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СЛОВО РЕДАКЦІЇ
Шановні читачі!
У світлий час різдвяних свят нового 2018 року маємо
приємність повідомити Вам, що цим 43-ім номером ми
поновлюємо випуск Вісника Світової Федерації Українських
Лемківських Об’єднань, який розпочали видавати ще у січні
2013 року.
Наразі Вісник виходитиме раз на квартал і, як звично,
висвітлюватиме сучасне життя, історію та культуру лемків
усього світу.
Закликаємо усіх суб’єктів СФУЛО в Україні, Польщі,
Словаччині, США, Канаді, Сербії та Хорватії, а також просто
лемків з усього світу надсилати нам свої матеріали для
Вісника
на
незмінну
електронну скриньку:
visnyk.sfulo@gmail.com
Оскільки наше видання виходить суто в Інтернеті, то
просимо поширювати його поміж друзями та на власних
сторінках у Фейсбуці, Твіттері та інших соцмережах.
Витаме вшитких лемків зо всего сьвіта з нагоди світлого
празника Рождества Христового! Най Риздвяни дзвони
принесут у Ваши хижи спасіня і радист, здравя і шчесьця,
мир і згоду. Най Пан Біг зошле своє благословіня на нас, на
мати-землю нашу Лемківщину а соборну Неньку – Україну.

З повагою,
Редакційна Рада
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РІЗДВЯНІ ПРИВІТАННЯ
РІЗДВЯНЕ ВІТАННЯ СФУЛО

2017 рік став знаковим для Світової Федерації Українських Лемківських
Об’єднань. Адже в цьому році у Львові відбувся VI Конгрес СФУЛО, який
підвів підсумки своєї успішної роботи за минулі п’ять років та визначив
основні напрями своєї діяльності на майбутні роки, спрямовані на
захист, популяризацію та розвиток самобутньої культури лемків-русинів,
збереження їх ідентичності, їх світової духовної та матеріальної
спадщини.
Делегати та учасники Конгресу
підтримали
ініціативу
Народного
депутата України Андрія Антонищака і спрямували своє Звернення до
Президента України, Голови Верховної
Ради
та
Прем’єр-Міністра
України, в якому закликали українську владу оголосити 2018 рік Роком
Справедливості для українців, депортованих із т. зв. Закерзоння у 19441951 рр., що має стати першим кроком до вшанування трагічних 75-х
роковин початку Великого Злочину Депортації.
Міністерство культури України та Міністерство соціальної політики
України підтримали ініціативу делегатів та учасників Конгресу СФУЛО
щодо вшанування на державному рівні сумної річниці Депортації у 2019
році.
А рік 2018 вже проголошений Роком Справедливості у Львівській та
Тернопільській областях, де зосередилася найбільша кількість
депортованих українців та їх нащадків. Івано-Франківська обласна рада
також вирішила звернутися до української влади про підтримку
проведення Року Справедливості на державному рівні.
На Звернення голови Федерації Львівська ОДА підтримала ініціативу
лемків Дрогобича про встановлення Дня пам’яті примусового виселення
етнічних українців з території Закерзоння у другу неділю вересня та
звернулася за підтримкою до інших областей України.
Створена Програма діяльності СФУЛО на 2017-2022 роки, де відзначено
основні віхи нашого поступу на майбутнє. Одним з важливих завдань
Федерації є робота, спрямована на засудження Злочину Депортації
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лемків і всіх етнічних українців у 1944-1951 роках та прийняття закону
про депортацію.
Також одним з головних завдань спілки є створення і затвердження
Державної програми відродження і збереження духовної і культурної
спадщини лемків.
Федерація працює над налагодженням співпраці з світовими
міжнародними організаціями українців, зокрема з Світовим Конгресом
Українців, якому спрямовано також Звернення VI Конгресу СФУЛО,
Українською Всесвітньою Координаційною Радою та іншими. Адже
світова
лемківська
спільнота
потребує
широкої
міжнародної
інформаційної підтримки задля висвітлення злочинних Депортацій у
світі та їх засудження.
Керівництво СФУЛО працює над вивченням проблем і дотичних ліній
діяльності всіх Суб’єктів Федерації задля координації дій в галузях
культури, науки, інших сферах з метою виконання статутних і
програмних завдань.
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань висловлює щиру
вдячність всім поважним особам і організаціям, які підтримували її
діяльність, а також сподівається на широку співпрацю з громадами та
людьми доброї волі, які готові сприяти діяльності Федерації.
Сердечно вітаємо з Різдвом Христовим всіх Лемків-Русинів-Українців
світу, всіх Голів Суб’єктів Федерації та учасників їхніх організацій, всі
лемківсько-русинські громади світу та зичимо добра, достатку, любові,
злагоди, єдності, а особливо миру в Україні та у всьому світі!

ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ!

СЛАВІМЕ ЄГО!

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
З ПРИЙДЕШНІМ НОВИМ 2018 РОКОМ!
25.12.2017 р.

Ярослава Галик,
Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань
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Народився Бог на санях …
Народився Бог на санях
В лемківськім містечку Дуклі.
Прийшли лемки у крисанях
І принесли місяць круглий. (2)
Народився Бог на санях,
Прийшли лемки у крисанях
І місяць круглий принесли.
Тешуть теслі з срібла сани,
Стелиться сніжиста путь.
На тих санях в синь незнану
Дитя Боже повезуть. (2)
Тешуть теслі з срібла сани,
Сняться різдвяні пісні.
На тих санях ясна Пані,
Очі наче у сарни. (2)
Ніч у сніговій завії
Крутиться довкола стріх.
На долонях у Марії
Місяць – золотий горіх. (2)
Сходить сонце у крисані,
Спить слав’янськеє дитя.
Їдуть сани, плаче Пані,
Снігом стелиться життя. (2)
Тешуть теслі з срібла сани. (4)
Христос ся рождає! Славімо Його!
Сучасна колядка на вірші Богдана-Ігоря Антонича “Різдво” і “Коляда”
із збірки “Три перстені” в обробці українського кобзаря Василя
Жданкіна, який поклав їх на музику. Сьогодні колядка стає щораз
більше популярною і є в репертуарі багатьох відомих колективів та
виконавців (Дударик, Менестрелі, Тарас Чубай, ShockolaD, Христина
Соловій та ін.).
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У щедрий вечір

З новим роком!

На столі в нас сіно,
На обрусі – свічка,
За столом родина
Красна – невеличка.
Молимось святково
За благо родини,
За красу й обнову
Неньки Лемківщини.
В небі зірка сяє,
А вогонь – у печі.
Наш дідусь бажає,
Щастя в щедрий вечір.
Будем веселитись,
Страви смакувати.
Потім знов молитись
Й радо щедрувати.

В горах нічка… Зьвізди
небо вкрили,
Хижи сьвітять виглядами.
Люби лемки і лемкині
мили, Гнеска зас я разом з
вами! Витам Вас з
Новеньким роком, Щиро
жичу здравля, втіхи
І прожити легко до так
року В мирі і згоді
рідной стріхи.
Іван Головчак

Василь Хомик

Вінчування
В Новий рік, в Різдво Христове
будьте радісні, панове!
Хай до вашої оселі колядки
прийдуть веселі,
Буде щастя і здоров'я, в справах
лад, комора повна,
А на вашому столі — паляниці
запашні.
Щоб ви нас не забували, з нами
завжди справу мали,
Хай щастить завжди і всюди, з
вами хай добробут буде!

Вінчую,вінчую, юж Новий рык
чую.
З Риством вас витаме, Вшыткого
добра в хыжи вам желаме.
Жебы-сте здравы были и до
другого Риства дожыли.
Жебы росли щасливо діти, жебысте могли ними ся тішыти.
Жебы когут вам яйця нюс, а
бузько пару дітий принюс.
Жебы бычки ся вам телили, а вы в
хыжи ся веселили.
Жебы в пецу хліб ся пюк, а на пецу
дідо з бабом си люх.
Жебы піняжів сте купу
мали, и нам за коляду
дашто дали.
Христос ся Рождає! Славіте єго!
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Дорогі друзі!
Вітаємо Вас з Новим роком та Рождеством Христовим.
Бажаємо здоров’я, спокою, щастя та радості.
Микола і Магда Мушинки
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VI КОНҐРЕС СФУЛО
У Львові відбувся VI Конґрес СФУЛО
24-26 серпня 2017 року у Львові у часі святкування Дня незалежності
України відбувся VI Конґрес Світової Федерації
Українських
Лемківських Об’єднань. Цьогоріч Конґрес проходив під знаком 70-ї
річниці сумнозвісної Акції “Вісла” (1947 р.) – кульмінації депортації
українців з етнічних земель у Польщі, передусім із Лемківщини.
«Проведення цього конгресу у Львові є знаковою подією, оскільки саме
тут проживають тисячі лемків, нащадків депортованих в 1944-1947
роках з українських етнічних територій у Польщі. Також останніми
трагічними до України роками саме до Львова та області переїхало
жити багато лемків з тимчасово окупованих територій Донбасу. І
саме у Львові з’явився перший екскурсійний маршрут «Лемківськими
місцями Львова», - зазначила голова Світової Федерації Українських
Лемківських Об’єднань Софія Федина, яка була відповідальна за
організацію Конґресу і склала за його підсумками свої повноваження.

