2
ЗМІСТ
Редактор:

Привітання ........................................ 3
З діяльності СФУЛО ............................ 5
Пам’ятні медалі .............................................................. 5
Засідання президії СФУЛО ............................................ 5
Підготовка мобільної виставки...................................... 6

Новини ............................................... 7
Публікації ..........................................26

Т. Саварин «Лемківщина у моєму серці» ..................... 26
Є. Місило «Табір Явожно: «Зміцнитися усвідомленням
власної слабкості…»...................................................... 34
Є. Місило «Лемки були, є і будуть…» ............................ 37
Є. Місило «Акція «Вісла» 1947» і «Павлокома. 1945» .... 38
С. Криницький «Бути «сообщно» з народом, або як русинилемки боролись за незалежність» ................................. 39
«Спочатку з нього сміялися: український художник, який
підкорив усі галереї Європи» ....................................... 49
«Андрій Савка – борець проти панського ярма» ......... 53

Бесіда

Віра Дудар: «Лемківське село» – музей із найбільшою в
Україні збіркою пам’яток історії, мистецтва і побуту
виселених лемків.......................................................... 55

Лемкоактив

Лемко-співи для всіх! ................................................... 61

Анонси і оголошення .........................65
Звіти .................................................78

Редакційна
колегія:

Тарас Вархоляк

Ярослава Галик,
Тарас Радь,
Андрій Стадник,
Микола Крупей

Дизайн: Віктор Дудяк
Вісник СФУЛО. ©. Офіційне видання
Світової Федерації Українських
Лемківських Об’єднань
Виходить раз на квартал
Основна мета часопису – висвітлення
діяльності усіх суб’єктів СФУЛО та усієї
лемківської спільноти.
Редакція заохочує співпрацю з авторами
й закликає надсилати власні тексти.
Будемо раді співпраці! Рішення про
публікацію ухвалює редакційна рада.
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Світова
Федерація
Українських
Лемківських
Об’єднань
(СФУЛО)
неурядова
міжнародна
громадська
організація. Об’єднує такі лемківські
спільноти:
Всеукраїнське
товариство
«Лемківщина» (ВУТЛ), «Об’єднання лемків
Польщі» (ОЛП), «Союз русинів-українців
Сербії»
(СРУС),
лемків
Української
громади Республіки Хорватія (УГРХ),
«Союз
русинів-українців
Словацької
Республіки» (СРУСР), «Організацію лемків
Канади» (ОЛК) та «Організацію оборони
Лемківщини в США» (ООЛ).
СФУЛО має на меті забезпечити і
захистити законні соціальні, економічні,
творчі, етнічні, національно-культурні та
інші інтереси лемків; розвиток та
популяризацію лемківської культурної
спадщини і духовності на засадах
законності, демократії, добровільності та
самоврядування.
Офіційна сторінка в інтернеті
sfulo.com/?page_id=228&lang=uk

На титульній сторінці поєднано товарний вагон
(символ насильницької депортації лемків та акції
«Вісла») і символ Великодня – писанки авторства
відомої лемківської майстрині Марії Янко

Номери Вісника можна скачати з
офіційного сайту СФУЛО за цим
посиланням:
https://sfulo.com/?page_id=107&lang=uk
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Христос воскрес!
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Привітання музейного комплексу «Лемківське село»
Вітаємо дорогу українську
родину
з
прийдешніми
Великодніми
сьвятами!!!
Жычыме
здравля
і
веселости!!!
Одшмарме
шытке
зле,
маловартне,
фальшыве!
Най за Вашым Великодним
столом ся збере шытка
родина, шыткы, хто милий
Вашому серцю!!! Най Ваша
шчыра молитва дыйде до
Бога і Він зошле Вашому
серцю
мир,
спокій,
лагіднист і вельку надію в
шчасливу будучност!
Без надії і віри наше жытя
ныч
не
вартне!
То
надіймеся на милост і ласку Божу!! Вірме, же Бог нигде не лишыт свій люд: ни в
прикросты, ни в радосты, все буде коло нас! Любмеся, шануймеся, тримаймеся
купы!! І. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! З вельком повагом і шчырым
вытаньом трудяшчы музейного комплексу «Лемківске село».
Привітання Організації Оборони Лемківщини
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Привітання Української громади Республіки Хорватія

З ДІЯЛЬНОСТІ СФУЛО
Пам’ятні медалі. Світова федерація
українських
лемківських
об’єднань
ініціювала
виготовлення
пам’ятних
медалей, приурочених 75-м роковинам
початку депортації етнічних українців з
Лемківщини,
Надсяння,
Холмщини,
Південного
Підляшшя,
Любачівщини,
Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
З цією метою у 2018 році був проведений
міжнародний конкурс СФУЛО на кращий логотип «75 депортації», переможцем
якого став відомий художник з США Андрій Хомик. Логотип затверджено
рішенням Президії СФУЛО 21.07.2018р.
Медалі будуть виготовлені з патинованої латуні у вигляді жетона діаметром 50 мм
у прозорій пластиковій коробці та в зеленому оксамитовому футлярі. Пропонуємо
долучатися всім зацікавленим особам і громадським організаціям депортованих,
які хочуть замовити певну кількість медалей. Щодо всіх питань просимо
звертатися до голови СФУЛО Ярослави Галик, е-мейл: lemky.sfulo@gmail.com

