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Ч АСО П И С - К ВА РТА Л Ь НИ К ВСЕУКРАЇ НСЬ КОГО ТОВА РИСТВА «ЛЕ МК ІВ Щ ИН А »

ІСТОРІЯ ОДНОЇ ПЛАЩАНИЦІ

ХРОНІКА НОВИН
Засідання Колегії ВУТЛ

Часто старші люди знають дуже цікаві речі
з минулого, але не завжди діляться з молодшими, бо думають, що то їм не буде цікаво.
Вони збираються не раз на свята чи в неділю
і згадують свої рідні терени, де народилися
й оповідають цікаві історії: «Як г нас было
дома…»
Одну з таких історій розповіла мені
сестра з Яскілок, яка гостювала в родини на
Підзамочку під Бучачем, і якою хочу поділитися
з вами, дорога лемківська родино.
Під час депортації, покидаючи рідні домівки з криками і плачем, згорьовані люди
найперше забирали зі собою образи. Вони
вірили, що «святі лики» збережуть їх родини
і будуть додавати їм сил жити далі в тяжких
умовах невідомості й страху. Виїжджаючи зі
села пізньої осені, (тягнули до останнього,
сподіваючись на чудо!), братство церкви св.
Параскеви в с. Ріпник Кроснянського повіту
порадилися і, на свій страх і ризик, вирішили
забрати з церкви святі реліквії – хрест, хоругви,
патериці й Плащаницю. Хотіли зберегти хоча
те, що лишилося після грабунку в церкві, зразу
після приходу «визволителів». Перебуваючи
між двома вогнями, розуміли, що остерігатися
потрібно як місцевої польської влади, якій
мали здати ключі від школи, ґміни і церкви, так
і «братів-визволителів», які забороняли вивозити будь-що, обіцяючи, що все необхідне
будуть мати в достатку в радянській Україні.
Наші люди сподівалися повернутися колись до своїх домівок і тому хотіли зберегти
найцінніше, яке купували громадою цілої парафії. Потиху, вночі, зняли дзвони і сховали
так, що до сьогоднішнього дня ніхто не знає,
де вони лежать. Очевидно ті, що знали, вже
померли, хоча є чутки, що їх вивезли і втопили
у глибоких водах. Всі розуміли, що українську
греко-католицьку церкву, поляки перетворять
на костел. Церкву, яку будували всі парафіяни
власним коштом і яка була окрасою села,
залишали, надіючись, що колись знову зберуться всі разом на Службу Божу. Розуміли,
хоч не до кінця, в яку державу їдуть і що
НКВД не дозволить їм відкрити свою церкву в
тодішній Україні.
Отже братство в особах Петра Яскілки,
Миколи Помайби, Миколи Оршака, а також війт
села Петро Оленяк, забрали все що змогли,
надійно заховавши церковне майно серед
своїх нехитрих пожитків, щиро сподіваючись,
що виїзд – тимчасовий. Приїхавши на Бучаччину, в село Підзамочок, всі реквізити до
1956-57 років переховували по горищах. Але
незабаром знову почалося гоніння на церкву
і колишні парафіяни с. Ріпник, боячись облав,
віддали церковне майно в єдину, на той час
чинну церкву в Бучачі. Це була церква св.
Миколая, перетворену на православну. Отець
Анатолій Сидоренко з радістю прийняв цей
багатий дар. При передачі майна була усна
домовленість з отцем, що коли прийде час, він
подароване майно поверне.
Після «Горбачовської відлиги» повідкривали в деяких селах церкви православного
обряду. Село Підзамочок – колись було пов-

ністю польське. В центрі села стояв костелок,
який спочатку використовували, як склад зерна, а згодом (у 70-ті роки), як господарський
магазин. У кінці 1980-их нарешті дозволили
відкрити церкву православного обряду, але
люди раділи і тому.
Понад 30 років минуло від того часу, як
церковне майно було віддане в Бучацьку
церкву св. Миколая. Церковна громада з 10ти осіб (Оршаки, Яскілки, Оленяки, Макухи,
Камінські) пішли до отця А. Сидоренка, щоб
повернув їм церковне майно. Отець зробив
вигляд, що не пам’ятає такого і зажадав
документального підтвердження. Його не
могло бути, бо наші люди навчені давати
своє «чесне слово», яке було вагоміше за
будь-який документ. Делегація села не відступила і сказала що впізнають майно з Ріпницької церкви по скритих печатках, де є
дати і місце виготовлення. Громада також
запропонувала присягнути на Біблії всім, і
в тому числі отцеві Сидоренку. Він знервувався і сказав, що подумає і вирішить це
питання. Дотримав свого слова, але частково.
І передав Підзамочківській громаді тільки
Хрест і Плащаницю. Від того часу, ці святі
речі з рідного села Ріпник, із церкви св. Параскеви, служать охороною всієї громади сіл
Підзамочок і Підлісся. Всі депортовані та їх
нащадки по праву пишаються старовинними
святими реліквіями.
Коли я почула цю історію, тут же попросила
пароха Підзамочківської церкви о. Богдана
сфотографувати 100-літню плащаницю, разом
із парафіянами-вихідцями зі с. Ріпник, на що
він люб’язно погодився. І ось я стою в сільській церковці й подумки дякую і молюся за
душі мужніх односельців, які в час гоніння і
небезпеки зберегли ці святі давні реліквії.
На фотографії з цією чудовою пам’яткою
церкви св. Параскеви далекої й незабутньої
Батьківщини сфотографовані ті, що малими
дітьми покинули, разом із батьками, свій рідний дім. Зараз вони вже старші віком, проте
такі прекрасні, толерантні пані, які вміють сумлінно працювати, жартувати і співати пісні,
рівних яким трудно знайти.
Проживши тяжке трудове життя і різні випробування, вони сповненні власної гідності й
культури. Це ті, які пам’ятають, коли востаннє,
раз-по-раз оглядаючись на своє рідне село,
втирали рясні сльози за своїм простим, але
щасливим дитинством, що так несподівано
закінчувалося. Адже всі вони мали тоді по
5-10 рочків, коли нехтуючи всякими правовими
нормами і законами їх виганяли з рідної оселі
і з власної землі.
Тож побажаймо нашим краянам та їх нащадкам, що поселилися в селі Підзамочку й
прилеглих селах після депортації, з усіх куточків
Лемківщини, міцного здоров’я, Божої ласки.
Нехай Святий Хрест і Плащаниця будуть їм
обороною й охороною в їх подальшому житті.
Ніна ОЛЕНЯК-ЯСКІЛКА, м. Бучач.
Надія МАЙСА-ПОПИК, с. Підзамочок.

