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НАШІ СПРАВИ
СЛОВО РЕДАКТОРА
Серпень 2013 року для всіх українців минув під знаком чотирьох
міжнародних конгресів, які відбулися у Львові та Тернополі. Світове
українство зїхалося чисельно до України, аби спільно обдумати шляхи розвитку
української держави, а головне – конкретні дії, які може зробити українська
громада, не сподіваючись на підтримку від офіційної влади.
18-19 серпня у Львові відбулися
Українських Лемківських Обєднань.

річні

збори

Світової

Федерації

20-22 серпня – у Львові тривав Х Світовий Конгрес Українців
23-24 серпня у Львові проходив IV міжнародний конгрес «СВІТОВЕ
УКРАЇНСТВО
ЯК
ЧИННИК
УТВЕРДЖЕННЯ
ДЕРЖАВИ
УКРАЇНА
У
МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ»
25-27 серпня у Тернополі відбувся перший Світовий конгрес українських
молодіжних організацій.
Перше, на чому хочеться наголосити, що ці всі конгреси проводили аж
ніяк не державні структури. Світовий конгрес українців, Світова Федерація
українських жіночих організацій, Світовий конгрес українських молодіжних
організацій, Інститут освіти – це все світові надбудови, що обднують десятки
українських громадських організацій по всьому світу – великих і маленьких.
Більш чи менш успішних. Проте кожна організація, кожна спільнота робить
свою маленьку справи для українського народу і української держави, а разом
вони становлять потужний голос світового українства, часто сильніший і
потрібніший, аніж офіційна позиція української влади.
Світова Федерація Українських Лемківських Організацій активно була
залучена до роботи в усіх чотирьох конгресах, а також виступила
співорганізатором Міжнародного конгресу української діаспори, в рамках
якого діяла Лемківська секція «Світова лемківська спільнота: Погляд на
депортації українців з етнічних земель». Під час роботи в секції відбулася
панельна дискусія за участі історика Володимира Вятровича та академіка
Миколи Мушинки на тему «Історичні причини депортації українців з етнічних
земель та їх наслідки для сучасних поколінь. Лемківський аспект», круглий стіл
на тему «Світова лемківська спільнота: історія та сучасний контекст»,
презентація фільму Андрія Ротка (Канада) про долю депортованих «У сні, і
наяву, Пантна», презентація міжнародного табору експедиції на Закерзоння
«Вирій» та презентація туристичного маршруту «Лемківські місця Львова»
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Що було дуже приємно, що серед делегатів на всіх конгресах було дуже
багато лемків, зокрема голів українських організацій. Наші люди всюди
проявляють значну активність, і маємо гуртуватися, щоб успішніше робити
свою справу!
Софія Федина,
Голова СФУЛО

У

ЛЬВОВІ ЗАВЕРШИВСЯ X СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

Евгена Чолія переобрано президентом Світового Конґресу Українців
X Світовий Конґрес Українців відбувся 20-22 серпня 2013 р. у Львові, Україна, з
участю 208 делегатів із 27 країн світу. До делегатів долучилося 350 гостей, які
приїхали з різних країн світу, включно з багатьох областей України, щоби брати
участь у нарадах і ознайомитися з працею СКУ.
Х Світовий Конґрес Українців уможливив учасникам ділитися успіхами,
обмінятися думками і опрацювати плани для дальшої консолідації 20-мільйонної
діаспори.
Крім делегатів, на конґресі були присутні представники владних структур України
та лідери опозиції.
Х Світовий Конґрес Українців, який був присвячений пам’яті жертв Голодомору
1932-33 років, розпочався 20 серпня походом міста Львова і панахидою перед
пам’ятником Тарасу Шевченку на головній площі міста. Того ж самого вечора
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відбулося офіційне відкриття Х Світового Конґресу Українців у Львівському
національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької,
під час якого головну доповідь виголосив президент Світового Конґресу Українців
Евген Чолій.
Три теми, важливі для світового українського суспільства, були обговорені під час
круглих столів, а саме: “Євроінтеграція - запорука незалежності України та
сприяння
її демократизації”, “Світове українство у просуванні спільних
інтересів” та ”80-та річниця Голодомору в Україні 1932-1933 років”.
Екзекутивний комітет Світового Конґресу Українців обрано в такому складі:
Евген Чолій – президент (Канада);
Ярослава Хортяні – перший заступник президента (Угорщина);
Орися Сушко – другий заступник президента (Канада);
Петро Штик – третій заступник президента (Франція);
Стефан Романів – генеральний секретар (Австралія);
Богдан Ватраль – фінансовий референт (США);
Зенон Потічний – скарбник (Канада).
Світлина: Тарас Демкура

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ СФУЛО
23 серпня відбулося засідання Президії Світової
Федерації Українських Лемківських Обєднань. На
засіданні були присутні: голова СФУЛО Софія Федина,
члени
Президії
Степан
Майкович,
Олександр
Венгринович, Стефан Криницький – Україна, Богдан
Віславський – Сербія, Роман Колос – Канада, Зенко
Галькович та Андрій Хомик – США, Стефан Гладик та
Еміль Гойсак (в режимі скайп) – Польша, Петро Сокол
та Іван Лаба – Словаччина, члени контрольноревізійної
комісії
Ігор
Дуда(Україна),
Петро
Вірхнянський (Польща), Іван Лукач (Словаччина),
запрошені гості.
Основними питаннями на засіданні були:
-

Звіт голови СФУЛО про діяльність протягом періоду з вересня 2012 року до
серпня 2013,
затвердження бюджету СФУЛО та обрання скарбника,
обговорення плану діяльності організації на 2014 рік,
визначення технічних умов для активнішої координації дій організаційчленів СФУЛО,
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-

відповідь на провокативні дії з польської сторни, зокрема такі як
реконструкція геноциду в Радимно, чи знесення пам’ятника воїнам УПА у
Грушовичах.

Новим скарбником на Американський континент було обрано Івана Фініва зі
США.
Наступне засідання СФУЛО має відбутися наприкінці вересня у скайп-режимі.

В РАМКАХ 4 МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
ПРАЦЮВАЛА ЛЕМКІВСЬКА СЕКЦІЯ
Підсумки роботи Лемківської секції
«Світова
лемківська
спільнота.
Погляд на депортацію українців з
етнічних земель»
23-24 серпня 2013 р. у рамках IV
Міжнародного
Конгресу
«Світове
українство як чинник утвердження
держави Україна у міжнародній
спільноті «… Землякам моїм в Україні
і не в Україні …» відбувалося
засідання Лемківської секції під назвою «Світова лемківська спільнота. Погляд на
депортацію українців з етнічних земель».
У рамках панельної дискусії, яка розпочинала роботу секції, прозвучали доповіді
голови вченої ради Центру дослідження визвольного руху Володимира В’ятровича
та академіка НАН України Миколи Мушинки. Модератором дискусії була голова
Світової Федерації Українських Лемківських об’єднань Софія Федина.
Доповідь Володимира В’ятровича була присвячена питанню депортації
українського населення Закерзоння 1944-1947 рр. через призму українськогопольських відносин. Історик проаналізував передумови, перебіг та наслідки
«обміну населенням» між урядом
УРСР та ПНР у 1944-46 роках.
Окремо було розглянуто питання
національно-визвольних змагань на
Закерзонні та їхній фінальний
акорд - операції «Вісла» 1947 р. депортації українського населення
на північні та західні землі Польщі.
Після активного обговорення та
дискусії
питання
депортації
українського населення у своєму
виступі
продовжив
Микола
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Мушинка. Темою його доповіді було значно менш досліджене та практично не
знане в Україні питання «обміну населення» між урядом УРСР та Чехословаччини у
1947 р. Договір про оптацію передбачав переселення близько 12 тис. українців з
Чехословаччини на Волинь у місцях, де до цього проживали чехи, яким радянська
влада дозволила повернутися на батьківщину.
Надалі робота секції продовжилась у
рамках круглого столу, де було
заявлено півтори десятка доповідей.
Про проблеми та виклики життя
депортованих лемків на теренах
України
доповів
голова
Всеукраїнського
товариства
«Лемківщина»
Олександр
Венгринович. Доцент ЛНУ ім. Івана
Франка Галина Щерба презентувала
результати
соціологічного
дослідження «Депортації українців з
етнічних земель – Лемківщини, Надсяння, Холмщини в 1944-46-х рр. у спогадах
переселенців». Про сучасний стан та перспективи лемківського музичного
фольклору на основі власного досвіду розповів етномузиколог Ярослав Бодак.
Володимир Ардан у своєму виступі розкрив тривожні тенденції до маніпуляції у
проекті запланованого II всеукраїнського перепису населення в Україні.
Після кожної з доповідей відбувалася дискусія, участь у якій взяло широке коло
учасників круглого столу. Модератором круглого столу виступив Тарас Радь.
За підсумками роботи лемківської секції основні тези доповідей та дискусії були
оформлені у вигляді резолюції, яка була подана на розгляд до Президії II Конгресу
української діаспори.
У завершальній частині роботи лемківської секції відбулося три презентації.
Презентація фільму члена Президії СФУЛО Андрія Ротка «І у сні, і наяву, ПАНТНА»
про долю депортованих
українців із села Пантна
на Західній Лемківщині.
Також
відбулася
презентація
Міжнародного науковопошукового
та
освітнього
таборуекспедиції «Вирій», під
час
якої
було
представлено методику
відновлення цвинтарів,
напрацьовану протягом
п’яти років роботи у
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селах Жуків, Подемщина та Князі на Закерзонні. На завершення учасники
Конгресу взяли участь у першій екскурсій по туристичному маршруту «Лемківські
місця Львова», яку провів Богдан Сиванич.
У часі Конгресу у Національному академічному українському драматичному театрі
імені М.Заньковецької також відбулася Урочиста академія з нагоди 25-річчя від
створення товариства «Лемківщина».
Світлини: Ольга Коцюруба