Попередня і новообрана голови СФУЛО – Софія Федина і Ярослава Галик
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Відкриття розпочалося виконанням Державного Гімну України, Гімну
лемків та спільною молитвою. У відкритті Конгресу взяли участь
керівники обласної влади Львівщини і Тернопільщини, заступник
міського голови з питань розвитку, делегації з шести країн світу та
керівництво Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань.
«Я хочу подякувати вам за те, що Конгрес повернувся до Львова. Львів
є таким осереддям традицій і містом, яке завжди було на сторожі
волі, свободи і такого безперервного руху вперед. Саме сьогодні
Україна, Львів і світ потребує історій успіху, які творяться в єдності,
які мають традиції. Сьогодні весь світ зібрався в цій залі і це все
велика заслуга вашого кроку приїхати до Львова, взяти
відповідальність, спільно попрацювати і йти вперед, тому за це вам
дуже велика шана і повага. Маю до вас одне прохання: щоб ця історія
успіху, яку вже сьогодні творите, будучи разом тут, ви несли по світу
тому, що лише в спільній праці, єдності, активній позиції ми
перемагаємо, завжди будемо перемагати і йти вперед», - зазначив
заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій
Москаленко.
Також заступник міського голови від імені мера та громади міста
Львова вручив подяки за багаторічну невтомну працю задля добра
громади Львова, збереження лемківських традицій, встановлення
історичної справедливості щодо депортованих українців, виховання
нового покоління свідомих громадян з нагоди 26-ої річниці
Незалежності України.
За підсумками VI Конґресу новою головою Світової Федерації
Українських Лемківських Об’єднань було обрано Ярославу Галик,
члена колеґії Всеукраїнського товариства "Лемківщина", яка
обійматиме цю посаду до 2022 року.
Біографічна довідка
Ярослава ГАЛИК (ХОМИН) – лемкиня-українка, народилася 6 серпня
1953 року в с. Терновиця Тисменицького району на ІваноФранківщині в родині депортованих лемків Репели-Галик Стефанії та
Галика Івана із сіл Ростока Велика і Крижівка повіту Новий Санч
Краківського воєводства (Польща).
Закінчила Івано-Франківське медичне училище та Чернівецький
державний університет, біологічний факультет. З 1971 року живе і
працює на Гуцульщині (Ворохта, Татарів, Яремче).
Працювала медичною сестрою у Ворохтянському обласному кістковотуберкульозному санаторії "Черемшина", вчителем біології та хімії
Кремінцівської восьмирічної школи Яремчанського міськвиконкому і
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одночасно екскурсоводом Ворохтянського бюро
подорожей
та
екскурсій, лікарем-лаборантом, пізніше – директором пансіонату при
медичному реабілітаційному центрі "Кремінці" МВС України.
У 2000-2006 рр. перебувала в трудовій еміграції у Франції (Париж).
Багато подорожувала країнами Європи і Близького Сходу.
11 лютого 2016 року обрана головою Яремчанського літературномистецького об’єднання "Зґарда".
У творчому доробку Ярослави Галик книги: "Лемківщина – край наших
предків" (2009), "Маленька українка у великому Парижі" (2012),
"Світло очей моїх" (2013), "Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946" у
трьох томах.
З 16.02.2017 року – член Національної спілки краєзнавців України.
Інформаційна довідка
Делегати Конгресу представляли українські лемківські громади шести
країн світу: Організація Оборони Лемківщини (США), Об’єднання
лемків Канади, Об’єднання лемків Польщі, Союз русинів-українців
Словацької
Республіки,
Союз
русинів-українців
Сербії
та
Всеукраїнське товариство «Лемківщина».
На Конгресі, який відбувається кожні 5 років, обирається нове
керівництво організації та закладаються пріоритети діяльності на
наступні 5 років. Цьогоріч Конгрес проходив під знаком 70-ї річниці
сумнозвісної Акції «Вісла» (1947 р.) – кульмінації депортації українців з
етнічних земель у Польщі, передовсім із Лемківщини.
 V-й Конґрес СФУЛО (12-13 травня 2012 р., м. Горлиці, Польща), голова – Софія
Федина
 ІV-й Конґрес СФУЛО (4-6 травня 2007 р., м. Львів, Україна), голова Володимир Ропецький (до 2011)
 III-й Конґрес СФУЛО (17-19 травня 2002 р., м. Київ, Україна), голова - Іван Щерба
 II-й Конґрес СФЛ (8-10 серпня 1997 р., м. Львів, Україна), голова - Теодозій
Старак, в.о. Іван Щерба (з 1999)
 I-й Конґрес СФЛ (8-10 жовтня 1993 р. ), голова – Іван Гвозда

Джерела: сайт Львівського товариства “Лемківщина”, сайт Львівської
міської ради, Zbruc
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ІНТЕРВ’Ю
озпочинаємо серію інтерв’ю з головами лемківських
організацій, які входять до складу Світової Федерації
Українських Лемківських Об’єднань. Першою нашою гостею
буде новообрана голова Світової Федерації Українських Лемківських
Об’єднань Ярослава Галик.

Ярослава Галик: Уроки про злочин депортації
українців необхідно запровадити в навчальних
програмах з історії


Як вплинуло головування у СФУЛО на ваш робочий день?
З обранням головою СФУЛО я відчула високу відповідальність перед
світовою лемківсько-русинсько-українською громадою, великий
обов’язок перед громадськими організаціями, які об’єднують значну
кількість своїх членів у семи країнах світу: США, Канаді, Польщі,
Словаччині, Сербії, Хорватії та Україні. У кожного з суб’єктів
Федерації є свої проблеми та особливості, які треба вивчити, знайти
дотичні лінії для спільної праці та координації їх діяльності.
Також
необхідно
сформувати
колектив
однодумців
серед
активістів,
молоді,
науковців,
політиків, журналістів в Україні та у
світі для вирішення статутних
завдань.
Потрібно
встановити
контакти
з
відповідними
міжнародними
й
українськими
громадськими
організаціями,
а
також владними структурами. Тому
зараз
мені
доводиться
організовувати багато зустрічей,
писати десятки листів та широко
комунікувати в Інтернеті. Мені
страшенно бракує часу, адже
перебуваю в постійному русі. І ще – я змушена багато пізнавати
нового та вчитися реагувати на виклики.
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Для невтаємничених у лемківську спільноту скорочення
СФУЛО нічого не каже, навіть більше - далеко не усі в Україні
знають, хто такі лемки - не кажучи про світ. Яким є ваше
бачення - як популяризувати Лемківщину сьогодні?


Громадська спілка «Світова Федерація Українських Лемківських
Об’єднань», скорочено ГС «СФУЛО», є об’єднанням громадських
організацій лемків-русинів – етнографічної групи українського народу.
Це такі Суб’єкти Федерації: Організація Оборони Лемківщини в США,
Об’єднання Лемків Канади, Об’єднання Лемків Польщі, Всеукраїнське
товариство «Лемківщина», Союз Русинів Українців Сербії, Союз
Русинів Українців Словацької Республіки, Союз Русинів Українців
Хорватії.
СФУЛО була створена з метою захисту, популяризації та розвитку
самобутньої культури лемків, збереження їх ідентичності, підтримання
звичаїв та традицій, побуту, культури й мистецтва, сприяння
етнічному відродженню Лемківщини на етнічних теренах, консолідації
лемків, формування провідників, ініціативних осіб у суспільстві та
захисту спільних інтересів членів Федерації.
Одним з основних напрямів діяльності Федерація визначає захист
спільних інтересів лемків, а також тих українців, які зазнали
моральної та матеріальної шкоди внаслідок депортацій 1944-1946,
1947, 1951 років, сприяння щодо отримання соціального захисту для
депортованих осіб у державах, в яких вони проживають.
Адже найзахідніша гілка українського народу – лемки, які споконвіку
компактно жили як автохтони на Лемківщині, були тотально
примусово виселені з рідного краю і розпорошені з метою асиміляції
як на всій території УРСР та СРСР, так і на північно-західних землях
Польщі у 1944-1947 роках. Лемки зазнали тяжких моральних,
духовних, матеріальних, фізичних втрат. Вони втратили свою
етнографічну територію, були розсіяні по всьому світу і опинилися на
грані знищення як етнографічна група українства. Була практично
зруйнована культурна та історична спадщина лемків на цих теренах,
яка була складовою загальноукраїнської.
Про цю трагічну сторінку в історії України майже нічого не відомо як
в українському суспільстві, так і в світовій спільноті. Тому Федерація
ставить перед собою завдання розгорнути широку інформаційнороз’яснювальну роботу в Україні та у світі про депортацію лемків та
всіх українців з історичних етнічних українських земель Польщі у 19441951 рр. шляхом публікацій, лекцій, розповідей, свідчень, інтерв’ю,
круглих столів, конференцій, дискусій всіма доступними ЗМІ та
засобами передачі інформації. Таким чином про Лемківщину і її
трагедію дізнається як українська, так і світова громадськість.
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Надзвичайно важливо ініціювати в Україні Національну доповідь про
депортацію та етнічні чистки українців, організовані колишніми
комуністичними режимами Польщі та СРСР в 1944-1951 рр. Для цього
треба залучити Український інститут національної пам’яті, провідних
правників, науковців, дослідників, громадські організації, які
об’єднують депортованих українців.
Необхідно вирішити з Міністерством освіти і науки України питання
щодо запровадження в навчальних програмах з історії у школах та
ВНЗ відповідних розділів про великий злочин депортації українців з
метою відновлення та передачі історичної пам’яті про ці маловідомі
трагічні сторінки, усвідомлення молодим поколінням непорушності
демократичних прав і свобод людини.
Також
потрібно
організувати
координовану,
цілеспрямовану
адвокацію політиків у Польщі та в Україні, в інших країнах, для
міжнародної оцінки депортації та для звернення до урядів України і
Польщі з вимогою визнати злочинними депортації українців з
етнічних історичних земель Польщі у 1944-1951 роках.


Ваш перший на посаді голови СФУЛО візит відбувся до Сербії.
Якою є організація тамтешньої української громади, що з
побаченого вас здивувало? Які плануєте майбутні візити та
взагалі, якими є плани голови СФУЛО на наступний рік?
Я відвідала цю країну на запрошення голови Союзу Русинів Українців
Сербії Богдана Виславского та голови ансамблю "Калина" (м. Інджія)
Петра Закамарка - взяти участь у Днях української культури в Сербії.
Я вирішила здійснити цю поїздку з метою ознайомлення з життям
русинів/українців у Сербії, з діяльністю Союзу Русинів Українців
Сербії, для з’ясування проблем, потреб та перспектив в їх роботі, а
також для пошуку спільних напрямів та координації роботи учасників
федерації.
Я відвідала автономний край Воєводину, який є регіоном компактного
проживання русинів: Новий Сад, Інджію, Дюрдьов та інші русинські
міста і села. Мала низку важливих ділових зустрічей на радіо,
телебаченні, у інформаційно-видавничій установі, з керівництвом
Національної Ради Русинів, з активом Союзу, з відомими
громадськими
діячами,
журналістами,
письменниками,
з
духовенством. Зокрема, мала аудієнцію у багатолітнього (з 1968 року)
пароха греко-католицької церкви св. Петра і Павла в Новому Саді 86річним отцем Романом Мізем, який невдовзі, на превеликий жаль,
покинув нашу землю…
Русинська українська громада охоплена діяльністю Союзу Русинів
Українців Сербії, який є учасником Федерації, а також низки
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культурно-мистецьких товариств на місцевому рівні, зокрема: «Тарас
Шевченко», «Іван Котляревський», «Калина», «Кобзар». Вражає те, що
русини Сербії, проживаючи відокремлено від материнської землі
протягом століть, так щиро бережуть і плекають свою українську
ідентичність.
Вони
створюють
художні
колективи:
хорові,
танцювальні, драматичні, музичні для різних вікових груп, де з
покоління в покоління передають українську пісню і танець, традиції і
звичаї. Проте їм бракує професійних спеціалістів української
спеціалізації для роботи в художніх колективах: хореографів,
керівників хорів, балетмейстерів, музичних керівників. І для цього
необхідна допомога та підтримка як СФУЛО, так і держави Україна.
Щодо візитів на майбутнє, то я відчуваю необхідність вивчити і
зрозуміти життя наших спільнот в усіх країнах суб’єктів Федерації.
Планую навесні 2018 року відвідати Об’єднання Лемків Польщі та
Союз Русинів Українців Словацької Республіки. Є велика потреба
побувати у русинів-українців Хорватії. Ну і, звичайно, дуже хотілося б
ознайомитися з нашою потужною спільнотою в США і Канаді. Але це
вже, мабуть, трохи пізніше.