14 квітня в Івано-Франківську (готель «Нива») відбулося перше в ц. р. засідання ВУТЛ.
Присутні: В. Мулеса (Перечин, Закарпаття),
С. Криницький, Л. Мельничук, Я. Галик (ІваноФранківськ), С. Майкович, М. Дмитрух, Т. Радь
(Львів), І. Дуда, М. Бабічук (Тернопіль). Всього
9 членів Колегії. Відсутні: О. Венгринович, П.
Антонів, М. Букацький, І. Готра, Я.Теплий.
Голова засідання – В. Мулеса, секретар – І.
Дуда.
На Порядку денному стояли наступні питання:
1. Звіт про роботу за 1-ий квартал 2018 р.
2. Відзначення ювілейних і пам’ятних дат
2018 р.
3. Виконання рішень попередньої Колегії
ВУТЛ.
4. Про засідання Президії СФУЛО.
5. Організаційні питання (Місце і дата
проведення VII з’їзду ВУТЛ).
6. Різне.
Зі звітами про роботу відповідних організацій Товариства виступали: Степан Криницький і Любов Мельничук (Івано-Франківськ),
Степан Майкович (Львів), Ігор Дуда (Тернопіль), Марія Бабічук (Чортків), Василь Мулеса
(Закарпаття) та Ярослава Галик – голова
СФУЛО.
Про відзначення значних подій року інформував С. Майкович: відкриття пам’ятного знаку
у Львові, меморіальної таблиці в Команчі, видання путівника «Лемківщина» у Львові.
Я. Галик повідомила про оголошення
конкурсу на емблему-логотип до 75-ліття Депортації. СФУЛО ініціює видання друкованої
продукції та випуск ювілейних монет і значків.
7 вересня планується провести Міжнародну
науково-практичну конференцію у Львові. Від
кожної області потрібно подати кандидатури
доповідачів-науковців. Чергове засідання Президії СФУЛО відбудеться у Ждині (Польща) під
час проведення Лемківської Ватри.
Черговий з’їзд лемків України вирішили
провести 10 листопада в Тернополі. Визначили
квоту на вибори делегатів. Керівники ВУТЛ
мають подати підтвердження про реєстрацію
організацій.
Я. Ковальчик

Зустріч із лемківською культурою
29 квітня в приміщенні Івано-Франківського
обласного Товариства української мови «Просвіта» ім. Т. Шевченка, в рамках року Справедливости для депортованих українців із
Закерзоння, відбулася зустріч громадськості
міста з Анатолієм Ядловським – лемківським
поетом-піснярем, членом правління обласної
організації «Лемківщина», лауреатом Всеукраїнської премії «Галицький шляґер-2017».
Присутні прослухали творчу біографію поета,
який видав вісім книжок – поетичних і прозових.
У творчій зустрічі взяла участь Голова
СФУЛО Ярослава Галик. Вона привітала присутніх у залі і нагородила А. Ядловського
Почесною грамотою СФУЛО за вагомий
особистий внесок у справі збереження, відродження і розвиток лемківської культури.
Вшанувати поета прийшли друзі та родичі, лемківська громада, колеги по роботі
та любителі поетичного слова, авторської
пісні та гумору. В програмі прозвучали вірші поета у виконання Лесі Шафран і внучки
Софії Малаховської. Авторські пісні виконали заслужені артисти України Ярослав і Валентина Теплі з Житомира, учасники ВІА
«Зорепад» з м. Підгайці. В записі – Софія
Федина зі Львова («Лем за Лемка») та Орест
Турок з Івано-Франківська («Гори кличуть»).
Поліна Дідух прочитала гуморески автора. В
концерті також взяли участь народна хорова
капела «Бескид», ВІА обласної «Просвіти»
«Квіти ромена». Присутні отримали можливість
відчути чарівний світ лемківської поезії та пісні.
А. Ядловський

Звітна конференція «Лемківщини»
у Львові
19 травня в актовому залі Інституту наро-

дознавства НАНУ у Львові відбулася щорічна
звітна конференція Львівської обласної організації ВУТЛ. У конференції взяли участь 49
із 70 делегатів із 14 осередків Львівщини. У
Президію конференції було обрано Степана
Майковича, Тараса Радя і Андрія Стадника.
Питання Порядку денного:
1. Звіт Правління про діяльність Львівської
обласної організації ВУТЛ за 2017рік.
2. Звіт Контрольної комісії обласної організації.
3. Обрання делегатів на VII з’їзд ВУТЛ
4. Різне.
Зі звітом про діяльність обласного товариства виступив голова Львівської обласної
організації ВУТЛ Степан Майкович. Нове керівництво організації підготувало План основних заходів на 2018 рік, у якому налічувалося
36 заходів. Звіт заслухано, а діяльність Правління оцінена як «задовільна». Заслухано також річний звіт Контрольної комісії який виголосила її голова Світлана Роговська.
Затверджено 40 делегатів Львівської обласної організації ВУТЛ для участі у VII з’їзді
ВУТЛ, який відбудеться 10 листопада ц. р. в
Тернополі. За підсумками звітної конференції
прийнято Постанову.
Т. Радь