У ТЕРНОПОЛІ ПРОЙШОВ ПЕРШИЙ СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ
МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Діаспора майбутнього
На перший конгрес до Тернополя
прибули делегати з 23 країн. Серед
головних завдань цього з’їзду —
згуртувати українські молодіжні
організації діаспори навколо ідеї
консолідації та об’єднання світового
українства, розбудови міжнародних
структур і розвитку неформальних
систем навчання юнаків і дівчат.
Безперечно,
йдеться
й
про
зміцнення існуючих і налагодження
нових
контактів
з
молоддю,
підприємцями, громадськими та культурними діячами України. Наші молоді
співвітчизники чекають розроблення та схвалення на рідній землі комплексної
державної програми щодо підтримки молодіжного українського закордоння.
Водночас бачать себе активними лобістами України в світі й цілковито
підтримують рух нашої держави у бік Європи та підписання угоди про асоціацію
між Україною і ЄС цьогорічного листопада у Вільнюсі.
Особливістю нинішнього форуму в
Тернополі є те, що пройшов перший
Світовий
конгрес
українських
молодіжних організацій (СКУМО). Його
голова Мирослав Гочак каже, що досі
ця структура існувала як комісія в
рамках Світового конгресу українців.
Тепер зібралися, щоб офіційно створити
потужну світову надбудову української
молоді, яка мешкає за кордоном. Ще
п’ять років тому СКУМО поставив собі
за мету консолідувати український молодіжний діаспорний рух. Уже вдалося
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налагодити тісні зв’язки з громадами та молодіжними структурами в 40 країнах.
Наразі СКУМО об’єднав у своїх лавах 35 молодіжних і студентських організацій в
європейських країнах, а також у Канаді, Бразилії, Австралії, інших державах.
Головним завдання І Світового конгресу
було організаційне оформлення СКУМО,
схвалення його Статуту та вибір керівних
органів. Конгрес впорався із завданням, а
також прийняв чотири важливі резолюції.
Обрано Президію СКУМО у складі 7 осіб:
Голова- Мирослав Гочак (Сербія), Перший
заступник – Дмитро Лекарцев (Молдова),
заступники – Роман Білас (Польща) та
Данило Корбабич (Канада), Секретар –
Красімір Панковський (Болгарія), скарбник
– Олександр Гречанюк (Румунія),
також Юрій Брода (Канада), та
Контрольно-ревізійну комісію з трьох
осіб: Романа Довговича(Словаччина),
Олександра Крівцова (Росія) та Мері
Тірацуян
(Вірменія)
.
Прийняті
резолюції, які стосуються підтримки
європейської
інтеграції
України,відзначення
80-ї
річниці
Голодомору, засудження
політичних
спекуляцій
навколо
Волинської
трагедії таполітичного тиску Росії на
Україну.
Форум української молоді діаспори
«Тернопіль-2013» складався з трьох
частин. Першому Світовому конгресу
українських
молодіжних
організацій
передувала
кількаденна
цікава
та
змістовна
програма
табору,
який
зорганізували неподалік села Чорний Ліс
Збаразького району. Тут юнаки та
дівчата
із
закордоння
разом
з
представниками місцевих молодіжних
організацій вивчали українські народні
традиції,
ремесла,
вчилися
писати
писанки, брали участь у різних іграх, тренінгах. У Тернополі висадили алею з
райських яблунь. Певна річ, провели кілька сесій, де мовили про роль молоді
діаспори в світовому українстві, про спільний інформаційно-культурний простір,
про лобіювання українських інтересів у світі. Завершили ж роботу форуму
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мистецьким святом «ДіаспораФест», на якому виступили серед інших знаний
український гурт «Горпина» з Польщі та Софія Федина.
Світлини: Руслан Теліпський

ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕМКІВЩИНА» - 25 РОКІВ!!!
23 серпня 2013 року у приміщенні
національного
академічного
українського
драматичного
театру
імені Марії Заньковецької відбулося
святкування
25-річчя
Львівської
обласної організації Всеукраїнського
товариства «Лемківщина» Саме це
товариство було найпершим, яке ще у
радянські
чси
почало
офіційно
гуртувати лемківську громаду.
Переповнений зал, піднесений настрій, родинна атмосфера … На свято завітали
багато почесних гостей: голова Світової Федерації Українських Лемківських
Обєднань Софія Федина, делегація Організації оборони Лемківщини зі США на
чолі з головою Зенком Гальковичем, голова Обєднання Лемків Канади – Роман
Колос, голова Союзу русинів-українців Сербії – Богдан Віславський, делегація
Союзу русинів українців Словацької Республіки на чолі з головою Петром
Соколом, Голова обєднання Лемків у Польщі Стефан Гладик, Голова
Всеукраїнського товариства Лемківщина Олександр Венгринович, також члени
Президії СФУЛО Іван Лаба (Словаччина), Андрій Хомик (США), Стефан
Криницький (Івано-Франківськ), академік Микола Мушинка (Словаччина),
директор музею української культури у Свиднику Мирослав Сополига, численні
делегації з лемківських товариств по свій Україні.
Урочистість склалася у мереживо привітань та святкових виступів. Лемків
Львівщини вітали народний ансамбль пісні і танцю Лемковина, Лемківський
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народний хор м. Пустомити «Радоцина, лемківська співачка із Бучача - Леся
Горлицька, Гуморист Микола Прибило (Борислав), Народний вокальний ансамбль
лемківської пісні «Юж мелем» народного дому с. Нагірне, Хор Яворина, Дрогобич.
Особиво зворушливою була заключна композиція «Як нас вивозили» у виконанні
Софії Федини та член кинь Союзу Українок м. Городок. Врочисто програму
провели Марта Ільєнко та Володимир Тимцьо.
Довідка:
Львівська обласна організація Всеукраїнського товариства «Лемківщина» –
громадська організація, яка об’єднує лемків та небайдужих людей, основним
завданням якої є збереження, дослідження та популяризація лемківської історії,
традицій та культури як невід’ємної складової української самобутності.
У період становлення незалежності товариство «Лемківщина» стояло біля витоків
лемківського руху в Україні. Саме у Львові офіційно було створено першу
лемківську організацію, яка згодом розрослася до рівня всеукраїнської структури
товариства «Лемківщина».
1989 року у приміщенні Львівської обласної філармонії відбулися Установчі збори,
на яких було проголошено створення Львівської крайової організації «Товариства
«Лемківщина». Першим головою було обрано Петра Когута, на період 2-річної
каденції (1989-1990) якого випало вирішення чимало організаційних питань.
Вперше після депортації на територію радянської України українська лемківська
делегація офіційно відвідала Лемківську Ватру у Ждині (Польща).
Взимку 1990 року на I звітно-виборній конференції новим головою обрано
професора Національного університету «Львівська політехніка» Ореста Чабана,
який виконував свої обов’язки протягом двох наступних каденцій (1990-1994). У
цей період ініціативу львівського товариства «Лемківщина» підхоплюють ІваноФранківськ і Тернопіль, створивши самостійні обласні осередки. Саме тоді було
проведено Всеукраїнський лемківський конгрес та I Світовий конгрес лемків
(сьогодні СФУЛО – Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань), які
проходили у 1993 році у Львові.
З 1995 по 1997 роки обов’язки голови виконував Ілля Чулик, який передав свої
повноваження майбутньому голові (2002-2007) СФУЛО професору Львівського
національного університету імені Івана Франка Івану Щербі. Весь цей час
товариство активно розвивається та структурно розростається: створюються нові
районні осередки, а ряди «Лемківщини» поповняють нові члени.
У 1999 році новим головою «Лемківщини» обрано голову Самбірської районної
організації Михайла Шпака, якого на посаді змінив Володимир Ропецький.
З 2011 року сьомим головою організації «Лемківщина» є дійсний член Академії
будівництва України Степан Майкович, який заразом є членом Президії СФУЛО та
колегії Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Заступники голови організації –
Ярослав Козак та Іван Радь.
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Сьогодні до складу Львівського товариства «Лемківщина» входить Львівська
міська організація, 9 районних осередків у Пустомитах, Городку, Бориславі,
Дрогобичі, Золочеві, Самборі, Старому Самборі, Стрию, Трускавцю, а також
Самбірська громадська організація «Бощани» та Львівська обласна молодіжна
громадська організація «Молода Лемківщина».
Світлини: Ольга Коцюруба

670 РОКІВ ЛЕМКІВСЬКОГО СЕЛА УБЛЯ (СЛОВАЧЧИНА)

