы, біб або фасоля, пирогы,
бобалькы, клюскы, компери (картопля), капуста, рыба, юха (ябчанка), пампухы. Лемкы
до депортациі майже не знали куті. Єй варили з пенцаку (ярцю), бо пшениця в горах
не родила. Вшыткы потравы были пісни,
машчени лем леняном олійом, праженом зо
цебульом. Посеред стола, на білому обрусьі
стояв ритуальний хліб-крачун, який тримали
до Йордану.
5. Обходжыня садовини
Як надходив вечер, ґазда брав зо собом
наруча повересел і топір, ішов до саду, разом зо сынами. Каждого строма обвязував повереслом і приповідав: «Абы-с на літо добри
вродило!» При дереві, котре не родило, ґазда
брав сокиру, замахував-ся і волав: «Зрубам тя
на дырва, бо не родиш овочів!» Єден зо сынів
одзывав-ся: «Няню, не рубайте, оно юж буде
родило!» Ґазда шмаряв сокиру на землю, брав
повересло і окручував ним дерево.
6. Обходжыня жывины, пчіл а обійсьтя
Як на небі зьявила-ся перша зьвізда, ґазда
брав хліб з честком, діти – сьвічку або літарню,
і ішли до стайні кормити быдлину. Накладали
ім дуже сьіна-коничу, жменю соли, жебы коні,
коровы, уці і козы были сыти і здорови. В
деякых селах такє урочысте обходжыня жывин
проводило-ся на Щедрий Вечер. Пацята такого пошануваня не мали, о чым оповідат бібілійний переказ.
Пчоли піджывляли медовом ситом. Пчоляре ішли до улів, три рази гварили «Отче –
наш» і приповідали: «Абы сте, пчолы, дали по
два роі».

Перед Вечерьом ґазда брав сьвачену воду,
мак, чесник, хліб і кропив мешканя, наоколо
хыжи. Замкнене коло од віку певнило ролю
оберега.
7. Внесьіня рільничого реманенту
Одраз по обході жывины, ґазда зо сынами
заходили до пелевні і там звязували докупы
граблі, вилы а цьіпы. На віз накладали соломы.
По тим ґазда брав снопа, желізний реманент
і урочысто вносив до хыж. До дорозьі гварив
«Отче-наш». То были: топір, леміш од плуга,
коса, серп, мотыка, лопата, чересло, ланцух.
Вшытко клали під стіл. В часьі Вечері ґаздове і
діти ставали на них, «жебы ногы были тверди,
як желізо». Часом підвішували цьіп до повалы.
Жытній ци вівсяний сніп, званий «Дід» або
«Дідух», символізував достаток хліба і пашы
уподовж цьілого року. В хыжи ґазда проказував
вінчуваня: «Вінчую, вінчую на шчесьтя, на
здравля, на то Боже Народжыня...»
8. Застеляня стола
На сьваточнім столі розстеляли сьіно,
по краях клали чесник, посередині – насьіня
лену або яре зерно. Пак накрывали білим
леняним обрусом. Коло стола на лавцьі ставили боденку. Соломом застеляли лавкы а делины, по якій катуляли-ся діти. Они в тот час
«мекали» і «бекали» як домашні быдлята.
9. Мытя перед Сьватом Вечерьом
Вшытка челяд ішла мыти-ся до потічка.
Дома лышала-ся лем ґаздиня. Лице гмывали
три разы. Ручником обтерали-ся аж в хыжі.
Пак вдягали чыcту одіж.
10. Сьвата Вечеря
Кєд на небі появила-ся перша зьвізда –
почынав-ся Сьватий Вечер. На стіл наставляли
12 потрав (на честь 12 апостолів і 12 місяцьів).
Ґазда встромляв сьвічку до хліба, або вкладав
до горнятка зо зерном. Поломін Різдвяной
сьвічкы одганят нечысту сылу. Часом другу
сьвічку ставили на варцабі, для осьвічаня пути
померлих до родини. Вшыткы клякали перед
образами і молили-ся. Ґазда давав каждому
кусник проскуркы. В часьі трапезы ламав (а
не різав) хліб. Першом потравом была силь
і чесник, за нима – губы. Не можна было домашнім вставати зо-за стола (окрім ґаздині), а
чуджым – приходити. На Вечерю запрошували
лем душы гмерлих. За столом лышали вільне
місце, а на столі клали запасну лижку, миску
а погарик. Жебы небіжчыкы не были голодни,
ґазда з каждой потравы по лыжцьі шмаряв до
осібного ґрата ци відра. Рано тото ідло давали
коровам. Часом для гмерлих специяльно варили рыж. По Вечері потравы зо столу не прибирали, лишали на ніч – для душ померлих.
По закіньчыню Вечері ґазда перший
вставав зо-за стола. Вшыткы зас ся молили.
Ґазда дякував Богу за прожытий рік і просив
благословеня дожыти в здоровлі до другой
Сьватой Вечері. Родина колядувала «Бог
Предвічний» і інши коляды. Діти лягали спати
на соломі. Старши люде в Різдвяну ніч майже
не спали. Одраз по Вечері по селі зачынали
ходити колядникы-парібкы. Од Сьватого Вечера
аж до Стрітеня люде витали-ся: «Христос ся
рождає!» Одповідали: Славіме Єго!»
11. Різдво.
Рано родина гмывала-ся срибнима пінязями, жебы в роцьі ся водили грошы. Ден проводили дома: не вільно было іти в госьті або
штоси робити. До обіду ходили полазникы з
вінчуваням. Першым гостьом мав быти хлопец
– здоровий і богатий. Жебы, припадком, не
хпакувала-ся баба, приводили домашнього
«полазника» – корову, коня. уцю, пса.
З полудня в дни сьват ходив «Вертеп»,
часом зо «Шопком»- ляльковим театром. Традицийни особы выставы (12-15): Ангел, два
Пастирі, два Воякы, триє Царі, Ірод, Смерт з
косом, Чорт з вилами, Жыд з торбом (лем парібкы). Своє убраня і ролі вертепникы готували
завчасно.
12. Другій і третій ден сьват
Зрана ходили до церквы, а по тому – на
гостины, єдны до другых. Бытував звычай запрошувати домів жебрака або вандрівника.
Том традицийом часто послугували-ся Циґане. Солому выносили з хыжи на город і спалювали. Часто з нєй робили повересла і обвязували овочеви дерева. Дівкы мусьіли прутко
позамітати хыжу. Тот ден называв-ся «вимітаний». Дідуха тримали до Нового року, пак го
молотили, а навесьні зерно высьівали в поли.
Літ.: Марія Горбаль. Різдвяна обрядовість
Лемківщини: семантика, типологівя, етнічний контекст. – [Львів], 2011. – С.31-108.
Скорочений переказ. Тлумачыв по-лемківски – Ігор Дуда.
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