Чи відбилося на українцях-лемках, якщо так, то як саме, по
різні боки кордону погіршення у взаєминах України та Польщі?
Яким Ви бачите вирішення конфліктної ситуації з історичною
пам'яттю поміж державами?
Погіршення стосунків між країнами завжди викликає певну напругу і
тривогу як у всіх українців, які мешкають в Польщі та в Україні, так,
зокрема, і в лемків з обох боків кордону. Проте ми щиро сподіваємося
на поступове налагодження взаєморозуміння між нашими державами,
що сприятиме спокійному життю і культурному розвитку лемківської
спільноти.
Стосовно вирішення питання історичної пам’яті, то для нас,
депортованих лемків-українців, є важливим, щоб тотальне примусове
виселення близько 250 тисяч лемків з рідних етнічних теренів
Лемківщини у 1944-1946 і 1947-му роках було нарешті визнано
злочином, який має бути засуджений законом з визначенням статусу
депортованих як жертв політичних репресій. Бо тільки через визнання
злочину, через його засудження можна поступово прийти до
прощення і примирення.
Визначаючи цей злочин Депортації як етноцид українського народу,
СФУЛО вимагає справедливості і солідарності Української держави з її
дітьми, які пережили таку страшну трагедію, котра досі ані на
українському, ані на міжнародному рівні не була засуджена.
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Для цього на державному рівні необхідно організувати роботу групи
кваліфікованих правників, спеціалістів з міжнародного права, з
метою надання професійної юридичної оцінки тих трагічних подій. Ці
правові висновки повинні стати основою для підготовки та прийняття
Верховною радою України закону про депортацію українців у 19441951 роках.
Також за допомогою світової громадськості потрібно провести
міжнародне правове розслідування та на основі існуючих документів і
свідчень дати оцінку перебігу і наслідкам масової депортації
українців, здійсненої колишніми тоталітарними режимами.
Для нас дуже важливими є відновлення цвинтарів на Лемківщині, де
лежать кістки наших предків, реставрація знищених церков, облік
музеїв та їх надбань, пошук розтрачених ікон, картин, інших творів
мистецтва, збереження духовної та матеріальної спадщини лемків, яка
ще вціліла після трагедії депортації нашого люду.
Бо це наша свята історична пам’ять, пам’ять про рідну Лемківщину,
про наших прародичів, про нашу історію, культуру, наші традиції і
звичаї.
І з настанням Нового 2018 року сердечно вітаю всіх Лемків-РусинівУкраїнців в цілому світі з Різдвом Христовим, з Йорданськими
святами! Зичу Вам добра і щастя, радості і втіхи, здоров’я і злагоди. І
найбільше – миру всім людям і Україні!
Спілкувався Тарас Вархоляк, спеціально для Вісника СФУЛО
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ПЛАНИ СФУЛО
Засідання Президії СФУЛО
24 лютого ц.р. у Львові відбудеться друге засідання Президії СФУЛО
після обрання її нового складу.

Порядок денний (проект)

1. Вшанування пам’яті колишнього голови Світової Федерації Лемків,
покійного Івана Гвозди, до 90-ліття з дня народження (20 лютого
1928р.) та 45-річчю створення Світової Федерації Лемків (1973 р.).
Коротка доповідь А. Ротко, голови ОЛК.
2. Звіт Голови СФУЛО за 6 міс. - голова СФУЛО Я. Галик.
3. Фінансовий звіт СФУЛО за 2017 рік. - голова СФУЛО Я. Галик.
4. Затвердження бюджетної програми на 2018 рік. - голова СФУЛО Я.
Галик.
5. Сплата членських внесків Суб’єктами Федерації. – голова СФУЛО Я.
Галик.
6. Затвердження Програми діяльності СФУЛО на 2017-2022 роки та
Плану роботи на 2018 рік.- голова СФУЛО Я. Галик.
7. Міжнародна конференція у Львові 06-07.09.2018 року на тему:
«Політико-правова оцінка тотальної депортації лемків і всіх
українців з історичних етнічних земель Лемківщини і всього т. зв.
Закерзоння у 1944-1951 рр.» – доповідає голова СФУЛО Я. Галик.
8. Організація адвокації серед світової громадськості, зокрема США і
Канади, щодо визнання злочином Депортацій українців Польщі в
1944-1951 роках. – доповідає заступник по американському
континенту, голова ООЛ Марко Гованський.
9. Організація підтримки СКУ щодо визнання злочином цих
депортацій. – доповідає заступник по американському континенту,
голова ООЛ Марко Гованський.
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10. Робота з іншими міжнародними організаціями та зокрема УВКР
про визнання злочином цих депортацій. – доп. голова СФУЛО Я.
Галик, співдоповідачі С. Федина, С. Майкович, В. Мулеса.
11. Підготовка до вшанування на державному рівні 75-их роковин
Великого Злочину Депортації українців у 1944-1951 рр. – з
конкретними пропозиціями доп. всі голови Суб’єктів Федерації.
12. Русинське питання в Сербії. Стан справ у Хорватії. – доп. Б.
Виславський, голова СРУ Сербії.
13. Долучення СФУЛО до видання щорічника "Лемківський календар".
- доповість голова СФУЛО Я. Галик.
14. Видання книг та друкованої продукції СФУЛО. - голова
СФУЛО Я. Галик.
15. Різне.

Календарі основних заходів суб’єктів СФУЛО на 2018 рік
Організація Оборони Лемківщини
1.

Основний захід – 18-а Лемківська Ватра США (23-24 червня).

2.

Співпраця із Спілкою Української Молоді (СУМ) і з різними
суботніми школами, щоб включити тему депортації українців з
етнічних земель до переліку освітніх тем.

3.

Випуск журналу Лемківщина».

4.

Активне ведення веб-сторінки, а також поновлення і розширення
контенту ООЛ на Facebook, YouTube, Sound Cloud та ISSUU.

5.

Надання допомоги для збереження різних культурних та релігійних
установ в Польщі та в Україні.

6.

Надання фінансової та гуманітарної підтримки солдатам та
біженцям в Україні.

7.

Проведення майстер-класів писанкарського мистецтва.

8.

Організація релігійних та народних свят задля
поширення лемківських звичаїв і традицій.

збереження

і
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Об’єднання Лемків Канади
1.

Йорданське водосвяття та Щедрий вечір лемків Канади. Свята
вечеря. У програмі: вертеп, святковий концерт, спільне
колядування.

2. День родини – зустріч на Лемківській оселі з програмою для дітей.
3. Засідання Президії СФУЛО, канадсько-американське засідання та
управ ОЛК і ООЛ, присвячене вшануванню пам’яті колишнього
голови Світової Федерації Лемків, покійного Івана Гвозди.
4. Інформаційна
доповідь,
присвячена
втраченого через Акцію «Вісла».

поверненню

майна,

5. Ремонт цвинтаря в селі Ропиця Руська.
6. Лемківська ватра в Канаді.
7. День подяки – Спільна вечеря членів ОЛК.
8. Участь членів ОЛК в щорічному параді на Українському фестивалі
в Торонто.
9. Виставка – «Лемковина у фотографіях до 1947 року».

Союз русинів українців Сербії
1.

Організація співпраці з органами влади Республіки Сербія з
метою поліпшення становища русинів і українців у Сербії.

2. Організація відправлення студентів на навчання в Україну.
3. Участь
в
співробітництві
подібними організаціями.

з

СКУ, ЕКУ, СФУЛО

і

4. Налагодження зв’язків Республіки Сербії і України в галузях
економічного, культурного спортивного, наукового та іншого
співробітництва.
5. Встановлення зв’язків з країнами, де традиційно живуть русиниукраїнці (Польща, Словаччина і ін.)
6. Організація співпраці з партнерами за кордоном: Союз русинівукраїнців Хорватії, Союз русинів-українців Словацької республіки,
Об’єднання лемків Польщі, Товариство «Лемківщина» у Львові
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тощо.
7. Організація участі ансамблів і делегацій русинів і українців з
Сербії на фестивалі у Свиднику (Словаччина), «Лемківська ватра»
у Польщі, Фестиваль духовної пісні у Снині (Словаччина),
Фестиваль «Маковицка струна» в Бардієві (СР), Фестиваль
«Петровски дзвін» (Хорватія), Фестиваль «Дзвони Лемківщини» в
Монастириску (Україна), Фестиваль «Лемківська ватра» в
Кострино (Україна) і тд.
8. Участь в наукових конференціях і семінарах.
9. Організація літньої
україністики.

школи

для

молоді

з

русиністики

і

10. Співпраця з амбасадою України в Бєлграді.
11. Впровадження приписів, які відносяться до прав національних
меншин в Сербії.
12. Дотримання та захист індивідуальних і колективних прав,
вирішення проблематичних ситуацій разом з Національною
радою і державними органами.
13. Видання бюлетеня «Глас Союзу» і підтримка сайту www.rusuk.org
14. Організація викладів з галузей науки і культури, відзначення
ювілеїв і презентацій книг.
15. Організація фестивалів і маніфестацій:
 03. 03. 2018. року – Презентації книги Михайла
Биндаса ,, Биографія о. Дюри Биндаса
 02. і 03.
червень –Фестиваль ,,Майске древо ,, – в
селі Бикич дол
 02. липень – Фестиваль ,, Червена ружа ,, Руски Керестур
 15. і 16. липень– Фестиваль ,, Жатва ,, Коцур
 19. і 20. серпень – Фестиваль,, Найшенєзабудзе ,, Дюрдьов
 29.
вересень
–Презентація книги
М.
Пашченка
,, ЗакарпатськаУкраїна ,,
 20. і 21. жовтень –Дні української культури –Индія (з
викладом про ,,Акцію Вісла,,)
Можемо прийняти ансамблі з України:
 На фестиваль «Червена ружа» (Руский Керестур),
танцювальна
 група – до 30 людей
 На фестиваль «Жатва» (Коцур), ансамбль до 40 людей
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 На фестиваль «Найшенєзабудзе» групу спиваків до 20
людей
 На «Дні Української культури» (Индія), група спиваків
 Ансамбль «КУД Тарас Шевченко» може каждого року
приняти ансамбль до 40 людей

- до

Можемо послати на Україну:
 Ансамбль «Жатва» (Коцур) - 40 людей
 Ансамбль «КУД Тарас Шевченко» (Дюрдьов) – 40 людей
 Ансамбль «КУД Калина» (Индія) – 20 людей

Всеукраїнське товариство “Лемківщина”
1.

Проведення звітно-виборних конференцій всіх рівнів.

2.

Проведення VІІ з’їзду ВУТЛ.

3.

Створення каталогу пам’ятних знаків депортованим лемкам і всім
українцям в 1944-1951 рр.

4.

Організація державних та
обласних
громадсько-політичних
заходів у рамках проголошеного Року Справедливості в Україні
для депортованих українців з Польщі в 1944-1951 рр.

5.

Проведення в другу неділю вересня Дня Пам’яті примусового
виселення етнічних українців з території т. зв. Закерзоння у 19441951 рр.

6.

Запровадження в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах
України відкритих заходів, учнівських конференцій, круглих
столів тощо про депортацію українців Закерзоння у 1944-1951 рр.
з наступним проведенням їх на постійній щорічній основі.

7.

Проведення обласних та Всеукраїнського («Дзвони Лемківщини»
в Монастириськах) фестивалів лемківської культури.

8.

Проведення
писанка».