Лемківський народний костюм
21 червня в м. Монастириськ на Тернопільщині відбулася науково-практична конференція на тему «Лемківський народний
костюм: історія, традиції, сучасність». Конференцію організував обласний музей
лемківської культури і побуту – складової
музейного комплексу «Лемківське село» в
Монастириську. У просторому залі готелю
«Лідія» була розгорнута експозиція лемківських костюмів – жіночих і чоловічих. Шість
автентичних комплектів строїв надав Тернопільський краєзнавчий музей.
З доповідями виступали Тетяна Козак,
Людмила Харик, Павлина Феник – наукові
співробітники музейного комплексу «Лемківське село», які розповіли про особливості традиційного лемківського костюма, традиційні
головні убори, жіночі та чоловічі прикраси на
Лемківщині. Теми виступів Степана Костюка
– директора Тернопільського обласного
краєзнавчого музею: «Лемківський народний костюм с. Щавне Сяноцького повіту»,
Володимира Парація – завідувача відділу
Бережанського історико-культурного заповідника: «Традиційні елементи лемківського
строю в контексті етнографічного краєзнавства Франца Коковського», Галини Пристай
– кандидата наук, завідувачки відділу ІваноФранківської обласної універсальної бібліотеки
ім. І. Франка: «Лемківський костюм як джерело
дослідження етнічної ідентичності».
Цікавим був виступ Анни Кирпан з ІваноФранківська, знаної дослідниці культурної
спадщини лемків, ведучої радіо «Лемко ФМ».
Жваву дискусію викликала її інформацію про
лемківський сценічний костюм. На прикладі
багатьох ілюстрацій вона вказала на помилки
у вишивках і деталях одягу артистів-аматорів.
Змістовну доповідь Юрка Стариньского – керівника ансамблю «Кичера» з Польщі, довголітнього дослідника лемківських строїв, зачитала Віра Дудар – директор музейного
комплексу «Лемківське село». Своїми знахідками поділилася фольклорист і майстриня
декоративно-ужиткового мистецтва Марія
Бурдяк із Чортківщини.
Особливий інтерес викликала практична
частина конференції: майстер-клас із виготовлення лемківських кривульок-криз та пов’язування лемківських хусток.
У роботі конференції також взяли участь
голови обласних організацій ВУТЛ Олександр Венгринович (Тернопіль) та Оксана
Данилів (Івано-Франківськ), директор обласного художнього музею, редактор газети «ДЛ»
Ігор Дуда, голови міських організацій «Лемківщини» Федір Лабик (Калуш) і Богдан Дудяк
(Чортків), Вальтер Максимович – організатор
Лемківської сторінки в Інтернеті.
І. Ганчова
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III. «ЛЕМКІВСКІЙ КЄРМЕШ» у Тернополі

17.05.2018 р.
Фото М. Бенча

Ігор ДУДА – мистецтвознавець,

директор Тернопільського обласного
художнього музею.

.

МИСТЦІ
.
ЛЕМКІВЩИНИ

Закінчення. Поч. в №№ 106-110.
Тарас ДАНИЛИЧ (*1945, с. Тур’я Поляна
Перечин. р-н) – живописець, народний художник України (2016). У 1964 р. закінчив
Ужгородське УПМ (спец. «художня обробка
дерева»). Малярство мистця має глибоко народні карпатські коріння.

Мистці в діаспорі (США, Канада,
Італія, Франція).

ПЕРШИЙ ДИТЯЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЛЕМКІВСКИ ПАЦЮРКЫ»

Франц КОКОВСЬКИЙ

НЕЗАБУДЬКИ
Глибоко, в темному лісі, побіч Лисоні
стрінув я маленьку, самотню, забуту всіма
могилку. Березовий хрестик на ній утратив
свою приманливу білість: його рамена ледве
трималися головного стовпця. На перехресті
стовпця і рамен держиться на одному цвяшку
табличка й на ній сліди напису:
«Пет...ук...У.С.С... пав...917... рідн...край».
Хрест почорнів, затерся напис, затра-

тилася пам’ять про хороброго стрільця, що
поклав голову за рідний край.
І жаль мені стало цього молодого життя.
Мені здалося, що той, хто спочив у забутій
могилі, був мій рідний, коханий, найближчий...
І досадно стало мені за себе й за всіх, що
цю могилу забули! Мине рік-два, хрест впаде,
прийдуть дощі та негода, зарівняють самотню
могилу і – слід загне по Тобі, стрільче молодий!
«Невже ніхто, ніхто про Тебе не подбає?»
– рвалося мені на уста. – Невже всі забули?
Я кинувся поправляти хрест. Почав його
зміцнювати, простувати. Нараз...
Око моє заманило щось незвичайне: в
самому куточку могили, в сутінні, я побачив

м. Монастириськ
28.05.2018 р.
Фото І. Склярової

корчик незабудьків. Голубими, несміливими
квітками визирали вони з-поміж трави й клонили свої дрібонькі пелюсточки лагідно в бік
могили.
Мені полегшало на душі. Я відчув, що є
хтось, що не забув стрілецької жертви життя.
Я зрозумів, що хтось пригорнув до себе молодецьке тіло, пробите ворожими кулями. Я
побачив, що це Рідна Земля вкрасила забуту
могилу – незабудьками.
Літ.: Коковський Франц. Остання молитва: Оповідання. Повість. – Львів, 1999. – 252
с. (–С.76-77).

«Нашого цьвіту – по цьілому сьвіту», –
твердить лемківська приказка. За даними
А. Барни, еміґрація в США і Канаду в
міжвоєнний період ХХ ст. складала відповідно
620 тис. і 22 тис. лемків-русинів. Наші краяни
успішно працювали і продовжують творити у
багатьох країнах світу.
Майстер художньої вишивки Дмитро БЛАЖЕЙОВСЬКИЙ (*1910, с. Вислік Горішній, п-т
Сянік +2011, м. Львів) – священик, доктор богослов’я та історії. Закінчив українську гімназію в Перемишлі. У 1933-46 рр. студіював у
Католицькому Університеті в Римі. 1939 р.
рукоположений в сан священика. Працював
у США. В 1973 р. повернувся до Риму. Протягом 1979-2002 рр. написав 13 праць з історії Української Церкви і видав 15 альбомів
«Українські народні вишивки». У творчому доробку – понад 250 вишитих ікон. Його ікони виставлялися в Україні (Львів, Тернопіль, ІваноФранківськ, Київ), містах Європи і Америки. У
Львові 1999 р. відкрито Музей вишиваних ікон
та образів.
Традиції лемківської різьби в Америці продовжив Михайло ЧЕРЕШНЬОВСЬКИЙ (*1911,
с. Стежниця, п-т Лісько +1994, м. Нью-Йорк,
США). Закінчив Художньо-Промислову Школу в Коломиї (спец. «різьба по дереву»). У
1932-39 рр. студіював у Інституті пластичного
мистецтва в Кракові (відділ скульптури). У
1947 р. виїхав на Захід (Баварія), в 1951 р.
еміґрував до США. Жив у Нью Йорку. З 1973 р.
– голова Об’єднання Мистців-Українців Америки. Створив ряд скульптурних портретів, пам’ятників, у т. ч. Лесі Українці, та різьблених
іконостасів.
Андрій ВАРХОЛА (Енді Вархол *1928, с.
Микова, окр. Свидник, Словаччина +1987, Нью
Йорк, США) – художник світової слави, один
із засновників поп-арту, кінорежисер. Ще дитиною, разом із батьками, переїхав у США. У
1949 р. закінчив Піттсбурзький технологічний
інститут (спец. «художник-оформлювач»).
Невдовзі переїхав у Нью Йорк, де працював
комерційним художником. Перша слава прийшла до нього після народження серії картин
банок супу «Кемпбелл». Він поставив виконання портретів у техніці шовкографії (М.
Монро, Е. Тейлор, М. Дзе-дун) на конвейєр.
Знімав кінофільми в манері поп-арту. Музеї
А. Вархоли діють у Піттсбурзі (США) і Меджилабірцях (Словаччина).
Омелян МАЗУРИК (*1937, с. Брежава, п-т
Березів +2002, Париж) – художник-іконописець.
У 1947 р. виселений на Захід. У 1964 р. закінчив
Академію Красних Мистецтв у Кракові. В 1967
р. виїхав до Франції, де навчався у Вищій
Школі Мистецтв у Парижі. Коротко працював
професором Львівської національної академії
мистецтв (2001-02). Малював образи святих,
іконостаси, краєвиди Лемківщини, народні
побутові сцени. Розписував храми у Франції,
Італії, Канаді. В 1991 р. мав персональну виставку в Тернополі.
Павло ЛОПАТА (*1945, с. Калинів, окр.
Пряшів, Словаччина) – канадський художник
лемківського походження. З 1966 р. студіював у Вищій Школі образотворчих мистецтв
у Братиславі. У 1969 р. еміґрував до Канади.
Продовжував науку в Коледжі Джорджа
Бравна (1971-72) і Онтаріо Коледж Мистецтва в Торонто (1982-86). Був секретарем і
головою Об’єднання Лемків Канади, співзасновником «Лемківської Ватри» в Канаді (1986),
директором Канадийсько-Української Мистецької Фундації ім. Шафранюків у Торонто (199198). Малює портрети, пейзажі, ікони та релігійні
сюжети, розписує церкви. Від традиційного
іконопису перейшов до сюрреалізму. Влаштував десятки персональних виставок.