11 серпня на запрошення Михала Іванцо – голови регіонального осередку Союзу
русинів українців Словацької республіки в Гуменнім, голова СФУЛО Софія Федина
та голова Львівської обласної організаці ВУТ «Лемківщина» відвідали з офіційним
візитом лемківське село с. Убля у Словаччині, яке святкувало 670 років від першої
писемної згадки. На свято зїхалися гості як з України, зокрема і з Ужгороду, так і
з Сербії та Польщі. Властиво саме святкування розпочалося ще 10 серпня із
нагодження жителів села за заслуги перед громадою та з урочистого відкриття
нового клубу. У неділю святкування продовжилося святковою концертною
програмою. Варто зауважити, що на цих теренах лемки йменуються русиниукраїнци.
Світлина: Елемір Рац
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СПРАВА ВЛАДИКИ КОЦИЛОВСЬКОГО У ПЕРЕМИШЛІ – ЦЕ АТАКА
НА УКРАЇНЦІВ, – ПРОРЕКТОР УКУ ПРАХ
«Кресові польські організації роблять все можливе, щоб ім’я Йосафата
Коциловського як греко-католицького єпископа зникло з Перемишля. Дивно, що
люди вважають себе католиками, християнами і не сприймають того, що
Католицька церква визнала Владику Йосафата Блаженним, а рішення про
беатифікацію прийняв у 2001 р. папа Іван Павло ІІ». Так прокоментував
проректор із зовнішніх зв’язків УКУ, декан Перемиський 1990-96 рр. Богдан Прах
наміри перейменувати у Перемишлі вулицю Блаженного Йосафата Коциловського.
Священик Богдан Прах розповів,
що добре розуміє ментальність
кресових
середовищ,
які
ініціюють перейменування цієї
вулиці, оскільки сам виховувався
серед поляків і є громадянином
Польщі.
«Очевидно, що вони ніколи, в
якійсь
мірі,
не
переставали
відкидати все, що є українське, і
вважати, що українці – це
найбільші злочинці в Європі. Чого
лише варті опитування останніх років у Польщі стосовно нелюбові до інших
народів, де на перших місцях завжди були українці.
За останні 20-ть років у певних моментах ці кресові середовища затихали. Однак,
за допомоги нашої сьогоднішньої влади, яка не до кінця розуміє, що означає слово
Україна і українець, вони знову піднесли голос. Ситуація, яка склалася з
Владикою Йосафатом – це, по суті, продовження атаки на українську гідність, і
так воно буде йти далі. Думаю, що це ще не останнє слово у цьому питанні.
Резонанс здійметься, коли Інститут національної пам’яті Польщі дасть свою
історичну оцінку, очевидно, не зважаючи на позицію української сторони. Це
може викликати ще більші антиукраїнські суспільні настрої у Польщі», – зазначив
священик УГКЦ.
Щодо можливої реакції УГКЦ, о. Богдан Прах порадив спершу дочекатися реакції
української громади та Церкви у Польщі. Щодо кресових середовищ, які
розпалюють ворожнечу між українцями та поляками, то не потрібно їм приділяти
стільки уваги – вони були, є і будуть. «З історією перейменування вулиці
Блаженного Йосафата Коциловського у Перемишлі повинні дати раду самі поляки.
Рішення приймала міська рада, їм ніхто цього не насадив і у них була вся
інформація про єпископа. Щодо перспективи польсько-українських стосунків, то
нам, українцям, їх треба пов’язувати з тими, хто запровадив своїм голосуванням у
Перемишлі вулицю Йосафата Коциловського», – наголосив о. Богдан Прах.
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У Польщі не зважають на Івана Павла ІІ – «взялись» за українського Блаженного
«Самоврядна спільнота долини Сяну» збиратиме підписи для зміни назви вулиці
Блаженного Йосафата Коциловського у Перемишлі. Незважаючи на те, що
Перемиський єпископ УГКЦ визнаний Ватиканом Блаженним (обряд беатифікації
здійснив у Львові 27 червня 2001 року Папа Іван Павло ІІ) та загинув у тюрмі
НКВС, активісти кресових організацій вважають його ворогом сучасної польської
держави.
Про це повідомляє Rzeszow.gazeta.pl
Колишній депутат Європейського парламенту, д-р Анджей Запаловський
зареєстрував у міській раді Перемишля лист, в якому стверджує, що єпископ
Коциловський заслуговує за свою діяльність від 10 років і аж до пожиттєвого
ув’язнення. Представники партії «Право і справедливість» закидають єпископові
співпрацю з німцями, підтримку ОУН і УПА та польову відправу Служби Божої
для підрозділу дивізії «Галичина». Факт, що у період гітлерівської окупації його
двічі викликали на допит у гестапо, де погрожували ув’язненням у концтаборі за
виявлені випадки переховування євреїв греко-католицьким духовенством єпархії,
ігнорується.
Крім того, «Самоврядна спільнота долини Сяну» звернулася до підкарпатської
Воєводи Малґожати Хомич з вимогою скасувати рішення місцевого органу влади
щодо назви вулиці. На думку скаржників, Блаженний Йосафат Коциловський мав
би відповідати перед судом за пропаганду фашистівського устрою, а не бути
увічненим у назві вулиці. Однак Воєвода офіційно відповіла, що її уряд докладно
вивчив процедуру присвоєння назви вулиці, і не знайшов порушень регламунту
чи законів.
Не задоволені відповідями міських та воєвідських урядовців, активісти
«Самоврядної спільноти долини Сяну» ідуть далі. Секретар спільноти Даніель
Столовський оголосив про початок збору підписів у вересні щодо перейменування
вулиці. Оскільки аргументи про колабораціонізм Блаженного Йосафата не подіяли
ні на Воєводу, ні на депутатів Перемиської ради, спільнота тепер основний акцент
робитме на питанні порушень регламенту. Даніель Столовський заявив про
готовність спільноти звертатися в адміністративний суд.
Джерело:
http://catholicnews.org.ua/sprava-vladiki-kocilovskogo-u-peremishli-ceataka-na-ukrayinciv-prorektor-uku-prah

“ЛЕМКІВЩИНА” ВШАНУВАЛА ПАМ’ЯТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЖЕРТВ
КОНЦТАБОРУ В ЯВОЖНО
31 серпня львівська делегація Об’єднання товариств депортованих українців
«Закерзоння» взяла участь у заходах вшанування пам’яті українських жертв
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Центрального трудового табору в Явожно (Польща). Серед її учасників також була
Львівська обласна організація «Лемківщина».
Табір в
Явожно став трагічним символом операції «Вісла». Саме
тут
щойно
проголошена комуністична польська влада ув’язнила українську інтелігенцію та
простих українців, які не хотіли покидати рідних домівок і противились
депортаціям на західні та північні землі Польщі. У цей самий час у Ряшеві, Сяноку
та Варшаві виносились близько пів тисячі смертних вироків тим з них, яких
звинувачували у співпраці з ОУН-УПА.
Саме тут, серед лісу, де знаходяться безіменні поховання в’язнів священики
української греко-католицької та православної церков вже традиційно провели
спільну Літургію та відслужили панахиду. Сьогодні на цьому місці встановлено
пам’ятник українським жертвам табору в Явожно.
Участь у поминальних заходах також взяли Генеральний консул України у Кракові
Віталій Максименко, голова гуртка ОУП в Катовицях Ірина Ковалик та в минулому
багаторічний голова гуртка ОУП в Кракові Роман Любинецький, мер міста Явожно
Павел Сільберт.
У переддень відвідин Явожна львівська делегація побувала на Раковицькому
цвинтарі у Кракові. Тут віддали шану, помолились і поклали вінок на братській
могилі українських військових, які померли у 1919-1921 роках, а також поклали
квіти до могили Богдана Лепкого та Степана Смаль-Стоцького.
Довідка
Концентраційний табір в Явожно був
створений німцями 15 червня 1943 як філіал
концтабору Аушвіц. Його в’язнями були
особи українського, чеського, німецького,
польського,
югославського,
румунського,
шльонзького тощо походження. Проіснував
концтабір до 17 січня 1945 р.
У лютому 1945 р. польська комуністична
влада перепрофілювала концтабір в Явожно
у філіал Централізованого табору праці, який
функціонував до березня 1949 року. Його
в’язнями було близько 4 тис. українців, серед
яких понад 800 жінок і біля десятка дітей,
22 греко-католицьких і 5 православних
священиків.
Загиблих в таборі ховали в розташованому
поблизу лісі, в нашвидкуруч викопаних між деревами могилах.

16
НАШІ ЛЮДИ
ХІIІ ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА В США
Лемківські ватри уже горять на кількох
континентах, у багатьох країнах. Той
невгасимий пломінь, що кожний лемко несе
в свому серці, притягує на них усіх інших.
Лемківська пісня стає славна на цілий світ.
До джерел лемківської культури звертаються,
щоби напитися з нього цілющого духу наших
Бескидів, котрий ми несемо на Ватри в
Польщі і в Словаччині, на Україні, в Канаді і,
звісно, у США.
Тут 27 та 28 Липня 2013 року запалили її вже в тринадцятий раз.
Разом з незмінним Старостою Василем
Гаргаєм на сцені при відкритті - Павло
Лопата та Андрій Ротко з Канади, вітали
учасників
та
презентували
щойно
вийшовшу з друку книгу В.В'ятровича в
польському перекладі прекладі Є.Місила "ІІга Українсько-Польська війна". Голова ООЛ
Зенко Галькович тепло вітав усіх присутніх,
а член президії Світової організації
Українських
Лемківських
об'єднань
А.Хомик зачитав вітання Голови СФУЛО,
відомої співачки Софії Федини, де вона підкреслила, що " Лемківська ватра у США
– це не тільки фестиваль, що єднає лемків, але фестиваль, який гуртує всіх
небайдужих українців.
В честь і на пам'ять Стефана Гованського, запалити першу Ватру, на котру Він
уже не зміг прибути, були удостоєні його
діти - Діана та Марко Гованські та
близький товариш А.Хомик.
І - полилася пісня... Ватра в США не
зможе конкурувати з професіоналізмом
десятків та десятків виконавців на рідних
землях - Україна та Польщі, але і тут вона
стає щороку кращою та різнобарвнішою.
Постійна ведуча, наша чарівна Галина
Семеняк оголошує вже знайомі імена та
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колективи :
- Хор "Акколада" з Філадельфії, та танцювальний гурт "Бабаросин" з Нью Йорку, а
також тріо "Гердан" з Вашінгтону, котрі потрясли нас вперше минулого року
чудовими аранжуваннями та рідкісним звучанням небачених інструментів;
- Алла Куцевич та Андрій Турчин, наші красуні молоденькі сестрички Надія
та Наталя Павлишин, чудова Наталка кикта зїї акапелним виконанням таких до
болю знайомих лемківських пісень, яо співав їй дідусь "Чиє ж то полечко" та "Горе
долом
ходжу";
-Софія Найда та наш відомий гуморист Петро Вислоцький;
І цьогорічна Ватра мала
своє
відкриття
сімейний
ансамбль
"Коріння". Троє дівчат,
змінюючи
інструменти
,юнак зі скрипкою та
хлопчик, що бив у бубон
заворожили
глядачів.
Прості та дуже ритмічні і
рвучкі мелодії, потужні
голоси
так
щиро
і
потужно звились над
горами Елленвілу, що всі
неначе на мить опинились десь на кермеші у Святкові, на Лемковині. Голосно і від
серця - так і співають лемки вдома. Я чув цей спів багато разів на Лемківщині. Я
чув його в селах і на сцені Ватри в ждині, на початку далеких 90-х, коли
"Оркестра Св.Миколая" саме таким "простим фанатизмом" буквально розривала
серця, коли глядачі переставали бути лише такими, вони зривались у танок і спів,
коли запал лемківської пісні хапав твоє серце і воно летіло до неба...
А поза сценою - як завжди, борщ та вареники, капуста і, як традиція - смажені
поросята. В останню хвилину Михайло Хомик врятував традицию, коли наш
звиклий постачальник відмовив. Присутні зустрічають старих та вітають нових
знайомих, згадують минуле та планують на майбутнє.
Вечірня забава крутила у танці старого й молодого, хтось сидів за столом ча
співав біля шатра, словом - все, як і повинно бути на Ватрі...
Чудова суботня погода змінилась на щиру зливу в неділю - тай не дивно - Ватра ж
бо Тринадцята.
Та будуть і наступні, і буде їх багато, доки є ми, доки нам цього треба.
Андрій Хомик. Серпень 2013
Світлини: Андрій Хомик, Юлія Вислоцька
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ГОРІЛО ВОГНИЩЕ 28-ОЇ ЛЕМКІВСЬКОЇ ВАТРИ В КАНАДІ.
За словами Василя Скуратівського-відомого українського етнографа, “вогоньвогнище символізує достаток на
обійстю і силу та міць між родиною.
А якщо сім’я, котра не вміла зберегти
вогнище у своїй хаті, то цим самим
викликувала собі біду”. Як знаємо,
вогонь обігрівав житло, біля якого
гуртувалися
усі
члени
родини,
передусім
старші
та
дітвора,
готували їжу тощо. Вогонь був одним
з
найнеобхідніших
елементів
існування родини.
Отже, і наша 28-ма Лемківська
Ватра, вже вкотре стала символом,
яка нас єднає і в’яже до одної
лемківської родини. Але поки настав
час запалити саме ватрище 28-ої