Засідання президії СФУЛО. 23 лютого у Львові в Центрі Митрополита Андрея
Шептицького Українського католицького університету під головуванням голови
Світової федерації українських лемківських об’єднань (СФУЛО) Ярослави Галик
відбулося засідання Президії СФУЛО за допомогою скайп-зв’язку.
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У засіданні взяли участь члени Президії, голови суб’єктів федерації, члени
Контрольної
комісії
СФУЛО
від
Організації Оборони Лемківщини в
США – Марк Гованський, Андрій
Хомик, Об’єднання Лемків Канади –
Андрій
Ротко,
Андрій
Сподарек,
Об’єднання Лемків Польщі – Василь
Шлянта, Союзу Русинів-Українців Сербії
–
Богдан
Виславський,
Велимир
Паплацко, Союзу Русинів-Українців
Словацької Республіки – Павло Богдан,
Віктор
Бандурчин,
Всеукраїнського
товариства «Лемківщина» – Степан
Майкович, Олександр Венгринович,
Ігор Дуда.
З вітальним словом і благословенням до учасників звернувся о.-ректор УКУ
Богдан Прах. На засідання прибули запрошені: голова «Молодої Лемківщини» у
Львові Микола Крупей та екс-голова МЛ Богдан Сиванич, молоді лемки з Польщі
(Григорій Суханич), з Сербії (Тарас Чапко); старійшина лемків України, член
редколегії «Лемківського календаря» Андрій Тавпаш, заступник голови ЛОО
«Лемківщина» Мирослав Дмитрах.
На засіданні були розглянуті такі питання:
1. Звіт про діяльність СФУЛО (читайте на стор. 78) та фінансовий звіт за 6
місяців. Сплата членських внесків. – доповідала голова СФУЛО Ярослава Галик.
2. Виступи голів суб’єктів федерації
короткими інформаціями про роботу
проблеми.

з
і

3. Затвердження Плану основних заходів
СФУЛО та бюджетної програми на 2019 рік. –
доповідала голова СФУЛО Ярослава Галик.
4. Зміни в складі Президії СФУЛО.
5. Проведення заходів, приурочених 75-им
роковинам початку депортації в Україні.
6. Започаткування роботи над багатотомним
виданням «Лемківщина: спадщина віків».
7. Про випуск маркованого конверта,
ювілейної медалі до 75-х роковин початку
депортації.
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8. Про організацію виставки до 75-х роковин початку депортації та видання
фотоальбому.
9. Про призначення відповідальних за надання інформації до «Вісника СФУЛО».
10. Про створення почесних відзнак СФУЛО.
11. Долучення СФУЛО до видання щорічника «Лемківський календар» – доповідав
член редколегії «Лемківського календаря» Андрій Тавпаш.

Підготовка мобільної фотовиставки до 75-х роковин
депортації 1944-1946 років. З ініціативи СФУЛО та за
підтримки Українського Інституту національної пам’яті
заплановано
створення
в
Києві
(з
мобільним
переміщенням по Україні) фотовиставки до 75-х
роковин початку депортації етнічних українців з
Лемківщини,
Надсяння,
Холмщини,
Південного
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 19441951 роках (в цифрах, схемах, документах, фотографіях,
текстових витягах тощо). 21 березня у Львівській ОДА
відбулася робоча нарада по організації фотовиставки, а також обговорення
заходів на виконання Постанови №8603 від 8.11.2018 р. Був створений
Оргкомітет із підготовки фотовиставки. Запрошуємо до співпраці всіх, хто може
допомогти відповідними матеріалами!!!

НОВИНИ
Польща:
Зиндрановський
музей
знову запрацював! З кінця січня
відновив роботу Музей лемківської
культури
(село
Зиндранова,
Підкарпатське воєводство, Польща).
Він закрився на початку січня через
врізання
бюджету
Міністерством
внутрішніх справ Польщі. Наприкінці
того ж місяця відбулася зустріч
музейників
із
керівництвом
міністерства.
Відтак,
заклад
у
Зиндрановій знову почав діяти й оприлюднив графік роботи на 2019 рік.
Розклад роботи:
Квітень: лише по суботах і неділях з 8:00 до 16:00 (без урахування 21 квітня)
Травень: щодня, крім понеділка з 9:00 до 17:00 (за винятком 3 травня)
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Червень: щодня, крім понеділка з 9:00 до 17:00 (без 20 червня)
Липень: щодня, крім понеділка з 9:00 до 17:00
Серпень: щодня, крім понеділка з 9:00 до 17:00 (без 15 серпня)
Вересень: щодня, крім понеділка з 9:00 до 17:00
Жовтень: щодня, крім понеділка з 9:00 до 17:00
Листопад: тільки по суботах і неділях з 8:00 до 16:00
Грудень: тільки в суботу та неділю з 8:00 до 16:00
Слідкувати за життям Музею можна на його Фейсбук-сторінці
Україна: Закладено пам’ятний камінь на місці майбутнього лемківського
скансену. На Тернопільщині на 16
гектарах збудують унікальний музей,
де відтворять життя лемків.
Влаштовувати весілля по-лемківськи й
максимально точно відтворити життя
цієї етнографічної групи українців
планують на Тернопільщині.
У місті Монастириська, де вже діє
автентичне
лемківське
село,
побудують масштабний музей. На його
облаштування спрямують понад 13
млн грн з державного та місцевого бюджетів.
Наріжний камінь під лемківський музей заклали в урочищі Бичова. Протягом
багатьох років сюди з’їжджаються лемки з усього світу на кількаденний фестиваль
«Дзвони Лемківщини», який отримав статус міжнародного.
За
словами
голови
ОДА
Степана
Барни,
держава
виділила 17
га
землі
на
будівництво музею-скансену у
«Лемкіському селі» та ще 6 га –
на облаштування стоянки для
транспортних засобів під час
фестивалю.
«У
травні
розпочинаємо
наступний масштабний проект
з
відродження
культури
українського
народу
–
будівництво музею лемківської культури. Наше завдання – передати той біль, який
пережив український народ, втративши свою землю за Карпатами. Майже 160
тисяч українців, які були депортовані з територій Лемківщини, Холмщини,
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Надсяння, Любачівщини переселили саме на Монастирищину, яка сьогодні є
центром лемківської культури», – зазначив Степан Барна.
Над розробкою проекту працювали архітектори Володимир Черкас та Роман
Березюк, які є вихідцями з Лемківщини. «Коли проектували музей, емоції
переповнювали, адже хотіли зробити його грандіозним та незабутнім. Будівля
буде трирівнева і комфортна для усіх, зокрема і для маломобільних людей. Уся
внутрішня площа продумана до найменших деталей, щоб експозиції
розміщувалися навіть у кутках. Великий простір передбачили для дітей та молоді.
Будуть і конференц-зали, де проводитимуться зустрічі, і навіть справжні
лемківські весілля. Це буде ще більшим стимулом відвідати даний музей», –
розповів Володимир Черкас.
Джерело:
https://zik.ua/news/2019/03/12/na_ternopilshchyni_na_16_gektarah_zbudut_unikalnyy_muzey_de_v
idtvoryat_1527165