Не народилися на Лемківщині, проте
мають лемківські коріння.
Графік і педагог Василь МАДЗЕЛЯН
(*1917+2005) народився і жив у США. Коли
йому минуло три роки родина повернулася в
с. Більцарова, п-т Новий Санч. Тут закінчив
сільську школу. Відвідував гімназію в Новому
Санчі, потім перевівся до польської гімназії
ім. Ю. Словацького в Тернополі. В 1937 р. повернувся на Лемківщину. Протягом 20 років
служив у війську США. Мистецькі студії здобув
у м. Сакраменто (шт. Каліфорнія). У 1964-79
рр. викладав малювання у середній школі.
Графік Тирс ВЕНГРИНОВИЧ (*1924 +2002)
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Квітень
130 – Дмитро ВИСЛОЦКІЙ (Ваньо Гунянка *4.04.1888, с. Лабова, п-т Новий Санч
+27.12.1968, м. Львів) – журналіст. Співзасновник «Лемко-Союзу» і редактор
часопису «Карпатська Русь» у США (1931-44) москвофільської орієнтації.
70 – Ярослав ГОРОЩАК (*11.04.1948, с. Пархув, Зах. Польща) – інженер-механік,
публіцист. Співорганізатор «Лемківської Ватри на чужині» у Михалові, Сілєзія
(1979). Керівник філії Ансамблю пісні і танцю «Лемковина». Член Виконавчого
комітету Стоваришиня Лемків у Польщі (1989-94). Батьки лемківського походження.
80 – Іван СЕНЬКО (*18.04.1938, с. Красна, п-т Кросно) – бухгалтер-економіст. Учасник нар. хорової капели «Лемковина» (з 1979), її староста (1991-97). Голова Контрольно-Ревізійної комісії Львівського обл. т-ва «Лемківщина» (з 1997).
90 – Петро МОЩИЧ (*27.04.1928, с. Волосате, п-т Лісько + 10.02.2006, Київ) лікарпедіатр. Доктор мед. наук, професор (1969). Завідуючий кафедрою дит. інфекційних
хвороб (1971-83). Засл. діяч науки і техніки України (1979). Лауреат Держ. премії
України (1979). Гол. педіатр України (1983-88). Дійсний член Академії вищої
школи України та Нью-Йоркської Академії наук.
Червень
70 – Любов МЕЛЬНИЧУК (Вислоцька *6.06.1948, м. Коломия) – товарознавець,
директор торг. об’єднання «Елегант» в Івано-Франківську. Заст. голови ІваноФранківського обл. т-ва «Лемківщина» (з 2002), член Колегії ВУТЛ (з 2014). Мати
зі с. Баниця Горлицька, п-т Горлиці.

Володимир ЧАБАН, м. Львів

ЗЕМЛЯ ОБІТОВАНА
У нашім серці та земля,
В яку вросло коріння роду,
Прекрасна зблизька і здаля,
Жадана в сонце і в негоду.
Там поле, де орав мій дід,
Стежки, якими ми ходили,
Там шепіт смерекових віт
І пращурів святі могили.
Там плинуть води бистрих рік Їх шум нам чується понині,
Там журавлів тужливий крик
І рідні гори та долини.
Там в праці зранку до зорі
Ми хліб насущний добували
І у сусідському дворі
З мечем ми щастя не шукали.
Та Богом даний нам цей край
Лиха година не минала,

Щоб чорну справу довершити
Диявол смерч на край наслав,
Щоб стерти все, коріння вбити,
Ім’ям ріки його назвав*.

Вельмож чужих та хижих зайд
Не раз приходила навала.
Штандарти різних кольорів,
Було, над нами майоріли,
Все ж самобутній вільний спів
Вони в нас вбити не зуміли.

Брутальна сила в кілька днів
Усе дощенту зруйнувала Вмирали села, змовкнув спів,
В світи чужі нас розметало.

Та сили пекла заповзялись
Згубити нас усіх нараз Фронти по краю розгулялись,
Кордони шматували нас.

***
З тих пір спливло немало літ,
Як в нас відібрано Вітчину,
Та час ятрить лиш кривди слід
І будить віру в Лемківщину.

А на кінець прорік диявол:
Не ваша більше ця земля!
Я позбавляю всіх вас права
На небо це, на ці поля...

То ж, може, знайдеться Мойсей,
Який покличе нас. в дорогу,
Знамено Правди піднесе
І верне нам святі пороги.

Ми з болем в серці покидали
Домівки, храми, цвинтарі
І в світ за очі вирушали,
Немов безрідні злидарі.

.

* Операція «Вісла»

.