Лемківської Ватри, підготовлене з різного
тонкого
й
грубшого
дерева,
ватряни
приїзжали вже у п’ятницю, та найбільше у
суботу, 3 серпня ц. р., щоб, як і в попередніх
роках, налюбуватися отсим найбільшим
організованим оглядом-святом лемківськоукраїнської культури. Урочистому відкриттю
28-ої Лемківської Ватри, на якій взяло участь
13 виконавців різноманітних пісень та
музичних
творів,
передували
змаганняконтест під гаслом “Лемки мають талант” на
малій сцені. У ньому виступали сміливі охочі
добровольці, що зголошувалися заявити своїм
талантом перед розмаїтою публікою. Хтось із
них співав, грав на акордіоні, танцював,
виступав акробатикою та декламував. До
цього змагання долучено виставку чудово
виконаних фотографій
авторки
Оксани
Полянської з Польщі. А потім, десь біля 4-ої
години пополудня, всім присутнім запропоновано підходити до визначеного
місця, звідки отримували кусник із п’яти штук печеної поросятини і шматок або й
два хліба. Про добру опіку над печенням свинячого м’яса подбав Володимир
Поточний. Через годину опісля, на великій сцені, відбувся конкурс “Лем-пара

19
2013”, до якого знайшлось дві молоді пари подружжя і дві пари молодших до себе
залюблених хлопців і дівчат. Переможна пара отримала металеву пательню-ринку,
дерев’яну качалку-розвалку та синьожовті
стрічки, що їх причипила поверх їхніх
рамен і грудей ведуча конкурсом Лариса
Баюс.
Її партнерові Павлу Лопаті, випала честь
нагородити канадською “стодолярівкою”
молоду пару-Катерину Туз та Пшемка
Рапіту, які десять останніх років побували
разом на наших Лемківських Ватрах, й
нарешті, 7 вересня ц. р., їхні батьки
поведуть їх під шлюбний вінець. Молоду
пару обдаровано щирими побажаннями та
“Многоліттям”, що громадно співали й
глядачі цього дійства.
І нарешті, з уст ведучої урочистою
частиною вечірньої програми Лариси Баюс
прозвучали вітальні слова усіх приявних
українською мовою, а Павла Лопатилемківським діалектом.
Свій привіт, для всіх членів Об’єднання
Лемків Канади (ОЛК) та численних присутніх на 28-ій Лемківскій Ватрі, прочитав
Голова КУ ОЛК Роман Колос. Із змісту його вітання прозвучали слова подяки всім
людям на нашому святі, а головно, організаторам Ватри та її координаторові
Стефанові Баюсу. Не буде зайво додати, що голова, на самий кінець запросив
громаду шануватися, “бо ми того варті!”.
Висловити щирі побажання і гарячі привітання з палкими і патріотичними
словами, приїхала на нашу оселю “Лемківщина” вже
четвертий раз голова Конґресу Українців Канади-відділ в
Торонто, пані Оксана Рева з чоловіком д-ром Юрієм.
Вітання
з
нагоди
28-го
Українського
Фестивалю
“Лемківська Ватра” від голови Конґресу Українців Канадицентралі Павла Ґрода та голови Світової Федерації
Українських Лемківських Об’єднань (СФУЛО) Софії Федини
зі Львова, увійшли друком на перші сторінки програмки,
яку підготували Євген Ладна та Марійка Лопата.
Після звуків канадського й українського славнів, підійшла
довгоочікувана хвилина-хвилина запалення ватряного
вогнища. Його староста Андрій Ротко ще мав змогу сказати
кілька слів, адресованих всім слухачам. Останні його гучно крилаті слова, які
завоювали симпатії людей, звучали: “Наша Ватра, це місце зустрічі лемків,
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які знайшли свою Лемківщину на канадській землі. Хай вогонь Ватри буде
символом нашої єдності!”. Під звуки пісні “Гори наші, гори Карпати”,
смолоскип з великої сцени понесли А. Ротко, разом із Омеляном Маслеємвісімдесят один річним старійшим присутнім та семирічною Софійкою Дудоюпредставницею наймолодшого покоління. Полум’я від розпаленого вогнища
піднеслося високо, з метрів п’ять або й вище, набуваючи видовженої форми. У
цьому моменті дітища раділи хіба найбільше, яких холодне, але догідне підвечіря,
зігрівало аж до втіхи. А потім, любителі народних пісень, мали змогу
насолоджуватися мелодіями всяких пісень, виконвцями яких були Адріана Туз,
Валентина Бутенко, сестри Павлишин-Надія і Наталія з США, Надя Кобеляк,
Оксана Пікуш, Олег Бунча та Олег Сухий.
Група музикантів, яку творили Микола Обаль, Нестор
Шевчик, Павло Павлей,
Сергій Щибиволок та
Маріуш
Москаль,
виконали
на
своїх
музичних інструментах
такі пісні: “Лісом при
долині”, “Під облачком”
та
“Катерина”.
Три
перших
переможців
конкурсу “Лемки мають талант” Івана Рьопки (декламація),
Джордана Чупака (гра на акордіоні) та Шантель Поточної
(декламація), також запрошено виступати на великій сцені, чим збагатили
вечірню програму ватряного концерту.
Адріана Туз, наприклад, співала пісню “Гей,
пливе кача”; В. Бутенко-“Я у тебе одна”;
Н. Кобеляк-“Тебе кохаю” та “Загублені у часі”; О.
Сухий-“Під львівським замком” та “Полетів бим на
край
світа”,
а
також Олег Бунча
заспівав дві пісні
“Олеся” та “Рожеві мальви”.
Дует сестер
Павлишин, виступаючі в програмі кілька разів,
виконали такі пісні: “Мамина любов”, “Ой у лузі”,
“Як собі заспівам”, “Колискова” та інші.
Поміж співацькими одиницями, на веселу ноту,
деклямував гуморески ведучий концертом
П. Лопата. Він виступив віршованими творами лемківською говіркою-бесідою “Як
бись була мойов” та “Мам я жену добрі люди”. Під кінець мистецької програми,
автор цієї довідки, пафосно прочитав вірш Петра Троханівського-Мурянки під
назвою “Сон”, після чого він отримав рясні оплески. Наостанку прозвучала пісня
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“Під облачком”, котру співали всі учасники концертної частини. Прощаючись із
глядачами, ведучі Л. Баюс та П. Лопата, одягнуті в суто лемківський стрій,
запросили всіх провести приємний час під час Забави до музики гурту “Мозаїка”.
Під дзвінку музику і співи, переважно молода публіка, танцюючи, забавлялася
навіть після півночі як на сцені, так і відразу перед нею на траві.
У рамках цьогорічної Лемківської Ватри в Канаді, в неділю 4 серпня, відбувся
молебень із Святою Службою Божою, здійсненою отцем Олегом Качуромслужителем Української католицької святомиколаївської церкви в Торонто.
Пополуднева частина нашого свята була виповнена лотереєю, котру успішно
провела Л. Баюс та прогульки на драбинастому возі із запрягненими до нього
парою міцних коней, яка тривала кожна з них понад15 хвилин, і починалася від
хати до озера й назад поблизу хати. До речі, у простірній кімнаті нашої “хижі”,
були розміщені на стінах більшого формату кольорові фотографії, котрі
відзеркалювали особисте та мистецько-творче життя маляра-лемка світової слави
Никифора Дровняка (1895 -1968). Виставку підготували Андрій Ротко та Богдан
Дуда.
Імпульсивний концерт, зовсім
ніким
не
організований,
започаткований при малій сцені
молодими
музикантами
біля
четвертої
години
пополудня,
тривав, мабуть до 7-8-ої години
вечора. Під час цього спонтанного
дійства, спонукненого бажанням
чи
потягом
до
співання,
прозвучало чи не сотня різних
пісень. Талановиті хлопці грали на
акордіоні,
гітарах
та
усній
гармоніці, а також на бубні. Група співаків
і
співачок,
що
стояли
навкруги
музикантів, кожної минути збільшувалася.
Уважно спостерігав за ними всіма і я, від
початку до кінця, та з радості й потіхи із
сльозами в очах. Репертуар пісень був
настільки різноманітний, що аж не
хотілося
вірити
своїм
думкам,
які
підтверджували
про наше
багатство
народного мистецтва співу та музики.
Вечірня програма з музикою до танців на великій сцені знов тривала до ранньої
години понеділка при музичному гурті “Скопа”. У третій вихідний день під вечір,
велике число наметів поволі зникало з виду на ватряній площі; безліч українських
синьожовтих і канадських червонобілих прапорів знімалось організаторами і
відкладалось; всякі залишки у просвітніх пластмасових торбах вивозилося
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відповідальними членами до “контейнера”; рідшало число гостей, які поверталися
додому, лиш ораганізатори Ватри лишалися і сходилися по купочках, щоб ще
підсумувати успішне її завершення, колоди якої ще тліли й дим з них меншав.
Напрошується додати, що кухня з гарячими і теплими харчами-варениками,
патичками, ковбасками, борщем, яєшницею з м’ятою, смаженою капустою, хлібом
з часником та іншими додатками, діяла у всі ці незабутні три дні під доглядом
досвідченої членкині ОЛК Маргарети Міхнєвич. Автор цього матеріалу, разом з
дружиною, були майже останніми, які лишали за собою так би мовити, осиротілі
кімнати в двоповерховій “хижі”, смереки і сосни, що поросли рядками навпроти
неї, поле-полечко з горбками і долинками, землю-землицю каменисту. Від всіх
них, мені здавалося, було чути тихий волаючий голос-“Прийдьте ґу нам зясь, бо з
вами і нам веселіше!”. А ми, члени нашого Об’єднання та гості, обіцяємо, що
будемо до них там приїзжати і то в далекому майбутньому та з багатьох причин.
Підготував Павло Лопата
Світлини: Аня Яциняк