9.

Відкриття пам’ятника депортованим українцям у Львові.

VІІІ

Всеукраїнського

фестивалю

«Лемківська

10. Участь у 36-му Міжнародному фестивалі культури „Лемківська
Ватра” у Ждині, Польща. 20-22 липня.

6 лю
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11. Участь у Міжнародному фестивалі „Од
с. Зиндранова, Польща. 28-29 липня.

Русаль

до

Яна”

в

12. Участь
у
Міжнародній
науково-практичній
конференції
„Політико- правова оцінка тотальної депортації лемків і всіх
українців з етнічних земель Лемківщини і т.зв. Закерзоння у 194446, 1951 рр.” у Львові. Вересень.
13. Поїздки делегацій на Лемківщину з метою відвідання храмів,
місць захоронень предків.
14. Відзначення 100-річчя створення Західно-Української Народної
Республіки: „Українські Лемківські Республіки початку ХХ ст.”.
Листопад.
15. Підтримка й заохочення інформаційної та видавничої діяльності
про історію і культуру Лемківщини. Збір свідчень про життя
лемків. Протягом року.

Об’єднання Лемків Польщі
Програма
“Спіткань
з
ім. Б. І. Антонича в Горлицях

Лемківщином”

Центру

культури

Січень-квітень 2018
1. „Иде зьвізда чудна” - спільне колядуваня, колядничи виступи.
2. “З бабиной аптички” - лемківска медицина и натуральна
косметика, презентація з варштатами.
3. “Народни способи змітуваня гроків в Карпатах” - тематична
зустріч.
4. „Великодній кошик” - варштати з лозином для молоді и дорослих.

Вересень – грудень 2018
5. “Шляхтівска Русь и єй історія” - тематична зустріч.
6. “Традицийни лемківски чачка” - варштати.
7. „Імпреза на 109”- музично-тематична вечірня зустріч з нагоди 109
уродин Богдана Ігоря Антонича.
8. “Обрядовіст, звичаї, віруваня на Лемківщині” - тематична зустріч.
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9. Попленерна виставка XVIII "Лемківского Єрусалима".
10. „Давно то било інакше…” - вечірки и інчи різдвяни звичаї на
Лемківщині.
Інші події
11. XXVIII Лемківский кермеш в Вільхівци 19-20.05.2018
12. XXXVI Лемківска ватра в Ждини 20-21.07.2018
13. XXIV Ждиньска лемківска спартакіада 20-21.07.2018

Календар виставок Лемківского Єрусалима 2018-2019
14. XVII Лемківский Єрусалим. Порожня хижа.
15. Galeria MBWA в Лєшні 19.01-17.02.2018
16. Ośrodek Propagandy Sztuki в Лодзі 23.02-18.03. 2018
17. BWA Коросно Galeria Sztuki 19.10-09.11.2018
18. Ряшівский Inkubator Kultury 15.11-30.11.2018
19. Перемиска Galeria Sztuki Współczesnej осін 2019
20. XVIII Лемківский Єрусалим. Пеклонебо.
21. Лігницка Galeria Sztuki Współczesnej серпень-вересень 2018
22. Горлицкий центр культури ім. Б. І. Антонича листопад 2018
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ІСТОРІЯ
Календар напруги польсько-українських відносин у 2017
Протягом 2014-2017 років у Польщі відбулося 15 актів плюндрувань
українських
місць
пам’яті.
Жодного
слова засудження цього
вандалізму від офіційної Варшави українці так і не почули. Більше того,
польська сторона звинуватила українську у початку “холодної війни”,
при тому, що саме Варашва загострює ситуацію і будує свою зовнішню
політику й двосторонні відносини на історичному минулому.

Польська влада правлячої партії PiS використовує українське питання для
вирішення власних внутрішніх
та
зовнішньополітичних
питань.
Перенесення історичного діалогу на вищий політичний рівень. Простіше
кажучи, з української сторони замість голови Українського інституту
національної пам'яті Володимира В’ятровича ці питання буде курувати віцепрем’єр Павло Розенко. Сподіватися на вдаліше лобіювання "історичних
питань" у пакеті з економічними. Навіть здобувши бажані для себе рішення
Києва, польська влада генеруватиме нові конфлікти, адже цього вимагає
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політична ситуація в Польщі. Правляча партія претендує на ультраправий
електорат і не хоче віддавати його популістам, таким як партія Kukiz’15. Остання
вже внесла на розгляд законопроект про "заборону бандерівської ідеології". А
відповідно, тепер ПіС треба генерувати зустрічні ініціативи, щоб не втратити
виборців.
***
30 січня – в ефірі Radiо Rzeszów лідер керівної партії Польщі "Право і
Справедливість" Ярослав Качинський заявив, що майбутнє польсько-українських
відносин "під питанням" через трактування в Україні власної історії, зокрема, ролі
УПА
6 лютого - в інтерв’ю виданню Do Rzeczy голови керівної партії Польщі "Право і
Справедливість" Ярослава Качинського вперше прозвучав ультиматум польської
влади про те, що «з Бандерою Україна в Європу не увійде»
22 квітня – Міністерство внутрішніх справ Польщі відмовилося фінансувати
заходи вшанування 70-х роковин операції “Вісла”, Таке рішення пояснив очільник
відомства Маріуш Блащак, який вважає, що Польща діє симетрично до політики
України, яка не надає фінансової підтримки вшанування польських заходів в
Україні
26 квітня – у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві з дозволу місцевої
влади було розібрано пам’ятник воїнам УПА, споруджений на місцевому цвинтарі
23 роки тому. 3 травня під час телефонної розмови листопада уламки пам’ятника
воякам УПА використали для мощення доріг.
11 червня – традиційна релігійна хода українців з Перемишля до цвинтаря у
Пикуличах пройшла під обструкцію польських націоналістів та пильною охороною
польських правоохоронців
20 червня – Інститут національної пам’яті України скасував дозволи для
польського Інституту національної пам`яті на проведення пошуку та ексгумації
польських жертв війни і конфліктів на території України. Мораторій Україна ввела
як відповідь на відсутність польської реакції на факти паплюження українських
могил у Польщі
4 липня – міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що
«Наше послання дуже чітке: з Бандерою ви до Європи не увійдете. Ми говоримо
про це і голосно, і тихо»
6 серпня – пропозиція Міністерства внутрішніх справ про зображення на
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нових польських паспортах Личаківського цвинтаря та Вільнюської брами. 7
серпня МЗС України вручила польському послу ноту протесту. 11 вересня стало
відомо, що Польща відмовилася від цієї ідеї.
15 жовтня – польський МЗС висловило обурення щодо напису "Героям
Карпатської України, розстріляним польськими та угорськими окупантами у
березні 1939 року" на меморіальному комплексі на честь бійців Карпатської Січі в
околицях села Климець на Верецькому перевалі
2 листопада – в інтерв’ю wPolityce польський сенатор та історик Ян Жарин сказав,
що "Україна не хоче належати до римської цивілізації. Вона поводиться як варвар
у питаннях історичної пам'яті»
2 листопада - віце-міністр закордонних справ Ян Дзєдзічак у інтерв’ю радіостанції
Polskie Radio 24 заявив, що пан В'ятрович є "націоналістом" і "особою недружньою
Польщі, недружньою польсько-українському примиренню"
5 листопада – очільник польського МЗС Вітольд Ващиковський демонстративно
відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів
«Тюрма на Лонцького» через позицію його директора про те, що Польща 1918 року
окупувала Західну Україну
6 листопада - заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін назвав
Український інститут національної пам'яті неурядовою організацією, а його
керівника Володимира В'ятровича "безвідповідальною людиною з нав'язливими
антипольськими ідеями"
8 листопада - віце-консул Генерального консульства Польщі в Луцьку Марек
Запур назвав український Львів польським містом 9листопада – В.Ващиковський
заявив, що «Польща ніколи не погодиться поставити знак рівності між УПА і
Армією Крайовою»
9 листопада – з ініціативи міністра національної
Мацєревича при Могилі Невідомого солдата у Варшаві було

оборони

Антонія

встановлено дві нові пам'ятні дошки, присвячені захисникам польських поселень
на Волині та Східних Кресах
10 листопада - Міністерство закордонних справ Польщі повідомило про початок дії
так званих «чорних списків українців»
11 листопада – в День незалежності Польщі у Варшаві відбувся марш
ультраправих сил під гаслом «Ми хочемо Бога», на якому несли плакат з написом
“Пам’ятаємо про Львів та Вільнюс”
18 листопада – заборонено у в’їзді секретарю Державної міжвідомчої комісії у
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справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників
жертв війни та політичних репресій Святославу Шереметі, який був внесений у
так званий «чорний список українців»
9 грудня - новий прем’єр Польщі Матеуш Моравецький "приймаючи українських
біженців, допомагає розвантажити напругу на східному фланзі Євросоюзу"
10 грудня – в МЗС Польщі заявили, що існування України не є умовою існування
вільної Польщі