МИСТЦІ ЛЕМКІВЩИНИ
народився у Дрогобичі, дитинство провів у
Сяноці. Перші уроки малювання отримав
від Л. Ґєца. Навчався в українській ґімназії в
Ярославі. В 1952 р. закінчив графічний факультет Краківської Академії Красних Мистецтв. Протягом 23 р. працював у відділі археології Польської Академії Наук у Кракові.
Спеціалізувався на екслібрисах.
Молодше покоління лемківських мистців,
які народилися в Україні. гідно продовжує традиції своїх предків – різьбярів, малярів, будівельників, ткачів, вишивальниць, писанкарів.
Архітектор Олег ГОЛОВЧАК (*1951) родом
із Прикарпаття, закінчив Львівський політехнічний інститут (1974). Працює в Тернополі.
Голова правління обласної організації САУ. Основні архітектурні споруди в Тернополі: Краєзнавчий музей (1982), особняк на вул. І. Франка
(1984), добудова обласного Театру ляльок
(1985). Батьки – зі с. Тилич, п-т Новий Санч.
Скульптор Володимир РОПЕЦЬКИЙ (*1953)
народився в с. Маринопіль Станіславської обл.
Закінчив Косівський технікум художніх промислів і Львівський ІПДМ. Член НСХУ (1988). Заслужений діяч мистецтв України (2000). Доцент
Української Академії друкарства у Львові.
Голова Львівського обласного товариства
«Лемківщина» (1999-2007), голова СФУЛО
(2007-11). Автор пам’ятників Т.Шевченку в с.
Сновичі на Львівщині, Зборові та Чорткові на
Тернопільщині, меморіальної таблиці Никифору в Криниці. Батьки – зі с. Тилич, п-т Новий
Санч.
Архітектор і дизайнер Іван ЖОВНИЧ
(*1955) із Тернопільщини. Член САУ (1985),
заслужений архітектор України (2013). У 1980
р. закінчив Львівський політехнічний інститут.
Працює в Тернополі. Головний дизайнер
ВО «Ватра» (з 1998 р.). Автор декоративних
композицій громадських будинків. Виконав
комплексне освітлення Палацу культури «Україна», Кабінету Міністрів України в Києві, Посольств України в Мінську і Москві. Співавтор
пам’ятника Героям Небесної Сотні в Тернополі
(2016). Батько – зі с. Яблінки, п-т Лісько.
У Львівській дитячій школі народних мистецтв (Сихів) зібралася група викладачів лем-

ківського походження, які продовжують традиції писанкарства і малярства Лемківщини.
Художник прикладного мистецтва, педагог
Галина ВИХОВАНСЬКА (*1960 ) зі Львова.
Закінчила Львівський ІПДМ (1982, спец. «художній текстиль»). Основні твори – гобелени. З
1997 р. – директор Львівської дитячої школи
народних мистецтв, член НСХУ. Від 2010 р.,
спільно з ФДЛ і товариством «Лемківщина»,
проводить фестиваль «Лемківська писанка».
Батько – зі с. Прусік, мати – с. Сянічок, п-т
Сянік.
Живописець, графік, писанкарка, фотомайстер, поетеса і педагог Марія ЯНКО (*1960)
народилася в с. Дубляни Самбірського р-ну.
Член НСМНМУ і ФДЛ у Львові. В 1980 р. закінчила Львівське УПМ (спец. «художня вишивка»), у 1988 р. – Львівський ІПДМ (спец.
«художнє оформлення і моделювання»). З
1992 р. працює в школі народних мистецтв.
Учасниця збірних виставок із 1996 р. Персональні виставки: Львів, Польща (Горлиці, Ждиня, Зиндранова). Лауреат багатьох фотоконкурсів і конкурсів писанок. Виконує художнє
оформлення та ілюстрації до дитячих книжок.
Пише вірші, які друкує у лемківських виданнях
Польщі та США. Батьки – зі с. Рябе, п-т Лісько.
Художник Андрій ХОМИК (*1962) зі Львова.
Закінчив Львівське УПМ ім.І.Труша (1981,
спец. «дизайн») і Львівський ІПДМ (1986, спец.
«кераміка»). У 1989-99 рр. викладав у школі
народних мистецтв. З 2000 р. – у США. Член
ООЛ у Йонкерсі, США і член Президії СФУЛО
(з 2012). Голова ФДЛ у США (з 2013). Працює
в галузі книжкової ілюстрації, станкового живопису, розпису на склі. Автор щорічних емблем
Лемківської Ватри у Ждині, Польща. Батько – зі
с. Мисцьова, п-т Коросно; мати – с. Вілька, п-т
Сянік.
Архітектор Олександр ДЖУЛА (*1965)
народився на Львівщині. У 1989 р. закінчив
Львівський політехнічний інститут. Працює в
Тернополі. Член НСАУ (2006). Автор проекту
дерев’яної Лемківської церкви Вознесіння Господнього в Тернополі (2016). Батько – зі с. Королик Волоський, п-т Сянік.
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Федір ҐОЧ
(1929-2018)
Сумна вістка надійшла із сусідньої Польщі,
що там 5 червня 2018 року відійшов у вічність
найвизначніший представник лемківської культури післявоєнної Польщі Федір (Теодор) Ґоч.
Він народився 28 червня 1929 р. в селі Зиндранова Коросненського повіту в день весілля
своїх батьків. Коли йому минув дев’ятий місяць,
батько-селянин виїхав на заробітки у Канаду і
сина побачив лише через 30 років.
Після 4-го класу початкової школи мати віддала Федора до української середньої школи
(бурси) в Дуклі, де він 1944 року закінчив 7
класів і здав вступні іспити в українську гімназію в Ярославі. Карпатсько-Дуклянська операція восени 1944-го не дозволила йому вступити до гімназії.
Після війни він у ремісничому училищі
здобув професію кравця. Його безпідставно
звинуватили у співпраці з Українською Повстанською Армією й арештували. У листі до мене
від 20 лютого 1996 року він про це згадує:
«Мене, 17-літнього хлопчыну-молодчыка, на
постерунку міліциї в Тильові били так, же кров
пішла устами, носом і ухами. Поливали водом,
коли-м был непритомний, і дальше били, копали, поневіряли ся». Дальші тортури над
невинною жертвою продовжувалися у слідчих тюрмах у Яслі та Ряшеві. Врешті-решт
Польський військовий суд 28 червня 1947 р.
без яких-небудь доказів засудив його на вісім
років суворої тюрми. 12 жовтня 1951 року його
звільнили з тюрми, а через півроку забрали у
штрафний батальйон Війська Польського. Понад два роки (1952-54) він у важких умовах
працював на військовій вугільній шахті.
Мати і брат Іван між часом виїхали до батька
в Канаду. Федір у 1954 році, після закінчення
військової служби, повернувся до діда в рідну
хату в Зиндранові і зайнявся рільництвом та
кравецтвом. Після політичної «відлиги» 1953
року (смерть Сталіна і розвінчання його культу)
частина лемків повернулася в рідні села.
Серед них Ф. Ґоч, який почав організувати
культурне життя.
Уже 1954 року він у Зиндранові заснував
перший на Лемківщині самодіяльний фольклорний колектив із музичною капелою, який
з великим успіхом виступав і в навколишніх
селах. Одну з програм колективу «Лемківське
весілля» кілька разів передавало польське телебачення. За його зразком і з його участю були
засновані фольклорні ансамблі в інших селах
Лемківщини та серед лемків «на вигнанні»,
куди він на короткий час виїхав після смерті
діда (у місто Люблін).
У 1957 році його знов арештували, на
цей раз за сфабрикованим звинуваченням у
«хуліганстві», і засудили на три роки позбавлення волі. Кару він відбував у робочому таборі
Чарне Кошалінського воєводства.
Після звільнення із в’язниці, навесні 1960
року він знов повернувся вже до пустої прадідівської хати в Зиндранові і, наперекір застереженням польських органів, з головою
поринув у суспільно-громадську роботу на ниві відродження лемківської культури. На цей
раз у рамках новозаснованого Українського
суспільно-культурного товариства (УСКТ). Був
співорганізатором Першої Лемківської ватри у
Лосю Руському (1962), одним із головних ініціаторів побудови пам’ятника жертвам Дуклянської операції 1944-1945 років (1963). Його
намагання виїхати до батьків у Канаду були
марними. Органи безпеки його не пускали,
«щоб він не виказав капіталістам військової
таємниці».
У 1962 році Федір одружився з лемкинею зі
Смеречного Марією Бурак. З допомогою батьків з Америки побудував нову хату, а стару 1968
року перетворив у Музей лемківської культури
з експозицією Дуклянських боїв, який і досі є
найважнішим лемківським музеєм у Польщі.
При ньому він заснував експозицію просто
неба (скансен) та «Стіну плачу» (з хрестами
із знищених дерев’яних церков), пізніше –
пам’ятник від імені лемків жертвам КарпатоДуклянської операції, який польська влада 1976
року висадила у повітря лише тому, що напис
на ньому був поряд із польською і словацькою
мовами також кирилицею, а Ф. Ґоча засудила
на високу фінансову кару. Нині на цьому місті
стоїть новий пам’ятник, побудований Федором
Ґочом.
Дерев’яну церкву в Зиндранові врятувати
не вдалося. Вона підлягла впливу часу. З великими труднощами з нагоди 1000-ліття хрещення
Руси-України Ф. Ґочу вдалося побудувати
першу в післявоєнній Польщі Православну
церкву св. Миколая, а 1992-го заснувати в
Зиндранові щорічний фестиваль лемківської
культури «Від Русаль до Яна», який успішно
діє по сей день. Ф. Ґоч врятував у Зиндранові
єдину єврейську хату, перетворивши її (1994)
в постійну експозицію єврейської культури.
Вона є складовою частиною Музею лемківської
культури.
Серед лемків, що як і він, повернулися в
рідний край, найпопулярнішим був самодіяльний колектив «Лемковина» у селі Білянка.
Повних 20 років (1968-89) Ф. Ґоч був його
старостою, модератором, солістом та автором
більшості програм. «Лемковина» виступала не
лише у містах та селах Польщі, але й в кількох
країнах світу.