Хорватія: «Спогади з життя українців Боснії й Хорватії». Книгу Павла
Головчука з такою назвою презентовано в читальні містечка Липовляни (Хорватія)
22 березня.
Організатором заходу виступила керівник
бібліотеки Маріка Тісай (Marica Tisaj), а
модератором – професор Франьо Хорват.
Про книгу розповіли сам автор і
професор Алойз Булян (Alojz Buljan).
Вступом до заходу став виступ хору КПТ
українців «Карпати» з двома піснями. А
члени «Карпат» Марія Поляк та Анкіка
Головчук продекламували кілька уривків
поезій Павла Головчука українською й
хорватською мовами.
За словами модераторів, Павло Головчук у цій книзі представляє колекцію нових і
вже опублікованих текстів. Вони відображають численні історії з життя українців
Боснії та Хорватії від часу міграції й до сьогодні. Це також і інтерв'ю. У текстах
зображені релігійні звичаї українців, біографії окремих осіб, жартівливі історії,
листи, складне становище українців під час війни. Більшість текстів базуються на
житті українців у північній Боснії, куди вони переселялись від кінця ХІХ до
початку ХХ ст. із Західної України, яка тоді була частиною Австро-Угорської
монархії. У книзі йдеться про подолання бідності українськими мігрантами і
боротьба за кращі умови для життя.
«Спогади про життя українців у Боснії й Хорватії» вийшла хорватською мовою,
аби охопити якомога більше читачів. Видавцем книги є філія видавництва «Matica
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hrvatska» (місто Новска) на чолі з Алойзом Буляном. Упорядником виступив
професор Франьо Горват. Тираж книги – 300 екземплярів.
Павло Головчук народився 5 липня 1940 року в Дев’ятині (північ Боснії) – туди
перебралися його батьки з України. Після здобуття початкової освіти продовжив
навчання в Загребі (Хорватія). А після
армійської служби повернувся в місто БаняЛука (рідний Дев’ятин – поблизу нього) й
почав
займатися
популяризацією
української мови й культури. З 1980 року
переїхав до міста Липовляни (Хорватія).
Згодом перебрався до Німеччини (Гамбург,
Мюнхен) – працював секретарем для
українців-емігрантів у церкві. Після виходу
на пенсію повернувся до Липовлян. Тут і
зараз проживає разом із дружиною. Писати
почав у віці 24 років. Був кореспондентом і
редактором кількох видань, паралельно писав і видавав книги українською
мовою.

Канада:

Мистецтво

Лопати. У містечку Кінгсвіль (провінція Онтаріо) в
Мистецько-туристичному
центрі
Карнегі
1
травня
відкриється виставка відомого
канадсько-українського
лемківського
митця
Павла
Лопати. Її назва – «Моє
мистецтво» («My art»). Виставка
триватиме до 31 травня. Вхід
вільний, а Центр працює з 8:30 до 14:00. Павло Лопата (сайт artbylopata) є
уродженцем Калинова (Пряшівщина). Добре володіє рисунком олівцем та технікою
яєчної темпери, акрилу й олії. Теми – портрети, лемківські церкви, лінеарноекспресіоністичні картини, ікони та сюрреалістично-символічні твори. Понад
1000 його художніх творів знаходяться в приватних і музейних колекціях у
Канаді, Америці, Польщі, Чехії, Словаччині й в Україні. Влаштував 30
персональних виставок та брав участь у понад 80 спільних.

Сербія:
Проща
із
Руського
Керестура до України. Із центру
містечка 25 квітня вирушила
проща до Ужгорода, Львова й
Києва. Вона триватиме до 4
травня й охоплюватиме похід до

11
головного міста Закарпаття (там буде зупинка на ночівлю). Із 27 квітня до 1
травня прочани перебуватимуть у Києві, а 1-4 травня – у Львові й Унівському
монастирі поблизу міста. Участь у прощі бере 47 осіб – здебільшого мешканці
Руського Керестура, а крім них – із Коцура, Сремської Митровиці, Вербасу й Индії.
Організатором виступає парафія святого отця Миколая.

Польща:
Лемківська
«Холодна
війна». Цілу серію нагород одержав
копродукційний
фільм
(Польща,
Франція,
Британія)
2018
року
режисера
Павела
Павліковського
«Холодна війна». У ньому йдеться про
історію кохання в музичному колективі
між
танцюристкою
і
художнім
керівником, піаністом і композитором
Віктором. Відбувається усе в часи
комуністичної Польщі. Фільм одержав
десять нагород, був номінований від
Польщі на «Оскар», «Сезар» і БАФТА. А Павел Павліковський завдяки цій роботі
одержав на Каннському фестивалі приз за найкращу режисуру. А тепер – про
лемківський слід: акторка Йоанна Куліг, яка зіграла головну роль (Зули Ліхонь), є
уродженкою лемківського містечка Криниця-Здрій. У «Холодній війні» звучить
славетна лемківська пісня «Під облачком» у виконанні тріо Стефанії Фецюх, Юлії
Дошної і Стефанії Бортничак. А також є у стрічці ось такий діалог між
представником комуністичної влади Польської народної республіки (ПНР) і
музиканткою, яка відбирала виконавців для нового колективу:
-

Оце гарно. По якому співають?
По-лемківськи.
Так і думав. Шкода…
Чому шкода?
Бо не наше…» (не польське – ред.)