Підготував Тарас Радь

Заява Всеукраїнського товариства “Лемківщина” щодо
нищення українських поховань у Польщі
5 листопада 2016 року у м. Монастириська (Укравїна) на з’їзді
Всеукраїнського товариства “Лемківщина” було схвалено та скеровано
Звернення до Президента України, Голови Верховної Ради та Прем’єрміністра України щодо нищення українських поховань на території
Польщі у 2015-2016 роках та наростання у польському суспільстві
антиукраїнської істерії.
Польська сторона попри декларування порозуміння фактично
відмовилася від політики взаємного прощення та перекладає усю
відповідальність за трагічні події минулого в історії обох народів
виключно на українську сторону, однобоко і неправдиво трактує
історію, потурає глумленню над пам’яттю загиблих українців,
культивує неприязнь до усього українського.
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Думки про Акцію “Вісла”
Цього року відзначається 70-річчя Акції «Вісла», примусового
переселення польським комуністичним урядом української меншини з
південно-східних провінцій післявоєнної Польщі на так звані
"відновлені" території на заході країни. Під час цієї програми понад
140 тисяч етнічних українців були насильно переселені зі своїх рідних
земель на Холмщині, Підляшші, Надсянні, Бойківщині та Лемківщині
та змушені залишити свої домівки, якими вони користались протягом
багатьох поколінь. Ця програма була продовженням державної
етнічної чистки, яка розпочалася з обміну громадянами 1944-46 рр.
між Комуністичною Польщею та Радянською Україною та мала на меті
усунунення всіх етнічних українців, які опинилися на "неправильній"
стороні новоствореної кордону між двома країнами, котру назвали
«Лінією Керзона».
Завдяки зусиллям Українського Конгресового Комітету Америки
(УККА) та багатьох його організацій-членів, в минулому році було
проведено багато заходів для вшанування пам‘яті тих, хто постраждав
через Акцію Вісла, та інформування тих, хто не знає цієї трагічної
сторінки історії .
Ці
факти
необхідно
повторювати
та
розповсюджувати до тих пір, поки вони не стануть частиною
загальних знань всіх і кожного, з тим щоб: (а) отримати офіційне
визнання та відшкодування завданих злочинів та (б) запобігти
повторенню подібного злочину.
Під час даного процесу важливе використання різних джерел та
шляхів. Ми повинні продовжувати інтерв'ю з живими свідками Акції
«Вісла», щоб якнайповніше охопити відомі факти їхніми спогадами,
поки вони ще з нами. Нам необхідно продовжувати освіту української
громади через лекції такі як ця, і ми повинні далі підтримувати
дослідження та друковані видання. Нам потрібно створювати
матеріали для не-українців та англомовних.
Ми
повинні продовжувати свою політичну роботу через демонстрації та
листування з Організацією Об'єднаних Націй та урядами України і
Польщі. І щоб максимізувати ефективність, ми повинні координувати
наші зусилля через Світовий Конґрес Українців (СКУ) та Світову
Федерацію Українських Лемківських Обєднань (СФУЛО).
Організація, яку я очолюю, Організація Оборони Лемківщини в
Америці (ООЛ), робить все це, що я згадав, але особливим полем
інтересу для мене в рамках цієї роботи є освідомлення наступного
покоління про причини, перебіг та наслідки Акції «Вісла». Бо, якщо ми
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цього не зробимо тепер, то всі наші подальші зусилля в майбутньому
завершаться нічим.
На жаль, Лемки-Українці з мого покоління і молодші, які є активні в
українській громаді, в більшості небагато знають про Лемківщину.
Наприкінці 19-го і початку 20-го століття, Лемки з Австро-Угорщини
були першими Українцями в Америці і вони дуже наполегливо
працювали для збереження української культури, але в процесі, з
часом вони забули про своє лемківське коріння. В Америці було, і все ще
є, складно боротися за Україну, тому усі зусилля і увага пішла в цьому
напрямку. Тому можна сказати, що ми, Лемки, асимілювалися в
українській громаді.
Але тепер, коли Україна вже є незалежною демократичною державою, я
думаю, що ми можемо відзначати її різноманіття, одночасно
підтримуючи її цілість. Я хочу, щоб молоді лемки зрозуміли хто вони є,
звідки походять і чому вони є частиною українського народу. Хочу, щоб
вони знали про депортації, Акцію «Вісла», про все, що є частиною
української історії. Ми повинні покращити роботу з висвітлення
унікальної історії регіонів Холмщини, Підляшшя, Надсення, Бойківщини
та Лемівщини (разом відомі як Зекерзоння).
Незважаючи на все, що вони пережили і вистраждали, Лемки разом з
іншими депортованими українцями зіграли незабутню і незаміниму роль
в побудові українсько-американської громади та були членами
засновницьких комітетів всіх українців церков, національних будівель та
братніх організацій в Америці, які існують до сьогодні. Подібним чином і
ті, хто пережив Акцію «Віслу», багато постраждали в Європі за підтримку
українського національного руху - очевидно повинні бути визнані та
поважані українською громадою.
ООЛ робить конкретні кроки для підвищення саме лемківської
свідомості серед нашої молоді. Наприклад, ми співпрацюємо з Спілкою
Української Молоді (СУМ) і з різними українськими суботними школами,
щоб включити тему Акції “Вісла» до переліку освітніх тем. Ми
підготували навчальні матеріали та провели лекції. Ми також
координували програму інтерв'ю між молодими СУМівцами та
співгромадянами, які пережили Акцію «Віслу», а серед них – і з членами
ООЛ. І ми розмістили ці лекції та інтерв'ю в Інтернеті за адресою
www.lemko-ool.com.
Менше обговорюваним аспектом Акції «Вісла» є проблеми ідентичності
серед українців на території Закерзоння. Потрібно усвідомити, що в 1940х роках Український націоналістичний рух був ще молодим у Закерзонні,
та ще були люди, які iдентифікували себе скоріше як русини, ніж як
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українці. Однією з тактики польського комуністичного
уряду було демонізувати українців, об'єднавши їх з УПА, які вони
малювали як терористів та бандитів. В результаті, природне зростання
українського руху було штучно затримано такою ідеологією, так були
створені нові стигмати і напруженість в українській громаді, котрі, на
жаль, ще існують до сьогодні.
Фактично, є окремі лемки у Європі та в Північній Америці, голоси яких є
дуже антиукраїнські та доволі активні. Деякі з них мають русофільські
коріння, а інші приєдналися до "винайденого" карпато- русинського
руху. Обидва з них пропагують ту саму антиукраїнську риторику, яку
польські комуністи використовували під час Акції
«Вісли». Особисто я думаю, що найкращий спосіб боротися з
русофільством і русинством є не сперечатися з ними безпосередньо (бо
це дає нашому опоненту паливо), але доносити позицію лемків- українців
чітко, позитивно і дозволити людям самостійно вирішувати. В даний час
ми дозволяємо карпато-русинам писати нашу історію, і вони малюють
нас у негативному світлі. Нам потрібно пояснити, чому ми пов'язуємося з
українською державою і показати, що ми не той "ворог", як вони
стверджують.
Давайте задамо питання: "А чи була Акція «Вісла» в кінці-кінців
успішною?" Я хотів би закінчити свої коментарі спробою відповіді на
це питання. Як ми всі чули в сьогоднішній лекції
професора
Володимира Сергійчука, негативні наслідки Акції «Вісли» були
величезними - втрата майна та рідної землі, фізичні тортури,
ув'язнення та вбивства, примусова асиміляція і
утворення
стереотипів. Всі ці речі завдали величезних непоправних втрат, які
складно визначити кількісно,
і
неможливо
виправити,
як
і
виправдати.
Але я б насмілився заявити, що Акція «Вісла» також мала непередбачені
наслідки, які працюють на користь української держави. Ці жахливі
злочини проти нас створили мотивацію для нового покоління активістів,
які вже ніколи не замовкнуть! Також у Західній Польщі з'явилися нові
економічні та освітні можливості, що дозволило українцям поліпшити
свій фінансовий та соціальний статус. Крім того, подальша еміграція в
інші європейські країни та Північну Америку створила нову всесвітню
мережу освічених фахівців з великими фінансовими ресурсами.
Подивіться на мою родину як приклад. Обоє мої батьки народилися в
Лемківщині, в селах Ждиня та Смерековець. І обидва пережили Акцію
«Віслу», і в кінцевому рахунку іммігрували до Америки, де вони
закінчили університет - моя мати в Університеті штату Коннектикут і мій
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батько в міському Коледжі Нью-Йорка.
Вони народили трьох
дітей, котрі отримали вищу освіту в престижних університетах
включаючи Колумбійський університет та Оберлін коледж (мої
сестри)
і Гарвард (я сам). Я впевнений, що ми тепер набагато
фаховіше можемо допомогати будувати українську державу і зберегти
нашу лемківську культуру та традиції, ніж якби ми далі жили на
нашій сільській господарці в Лемківщині.
І врешті, незважаючи на всі їхні зусилля, я вважаю, що
комуністичним урядам Радянського Союзу та Польщі НЕ вдалося
"вирішити українську проблему". Використовуючи популярну
аналогію, навіть якщо вони затоптували вогонь, незворотньо
руйнуючи місцеву українську громаду, вони також нехотячи
розкидали жарини, які зараз виросли в нові Ватри, які тепер більше
поширені, ніж оригінальні! Тепер наша робота, як нащадків тих, хто
пережив Акцію «Віслу», є упевнитися в тому, що ці нові Ватри в
усьому світі продовжуватимуть палати сильно і яскраво та на віки!
29-го листопада 2017 р.
Марко Гoвaнський
Голова Крайової Управи
Організації Оборони Лемківщини в Америці (ООЛ)
www.lemko-ool.com