МІСЦЕ ДЛЯ НАМЕТУ ЗАЙМАЛИ ЗА КІЛЬКА ДНІВ ДО ФЕСТИВАЛЮ
ХV Лемківська ватра у Монастириськах на Тернопільщині зібрала понад 45
тисяч гостей!
Щороку на початку серпня
Монастириський
район
на
Тернопільщині
перетворюється
на лемківську столицю. Лемки з
усього світу з’їжджаються до
ватри, яку запалюють в урочищі
Бичова.
Адже
саме
на
Тернопільщині проживає чи не
найбільша лемківська громада в
Україні. Цього року фестиваль
“Дзвони
Лемківщини”,
чи,
простіше,
“Ватра
у
Монастириськах”,
зібрав
рекордну кількість відвідувачів. За оцінками учасників, за два дні фестиваль
відвідало від 40 до 50 тисяч людей з різних континентів!
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“Торік, за даними міліції, яка пропускала людей на ватру, було приблизно 42-45
тисяч. Цього року значно більше, – каже голова Світової федерації українських
лемківських об’єднань, співачка Софія
Федина. – Ми приїхали в суботу, то уже не
було місць, аби зупинити автобус та
встановити намет. Казали, що все було
зайнято вже у п’ятницю ввечері — аби
зайняти місце, люди приїжджали за кілька
днів наперед. Приїхали не лише лемки, а й
люди, захоплені лемківською культурою і
тією силою єднання, яка відчувається на
таких
фестивалях”.
Лемківська ватра у Монастириськах — не
єдина. У цей же час відбувається ватра в
Канаді поблизу Торонто. За тиждень до
того пройшла ватра в США. У третю неділю
липня традиційно відбувається головна
Лемківська ватра – у Ждині (нині територія
Польщі), до того були ватри на Закарпатті,
Івано–Франківщині...
Лемківських
фестивалів так багато, що неможливо
встигнути на усі. Але при цьому кожна ватра збирає від кількох тисяч до кількох
десятків тисяч відвідувачів. Такими масштабними фестивалями не може
похвалитись жодна інша етнічна група українців.
“У мене враження, що якби не було депортації лемків з
етнічних
земель,
то
вони
значно
швидше
асимілювалися б у польському суспільстві. Але ця
трагедія об’єднала людей та активізувала інстинкт
збереження
свої
ідентичності
та
регіональної
особливості. Це дало поштовх до того, щоб наново
почала
відроджуватись
лемківська
культура.
Розкручуючи, популяризуючи своє, лемківське, ми тим
самим розкручуємо і загальноукраїнське. Адже лемки
— це один з коренів українського народу. Без зайвої
скромності можу сказати, що чи не найпопулярніші
пісні в Україні — лемківські, – каже Софія Федина. –
Люди потребують єднання, спільної забави, але щоб це
не просто був рок-, поп- чи фолькфестиваль невідомо якого спрямування. Це
об’єднання своїх. Бачачи, як нас багато, кожен відчуває, що ми - сила, яка може
щось змінювати, щось робити, обстоювати свої права, берегти свою культуру”...
Зіновія ВОРОНОВИЧ
Світлини: Зеновій Пеньожик
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КУЛЬТУРА
У ТЕРНОПОЛІ ВІДЗНЯЛИ ФІЛЬМ ПРО ДЕПОРТОВАНИХ УКРАЇНЦІВ
Днями
близько
півсотні
учасників
об’єднаних
товариств
українців
переселених з Лемківщини, Надсяння,
Бойківщини, Любачівщини та Холмщини
взяли участь у зйомках документального
фільму
«Сумні
і
горді
спогади
депортованих українців».
Ініціаторкою створення цього фільму
стала
відомий
тернопільський
фітотерапевт Марія Тройчак. Її предки
народилися на Лемківщині у селі Яселко Сяноцького повіту.
– Іноді нам потрібно пройти все життя, щоб зустріти те, від чого будеш радіти і
жити, – розповідає пані Марія. – Так, я у свої п’ятдесят, після смерті батьків і
чоловіка, відкрила для себе землю обітовану – Лемківщину. Вперше я приїхала
сюди у 2002 році разом з групою однодумців, котрі, як і я, хотіли побачити ті
високі гори та бескиди, босоніж походити рідними стежками, впорядкувати і
відновити зруйновані цвинтарі, відродити пам’ять про батьківщину.
Цей фільм буде створений на основі матеріалів, які Марія Тройчак збирала
протягом п’ятнадцяти років. Це записи щоденників, фотографії та відео.
Окрім цього, протягом трьох днів у Тернополі відзнімали історію про те, чим
живуть родини депортованих українців сьогодні, як плекають культуру і
традиції своїх предків, до чого прагнуть і про що мріють.
Активну участь у зйомках взяли настоятель храму Всіх Святих Українського
народу, доктор-отець Володимир Гринда, заслужений працівник культури
Володимир Верней, перший голова суспільно-культурного товариства
«Надсяння» професор Йосиф Свинко, голова ревізійної комісії цього
товариства Омелян Черняк, громадська діячка Богуслава Палкова, фольк-гурт
«Подоляни» під керівництвом Мирона Хмурича та діти депортованих родин
Олеся Круковська, Максимко Петрик і Андрій Тичинський.
Приблизно через місяць фільм буде готовий. Тож дуже скоро трагічна і
водночас героїчна історія українців, яких примусово виселили з рідних земель,
буде екранізована. У ній зібрані справжні факти, щирі спогади, сокровенне
ставлення до минулого і щира віра у світле майбутнє.
Автор ЮЛІЯ ТОМЧИШИН
Джерело: http://nday.te.ua/u-ternopoli-vidznyaly-film-pro-deportovanyh-ukrajintsiv/
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ДЕНЬ 22-Ї РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ В ТОРОНТО
З датою 24 червня 2013 року, новообраний
голова Крайової Управи Об’єднання Лемків
Канади (КУ ОЛК) Роман Колос, отримав
офіційне листовне повідомлення від Конґресу
Українців Канади, відділ Торонто, темою якого
було: День незалежності України. Отож, від цієї
нашої української надбудови, котру очолює
пані Оксана Рева протягом другої її каденції
(одна триває три роки), надіслано запрошення
взяти участь
на святкуванні 22-ої річниці
незалежності України, яке насправді відбулося
в суботу 24 серпня 2013 року на розлогій площі
Сентенніал Парку, що находиться в містечку
Етобіко, на Захід від міста Торонто.
У
вищезгаданому листі прозвучало запрошення
голови Р. Колоса на перекуску для почесних
гостей свята. Та на жаль, він не зміг зголосити
свою присутність на цих урочистостях через
свою заздалегідь заплановану поїздку в
Україну, яка припала від 9 серпня до 13
вересня ц. р. До речі, він взяв участь у нарадах
СФУЛО у Львові, напередодні яких зустрічався
з її головою Софією Фединою.
Бюро Конґресу Українців Канади, відділ
Торонто повідомлено раніше, що у святковій
частині 22-ої річниці незалежності України,
репрезентуватимуть
нашу
ленківську
організацію і братимуть участь члени ОЛКСтефан Баюс, Павло Лопата та Павло Чупак.
Синеньке небо без жодної хмаринки у
соняшний суботній день приманили велике-величезне число українців, а зрешту і
чужинців, щоб спільно відзначити свято незалежності України в Торонто вже 22ий раз. Бути учасниками цього небуденного дійства було надзвичайно приємно і
нам трьом членам нашого Об’єднання Лемків Канади, бо ми, зрешту, приєдналися
до велелюдної присутності української громадскості у вишиваних сорочках. Під
час прийняття та прийому почесних гостей можна було почастуватися “файно”
смачними канапочками та з вином. З гордістю за своє лемківське походження, ми
мали змогу привітатись із багатьма приявними особистостями-членами інших
складових організацій Конґресу та запізнатися з представниками трьох різних
політичних партій місцевого та провінційного урядів у Канаді.
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Слід додати, що ми також були посеред іншими почесними гостями учасниками
святкового походу-маршу, що просувався під звуки оркестри “Батурин” повз
натовпу людей до великої сцени, на якій довго тривав святковий концерт, в
частині якого виступало розмаїття, переважно, танцювальних ансамблів із різних
місцевостей Канади й Америки та виконавців всяких українських пісень. З
неабиякою насолодою люди поверталися додому, а також і ми-почесні гості 22-ої
річниці незалежності України.
Подав Павло Лопата

ТАБІР-ЕКСПЕДИЦІЮ «ВИРІЙ» ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПІД ЧАС КОНҐРЕСУ
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

24 серпня у рамках IV Міжнародного Конґресу Української Діаспори у Львові
відбулася презентація Міжнародного науково-пошукового та освітнього таборуекспедиції «Вирій».
Захід відбувся у приміщені НУ «Львівська політехніка», де з 18 по 24 серпня
експонувалася виставка з підсумками діяльності «Вирію». На 13 стендах
розкривалася історія табору-експедиції починаючи з 2008 року, її здобутки та
досягнення, досвід роботи з відновлення українських цвинтарів та знайомство з
історією українських етнографічних земель у складі сучасної Польщі, так званого
Закерзоння.
Презентацію під назвою «Вирій»: відновлення українських цвинтарів у Польщі»
представила керівник наукової частини експедиції доцент інституту археології НУ
«Львівська політехніка» Олена Стасюк. Участь в обговорені також взяли інші
співорганізатори табору, а також велика кількість зацікавленої аудиторії зі
Львова, України та діаспори.
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Під час виступу було представлено
методологію
відновлення
цвинтарів,
напрацьовану протягом п’яти років роботи
у селах Жуків, Подемщина та Князі.
Матеріал для цього послужив досвід
реставрації
кам’яних
хрестів
та
надгробків, які відносяться до так званої
Бруснівської школи каменярства.
Окремо було висвітлено просвітницьку та
мандрівну частину «Вирію», який поміж
іншим має на меті познайомити молодих
українців з України та діаспори з історією
та культурою українських етнографічних
земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини
та
Західної
Бойківщини.
Учасники
експедиції мають можливість прослухати
лекції з історії, географії, етнографії,
відвідати музеї, церкви та знакові для
українців місця, поспілкуватися із живими
свідками історичних подій.
Презентація «Вирію» отримала багато
схвальних відгуків, слова підтримки та
пропозиції для співпраці. З поміж них поособливому виділяються слова людей, які
були депортовані із теренів Закерзоння.
Організатори табору-експедиції «Вирій»
надалі продовжуватиме роботу задля
відновлення та збереження української
історичної
пам’яті
та
шукатимуть
можливостей для залучення якомога
ширшого кола учасників з різних куточків України та світу.
Підготував Тарас Радь
Довідка вісника:
«Вирій» або «Вирѣй» — міжнародний науково-пошуковий та освітній табірекспедиція, основним завданням якого є проведення комплексу заходів із
відновлення та збереженняматеріальної культури на теренах етнічних українських
землях поза межами сучасної території України. Починаючи з 2008 року «Вирій»
став щорічним і відбувається у літній період у формі стаціонарного тижневого
табору.
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Організатором
«Вирію» є Фундація громадських ініціатив «Вирій» (Львів) спільно з українською
скаутською
організацією
«Пласт» та
кафедрою
реставрації Національного
університету «Львівська політехніка». Серед постійних партнерів — громадські
організації ЛММГО
«Ватага Бурлаків», ЛОМГО «Молода Лемківщина», ЛОО
«Лемківщина», ОУМ «Спадщина», ГО «Закерзоння» (Канада), Благодійний фонд
Богдана Гаврилишина, органи місцевого самоврядування — Львівська обласна
рада, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська міська рада, а також
небайдужі до ідеї збереження історичної пам'яті люди.