Україна: Львівське «Лемківське
Різдво». Свято з цією назвою
відбулося 12 січня в приміщенні
вищого професійного училища № 20
(мікрорайон
Левандівка).
Організатором виступила місцева
обласна організація «Лемківщина».
Перед гостями виступили народний
ансамбль пісні і танцю «Лемковина»,
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хоровий колектив «Холмщина», жіночий ансамбль «Дивоцвіт» народного дому с.
Зимна Вода. Свої вірші прочитала лемкиня із Золочева, представниця організації
«Родинне дерево» Леся Сидорович. Ведучим свята був поет Богдан Пастух. На
свято до лемківської громади Львівщини завітали представники влади: голова
обласної державної адміністрації Олег Синютка, директорка департаменту
розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда. Після урочистостей та виступів
колективів відбулась весела забава із запальними танцями від музик із міста
Городок.
Іванна Склярова

Польща: Колядування на Лемківщині
12-13 січня організуване є юж од 4 років
през гурток Об’єднання лемків з Кракова.
Так було того рока в Лоси і Білянці :)
Велика подяка для Hryc Suchanycz за
організацію групи и вертепу! Зобрани
пінязі передаме на церкви. Дякуєме
вшитким колядникам! 27 січня Шторічний
вечер коляд в Центрі культури ім. Б.І.
Антонича в Горлицях юж за нами.
Дякуєме же сте так численні пришли, бо
то Ви створили сте атмосферу того вечера.
Велика подяка для Mirek Bogoń i членів ансамблю «Ручай» та колядників з
Ґладишова і Ждыні.
Детальніше – в дописі

Україна: Фестиваль вертепів на
лемківській Донеччині. Напередодні
Старого Нового року в селі Званівка
Бахмутського району відбувся ІІІ
відкритий
обласний
фестиваль
вертепів
і
колядок
«Різдвяний
передзвін». Участь у фольклорному
дійстві взяли 26 колективів із міст, сіл
та об’єднаних громад Донеччини, а
також сюди приїхали виконавці з
Харківської та Львівської областей.
Саме виступи фольклорних колективів
із міста Жовква (Львівщина) стали
однією з принад святкового дійства, оскільки у Званівці живуть лемки і бойки —
нащадки тих, кого у 1950-х роках радянська влада примусово переселила сюди з
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Карпат. За всі минулі роки, попри заборону, люди зберегли й передали молодшим
поколінням власні народні традиції святкування Різдва.
А нині, крім традиційних і спільних для Донеччини та Львівщини колядок,
учасники виконували й нові — особливі. «Ми вирішили підготувати для донеччан
щось новеньке: привезли й заспівали колядку-молитву українському воїнові. А
обмінюватися досвідом і приїжджати до прифронтового краю почали, коли
чотири роки тому почули, як місцеві маленькі діти у Святогірську зворушливо
співали нам колядки. Це вразило настільки, що відтоді щороку їдемо сюди на
фестиваль вертепів», — розповіла учасниця фольклорного колективу «Джерело
Розточчя» із Львівської області Мирослава Мандрик.
Під час фестивалю «Різдвяний передзвін» відбулися різдвяна хода учасників,
виконання колядок, театралізоване дійство про народження Христа, конкурс на
кращий дідух. Працювали локації з різдвяним віншуванням та ворожінням. А ще
гостинні
господарі
—
представники
Званівської
сільської
об’єднаної
територіальної громади приготували різдвяну кутю, якою безкоштовно пригощали
учасників і гостей фестивалю.
Фото з сайту «vchasnoua.com»
http://ukurier.gov.ua/uk/news/na-donechchini-stav-tradicijnim-festival-vertepiv/

Канада: Йордан у лемків Торонто. 18
січня лемківська громада зустрілася на
Йорданській Святій Вечері. Отець-митрат
Галадза посвятив воду і в супроводі гітари
заспівав присутнім кілька коляд. Голова
Об’єднання лемків Канади (ОЛК) Андрій
Сподарек
і
член
управи
Богдан
Чернявський урочисто вручили пану
Максиму Маслею, члену Президії СФУЛО,
нагороду Світового Конґресу Українців –
медаль св. Володимира Великого.
За святвечоровими традиційними столами
панувала родинна атмосфера теплого спілкування між лемками та до пізнього
вечора лунали коляди і щедрівки на прославу народження Ісуса Христа.
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Україна:

Львівська

«Молода Лемківщина» провадить збір коштів на
придбання мікрофона-«петлички» для звукозапису. Загалом
потрібно 15 000 гривень (близько 555 доларів). Організація
обіцяє інформувати громадськість про збір коштів.
«Товариство! Ми вже трішки розвинули проекти «Лемкоспіви в авто» і «Лемківська кухня». Та зіткнулись із
технічними питаннями, які складно вирішити самостійно.
Тому звертаємось до вас по допомогу», – йдеться у
повідомленні на Фейсбук-сторінці.
Молоді лемки уточнюють, що хочуть мати змогу якісно
передати голос у видиві (співи та майстер-класи кухні).