Втрачене покоління
У цих розмірковуваннях ітиметься не про “втрачене покоління”
письменників міжвоєнного періоду в літературі Еріха Марію
Ремарка, Ернеста Гемінгвея, Томаса Еліота, Френсіса Скотта
Фіцджеральда чи Джеймса Джойса, а про друге і третє покоління
переселенців українців із Закерзоння, які сьогодні мешкають в
Україні, Польщі або США.
Саме цей термін мені видається найбільш влучним для означення
проблеми, яку хочу підняти у цьому короткому тексті. Проблему
спадковості та нерозривності історичної пам’яті між поколіннями
українців, що були депортовані в рамках так званої “евакуації
населення” до УРСР у 1944-1946 роках, акції “Вісла” у 1947 р. на так
звані “повернені території” Польщі, а також пізньої еміграції у період
десталінізації 1950-1960-х роках до Північної Америки (США, Канада).
Не випадково, що сам термін в обох випадках стосується життя людей у
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повоєнний період – час розрухи, невизначеності і спроби почати життя
заново, а дуже часто, намагаючись забути усе те, що було під час війни
як про болюче нагадування про минуле. У випадку переселенців, крім
усього іншого, це також зовнішній фактор тоталітарної системи, яка
переслідувала усі форми пам’яті у публічній і навіть приватній сфері,
впроваджуючи культ безпам’яцтва і манкурства.
Проте у середовищі українських переселенців із Закерзоння за різних
умов “втрачене покоління” проявило себе по-різному і в різний час.
Якщо у випадку переселенців в Україні, то це друге покоління – перше,
яку народилося в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, то у
ситуації українців-автохтонів Польської Народної Республіки та
емігрантів у США – це третє покоління, сучасних молодих людей. В усіх
них є спільна риси. З об’єктивних чи суб’єктивних причин вони
виявляють
інертне
ставлення
до
минулого
своїх
предків,
пристосовуючись до наявних обставин та комфортно почуваючи себе за
цих умов.
Якщо говорити про перше покоління українських переселенців з
Польщі, яке народилося вже в УРСР, то воно було приречене на
забуття. Зростання та формування їхньої особистості в умовах тотальної
опіки радянської системи – дитячий садок, школа, армія, університет,
робота за скеруванням тощо – позбавляла їх можливості та необхідності
задумаватися над тим хто вони і звідки прийшли. Разом з тим, страх
їхніх батьків розповідати дітям про недавнє минуле, що могло призвести
до проблем або труднощів для родини, а також часто їхнє не бажання
згадувати про важкі часи воєнного лихоліття і пов’язаним з цим
травматичним досвідом зводив можливості другого покоління пізнати
своє минуле та передати його наступному поколінню до мінімуму. Сюди
також можна додати, навіть, побутові непопрозуміння між людьми,
коли місцеве населення не завжди ставилося доброзичливо, а опдекуди
насміхалося
над
переселенцями,
коли
поняття
“лемко”
чи
“переселенець” вживалось як образливе. Усе це вплинуло на той факт,
що покоління моїх батьків у переважній більшості росло без
усвідомлення свого етнографічного походження та не зуміло належним
чином передати естафету історичної пам’яті третьому поколінню – своїм
дітям. Це не означає, що не було таких, котрі незважаючи ні на що
плекали у своїх дітей любов до свого минулого, адже без них ми
сьогодні навряд чи говорили про ці та інші проблеми. Проте такі
становили неспівмірну меншість з-поміж півмільйона українців, які
були депортовані у 1944-1946 роках з Польщі до УРСР.
Сьогодні їхні діти та онуки переселенців намагаються по крихтах
відшукувати свої коріння, пізнавати своє минуле, повертаючи з небуття
те, що ще невтрачено назавжди. На щастя, практика не одного народу
доводить, що саме представники третього покоління намагаються
відродити пам’ять про минуле, хоча не без непоправних втрат. Зокрема,
саме цим можна пояснити факт “українізації” лемківської спільноти в
Україні, яка частково втратила свою етнографічну самобутність та
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самобутню культуру як частини загальноукраїнської культури. Проте
навіть це було б неможливо, за умови, відсутності власної незалежної
держави. Адже за умов збереження радянської системи, вже у
четвертому та наступних поколіннях переселенців в УРСР лемківську
культуру та ідентичність було б втрачено назавжди.
Дещо по-іншому склалася ситуація серед українців-автохтонів у Польщі
та США. Друге покоління депортованих в рамках акції “Вісла”, що
зростало і виховувалося на півночі та заході Польської Народної
Республіки росло з усвідомленням свого походження, хоча робило це
виключно у приватній сфері, тоді як у публічному просторі ця тема була
табуйована польською комуністичною владою. Хоча це наклало свій
відбиток на їхнє сприйняття минулого і свого місця у ньому, проте у
більшості з-поміж 150 тис. депортованих українців зберігалося відчуття
усвідомлення свого українського походження. Цьому також сприяв
такий негативний факт як їхня колективна відповідальність за
приналежність до української меншини у Польщі і звинувачення у
“бандеризмі” та підтримці “банд УПА”.
У період “відлиги” у Польській Народній Республіці, після смерті
Сталіна, протягом 1956-1964 років, коли польський уряд визнав
українців національною меншиною та офіційно дозволив розвивати
культурне життя незначна частина лемків вирішила повернутися на
Лемківщину (близько 3 тис.), тоді як дехто з першого покоління разом з
дітьми прийняв рішення емігрувати до Сполучених Штатів Америки.
Вони втратили усе, що колись мали на Лемківщині і так й не зуміли
належно освоїтись на “повернених землях”, які були для них чужими.
Через це вони відправлялись у чергову невідомість і пошуку кращого
життя, адже у Польщі їх мало що тримало. Для цього покоління та їхніх
дітей усвідомлення власної ідентичності, свого минулого та культури
були
важливими
чинниками
самозбереження
в
умовах
багатокультурного “плавильного казана” США. Розмова вдома
українською мовою та лемківською говіркою, відвідування недільних
українських шкіл, участь
у роботі суспільно-культурних організацій, відвідування своїх церков
були невід’ємними компонентами добровільного “переселення” за
океан. Перше покоління дуже важко фізично працювало, щоб
забезпечити майбутнє для своїх дітей та онуків, дати їм освіту та
поставити на ноги.
Проте вже у третьому поколінні переселенців як у Польщі, так і в США
прийшли до тієї ж проблеми, яка виникла в Україні на покоління
раніше. Онуки першого покоління автохтонів та емігрантів почали
поступово дистанціюватися від свого українського та лемківського
походження, ненадаючи особливого значення цьому факту. Це
своєрідний відкладений ефект асиміляції, яка була первинно задумана
польською комуністичною владою за підсумками акції “Вісла”. Тут крім
свідомого задуму “остаточного вирішення” українського питання також
спрацювали об’єктивні фактори епохи, у якій живе молоде покоління
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переселенців – процес глобалізації, яка нівелює національні відмінності
та відчуття потреби власної ідентичності, а також, що дуже важливо,
економічна стабільність і загальний добробут. На відміну від своїх
предків з першого і навіть другого покоління, які мусіли важко
працювати, що почати життя заново їхні онуки уже мали усе, що
повинен мати самодостатня людина – освіту, відчуття безпеки, достаток,
упевненість у завтрашньому дні. Цей факт зіграв певною мірою злий
жарт з українською громадою у Польщі і США, коли маятник хитнувся у
протилежну сторону.
Разом з тим, це не означає, що на цьому “втраченому поколінню”
українська і лемківська громада в Україні, Польщі та США завершить
свою історію. Це спад, який змушує задуматись над тим, яким чином
діяти у майбутньому. А можливо, в цілому задуматися над тим чи
потрібна історична пам’ять і якій меті вона служить . “Втрачене
покоління” це симптоми історичної амнезії, яка супроводжується
короткочасними втратами пам’яті на шляху від пригадування до
забуттям.

Автор Радь Тарас, для тижневика “Наше Слово” (Польща)
Джерело: тижневик “Nasze Slowo” №51 від 17 грудня 2017
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Як лемки і бойки будують свою громаду на Донбасі
"Я не знала навіть, куди нас везуть. У вагони товарні завантажили. Спочатку
брали молодь на будівництво. Пам’ятаю, нас було три ешелони... А потім
приїхали інші мешканці села", – розповідає дорогою з церкви 81-річна пані Юлія.
Вона народилася у Лісковатому (до 1951 року – село в Дрогобицькій області, зараз
належить до Бещадського повіту Підкарпатського воєводства Республіки
Польща, – ред.), але вже понад 65 років мешкає у Званівці Донецької області.
У 1951 році в рамках обміну територіями між СРСР та Польщею усіх мешканців
Лісковатого, де жили лемки і бойки, переселили на Донеччину, а до села завезли
поляків-переселенців з Української РСР.
"Я тоді ще ходила в школу. Нас забирали звідти сім’ями, тут давали будиночки
на дві кімнатки.
Одне село переселили десь під Маріуполь, наше село було дуже велике, тому,
переселяючи сюди, його розділили на три – Званівка, Верхньокам’янське і
Роздолівка", – пригадує пані Юлія.

Мешканці Званівки пані Юрія та пані Галина є переселенцями зі Львівської області

Села розташовані приблизно за 35 км від лінії фронту АТО. У громаді мешкає
понад 3 тисячі людей. Дістатися сюди із райцентру – Бахмуту, – можна автобусом
та електричкою.
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З КАРПАТ – У СТЕП
Люди не хотіли переселятися, але змушені були залишити житло, та усе нажите,
що не можна було забрати з собою в потяг, і переїхати.
"Хоча це була сталінська, бандитська, терористична влада, але тим не менше,
вони зробили все досить організовано – надали потяг, зробили підвіз до потяга, усе
перевезли.
Потім дали усім так звані переселенські квитки та виділили певне фінансування.
На дві сім’ї давали один вагон, куди можна було вантажити все, що завгодно, хоч
корову, окрім курей і котів", – розповідає один із найактивніших мешканців
Званівки, громадський активіст,
засновник
"ЛЕМКО-центру"
та
голова
громадської організації "Спадщина!" Андрій Тимчак.

Засновник "ЛЕМКО-центру" та голова громадської організації "Спадщина!" Андрій
Тимчак

Пан Андрій має чотирьох дітей. Його батьків також переселили сюди у 1951 році.
Сам Андрій народився вже у Званівці.
У вітальні його будинку встановлені два прапори – синьо-жовтий та червоночорний, створена ціла бібліотека проукраїнських книжок. Він дивується, коли я
звертаю увагу на те, що у Званівці всі розмовляють українською.
"А що тут цікавого, якою мовою нам ще розмовляти? Ми ж в Україні живемо!", –
риторично відповідає.
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Із розповідей своїх батьків він пригадує, наскільки важко було
переселенцям до іншого клімату.

звикнути

"Люди їхали на Донеччину у товарних вагонах по кілька тижнів. І якщо літом в
Карпатах часто йде дощ, висока вологість, чисте повітря, то там, куди вони
приїхали, було понад 30°C спеки.
Люди ховалися в погрібах. Неможливо було вдень вийти на вулицю, а потрібно
було йти працювати в колгосп.
В Карпатах вітру майже нема, а тут часто були суховії, лісопосадок тоді ще не
було – котилися перекотиполе. Інколи збивалися разом і досягали трьох метрів у
діаметрі", – розповідає Андрій.
Перед цим із прикордоння на Донеччину відправили бригаду молодих людей, щоб
будувати житло для тих, хто сюди приїде.
Будували дерев’яні будиночки-мазанки із обаполів (другосортних необрізних
дошок) та глини під солом’яним дахом і в хатину, розміром 6х7 метрів, селили тричотири сім’ї.
"Розповідали, що весною ці хати почали проростати. Зерно, яке було в соломі,
намокало і пробивалося прямо зі стін всередині хат.
Потім люди призвичаїлися і почали будувати своє житло", – каже активіст.

Голова Званівської ОТГ Олександр Білицький
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Будинки, які будували лемки та бойки, суттєво відрізнялися від тих, які
мали
місцеві мешканці – вони були цегляні, більші. Навіть зараз вони виділяються
серед інших сіл на Донеччині. Це помічають усі, хто приїжджає до Званівки чи
Верхньокам’янського.
"Ми вже звикли і не звертаємо уваги. Військові, як приїжджали до нас із Західної
України, а перед тим були в у інших селах Луганської та Донецької області,
кажуть, що не бачили таких сіл. Все таки переселенці внесли свою родзинку", –
зазначає голова Званівської ОТГ Олександр Білицький.
"Я не помічаю цього, вже звик, бо виріс тут, а всі люди, які приїжджають сюди,
кажуть, що в нас тут незвичні будинки.
Це зараз всі почали масово будуватися, а до 1990 року в навколишніх селах були
маленькі будинки, а переселенці із Західної України будували великі.
Багато хто заздрив такій красі, а люди просто вміли гарно прикрашати свої
домівки і деревом, і різьбою, тяжко відпрацьовуючи кожну цеглинку", – звертає на
це увагу і Андрій Тимчак.
СВОЯ ЦЕРКВА І ТРАДИЦІЇ
Як тільки Україна стала незалежною, у Званівці побудували греко-католицьку
капличку.
З часом мешканці села зібрали гроші та побудували велику церкву. Наразі будівля
уже завершена, але не до кінця оздоблена всередині.

Греко-католицька церква у Званівці
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Недільного ранку у ній триває служба. Священик читає притчу про те, що не
обов’язково потрібно бути бідним, щоб заслужити ласки у Бога, що бути заможним це
добре.
На службі у церкві є і старші люди, і молодь, і зовсім маленькі діти. Служба
відбувається українською мовою, а завершується молитвою за Україну зі словами
"Боже великий єдиний, нам Україну храни".
Мешканці Званівки підтримують ті ж традиції, що на малій батьківщині, – ходять до
церкви, спілкуються українською.
"Ви знаєте, ми говоримо так, як говорили вдома. Я російську знаю і розумію, ми
вчили її в школі, але говорити нею я не можу… Краще українською", – говорить
дорогою з церкви мешканка Званівки пані Галина.
Результати голосування на виборах яскраво показують відмінність у виборчій
поведінці
мешканців
Званівки
та
Верхньокам’янського.
Підтримка
проукраїнських кандидатів тут завжди була значно вищою, ніж в цілому у
Донецькій області.
Так, на парламентських виборах у 2014 році понад 40% голосів у
Верхньокам’янському та понад 25% у Званівці отримав свободівець Андрій Лоза.
За проукраїнські політичні сили – БПП "Солідарність" та "Народний фронт" у цих
двох селах проголосували понад 40% виборців, тоді як середній рівень підтримки
у Бахмутському районі й загалом в Донецькій області складав менше 15%.