СПОГАДИ УЧАСНИКІВ ПРО ТАБІР-ЕКСПЕДИЦІЮ "ВИРІЙ - 2013"
Кружляє світ. Мовчить, як треба крику.
І правда топиться в брехні чи не щодня.
Невже і я впаду у нього й зникну
Безболісно, безлико, навмання?
(Грицько Чубай, "Вертеп")

Сидимо навколо вечірньої ватри, кожен розказує свою історію, історію свого
роду, батьків, прабатьків, пригадує, як сталося так, що він опинився у цьому колі,
що привело його і що сподівається віднайти на землі, яку волі-поневолі мусили
покинули тисячі українців. Тихо слухаємо один одного, прислухаємося до цікавих
розповідей: у когось в родині були шляхтичі, хтось походить з козацького роду,
хтось зі священничого, інший має коріння звідси, з так званого Закерзоння, а
дехто навіть зі самого села Князі, в якому сьогодні почали чистити цвинтар і праці
ще маємо на кілька днів. Поміж розмовою співаємо пісні.
Село Князі зараз малолюдне, в селі є ще кілька хат, більшість людей були
депортовані і по собі залишили фруктові сади, гарну велику муровану церкву, від
якої до сьогодні залишилися стіни. Залишилися і два забуті цвинтарі. Село Князі
знаходиться на території Польщі близько 10 км від пропускного пункту ГребенівРава-Руська на україно-польському кордоні.
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Ми приїхали сюди як учасники табору-експедиції "Вирій", щоб відновити
забутий цвинтар та у мандрівках і гутірках (семінарах) дізнатися більше про
етнічні українські землі, які отримали загальну назву Закерзоння. Історія цих
теренів малознана для більшості українців, а тому учасники часто, коли минали
якесь село, чи слухали лекції, дивувалися і не розуміли: як могло так статися, що
цілі села спорожніли; де люди, які тут жили?
На відновлення цвинтарю присвятили п’ять днів праці. Кожен мав свою
ділянку роботи, за яку відповідав: чистили територію від наламаного гілляччя,
косили траву, збирали листя, лагодили паркан, ставили інформаційні таблиці.
Професійні реставратори займалися більш відповідальною ділянкою - ставили і
поправляли надгробні хрести і пам’ятники, чистили від моху і скріплювали їх
спеціальним розчином. Архітектори заміряли розміри церкви, що зробити її макет.
Наступні кілька днів експедиція провела у подорожах та спілкуванні з
місцевими мешканцями. Їхали ми з півночі на Бойківщину в район Устриків,
потім в село Турянськ, в якому знаходиться церква, нещодавно внесена у список
спадщини ЮНЕСКО. Церква справді дуже гарна і поліхромія всередині вражає
сюжетами і точністю виконання. Пан Роман Савчишин розказав нам історію
церкви, села, а потім свою - безсумнівно, що трагічну, але вразила мене в ній сила
і щирість. Він повернувся із Західної Польщі в 1957 разом з батькам і взявся
піднімати господарство, яке за 10 років їхньої відсутності занепало.
Друга зустріч, яка запам’яталася, відбулася у с. Новиця. У "Сарепту", де ми
ночували, приїхала Юлія Дошна і поділилася з нами любов’ю до гір, до лісів, до
цього краю, де народилася і зростала, та до лемківської пісні, розказала про життя
лемків, про побут, а на завершення заспівала кілька пісень, деякі з них вперше
почув.
На Спас, 19 серпня, учасники табору-експедиції "Вирій" поділилися на групи
і розійшлися по різних хижах села Розділлє, хто куди попав, щоб безпосередньо
поспілкуватися з його жителями. Моя група завітала в гості до Марії і Степана
Михалів. У них в той час гостював пан Юзик, вони святкували, і нас радо
прийняли до себе. І пані Марія, яка сама родом з Ганчової, і пан Степан
повернулися із Західної Польщі у 1958 р., бо їхні батьки хотіли мати своє
господарство, а не жити в комуні. Розмовляли вони з нами лемківською говіркою,
а на завершення розмови пані Марія заспівала дві українські пісні. Ми пробували
їй підспівувати. Цю розмову ми ще потім довго обговорювали, настільки вона була
для нас приємна і захоплююча.
Повертався додому з табору-експедиції "Вирій" і в дорозі зрозумів, що їхав
відновлювати цвинтар, щоб зберегти пам’ять про своїх предків, але окрім того,
ніби в бонус, отримав багато нових знань про історію Закерзоння та приємні
вражень від спілкування з людьми.
Назар Радь
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Відгуки, емоції інших учасників табору-експедиції "Вирій" після приїзду
додому:

Оля Янів
"День XIV (20.08.13) …павучком скрутитись у зіниці…просякнута моментами,
пробита серцевими ударами, прожита щасливостями… Направду, все було
чудесно, пізнавально, вичерпно… Важливим є те відчуття, що ти долучаєшся до
чогось більшого, величнішого, певним чином міняється свідомість… саме я, саме
зараз, повинна, власне, до того більшого тягнутися, та заряджати тим
відчуттям інших…
Думаю, я не перша таке пишу. Всі гутірки були влучними, екскурсії
пізнавальними (дуже!), ватри теплими… Оце відчуття, коли закутавшись
спальником, кайфувати від втоми, корисної втоми. Оце бажання витрачати
енергію, вміння, кожну секунду…. Витрачаючи, збагачуватись вдвічі…
«коли
торка
розуміння
до
важливого
ніби
омиваєшся»
Дякую! Ой, ще забула… дуже круто було відвідати лемківську сім’ю, треба таке
впроваджувати…:)"

Роксолана
Швайка
табору з м. Донецьк)

(учасниця

"Вирій - це можливість почуватися
живим. Дивно що для цього треба було
опинитись на цвинтарі. Де все
промовляє про скорботу тугу. До
завершення
дня
руки
подряпані
ожиною, в¦д манікюру не лишилось і
сліду, руки, ноги гудуть від втоми, але
ось несподівано камінь який виглядає із землі, біля якого вичищаю опале листя
перетворюється на хрест, а потім з"являється напис. "ту спочиває..." Цей хрест
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та навколишні скульптури, ніби промовляють. "Ми тут жили, тут були наші
хати, наша церква, школа, чи гімназія, лунав дитячий сміх, в неділю церковні
дзвони... тепер залишились самотні хрести, заростають мохом вітер зриває
гілки. Припадають землею фігури предстоячих... нікому немає до нас діла... ми
забуті, осиротілі. Немає кому запалити свічку...
Крізь купол церкви видно зорі. Мабуть давно тут не лунали молитви. Але тепер
небо розкрите, ні хмаринки, тільки зорі і здається наші молитви здіймаються до
неба. Бог нас чує. Можливо хтось, колись так само знайде могилу мучеників
о.Павла та його дружини Іванни, вони віддали своє серце, своє життя, цьому
краю, своїй Батьківщині, своїй Вірі. Можливо це зробить Вирій, а можливо...
Далі були незабутні мандри, старовинні церкви покинуті та досі існуючі села,
скансени, музеї. Люди які ще досі пам'ятають.
Дякую Вирію за неповторність, за відчуття причетності до чогось справжнього,
вічного."

Оля Гдакович
"Вирій став чимось нетипово - незвичним цього літа…відкриттям з багатьох
сторін.
Незвичним, бо планувалась поїздка десь з травня-червня, а все решта за кілька
днів до виїзду…. тому може забагато роздумів як воно буде..що і до чого….
Але вже з перших виїздів за межі міста, на сільські дороги для мене оживала пісня
Лемківщина…на жаль сумно дивитись на пусті села…і проект з одними дверима
в полі додав якоїсь такої аж моторошності…усвідомлення,що тут бігали діти і
працювали дорослі…лунали співи і гуляли весілля, а потім враз всіх просто
виселили, прогнали з домівок…майже без можливості повернутись назад,…по тих
людях не лишилось пам’яті…по їх родичах залишились де-не-де надгробні плити, і
ті вже заростають мохом…травою…перетворюються просто на ліс..або
падають і ховаються під землю…
Дякую вирію за усвідомлення і розуміння цінностей…бо так не задумуєшся про
те,що щось враз може тебе полишити і кардинально змінитись…а при
обстановці перебування 5 днів на цвинтарі в тематиці історії всього Закерзоння
розумієш, що варто цінувати кожну хвилину, кожну дрібничку яку маєш, а
особливо кожну посмішку, руки чи палаючі очі, які на тебе дивляться…дякую за
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по новому інший погляд на багато проблем і речей…за переосмислення цінностей і
митей….
Дякую за насиченість…за повність…за хоч і втомливі але шалені мандри…за
українську мову посеред польських глибоких сіл… за думки і роздуми…за те що
історія поставала перед очима..за бажання робити щось далі... "
Роман Барабах
"Чим більше в інтернеті появляються різні "красівиє вєщі" і гламурні фотографії
пляжів, коктейлів, пости про "тіпа мистецтво", численні фотографії Барселони
вихваляння того, що ти теж був на морі і пив те саме що і тисячі інших
інстаграмерів і тд... - тим більше всього цього не хочеться... наче жити так як
тобі велить "овеликий кантакт"...
Хочеться лягати в спальник, пахнути димом від ватри, веселитися від жартів
без алкоголю, дивитись на зорі і ловити себе на думці, що не маєш уяви котра
година, день і число... сидіти біля ватри й співати повстанські пісні, і з болем
думати про своїх предків... хочеться бути там, де немає чогось мега модного, бо
воно більш справжнє, і той хто це зрозуміє і оцінить - буде нагородженний
справжніми емоціями і хвилинами справжнього життя...
P.S щиро вдячний "Вирію" за два тижні важкого, але цікавого і насиченого життя"