Кошти можна перераховувати за цим посиланням
https://www.ipay.ua/ua/bills/p2r-lomgo-moloda-lemkvschina. А в стрічці «Коментар» просять вказувати –
«добровільний внесок».
Джерело facebook.com/molodlem/

Польща: Х З’їзд Об’єднання лемків.
Відбувся 9 лютого в Горлицях у будинку
Повітового староства. «Як і попередні
з’їзди, тот отворив перед нами черговий,
новий розділ діяльности організації. 2019
рік буде богатим на важни для нас події.
В 1989 році мала місце перша стріча
Заложительского комітету Об’єднання
лемків. Важним пунктом програми Х
З’їзду било символічне відзначиня 30-літя
Об’єднання
лемків»,
–
йдеться
у
повідомленні
на
Фейсбук-сторінці
Zjednoczenie Łemków.
У роботі з’їзду взяла участь голова СФУЛО
Ярослава Галик.
«Пам’ятаме тіж про найстарших членів Об’єднання, тих, котри закладали нашу
організацію. В присутности численних запрошених гости, представників
державной адміністрації реґіонального і локального рівня, як тіж делегатів з цілой
Польщи, подякували-зме особам, котри през 30 років анґажувалися в діяльніст
організації і в конкретни акції для охорони культурной спадщини Лемківщини.
1989-2019 Об’єднання лемків: одповідальни за спільне майбутнє».
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Україна: Конференція в Яремчі. У Музеї
майбутнього в містечку Яремче (ІваноФранківська область) 23 січня відбулася
науково-практична
конференція
«Прикарпаття на шляху до соборності
українських
земель
доби
національної
революції 1917-1923 рр.: досвід та уроки».
З доповіддю «Ідея української Соборності
серед лемків під впливом Листопадового
зриву 1918» виступив кандидат історичних
наук, доцент Івано-Франківського медичного
університету Ігор Любчик. Конференцію привітала голова СФУЛО Ярослава Галик.

Словаччина: Подарунок для Львівського
університету зі словацького Свидника. Нещодавно
фонди бібліотеки кафедри етнології історичного
факультету Львівського національного університету
імені Івана Франка поповнились цінною колекцією
видань Музею українсько-руської культури у м.
Свиднику (Словаччина).
«Це досить хороша підбірка «Наукового збірника» цього
музею та монографічні дослідження місцевих
українських народознавців (насамперед Мирослава
Сополиги). Висловлюємо подяку за цей подарунок
нашим колегам-етнологам зі Свидника та найщиріші
слова вдячності заступниці директора Музею народної
архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького Лесі Гарасим, завдяки
старанням якої ці книги подолали сотні кілометрів від Південної Лемківщини до
Львова», – йдеться на сайті історичного факультету.
За матеріалами clio.lnu.edu.ua

Україна: «Кохання по-лемківськи». 17
лютого в Івано-Франківську організували
зустріч, де говорили про лемків. Захід під
назвою
«Кохання
по-лемківськи»
влаштували
в
Обласній
універсальній
науковій бібліотеці ім. Івана Франка.
Голова Лемкоклубу Анна Кирпан розповідає,
що час від часу вони влаштовують схожі
заходи
присвячені
лемкам,
проте
сьогоднішній
особливий.
На
нього

16
запросили молодь до 35 років. Жінка зізнається, що були сумніви, чи зберуться
люди. «Буває, що на такі зустрічі приходять люди старшого та середнього віку, але
з молоддю складно», – наголошує пані Анна.
Під час заходу учасникам розповіли, як колись знайомились дівчата та хлопці на
Лемківщині, як вони одягались, які прикраси носили, як проводили вільний час
тощо. На зустріч завітали не тільки франківці, а й гості із сусідніх міст. Наприклад
голова ГО «Молода Лемківщина» Микола Крупей приїхав із Львова. Ця організація
презентувала у Франківську лемкоспіви, тобто лемківську музичну культуру.
Джерело: http://gk-press.if.ua/kohannya-po-lemkivsky-u-frankivsku-govoryly-pro-zharty-tradytsiyi-ta-pisni-lemkiv/

Сторіччя найвизначнішого карпатознавця –
Олени Рудловчак. 1 лютого у день століття з дня
народження історика літератури і культури Олени
Рудловчак (1 лютого 1919, Мукачево – 16 листопада
2007,
Пряшів),
в
Словацько-українському
культурному та інформаційному центрі в Пряшеві
відбувся науковий семінар за участю дослідників з
Пряшева й Ужгорода. На ньому було розглянуто
широкий спектр її наукових зацікавлень. У центрі її
уваги були життя і творчість
будительської
генерації, головним чином, Олександра Духновича.
Від імені Союзу русинів-українців СР семінар
відкрив виконувач обов’язків голови Центральної
ради СРУСР Павло Боґдан. Модератор семінару,
закордонний член Національної академії наук
України, Микола Мушинка вказав на неоціненний вклад Олени Рудловчак у
вивчення історії літератури і культури, в дослідження розвитку театру, радіо і
музейної справи Пряшівщини.
У семінарі взяла участь донька Олени Рудловчак Марія Дуфек, яка разом із сином
Яном приїхала з Праги. Вона розповіла про сімейне життя мами, про її неймовірну
працьовитість,
скрупульозність
і
настійливість
при
подоланні
перешкод, про батька Андрія, який
стояв
при
колисці
наших
радіопередач, про вже покійного
брата Володимира, який певний час
був заступником міністра фінансів
Чехії.
Директор ужгородського видавництва
«Ґражда» Іван Ребрик прибув на
семінар із незвичайним сюрпризом –
четвертим
томом
«Творів»
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Олександра Духновича, над укладенням якого довго працювала Олена Рудловчак,
проте їй так і не вдалося реалізувати в Пряшеві свою мрію. Четвертий том творів
Олександра Духновича видали коштом видавництва «Ґражда» і Миколи Мушинки.
У найближчих планах видавництва – видання «Закарпатської журналістики у
другій половині ХІХ століття» Олени Рудловчак.
Праця Олени Рудловчак залишається недовершеною. Не бачачи подальших
українознавчих перспектив у Словаччині, заповіла передати свою спадщину для
зберігання на близьке її серцю Закарпаття. Дочка Марія Дуфек виконала цей
заповіт і передала її приватний архів і бібліотеку. Ужгородці енергійно взялись за
відкриття
в університеті кімнати-кабінету Олени Рудловчак, за вивчення і
поступове оприлюднення всього того, над чим вона працювала і що залишила для
нащадків. Поява з друку четвертого тому «Творів» Олександра Духновича є
наочним свідченням цього.
Мирослав Ілюк