У 1973 році державні органи Польщі нарешті дали Ф. Ґочу дозвіл на виїзд до матері
та брата у Канаду (батько помер на рік раніше,
так і не дочекавшись сина). З того часу він
побував у Канаді кілька разів. У 1980 р. (разом
із художником Павлом Лопатою) Ф. Ґоч поміг
зорганізувати у м. Торонто Першу Лемківську
ватру в Канаді.
На увагу заслуговує публіцистична діяльність Ф. Ґоча. Улюбленими були, зокрема, його
статті й фейлетони, публіковані на «Лемківській
сторінці» варшавського тижневика «Наше Слово» лемківською говіркою. Своє бурхливе життя він описав у 164-сторінковій книзі спогадів
«Жытя Лемка» (Зиндранова, 1999), перекладеній теж польською мовою.
Багато праці він вклав і в заснування Об’єднання лемків Польщі (1990). Без його активної
участі не обходилася майже жодна міжнародна
лемківська акція, наприклад, Перший фестиваль лемківської культури в Тернополі (1992),
Світовий Конгрес Лемків у Львові (1993) та
інші. Від 1963 р. він щороку бував на Святі
культури русинів-українців у Свиднику, востаннє – позаминулого року. У 1995 р. уряд
Словаччини нагородив Ф. Ґоча медаллю «50
років від закінчення Другої світової війни» – «за
допомогу військам Першого Чехословацького
армійського корпусу та за охорону воєнних
пам’яток».
При своєму музеї Ф. Ґоч заснував Товариство Музею лемківської культури, яке від 1994
року під його редакцією видавало квартальник
«Загорода», організовувало щорічні літературні
конкурси «Поетична осінь» (від 1993 р.) та проводило багато інших акцій.
У перших роках ХХІ століття керівником
Музею лемківської культури став його син –
Богдан Ґоч, який достойно продовжує традиції
батька. Між іншим, він поширив експозицію у
нових приміщеннях музею, добився вищої фінансової підтримки для музею тощо. На жаль,
музей весь час бореться з нестачею фінансів
для своєї діяльності.
Федір Ґоч наперекір поганому здоров’ю і
прикуття до інвалідного візочка до останніх днів
стежив за роботою музею і діяльністю лемків
у Польщі та в інших країнах. Але тортури,
яких він зазнав у молодості, давали про себе
знати. У важкому стані здоров’я його наприкінці
травня ц. р. завезли у лікарню в Кросно, де він
5 червня 2018 року віддав душу Богові.
Поховали його в рідному селі 7 червня.
Попрощатися з найвизначнішим діячем лемківської культури Польщі приїхало кілька сотень
людей не лише із різних куточків Польщі,
але й з України, Словаччини та інших країн.
Вінків та букетів квітів була сила-силенна.
Похоронний обряд виконав Архієпископ
Перемисько-Горлицької Православної єпархії
Паїсій у співслужінні сімох священиків. Від
порога рідної хати закриту труну з його тілом
з процесією відвезли в недалекий Православний храм св. Миколая, де відбулася
архієрейська Служба Божа та Панахида у
супроводі хору Православної церкви із м.
Криниці Новосанчського повіту (диригент
Петро Трохановський). За весь похоронний
обряд покійний знаходився у середині храму
у відкритій труні в оточенні дружини Марії,
синів Богдана та Романа з сім’ями, рідні та
близьких йому людей. Хвилюючим був обряд
«Посліднього цілування» небіжчика. Сотні
людей не вміщалися у церкву й стежили за
похоронним обрядом за її стінами. Зворушливою промовою попрощався з покійним Владика Паїсій, підкресливши його виняткове місце у відродженні лемківської культури.
Із церкви процесія з труною відправилася на
місцевій цвинтар, де після церковного обряду
з небіжчиком попрощалися представники
громадських організацій. Від імені русинівукраїнців Словаччини з Ф. Ґочем попрощався
мер міста Свидника Іван Голодняк. Дальші промови прозвучали на похоронній тризні.
Похорон був достойним проявом подяки
людині, яка все життя присвятила збиранню й
зберіганню пам’яток історії та культури найзахіднішої групи українського народу – лемків.
Його найвизначнішим творінням є Музей
лемківської культури в Зиндранові, який заслуговує на те, щоб стати державним музеєм і
йому по смерті засновника було дано назву
«Музей лемківської культури імені Федора
Ґоча».
10. 06. 2018 р.
Акад. Микола МУШИНКА,
м. Пряшів, Словаччина
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Богдан ГОРБАЛЬ, Владек МАКСИМОВИЧ