На вулицях Званівки чимало української символіки
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ДОНЕЦЬКИЙ ВЕРТЕП
Переселенці із Карпат привезли на Донеччину не лише українську
традиції побуту, але й своє театралізоване різдвяне дійство – Вертеп.
Спочатку його ставили лише у Званівці, а пізніше він почав
Донеччиною і не тільки.

мову

та

мандрувати

"Я з 4 класу ходив з Вертепом. Фактично, це був однотипний Вертеп. Із таким
Вертепом я ходив кожного року десь приблизно до 30 років. Пізніше почав
тренувати дітей. Форму кожен шив для себе", – каже Андрій Тимчак.
Він розповів, що вперше організовано пошили нові костюми у 1988 році. Тоді
зібралися люди, яким вже було за 50 років.
Вдруге форму пошили у 2011 році – Андрій з дружиною написали проект "Клуб
дитячого дозвілля: українські свята та традиції" на МФ "Відродження" й виграли
грант. На ці гроші закупили хорошу тканину.

Званівський Вертеп, який з 2011 року почав гастролювати
"З 2011 року ми почали вивозити Вертеп зі Званівки. Спочатку їздили по району.
Ми з дружиною Юлею вирішили возити Вертеп до тих, хто його не може
побачити – до дітей з інтернатів, шкіл, "Будинків Малятка" – так зародилася
Благодійна акція "Різдвяні вертепи для всіх на Донбасі".
Того року, завдяки цьому проекту, ми їздили до Львова, виступали
Домініканському соборі на Велику коляду", – зазначає Андрій Тимчак.

у

Приблизно з того часу Вертеп почав трансформуватися.
Андрій вважає, що Вертеп – це своєрідний спосіб спілкування зі
повинен відповідати змінам у суспільстві.

світом

і

він

"Коли дорослішаєш, то починаєш розуміти, що коли привозиш Вертеп у "Будинок
Малятка", а Ірод каже: "Всіх дітей, котрі не пережили трьох років будемо
вбивати", то дітям страшно.

Я тоді зрозумів, що потрібно щось міняти і буквально за 45 хвилин написав новий
Вертеп, коли їхав електричкою із Бахмута до Званівки", – каже Андрій Тимчак.

43
Цей варіант Вертепу так сподобався учасникам, що надалі його почали ставити
його постійно. Наступний варіант Вертепу був написаний для воїнів АТО.
"Якщо Україна розвивається, то вона повинна змінюватися", – вважає Андрій
Тимчак.
"ЛЕМКО-ЦЕНТР"
Кілька років тому мешканці Званівки почали більш активно цікавитися своїм
походженням. Саме тоді у ЗМІ почали говорити, що на Донеччині живуть лемки
та бойки.
За словами Андрія Тимчака, всі люди, яких переселили у 1951 році до Званівки –
або лемки, або бойки.
"Гордо ідентифікують себе лемками дуже мало людей, але вони є. У нас була
бабуся, яка перед смертю сказала "Ви ж знайте, що ми – лемки".
Людина життя прожила і не могла відкрити себе як лемко, а коли вмирає і каже
про це своїм дітям, то вдячні діти це знають і будуть з цим жити.
Мені вже скоро 50 років, а до недавнього часу, скажімо, років два тому, ця тема
зовсім не піднімалася. А коли почалася війна на Донбасі, то я запропонував
дружині показати, що на Донбасі не росіяни живуть, а українці, серед яких лемки
і бойки", – розповідає він.

В рамках ЛЕМКО-центру діти займаються різними народними ремеслами
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Наразі Андрій із дружиною Юлею (керівником громадської організації "Чарівні
Руни") запроваджують в життя ідею "ЛЕМКО-центру" – це
Лемківський
екологічний
молодіжний
культурно-освітній
інноваційний
центр.
Він
розташований прямо на подвір’ї сім’ї Тимчаків.
"Займаємося ми в ньому і майстер-класами з народних ремесел, і тренінгами з
проектного менеджменту, і культурно-освітнім картуванням, і впроваджуємо
інноваційні технології, роздільний збір сміття, альтернативні джерела енергії,
"зелений" туризм, доносимо інформацію про реформу децентралізації населенню
нашої громади, пишемо стратегію розвитку Званівської громади", – зауважує
Юлія Тимчак.
У планах – відкрити художню школу та дитячу кімнату при ЛЕМКО-центрі,
створення сайту та газети громади. Також є ідея створення Інноваційного
молодіжного центру на базі Званівського сільського Будинку культури.
Юлія Тимчак розповідає, що у цьому році команда "Чарівних Рун" подала понад
50 грантових заявок, і вже в 11 з них перемогла.
"ЛЕМКО-центр" буде працювати у напрямку відкриття забутого, – розповідає
Андрій.
Весною є Великдень. Але і щедрівки повинні співатися весною – "Щедрик, щедрик,
щедрівочка, летіла ластівочка". А ластівочки взимку не літають. Нам потрібно
буде ламати стереотипи і піднімати цю тему. От саме на веснянки потрібно
виконувати цей Щедрик".
ВЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Цього року мешканці Званівки та Верхньокам’янського вибороли право на власну
громаду.
Села, де живуть лемки та бойки, планували приєднати до сусіднього Сіверська.
Однак жителі захотіли об’єднатися у власну громаду, на що отримали відмову від
Донецької ОДА.
Як заявила тоді в.о. начальниця департаменту внутрішньої політики ОДА
Людмила Биченко, двом селам, що "збунтувалися", не вистачає ні людського, ні
фінансового ресурсу, щоб створити заможну об'єднану територіальну громаду.
"Ви що сєпари, що хочете від’єднатися?" – ошелешила тоді вона своїм запитанням
"бунтуючий" народ.
Тоді понад 100 мешканців Званівки та Верхньокам’янського приїхали на мітинг
до Краматорська під ДонОДА. А через три дні після мітингу вони таки отримали
довгоочікуваний позитивний висновок від ОДА, якого мешканцям не могли
надати 1,5 роки.
Обласна влада змушена була піти на поступки. А у жовтні у Званівській громаді
провели вибори, на яких переміг Олександр Білицький, який до цього виконував
обов’язки сільського голови Званівки.
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Він

переконаний,

що

Званівська

ОТГ

спроможна

не

тільки

культурно

і

організаційно, а й фінансово.
"Бюджет громади збільшився суттєво. Раніше бюджет Званівки складав 1,3 млн
грн (без податку на доходи фізичних осіб). У зв’язку із утворенням громади він
складатиме приблизно 15 млн грн від 2-х сільських рад", – зазначає голова
Званівської ОТГ.
Він також додав, що облдержадміністрація готує розпорядження про внесення
змін до Перспективного плану, яким відкриває прямі міжбюджетні відносини з
державою. Це дозволить отримувати законні дотації для освіти та медицини на
громаду.
Також тут активно використовують можливості розвитку за рахунок грантів.
У селі Верхньокам’янське за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
USАID планують побудувати міні-молокопереробний завод
для
мешканців
громади.
"На одній із сесій Андрієві та Юлі Тимчак ми запропонували займатися
грантовими проектами на волонтерських засадах на благо громади.
Цього не вмів робити ні я, ні інші мешканці села, а вони з цим стикалися більше і
розуміли ці питання.
Вони погодилися і виграли для села грант від USAID майже на 7 млн грн для
будівництва молокопереробного заводу. Це один з найбільших проектів, а вони
пишуть їх багато", – зазначає сільський голова Олександр Білицький.
Ще один грантовий проект за ініціативою місцевого населення – створення музею
у Званівському будинку культури. Музей називатиметься дуже символічно –
"Єдність України".
Там буде показано дві культури – тих людей, які приїхали сюди із Західної України
66 років тому, і тих, які жили тут останні 700 років.

Володимир Рихліцький, рух "Сильні громади", спеціально для УП.Життя Фото з
архіву сім’ї Тимчаків та автора
Джерело: Українська правда. Життя
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КУЛЬТУРА
Календар ювілейних дат народження відомих лемків

Січень

Лютий

Березень

Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень

Жовтень

Листопада

Грудень

ТАРНОВИЧ-БЕСКИД Юліян (19031977)
НОВОСІЛЬСЬКИЙ Єжи (Юрій) (19232011)
КИЩАК Степан (1928-2016)
АМБІЦЬКИЙ Мирон (1928)
БЕК Мері (Маруся) (1908-2005)
ГВОЗДА Іван (1928-2016)
ГАНУЛЯК Григорій (1883-1945)
БЕЛЛ (БЕЛЕЙЧАК) Томас (1903-1961)
БЕРДАЛЬ Іван (1928-1986)
ЯВОРСЬКИЙ Валерій (1848-1924)
МАСЦЮХ Василь (1873-1936)
ЗІЛИНСЬКИЙ Орест (1923-1976)
ДУХНОВИЧ Олександр (1803-1865)
ХОМИК Василь (1933-2002)
ЛОДІЙ Петро (1764-1829)
МАДЗЕЛЯН Василь (1917-2005)
СУХОРСЬКИЙ Петро (1903-1968)
ХИЛЯК Володимир (1843-1893)
ВОРГОЛ (ВАРХОЛА) Енді (Андрій)
(1928-1987)
БАЙКО Ніна (1933-2015)
КУБІЙОВИЧ Володимир (1900-1985)
ОРИСИК Михайло (1885-1946)
ГИЖА Орест (1913-1990)
СВИДА Василь (1913-1989)
АНТОНИЧ Богдан-Ігор (1909-1937)
БАЛУДЯНСЬКИЙ Михайло (17691847)
БЕДЗИК Дмитро (1898-1982)
ДЗЮБИНА Степан (1913-2004)
МЕРДАК Іван (1933-2007)
СТРЕНК Майкл (Михайло) (19191945)
МАЙЧИК Іван (1927-2007)
БІЛАНЮК Олекса-Мирон (1926-2009)

115 років від народження
95 річниця від народження
90 років від народження і
річниця смерті
90 років від народження
110 років від народження
90 років від народження
135 років від народження
115 років від народження,
американський новеліст
90 років від народження
170 років від народження
145 років від народження
95 річниця від народження
215 років від народження
85 років від народження

115 років від народження
175 років від народження
90 років від народження
85 років від народження
105 років від народження
105 років від народження

120 років від народження
105 років від народження
85 років від народження

Підготував Тарас Радь
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Новини культури
У листопаді 2016 року у Львові відкрито та освячено першого в
Україні пам’ятника українському поетові, прозаїку, перекладачеві,
літературознавцю та Великому лемку Богдану-Ігорю Антоничу
(1909-1937). Назва композиції “Привітання життя” є втіленням
алегоричного образу поета та його творчості.