Україна: Не стало Терези Кищак. 12-го лютого у Львові на 85-му році життя
відійшла у вічність лемківська народна майстриня, співзасновниця хору
«Лемковина» і його перша солістка, дружина
відомого лемківського різьбяра Степана Кищака.
Тереза народилася 12-го січня 1935 року в селі
Розстайне Ясельського повіту в родині Стефана і
Ольги Русиників. Батько Терези був сільським
війтом. Влітку 1945-го внаслідок депортації
опинилися на Донбасі неподалік від Горлівки. Під
кінець 1947-го перебралися в село Сусідовичі
Старосамбірського району. Батька обрали головою
сільської ради. Та за допомогу в оформленні
документів колишнім «упівцям» його арештували,
засудили
і
вислали
до
Воркути.
Родина
переховувалася. Через два роки оселилася у селі
Михайлевичі неподалік від Дрогобича в будинку
брата Івана.
Тереза вступила у Бориславське педучилище і після
завершення навчання отримала скерування на
посаду вчительки української мови та літератури у школі села Арламівська Воля.
Продовжила навчання у Дрогобицькому педінституті. У 1956 році батька
амністували і сім’я переїхала до Миколаєва. Сталося так, що Всевишній поєднав
долі Пані Терези і Степана Кищака – також вигнанця з Лемківщини. Прожили
вони довге і щасливе подружнє життя – цілих 60 років. Народили та виховали
двох прекрасних доньок, які обдарували їх трьома онуками та чотирма
правнуками.
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Пані Тереза стала однією зі співзасновників народного хору «Лемковина» та
першою його солісткою. Завдяки їй чимало земляків влилося у цей непересічний,
нині відомий в усьому світі, колектив. Присвятила себе і хорові Лемківської
церковці – до останніх днів життя, часто через «не можу», приходила сюди, щоби
долучити свій голос до прослави Бога. Інше її захоплення – писанка. Досконало
володіла мистецтвом писанкарства, передала його своїм дітям, близьким,
проводила численні майстер-класи, учасниця багатьох всеукраїнських та
міжнародних виставок, фестивалів «Лемківська писанка» у Львові. Була також
знавцем та поціновувачкою лемківського жіночого одягу, прикрас, вишиванок.
Зберегла вишиті сорочки своєї бабусі, які вже на схилі літ подарувала Львівському
етнографічному музею. Чимало вишила й роздарувала. Пані Тереза була
неперевершеним майстром у царині кухні. Готувала з любов’ю, збирала народні
рецепти, придумувала свої. Нагромадженими впродовж років знаннями й
досвідом поділилася у книжечці «Традиційні лемківські страви». Недовго пережила
свого чоловіка Степана. 14 лютого спочила поряд з ним на цвинтарі Сокільників,
що біля Львова. Про місце свого упокоєння подбали заздалегідь. На скромному
пам’ятнику під їх іменами викарбувано слово «Лемківщина». Хор «Лемковина», уся
лемківська громада Львова складає сумний вінок пам’яті прекрасній Лемкині
Терезі Кищак. Вічна їй пам’ять!
Допис Марії Горбаль на Фейсбук-сторінці

Польща: Інтернет-бібліотека перемишльських
стародруків, рукописів та архіву владики Адама.
Єпархіальний осередок православної культури «Елпіс»
(лемківське місто Горлиці, Польща) за кошт Міністерства
культури Польщі реалізував одразу декілька проектів з
оцифрування писемних джерел.
У межах проекту «Ukryte cymelia» опрацьовано 28
кириличних рукописів і стародруків. Усі вони входять у
збірку Історичного музею Сянока. Рукописи походять із
давньої перемиської єпархії, а надруковані книги – з
друкарень Чернігова, Києва, Перемшля і Львова.
Чимало книг мають рукописні нотатки на полях, містять
дані з описами подій, міжособистісні відносини й
інформацію про дарувальників. Книги лежали в
музейних архівах у Сяноку, але через старість і погане збереження не були
доступні для ознайомлення усіх охочих. Завдяки проекту тепер рукописи й
стародруки доступні для усіх і безкоштовні – досить зайти в мережу Інтернет. На
сайті «Елпісу» за цим посиланням їх можна закачати в форматах «.djvu» чи «.pdf».
Також наприкінці минулого й на початку цього року оцифровано фотографії з
архіву уродженця Лемківщини кир Адама (в миру Александр Дубець)
архієпископа Перемишльського й Новосанчівського Польської православної
церкви. Ознайомитись із ними можна за посиланнями 1 і 2.
За матеріалами okp-elpis.pl
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Словаччина:

Міжнародне бієнале «З кросна до Кросна». 12 лютого у
виставковому
залі
СНМ
Музею
української культури у Свиднику відбувся
вернісаж
закордонної
виставки
10
Міжнародного бієнале художньої льняної
тканини під назвою «З кросна до Кросна».
Уже сама назва підказує, що йдеться прo
виставку текстильних робіт, головним
організатором якої є Музей ремесел в
Кросні (Польща).