ЛЕМКІВСКА НАРОДНА МУЗЫКА
на Восковых Циліндрах (1901-1913)
і Американьских Рекордах (1928-1930).
[- Gorlice, 2008]. - S. 188.

Зацєкавліня лемківскима награнями кіньця
1920-х років вышло од Владка Максимовича
(*1949), інджынєра-елєктрика в Центрум Космічных Летів ім. Ґоддарда (NASA, USA). Максимович перши раз одкрыв етнічни награня ішчы
в Польшчы, будучы 7-літнім хлопцьом. Было
то 1956 року, коли єго отец Іван Максимович
(*1917 +1995) вернув з одвідин свойой родины
на Украіні і привюз домів деси зо 25 награнь,
зроблених през компанию Columbia, котры
сьігали 1928 року. Тоты плиты якымси способом
достали ся з Гамерикы до Арґєнтины, откаль
Михал Максимович – брат вітця, привюз іх до
Польшчы в 1932 роцьі. В 1945-м плыты были
забрани през родину Максимовичів на Украіну
в часьі примусового преселіня.
В 1964 роцьі родина Івана Максимовича
еміґрувала до ЗСА і забрала колєкцию плыт
до Нью Йорка. Владек быв занятий науком в
середній школі і колєджи, дале оженив ся. Але
як зачав мати веце вільного часу, то глубше
заінтересував ся причынами, котры довели
Лемків до гляданя працьі за границьом в кіньци
19-го віку. 1996 року Максимович створив інтернетову страну, посьвячену Лемкам, а рік
пізнійше достав патефон з радийом, на котрім
грав стари плыты на 78 обертів. В часьі своіх
досьліджень Владек одкрыв, же пред Великим
Кризисом штыри знани музычни компаниі
Гамерикы продукували награня не лем поукраіньски, но тіж по-лемківски.
Пізнійше В. Максимович так взяв ся до
збераня і вчыня плыт, же выглядало, якбы то
была його фахова місия. Отримував дарункы
од знайомых і незнайомых люди, купував іх

од гандлярив. В тим часьі цьіна на лемківски
награня была од 5 до 125 долярив за плыту.
В процесьі збераня Максимович контактував
з поважныма колєкционєрамы, котры зберали
етнічни награня. Тоты люде знали, де мож іх
найти. Якіст плыт не все была добром, даякы
зостали знищени в часьі пресилкы.
Д-р Богдан Горбаль (*1965), гісторик і бібліоґраф Публічной Бібліотекы в Нью Йорку,
прилучыв ся до того проєкту, выкористуючы
своі знаня лемківской гісториі. Він провадив
прегляд пресы. Його досьліджыня жытя Лемків
в Гамерицьі стали ся барз помічни.
Оба авторы сут лемківского походжыня (В.
Максимович – з Волтушовой, родиче Б. Горбаля з Бортного і Мушынки) і барз ся тішат, же
мают нагоду оповісти о традициях лемківской
культуры в Гамерицьі.
Традицию лемківских награнь в Гамерицьі
розпочав Штефан Шкымба (*1885 +1966) зо с.
Воловец, повіт Горлицьі, якій приіхав там 1912
року. Ш. Шкымба мав музычну практыку з краю,
де грав на басах з циґаньском оркєстром, того
зарядив выпустити першу плыту з лемківским
весьільом.
Книжка написана для Лемків і по-лемківски.
Но ма тіжек розділ чысто ангельскій (71 стор.).
Поважна бібліоґрафія русинской музыкольоґиі
лічыт 130 пунктив, а інчых прац – 76. Барз
цьінни сут 43 знимкы лемківских гудаків в краю
і «Лемківского весьіля» в ЗСА.
Зо книжком подає ся самограючий компактдиск. На нім записано веце як 275 сканів зо
плыт на 12 годин ориґінальних награнь.

20. Музычний ансамбль з Гладишова і Смереківця.
Горлиці, 1935 р. В центрі – п. Ядловскій, кєровник ансамблю.