Справа на фото – будинок навпроти пам’ятника на вулиці Городоцькій, 50, де мешкав Антонич

Пам’ятник Богдану-Ігорю Антоничу встановлено по вул. Городоцькій,
біля підніжжі Святоюрської гори, на алеї поблизу цирку. Одразу
навпроти через дорогу за адресою вул. Городоцька, 50 є будинок, в
якому поет мешкав у родичів під час навчання у Львівському
університеті. Про цк свідчить і меморіальна таблиця. Більше про
відкриття і монумент - за посиланням http://lemky.lviv.ua/?p=5253
***
У Львові запустили авторську екскурсію дослідника творчої спадщини
поета Богдана-Ігоря Антонича Данила Ільницького під назвою “Львів,
місто Антонича”. Гостей міста запрошують на міську прогулянку
місцями Антонича у Львові - не лише, щоб побачити ту чи іншу точку,
але й щоби пройнятися аурою цього міста, спробувати подивитися на
нього антоничівськими очима та пройтися тими шляхами, якими,
ймовірно,
ходив
Антонич.
Більше
за
посиланням http://bit.ly/2DsCPu6
***
Нещодавно була запущена нова інтернет-мапа «LemkoLand. beta 2.0»
(goo.gl/bto3q1), що об’єднує села й міста Лемківщини. У сучасних
кордонах карта охоплює три країни проживання лемків – Словаччину,
Польщу й Україну (Закарпаття).
Творцями інтерактивнохї карти

виступили учасники МГО
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«Молода Лемківщина». Над «LemkoLand. beta 2.0» працювали Тарас
Радь, Богдан Зятик, Микола Крупей, Андрій Стадник, Максим Равлюк
і Тарас Вархоляк. Складено мапу з використанням однієї з найбільш
повних друкованих карт (goo.gl/D0fAIb), а також відредагований
«Молодою Лемківщиною» вікіпедійний Список населених пунктів
Лемківщини (goo.gl/wQ4ig7).
Для багатьох сіл і міст у
«LemkoLand. beta 2.0» наведено
короткі факти про їхню історію,
унікальність,
подекуди
є
фотографії, а також посилання на
тексти у Вікіпедії чи інших
джерелах
українською,
польською, а інколи англійською
чи словацькою мовами.
Посеред лемківських сіл є чимало сірих позначок – це населені
пункти Лемківщини, які перестали існувати через депортацію (такі є
як у Польщі, так і в Словаччині). Ще декілька сіл вказані чорним
кольором – вони є острівцями польської чи німецької культур.
Оскільки етнографічні кордони відрізняються від державних своєю
нечіткістю, то на мапі є населені пункти, позначені помаранчевим
кольором (порубіжжя: Лемківщини з Бойківщиною, Лемківщини із
Надсянням). Це означає, що вони у своїй культурі поєднують
лемківське і бойківське, горальське, гуцульське чи словацьке (говірка,
звичаї, архітектура). Світло-жовтим кольором на карті позначені
порубіжні з Лемківщиною міста та села, де домінувала інша культура,
проте була присутня і лемківська. Більше за посиланням
http://lemky.lviv.ua/?p=5534
***
Наприкінці листопада 2017-го у церкві села Брунари (Горлицький
повіт, Західна Лемківщина) відбувся концерт відомої співачки Аги
Зар'ян (справжнє ім’ – Агнєшка Скшипек) – першої польської
виконавиці, яка потрапила на легендарний лейбл Blue Note Records.
Артистка виконала пісні тих, хто вже полишив цей світ, зокрема
Каліни Єндрусик, Агнєшки Осьєцької та Леонарда Коена.
Творчість Аги є квінтесенцією того, що є найкращим в історії джазу, а
також продовженням традицій легендарних досягнень Ширлі Хорн,
Кармен Макрей і Джоні Мітчелла.
Світове визнання співачка здобула завдяки винятковому стилю, смаку
і підходу до співу з характерною легкістю фразування та теплим
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матовим тоном голосу. Aга Зар'ян є лауреаткою провідних нагород в
музичному світі (в тому числі престижного Фредеріка).

Фото з сайту drewniana.malopolska.pl

У лемківській церкві Ага виступала в компанії чеського гітариста
Девіда Доржукка. Концерт відбувся в рамках музичного фестивалю
Enchanted in Wood. Детальніше про концерт (https://goo.gl/4ocXpa).
***
4-5 листопада 2017 року вперше відбулося виїзне засідання Правління
Львівської
обласної
організації
Всеукраїнського
товариства
“Лемківщина” на теренах історичної Лемківщини – в селі Команча. У
цьому ж часі також відбулася мандрівка членів овариства
місцевостями Східної Лемківщини, що тепер знаходяться у
Підкарпатському воєводстві Республіка Польща. У час поїздки
львівська делегація віддала шану полеглим повстанцям на горі
Хрещата. Більше за посиланням http://lemky.lviv.ua/?p=5910
***
Новим директором музейного комплексу “Лемківське село”
(розташоване у місті Монастириська Тернопільської області) стала
Віра Дудар. Її кандидатуру підтримали п’ять із дев’яти членів
конкурсної
комісії.
Вони
вирішили
рекомендувати
голові
Тернопільської обласної ради Віктору Овчаруку підписати із
конкурсантом контракт на 5 років із щорічним звітуванням. Додамо,
що до музею входять 8 експозиційних залів і 6 будівель. Нагадаємо,
що до серпня цього року
музейний комплекс очолював Михайло Тиханський.
***
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10 грудня 2017-го на території Музею народної архітектури та побуту
імені Климентія Шептицького у Львові урочисто освятили
відреставровану лемківську хату із с. Зарічево. Лемківський хаті вже
майже сто років. Привезли її до музею із села Закарпатської області.
Це був один із перших об’єктів у секторі «Лемківщина».
Відновлювати хату почали ще минулого літа. Музейники відтворили
піч і зробили її функціональною, дах вкрили соломою, стіни
замастили глиною, також оновили інтер’єр хати.
Захід відбувся за участю лемківської громади з різних куточків
Львівщини та представників музею, які запрезентували результат
реставрації майже столітнього об’єкта. Також на захід завітали Голова
Світової федерації Українських лемківських об’єднань Ярослава
Галик.
***
Відомий український громадський діяч, письменник, дисидент і
в’язень радянських таборів Микола Горбаль поставив собі за завдання
відновити занедбаний костел у селі Летячі, що у Заліщицькому районі
Тернопільської області, у якому пройшло його дитинство та юність.
Тут він опинився після депортації родини з с. Волівець (тепер Польща) під час так званого обміну населенням між Польщею та
УРСР у 1944- 1946 роках.
По-перше, святиня повинна повернути собі попередній статус: стати
святинею, а не сільським смітником. Замість духу спустошення там
має оселитися Дух Святий. По-друге, відреставрований українцями
костел мусів би стати символом порозуміння і зближення двох
народів
– польського і українського, місцем діалогу двох культур. По-третє,
можливо цей храм стане екуменічним центром зближення Христових
Церков, де зможуть відправляти Богослужіння різні Християнські
Церкви. Більше за посиланням http://lemky.lviv.ua/?p=5933
***
Протягом 2017 року Софія Федина, яка склала обов’язки голови
СФУЛО, отримала кілька нагород за волонтерську роботу, яку вона
активно проводить протягом крайніх чотирьох років.
24 листопада в Києві міністр молоді та спорту Ігор Жданов урочисто
нагородив Софію разом з двома десятками інших молодих людей, які
стали лауреатами Премії Кабінету Міністрів України за особливі
досягнення молоді у розбудові України. Більше за посиланням
http://bit.ly/2FMAfNR

51
8 грудня вона отримати від Організації Жінок Оборони Чотирьох
Свобід України відзнаку - медаль монарха України Княгині Ольги, яку
ООЧСУ вручають жінкам, які здійснили значний вклад у розбудови
України. Більше за посиланням http://bit.ly/2mHv2hB
Наприкінці 2017 року Софія Федина отримала Обласну премію імені
Станіслава Людкевича за серію виступів та мистецьких проектів для
учасників АТО. Більше за посиланням http://bit.ly/2DepeTO
***

***
12 листопада ц.р. у Львові у Центрі Митрополита Андрея Шептицького
Українського Католицького Університету відбулася презентація
українського видання книги Діани Гованської-Рейлі “Розкидані долі”
(Івано-Франківськ, 2016).
Авторка зібрала спогади родини Пиртеїв, родом з с. Смереківець на
Лемківщині, яка внаслідок воєних лихоліть була розділена державними
кордонами і континентами. Хтось опинився у Радянській Україні,
хтось не з власної волі на півночі Польщі, а хтось свідомо вирішив
емігрувати до США.
Подія відбудеться у форматі дискусії на тему "Трагедія Лемківщини:
як впливає рецепція катастрофи на бачення майбутнього" за участі
авторки книги Діани Гованської-Рейлі, ректора Українського
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Католицького університету о. Богдана Прах, керівника Центру
дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя УКУ Тараса
Радя. Більше за посиланням http://bit.ly/2rdoGMi
***
17 грудня ц.р. в м. Івано-Франківськ (Україна) відбулася презентація
першої частини документального фільму "Евакуйовані назавжди", яку
зняла місія “Апостол” при Івано-Франківській єпархії УГКЦ.
І частина носить назву “Евакуйовані
назавжди”, ІІ частина
“Переслідувана правда”, яка перебуває на етапі монтажу.

-

Документально-художній фільм з двох частин про депортованих
українців із Закерзоння у 1945-46 рр., які поселилися в с. Терновиця,
Івано-Франківської обл. та були активними вірянами переслідуваної
на той час Української Греко-Католицької Церкви.
Метою проекту є збереження пам"яті про нашу національну та
духовну ідентичність, передаючи наступним поколінням свідчення
людей, які пережили страшні випробування і при цьому залишились
вірними українському народу та УГКЦ.
Наступна презентація фільму відбудеться в середині лютого 2018 року
у
Центрі
Митрополита
Андрея
Шептицького
Українського
Католицького
Університету.
Більше
за
посиланням
http://bit.ly/2DJpPxU
***
«Молода Лемківщина» у грудні 2017-го здійснила поїздку до місць
національної пам’яті українців, що розташовані на території Польщі.
У межах поїздки учасники делегації відвідали пам’ятки української
історії та культури, провели ряд зустрічей і громадських акцій у містах
Сяноку, Горлицях та Криниці.
Так у Сяноку спільно з місцевими українськими активістами оглянули
визначну колекцію давніх українських ікон, а також обмінялися
досвідом у сфері збереження та відновлення пам’ятних знаків,
присвячених постатям періоду визвольних змагань. У Горлицях
відвідали “Культурний центр ім. Б.І. Антонича”, ознайомилися з
експозицією присвяченою історії та сучасності лемків Польщі,
домовились про подальші спільні заходи.
Разом з активістами організації “Об'єднання лемків Польщі”
вшанували пам’ять видатного українського поета, вихідця
з
Лемківщини — Богдана-Ігоря Антонича. Взяли участь у літургії в місті
Криниця. Вшанували пам'ять українців, переселених під час акції
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“Вісла” (1947 рік) покладанням квітів та запаленням лампадок.
Також учасники поїздки вшанували пам'ять видатного українського
художника-примітивіста лемківського походження — Никифора
Дровняка. У місці Криниця відвідали могилу митця, де урочисто
поклали квіти; ознайомились із життєвим та творчим шляхом
всесвітньо знаного українця (https://goo.gl/GXTNcb).