Вернісаж співом збагатили учні ОШМ у
Свиднику Юліяна Варґова та Ванеса
Сівакова під музичний супровід Маріяна Цупришина.

Галина Грешлик, «Напій снів ІІ» (2018 р.)

Ольга Ковалисько, «Зустріч»

На бієнале надіслали свої роботи 87 художників. Це були митці з 12 країн світу –
Фінляндії, Франції, Ірландії, Японії, Литви, Латвії, Німеччини, Словаччини,
Швейцарії, України, Угорщини та Польщі. Найчисленнішу мистецьку групу
представляли художники з Польщі, з України свої тапісерії надіслали 22
художниці, а Словаччину на виставці репрезентують дві представниці
текстильного мистецтва – Анна Боршовська-Нємцова із Свидника та Галина
Ґрешлик із Пряшева.
Колекцію творів можна розділити на дві групи. Першу представляють композиції,
створені в більш-менш площинному виді, а другу – твори просторові, тобто
текстильні рельєфи, об’єкти та м’які скульптури.
Якраз міжнародне журі призначило гран-прі об’єкту Елвіри Штетнер (Польща) під
назвою «М’які, милі, та зелені». Він нагадує два круглі річкові камені, вкриті
свіжим зеленим моховинням.
Проблему реального простору в площинному творі вдало вирішує робота Маржени
Фіщук (Польща) під назвою «Ранішня роса», в якому крапелька роси, стилізована
до форми рівнораменного ромба, відокремилась від зеленої основи невизначеної
рослини й ніби падає вниз на землю.
Лірико-баладним підходом до опрацювання підібраного сюжету вирізняється
площинно-рисункова композиція української художниці Ольги Ковалисько під
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назвою «Зустріч». Твір відображає розмову двох гарних дівчин, але чорні квіти,
уміщені між їхніми обличчями, передвіщають сумний привід їхньої зустрічі.
З м’яких скульптур глядача зацікавить композиція пряшівської художниці Галини
Ґрешлик під назвою «Напій снів ІІ». Символічний напій налитий до білої чашки,
що покладена на зелено-білій серветці, представляє набір маленьких пухнастих
подушок, рожеві відтінки яких підказують, що йдеться не про звичайний, але
чарівний напій, який має його споживачу забезпечити справдження нездійснених
снів та мрій.
Ладислав Пушкар, ukrajinci.sk
Україна: В Антонича знайомляться із
прикрасами лемківської мисткині. У Музеїсадибі родини Антоничів в селі Бортятин
(Львівська
область,
Мостиський
район)
відкрилась
виставка
«Різдвяні
барви»
талановитої мисткині, лемкині Лесі Сидорович.
Пані Леся презентувала
прикраси з бісеру –
павутинки.

різнобарвні жіночі
гердани, силянки,

Окрім цього, усі присутні мали ще й чудову нагоду ознайомитися із поетичною
творчістю Лесі Сидорович.
Хорватія: Шевченківське свято в
хорватських Липовлянах. КПТ українців
«Карпати» міста Липовляни щорічно
відзначає День пам’яті Кобзаря. А
відтепер, з 2018-го, ще й біля пам'ятника
Тарасу Шевченкові. Він встановлений
перед офісом товариства – по вулиці А.
Старчевича 19.

факультетом Загребського
Хорватія та мерією Липовлян.

Цьогоріч він відбувся 16 березня у
співпраці з Посольством України в
Республіці
Хорватія,
філософським
університету, Українською громадою Республіки

Урочистості розпочалися з покладання квітів до пам'ятника Шевченку від
делегацій Посольства разом з Ярославом Гарасимом, проректором Львівського
національного університету імені Івана Франка, представником парламенту
української національної меншини Вєльком Кайтазі та делегацією Президента
Української громади РХ, мера Липовлян і голови товариства «Карпати»
Липовляни».
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Заходи з відзначення пам’яті генія і
будителя
українськості
продовжились
у
приміщенні
товариства «Карпати». На початку з
двома піснями на слова Тараса
Шевченка
виступив
ансамбль
«Карпатія» під керівництвом Марії
Поляк.
Після
цього
голова
«Карпат»
виступив з привітанням до усіх
гостей, які зібралися у залі. Слова
вдячності пролунали на адресу
Ярослава Гарасима, Вєлька Кайтазі,
тимчасового повіреного в справах України в Хорватії Ярослава Сімонова, Тетяни
Фудерер – керівника кафедри української мови та літератури філософського
факультету Загребського університету, Євгена Пащенка – професора цього ж
факультету, Николи Горвата – голови муніципалітету Липовляни і Томіслава
Лукшича - президента муніципальної ради, отця Ігоря Федешеня, священика
греко-католицької церкви св. Анни в Липовлянах, Мір’яни Фалтіс, директора
початкової школи Йосипа Козараца, Михайла Семенюка, президента Української
громади Республіки Хорватія й представників медіа.
Голова «Карпат» оголосив, що
захід є ювілейним – десятим за
ліком. Також присутні пом’янули
хвилиною
мовчання
отця
Ярослава Лесешена та інших
засновників
товариства,
які
відійшли у вічність, за їхню
діяльність на благо громади.
Захід
продовжився
декламуванням поезій Шевченка
у виконанні учнів Липовлянської
україномовної початкової школи
Йосипа Козараца на чолі з
вчителем, а також учасників співочого ансамблю Марії Поляк та Анкіци Головчук.
Доктор Євген Пащенко розповів про художні роботи Тараса Шевченка. Про
життя і творчість Шевченка на фоні української літератури загалом, пов'язуючи
творчість Івана Франка й Лесі Українки, розповів Ярослав Гарсим. А Тетяна
Фудерер тут же перекладала його виступ хорватською мовою. Про пам'ять Тараса
Шевченка і про виконану роботу асоціації нагадали Ярослав Сімонов, Вєлько
Кайтазі, Нікола Горват та Михайло Семенюк.
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У рамках цієї події Товариство КПТ українців «Карпати» Липовляни, Національна
бібліотека і читальня Липовлян, професор-доктор Євген Пащенко подарував свою
книгу «Шляхами хорватських вояків. Східний фронт 1914-1918». А Ярослав
Гарасим подарував товариству «Карпати» книгу «Євангеліє від Тараса», видану
Львівським університетом. Урочистості завершилися молитвою подяки під
проводом настоятеля церкви святої Анни отця Ігоря Федешина. А всі гості
вирушили на частування – їх чекали запечені наїдки.
Іван Семенюк
США: Виставка Миколи Бервінчака. Відкрилася у
березні в містечку Скрентон (штат Пенсильванія) в
приміщенні
«Pennsylvania
Anthracite
Heritage
Museum».
Художник (1903-1978 рр.) народився у США, а його
батько був українським емігрантом з Лемківщини.
Микола був художником самоуком, єдиним його
вчителем був Павло Даубнер. Роботи Бервінчака
зберігаються у США в колекціях президентів
Двайта Ейзенгауера, Франкліна Делано Рузвельта,
Ліндона Джонсона, а також у Бібліотеці Конгресу,
Національній галереї, Смітсонівському інституті.
Бервінчак – майстер офорту, його твори виконані в
жанрі побутового реалізму. Зазвичай художник зображував на полотнах буденне
життя, роботу на шахтах і пейзажі.
Виставка функціонуватиме до 10 липня.
Тут – коротке відео про виставку.