Теодор КУЗЯК

ПАЦИФІКАЦИЯ

Было то літом 1946 року. В самы жнива.
Ден быв погіднитй.
Деси по полудни од села Бодакы до Бортного віхало з гырмотом пару тягаровых авт,
заладуваных вояками КВВ. Авта затримали ся
на загороді при православній церкви.
Я з родичами быв в поли, де вязали зме
ярец в снопы и клали до стіжків. Наша худоба
пасла ся на пасвиску, лем єдна корова, яка
была на отеліню, остала в стайни.
Няньо казали мі піти домів и дати корові
сьіна. Наша хыжа стояла близко церкви. Коли
зближав єм ся к хыжы, то зауважыв, же дорогом іхат драбняком мій старший брат Петро,
а з ним сусьіда сын Фецьо Мадзік, якій мав
помочы брату класти снопы на драбняк.
Петро быв юж женатий и мешкав осібно.
Коли миняли стоячы при дорозьі авта, товды
кількох вояків долетіли до воза и казали обом
выйти. А коли они зышли з воза, солдаты зачали іх бити. Фецьо достав пару раз кольбом
по хырбеті, але якоси удало ся му втечы през
ріку домів.
Зато воякы выладували свою встекліст на
браті. Єден бив кольбом ґвера, а другій взяв
з воза косу-грабкы до кошыня зерна и тыма
грабками бив брата де попало. Чув єм як коса
ся одламала од грабок и з бренком впала на
каменисту дорогу.
Але ту виджу, же двох солдатів пустило
ся в мою сторону, но то я ся скоро спрятав з
подвіря и пішов до боіска, жебы взяти сьіна
и занести корові до стайні. Зараз влетіли за
мном воякы з криком:
– Ґдзє бандеровци! Ґдзє іх сховалесь, ґадай ск...ві сину.
– Якы бандеровцьі? – одрюк єм. – Ту неє
жадныхь бандеровців, а як хцете то іх глядайте.
В одповіди посыпали ся удары по плечах,
по голові. Выдрыляли мя з боіска на двір и
погнали там, де стояли авта, цілий час били.
Я быв без кошелі, лем в короткых споденках.
Єден з вояків пхнув мя люфом автомата
медже лопаткы так сильно, же протяв скору
и кров цюрком потекла долов плечами. А
ту виджу, як коло Орішчаковой певницьі зас
воякы бют лежачого на стерни мого кузина
Василя Горбаля. Барз йойчав.
Коло церкви били його брата-близняка
Ваня, котрий недавно вернув з Червеной армиі

в ранзьі сєржанта. Быв в мундурі совєтскім,
бо иншых лахів не мав. Двох вояків окладало
Ваня кольбами, а третій бив револьвером по
голові. На конец з окырвавленого Ваня зняли
войсковий ремін и одышли.
Іх мама, тета Марина на тото вшытко смотрила и барз плакала.
Єден вояк долетів до ньой и видер ій з
рук граблі, котрыма грабала стерню, и тыма
граблями бив мя доталь, аж поламав на
дрібны кускы.
Того ім было ишчы за мало, то погнали мя
до авт, де стояв іх командір, якысий бородатий
поручник з желізним прутом в руцьі.
Виджу, же коло авта стоіт старий нанашко
Осиф, побитий, кров тече му з обох рук, а з
очы – сызы.
– Кладзь сєм, ск...ві сину украіньскі, і то
юж!...- зверешчав бородатий офіцер.
Но я не люг, лем зачав єм протестувати, же
я не виден. Але єден вояк мі «поміг», бо як мі
дав ґвером по голові, то-м впав як підкошений.
Товды поручник став мі підкутым черевіком
на карк и бив желізным прутом. Не кричав єм,
бо черевік офіцера мя давив так, же юж піну
з ґамбы точы. Люде, што то віділи, повіли, же
Феця Онуфрийового забили.
Мама, як то почули, так зомліли.
Як перестали бити, то я якоси встав и
вернув до хыжы, што правда то з переламаном
руком и зламаным ребром. Вертаючы до хыж,
ишчы єм пару раз дістав кольбом и пару
копняків. На другий ден моє тіло од головы до
пят было чорне як челюсти.
В хыжы «ґаздували» воякы. Забрали, што
могли взяти: няньовы гамерицкы голякы, дуган,
брата сподні, аж и саморобну запальничку.
В коморі пили молоко и зметану з камінных
горци. Ци выпили, ци ніт, але горцьі метали на
землю, так же всяди лежало повно черепя.
Быв тіж в коморі повний кошык яєц, з котрым
поступили подібні як з горцями. Видно было,
же робили тото з великом приємністю.
Потім ишчы зьімали сой пару кур и гуси и
одіхали задоволени зо сьпівом, а люде смотріли за нима з ненавистю и проклинали: «А
жебы вас, прокляти ляхы, Бог тяжко скарав!»
Але Бог чомси не послухав, бо, як знаме,
пришло занедовго гірше – Выселіня.
Літ.: Теодор Кузяк. Догасаюча ватра. –
Криниця, 2001. – С.128-133.

30. Сельски музыкы з Вороблика Королівского, повіт Кросно. 1940 р.

ВЕСЬІЛЬНИ ВІВАТЫ
«ВІВАТ» – слово латиньськє, што означат «Най жыє!» Сьпівают іх на весьілю.
Такым способом жычат молодым здоровля,
шчесьтя і довгых років жытя. Тоты
віваты сут выбрани з книжкы о. Миколая
Шаварина «Весільні вівати» (2006). Певні,
же они мают лемківскє коріня.

***
Моі люби воріженькы,
Вступте мі ся доріженькы.
Перше сте мня обсудили,
Тепер сте мня обступили.
***
Коло мойой хати выросли блавати,
Хтіли мене мама восени оддати.

А мама хотіли, а я не захтіла
І своім старостам на рік одповіла:
«Не косіт травицьі, бо сьіна не буде,
не вяжте мі сьвіту, бо жытя не буде!».
***
Кучер єдвабний, наш дружба – ладний,
Што я мам зробити, жебы го любити?
Піду до гаю – нарву розмаю,
Дам ся му напити – буде мя любити.
***
Горілонько оковита,
Выпью тя до кропкы,
Жебы-c мене поставила
На дорозьі цапкы.

Емілія КРАМАР-ЯЦЕНИК,
м. Тернопіль

ПАЦЮРКЫ

Мамини пацюркы, памятам як гнеска,
на нитцьі, же-м раз розорвала мацьіцька.
Як ся розсыпали, то я іх зберала
і довго зберала по хыжі – по старій.
Зберала-м, зберала, до купы складала,
даяку-м не нашла, не нашла – плакала.
Як хтіла бы-м нераз памятку ту мати,
бо кажда пацюрка про них дає знати.

Мы, Лемкы, як тоты пацюркы зо ниткы,
бо льос наш є тяжкій і знаме то вшыткы.
Так хцу іх до купы вшыткых зобрати,
бо лем своім словом іх можу зєднати.
Бо хцу, жебы Лемкы тримали ся купы –
іх діти, онукы і праправнукы.
Жебы нарід наш жыв і памятав, же мы є,
як кузьня лемківска, што бьє, дыхат, кує.

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

часопис-квартальник Всеукраїнського Товариства «Лемківщина»
Наша адреса:
46001, м.Тернопіль, бульв. Т.Шевченка, 21, тел. 52-29-93.
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