Дарина Пазенко
"Знаєте, якось дуже незвично знову опинитись в місті. Тепер замість тиші
зоряного неба - шум машин, а замість ватри – посиденьки в кафешках і в
онлайні… Метушня, штучність...і час знову почав іти. А хочеться туди, де не
замислюєшся над дрібницями, що бентежать наші голови, туди, де всі справжні,
туди, де навіть не помічаєш часу.
За теплі вечори при ватрі, за щирість, за історію, за емоції, за подорож у минуле,
за незабутні моменти щастя, за відчуття справжнього… дякую кожному. Дякую
Вирію…! :)"
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НА ТУРИСТИЧНІЙ КАРТІ ЛЬВОВА ЗЯВИЛИСЯ «ЛЕМКІВСЬКІ МІСЦЯ»

12 серпня у приміщенні Музею етнографії та народного промислу у Львові
відбулася презентація проекту «Лемківські місця Львова».
Авторами проекту є активісти ЛОМГО «Молода Лемківщина» - Богдан Сиванич,
Назар Радь та Олесь Куйбіда та ЛОО ВУТ «Лемківщина». Проект виконувався за
підтримки управління туризму Львівської міської ради в рамках реалізації
соціально-культурних заходів.
У рамках проекту розроблено туристичний маршрут та мапу накладом 6 тис.
примірників. Мапи поширюватимуться через інформаційні центр Львівської
міської ради, туристичні агентства, мережі костелів та закладів харчування.
Як показали наступні події поява карти «Лемківські місця Львова» є на часі,
затребуваною та має свою вдячну аудиторію. Презентація проекту отримала
великий резонанс у львівських ЗМІ та лемківській громаді. Про це показали сюжет
Канал «24» та ТРК Львів, написали у Радіо Свободі, Львівській газеті, Новий
погляд, 20 хвилин, інформаційних агенціях ZIK, ZaxidNet, ГалІнфо, інтернет
виданнях Купол, Join, ДивисьІнфо.
24 серпня у рамках IV Міжнародного Конгресу Української Діаспори відбулася перша
екскурсія по маршруту «Лемківські місця Львова», який буде внесено до переліку
туристичних маршрутів Львова.
До лемківських місць Львова зокрема належать Лемківська церква,Оперний театр,
музей вишитих ікон отця Дмитра Блажейовського, Товариство руських дам, собор Св.
Юра та церква св.ап.Петра і Павла на вул. Личаківській, Янівський цвинтар, та ін.
У планах авторів продовжити роботу над розширенням проекту, пошуку нових місць,
перекладу на іноземні мови.
Підготував Тарас Радь, Світлина: Дивись.інфо
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ОГОЛОШЕННЯ ТА АНОНСИ
« ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА ХАЙ ЖИВЕ І ГЕТЬ РУЇНА»Пісня «Revolution» Гімн - Змін для України.
Молодий лемко - уродженець Львова під
псевдонімом Artist закликає своєю піснею, та
одноіменнем проектом «Revolution Ukraine» до
радикальних змін в Україні.
Проект
представленний
на
платформі
revolution-ukraine.com. Безпритульні діти, що
п’ють горілку і нюхають клей, бідність, голод,
висока смертність і емміграція- це мотиви, які
Артисто висвітлює у своїй пісні „Revolution Ukraine“. Картини, які викликають у
28-річного хлопця приголомшеність і біль. Для нього Україна - набагато більше
ніж місце кривди. Це його батьківщина за яку, він хоче боротись. «Я люблю
Україну і наших людей», - каже Ростислав, який взяв собі сценічне ім’я Артисто.
«Я не можу відпочивати в Європі, коли в Україні диявол панує.»
Він висловлюється за президента що працює на народ, за рівноправність жінок,
за рівну медичну допомогу незалежно від фінансового становища і за рівний
розвиток людей без державного пресу. «Ця пісня має об’єднати людей для спільної
цілі», пояснює Ростислав. «Хай ця пісня дасть Надію всім тим, хто готовий знову
знайти Віру в самого себе та в Україну». Він хоче мобілізувати людей до дії, щоб
мирно забезпечити права людини, зменшення бідності та корупції. « Головна ціль,
цієї пісні емоційно шокувати і активізувати український народ»
Революція – це має бути реструктуризацію помилкового мислення. «Якщо не
відкинути менталітет «моя хата скраю, я нічого не знаю», прогресу не буде»
підкреслює він і додає «тільки разом зможемо все змінити».
Запрошуємо долучатися до проекту 

ЛЕМКИ ВІДРОДЖУВАТИМУТЬ АВТЕНТИЧНЕ МИСТЕЦТВО У ПЕРЕЧИНІ
На Закарпатті вже вдруге відбудеться фестиваль
мистецтв «Перечинщина скликає таланти».
Цього разу захід відбудеться, як і минулоріч у
вересні, але, на відміну від минулого року, не у
самому
Перечині,
а
у
селі
Дубриничі
(Перечинського району).
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15 вересня відбудеться фестиваль, у якому візьмуть участь як знані, так і не дуже
відомі, колективи нашого краю серед яких, як розповів голова Закарпатської
обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Василь Мулеса, - і
представники лемків. «Основний акцент нашої участі у фестивалі – відродити
автентичне мистецтво лемків: танець, пісню, художню вишивку…», - каже Василь
Мулеса.

НАУКА ЛЕМКІВСЬКОГО ТАНЦЮ

культури
коли: 7 вересня, 18.00 год.

Наукa лемківского традицийного танця и
танців
караібских
провадят: Ксеня Онишканич - танцюристка
Ансамблю пісні и танця Ягеллоньского
університету «Слов’янки» и Ансамблю пісні и
танця «Ослав’яни» & Катажина Свєнс інструктор
танця
Ґмінного
осередка
в
Ропі

Місце: Plac Dworzysko (Масляний ринок) Кєд би погода не сприяла, то
перенесемеся до Центру культури ім. Б.-І. Антонича, Plac Dworzysko 5
Щиро запрашаме до спільной забави, рахуєме на вашу присутність.

«НАШЕ СЛОВО» ПОЧАЛО ПУБЛІКУВАТИ ІСТОРІЮ ЛЕМКІВЩИНИ
У липні 2013 року головний друкований орган
Обєднання українців Польщі почав публікувати Історію
Лемківщини –працю відомого польського історика
українського походження Богдана Гальчака.
Прочитати Історію можна передусім на сторінках
Нашого Слова, а дві частини вже є доступні в режимі
онлайн за почиланнями:
Частина 1 - http://www.nasze-slowo.pl/історія-лемків/
Частина 2 - http://www.nasze-slowo.pl/історія-лемків-чii/
Нагадаємо також, що наше слово з самих початків
свого існування започаткувало рубрику Лемківська сторінка, але до сьогодні
висвітлює життя лемківської громади.
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ФЕСТИВАЛЬ «НА КРИЛАХ МЕЛОДІЙ» В ГУМЕННОМУ

ЗАПРАЦЮВАЛО ЛЕМКО РАДІО
Віднедавдна з апосиланням http://www.radiolemko.pl можна слухати добрру лемківську музику.
Як говорять творці радіо: «Лемки є повсюди,
оскільки такою є наша історія, історія Лемків –
незвичайних людей» .
Потреба такого радіо постала з того, що десятки
альбомів видаються як офійно, так і неофіційно.
Ансамблі, солісти, так і ок свідомі свого коріння. Традиційні мелодії та тексти
ідуть поруч з зовсім новими сучасними композиціями. І що найважливіше, мова,
яка й далі живе і передається з покоління в покоління. Зараз це все зібрано в
одному радіо, яке можна слухати, де б ти не був.
Вирішальним імпульсом до створення радіо була зустріч з о.Артуром Грабаном.
Тому працюємо, абт кожен, і зараз і в майбутньому міг відчути Силу Лемківської
культури

Гжегож Грунд
Радіо присвячується всім поколінням родини Олеснєвич
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СЛОВО СТАРІЙШИНИ
РОЗМОВА З МИКОЛОЮ МУШИНКОЮ
Довгі вуса, окуляри на шнурочку, дружина поруч, невтомний та
непокірний характер, завжди цікаві промови – це все асоціюється з іменем
Микола Мушинка. Ім´я Мушинка стало знаковим не лише на його рідній
Пряшівщині, в лемківських колах по цілому світі, але й у широкиx колах
науки.

Сьогодні пропонуємо розмову з проф. Миколою Мушинкою, кращим
фольклористом та українознавцем, культурно-громадським діячем,
дослідником лемківської культури та гордим лемком зі Словаччини.
Прочитайте про його життєвий шлях та ситуацію лемків в Словаччині
(Автори тексту хочуть повідомити, що на словацьких теренах назва “лемко” не
вживається. Замість неї в розмові вживаємо синонім “русин-українець”.)
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-

Розкажіть про своє дитинство, в якому середовищі Ви виростали, як
виховували Вас батьки, коли Ви усвідомили, що Ви є русиномукраїнцем?

Народився я 20-ого лютого 1936 року в селі Курів Бардіївського округу в
селянській сім´ї. В хаті ми жили дві сім´ї – разом чотирнадцять душ. Простору
було мало, але тісноти ми не відчували. Виростали ми, можна сказати, в
патріархальному середовищі. Головою сім´ї і найбільшим авторитетом була моя
бабка-вдовиця. Саме вона утримувала сімейну касу, вирішувала, що продати чи
купити, що і куди засіяти, що наварити. Відповідальною була і за виховання
дітей.
Батьки давали нам велику свободу. З їхнього боку ми не підлягали суворій
дисципліні. Від дитинства привчали нас до роботи, та не наказами, а власним
прикладом. Будучи п´ятирічним хлопчиком, я вже мав обов´язок пасти гуски та
вівці, пізніше – корови.
Моє дитинство було перерване тим, що у віці семи років я пішов до
російськомовної початкової школи, п´ятий клас я вже відвідував у Пряшeві в
Греко-католицькій Російській гімназії. І через те, що батьки моїм навчанням дома
були не дуже зацікавлені а, навпаки, часто мене від книжки відганяли, мені
студентське життя дуже сподобалося. Майже щотижня в школі або гуртожитку
влаштовувалися вечори з культурною програмою, де студенти мали простір
прочитати свою доповідь чи літературний твір. Не раз мав змогу показати свій
талант і я.
Дисципліна в ґімназії та гуртожику панувала дуже сувора. Вчителі змушували нас
говорити по-російськи навіть на перервах. Якщо ми говорили на діалекті, повинні
були заплатити штраф у касу класу. Таким чином виростали з нас горді “русскіє
люди”.
Складний період настав у 50-тих роках, в часі українізації нашої “російської
гімназії”. Ми були горді на те, що ми є “русскими”, але наше “русскоє” було
пов´язне зі сходом, без різниці між москалем та українцем. Це була основа “нашої”
ідентичності. І раптом російські школи наказом зверху перетворювали на
українські. Перехід цей був важкий зокрема через брак добрих підручників та
кваліфікованих вчителів, які часто проходили тільки короткими курсами.
Зміни заторкнули і нас – молодих студентів, коли нас, гордих, що ми є російської
національності, переконували, що ми є українцями. Спочатку ми бунтували, але
пізніше деякі з нас якось природньо перейшли на українські позиції. Для мене
найпереконливішою відповіддю на питання, хто ми є і чиї ми діти, були моменти,
коли я у вільний час читав сільським жінкам (між якими була і моя мама) твори з
української літератури. Шевченкову “Катерину“ та “Наймичку“ доводилося
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повторювати кілька разів. Жінки плакали і просили: “Нолє, Миколаю, прочитай
нам з тей книжки, што по-нашому написана!“
- Після атестату зрілосоті Ви поступили на навчання у Прагу. Як
впливала на Вас столиця і як сприймали Вас як українця?
Після здобуття атестату зрілосоті в Пряшеві я
поступив в Інститут російської мови та
літератури у Празі. Студенти з Пряшівщини
становили там своєрідну „еліту“, бо на відміну
від чехів та словаків, ми добре володіли
російською мовою, в оригіналі мали прочитану
майже всю російську літературу, знали безліч
російських пісень тощо. Чеські однокурсники
нас поважали, але ми відчували якусь
відсутність
загальної
освіти.
Було
треба
зрівнятися
з
ними.
Празьке
культурне
середовище впливало на мене дуже позитивно.
Багато часу я проводив у Слов´янській
бібліотеці, де читав різну заборонену літературу,
там же також зустрічався з цікавими людьми,
зокрема з рядів української міжвоєнної та
воєнної еміграції.
В інституті ми від першого курсу відвідували
також лекції української мови та літератури. Рівень науки був високий. Лекції
читали окрім чехів і кілька викладачів з Радянського Союзу. В Празі я краще
вивчив українську мову. Саме тут я мав можливість слухати лекції визначного
діалектолога проф. Івана Панькевича, якого статті я вже у Пряшеві читав. З ним
я також потрапив на свою першу експедицію до мого рідного села Курів, де ми
записували народну мову та фольклор. Під його впливом я повністю перейшов на
українські позиції і вибрав собі науковий шлях – фольклористику.
-

Повернемося знову до Вашого рідного краю. Якими були стосунки
русинів-українців і словаків на Пряшівщині?

Стосунки були ідеальними. Не можна сказати, щоб хтось робив різницю між
руснацьким селянином та словацьким. Правда, я змалку відчував різницю між
словацькою мовою та руською, але крім різних дитячих бійок, ворожнеча не була
помітна.
-

Перейдемо до пізнішого періоду. Розкажіть коротко про
русинський рух на Пряшівщині – від коли помітні зміни, що до
ідентичності, мови?

В моїй молодості русинського руху, як такого, не було. Ми були переконані, що ми
є русскими, пізніше українцями, хоч дома ми всі говорили на лемківському
діалекті. Русинство виникло набагато пізніше, а саме після тзв. “оксамитової
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революції” в 1989 році, коли ряд тодішних українських установ підавався
критиці. Між ними був також Культурний союз українських трудящих (КСУТ),
який було після довгих дискусій перетворено на Союз русинів-українців
Словаччини (СРУС), чим ми хотіли показати, що русини та українці – одна
національність. Частина членів з таким трактуванням
національності не
погоджувалася та заснувала нову організацію – “Русинська оброда”, яка виступала
з антиукраїнських позицій і заявляла, що русини є зовсім самостійною нацією. Це
було окреслено терміном “політичне русинство”, хоч я не є великим прихильником
цього терміну. Треба сказати, що русини від самого початку мали більшу
підтримку від державии та громадськості.
Як ситуація русинів-українців
Словаччини виглядає тепер?
Ситуація складна і не дуже сприятлива.
Проукраїнський рух кожним роком стає
слабшим,
а
підтримка
від
держави
меншою. Русинський рух, навпаки, щороку
сильнішає,
зокрема
від
часу,
коли
русинську
національність
визнано
на
державному рівні. Переписи населення
говорять ясною мовою. За останнім
переписом населення в року 2011 до
української
національності
зголосилося
7 430 людей, до русинської – 33 482.
Українську, як рідну мову визнало 5 689,
русинську – 55 469 людей. Це реальні
факти, які не можна ігнорувати. І хоч в
реальному
населення
літературною
русинською
мовою
не
володіє,
а
користуєтся лемківським діалектом. Колись
було поширеним гасло: “Хто грекокатолик –
той русин.” На сучасному етапі в Словаччині до грекокатолицької релігії
зголошується понад 206 871 віруючих (до православної – 49 133). Та майже всі
при переписах наводять національність словацьку. З тим теж не можна не
рахуватися.
- Де бачите успіхи діальності проукраїнських організацій?
Успіхи бачу в тому, що ми намагаємося долучати нашу регіональну культуру до
загальноукраїнського контексту. Хоч в цьому відношені можна було би робити
набагато більше. Тут проблема в тому, що коло українських вчених звужується і
втрачає динаміку. Одним великим недоліком є, що не маємо за собою молоді, яка
би розпочату роботу продовжувала.
- Чи і як можна зактивізувати українську діальність, як можна
привабити молодь?
Тут вже завдання дальшого покоління. Привабливим для молоді і в сучасному є
фольклор. Участь у фольклорних колективах стає кожним роком більш
популярною і саме це один зі способів, як притягнути молодь до співпраці. Велику
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роботу проводять і пластові табори та літні школи україністики. Якщо десь
виховується нове покоління в національному дусі, то саме тут. В такій діяльності я
бачу шлях для збереження нашої ідентичності.

-

Як Ви бачите активність русинської політики в сучасному в
порівнянні з проукраїнською? Чи можна русинів вважати
конкурентами русинів-українців?

Політику русинських організацій в загальному я оцінюю позитивно. Добре, що
вони “пробуджують” населення, бо в них така сама мета, як і в нас – запобігти
словакізації. Негативом є те, що вони при кодифікації русинської літературної
мови наближають її до словацького середовища – чим далі від українсього.
Русинський рух дозволив необмежену діальність неспеціалістам.
На русининів я аж ніяк не дивлюся, як на конкурентів – треба шукати шлях
співпраці з ними. Завжди треба виходити із народних джерел. Виходячи з
першоджерел, ціла їхня програма (чи в радіо, в газетах тощо) – поставлена на
діалекті. Я також ніколи в своїй дослідницькій діяльності не намагався
регіональний фольклор українізувати. Мета в нас спільна – захистити
і
підтримати регіональну культуру – зберегти нашу мову, пісні, традиції.
Вашим опонентом
в
питанні
ідентичності
русинів-українців є П. Р.
Маґочій. Як ставитеся до
його політики?
З Маґочієм ми є в партнерських
відносинах вже довгі роки. Це –
поважний
вчений,
добрий
знавець
української
історії,
якого я поважаю. Проте з його
ідеєю – створення окремого
“русинського
народу”
–
не
погоджуюся.
-

Чи різниться національне сприйняття в селах та містах?

В селах ще можна почути лемківський діалект. На жаль, через брак українських
чи русинських шкіл (в 50-тих роках їх було понад 200; зараз можна всі на пальцях
двох рук порахувати), виростає покоління, яке від дитсадка до університету
зустрічається тільки зі словацькою мовою. Це сприяє асиміляції. В містах вже
лемківський діалект майже не почуєш. Це бачиш і сама на собі: З кількома своїми
подругами у Пряшеві ти говориш по-нашому? Але діалект треба зберігати та
розвивати, бо це наші корені.
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-

Як уряд Словаччини ставиться до русинів-українців та до русинів?

Уряд виходить зі статистичних даних і надає кращу допомогу тим, кого є більше.
Тому дорікати уряду Словаччини за слабу підтримку української національної
меншини було б не зовсім справедливо. Ясна річ, що хотілося б, щоб ця підтримка
була більшою.
-

Де Ви бачите русинів-українців як історико-етноґрафічну групу в
майбутньому? Чи є перспектива збереження свого я?

Русини-українці конче повинні зберегти свою національну ідентичніть. Але тут вся
надія покладається на молоде покоління. Я вірю, що ви – внуки підіймете нашу
естафету і будете її далі розвивати.
-

Відомо, що русинський рух дуже активний і на Закарпатті. Як Ви
дивитеся на ці етнополітичні процеси?

На Закарпатті ситуація відрізняється від інших держав, де русини визнані як
національна меншина. Уряд України небезпідставно побоюється, що офіційне
визнання “русинської національності” було б першим етапом до створення
закарпатської автономної області, на зразок, наприклад, Криму. А це вже
політика. Якби це сталося, автономний уряд мав би право вирішувати свою долю
самостійно, тобто вирішувати, чи регіон залишиться в даній державі, чи
долучиться до іншої, чи може стане самостійним. На сучасному етапі ніяка
держава в світі не може погодитися з порушенням своєї територіальної цілісності.
Але все це залежить від місцевих органів самоуправління. Ніхто зовні не має
право втручатися до цієї справи – це суто українська справа.
Русинська національність, по суті, в Україні не заборонена. Навпаки, останні роки
агітація з боку русинів зростає. Чи буде визнана русинська національність
окремою або ні, залежить від наступних переписів населення. Я особисто цей рух
не підтримую, але принципово не хочу брати в ньому участь, так як не беру
участь в політичних дискусіях у своїй державі.
-

Які Ваші мрії та бажання до майбутнього?

Я все своє активне життя присвятив українській справі. В цьому й хочу
продовжувати, тобто і надалі досліджувати та розвивати народну культуру
русинів-українців та залучати її до загальноукраїнської культури.
Дякую за розмову!
Розмову провела Михаела Мушинка.
Текст підготовила Михаела Мушинка та Софія Федина.
Світлини – Магда Мушинка.
Пряшів, 21-ого серпня 2013 р.