Україна: «Обличчя Лемківщини». 9 березня, в день
народження Великого Кобзаря в музейному комплексі
«Лемківське село» відбулось зібрання громади міста
Монастириська з нагоди відкриття фотовиставки «Обличчя
Лемківщини».
В урочистостях взяли участь обласні, районні та місцеві
державні мужі. Широко була представлена делегація м.
Тернопіль на чолі з Головою Всеукраїнського товариства
"Лемківщина"
О.І.Венгринович.
Почалось
дійство
благословенням священиків та спільної молитви. Далі були урочисті виступи
Голови Тернопільської обласної Адміністрації С. Барни, народного депутата М.
Люшняка, директора музею Віри Дудар,Отця Дуди та інших поважних і почесних
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гостей. З привітальним словом звернулася до громади Ярослава Галик - Голова
СФУЛО.
Не обішлось і без короткої концертної програми. Як завжди, потішив всіх виступ
дичячого танцювального ансамблю «Гречні фреїрки»/ керівник Н. Куриляк/ та
читання віршів дітьми-ораторами гуртка Вивчення лемківської говірки при
районній бібліотеці (керівник Л. Малярська). Зворушив до сліз той факт, коли сама
Люба Малярська з болем у серці прочитала вірш
своєї мами «Як нас виганяли».
Проте основним моментом зібрання стали огляд і
освячення музейних кімнат та фотовиставки
«Обличчя Лемківщини». Величезне враження від
побаченого... Відбулося корінне перевтілення
музею
відповідно
до
сучасної
наукової
концепції, яка визначається його суспільним
призначенням, тобто перетворенням його у
центр громадської активності , людського
спілкування, співпрацею з органами місцевого
самоврядування
та
міжнародними
громадськими організаціями. На цьому хочу
особливо зупинитись, подякувати і низько
вклонитись
від
усіх
присутніх
зібрання
працівникам музею, зокрема її директору Вірі
Дудар за надзвичайно велику і клопітку по змісту роботу по втіленню елементів
сучасної наукової концепції розвитку музею.
Ще одним важливим моментом свята було покладання квітів до пам’ятника Т. Г.
Шевченку та освячення каменя під фундамент будівництва лемківського музею в
урочищі, де проводиться Лемківська Ватра.
Україна: Не стало однієї із сестер Байко. 26 квітня
відійшла в кращий світ Даниїла Байко, народна артистка
України, одна із легендарного вокального тріо сестер
Байко. Даниїла народилася 20 серпня 1929 року в с.
Яблуниця, Березівського повіту на Лемківщині (тепер –
Підкарпатське воєводство, Польща). Після закінчення
середньої школи поступила до Львівського музичнопедагогічного училища. в цей час, разом з сестрами
Марією та Ніною утворила знамените тріо сестер Байко. З
1953 року працювала вокалісткою Львівській філармонії. У
складі тріо багато концертувала, сестри мали фондові
записи на Українському радіо і телебаченні, видано кілька альбомів пісень.
У 1958 році закінчила Львівську консерваторію – клас бандури В.Герасименка та
клас вокалу О.Бандрівської. З 1969 по 1984 роки працювала викладачем
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Львівського педагогічного училища. Народна артистка УРСР (з 1979 р.), лауреат
Державної премії ім. Т.Г.Шевченка (1976), Ордену княгині Ольги III ст. (11.2008).
Джерело: http://photo-lviv.in.ua/u-lvovi-ne-stalo-uchasnyczi-vokalnogo-trio-sestry-bajko-danyyilybajko/?fbclid=IwAR1iPdF6Sjy-73RMpTKPhBecLZMxvI2lMXpARitZfLrkDN9bvbq6N43O-3w

Україна:
Колегія
Всеукраїнського
товариства «Лемківщина» (ВУТЛ). 19
січня у світлиці Тернопільської обласної
громадської організації ВУТЛ відбулася
колегія
Всеукраїнського
Товариства
«Лемківщина»
під
головуванням
п.
Олександра
Венгриновича.
В роботі колегії взяли участь голова
СФУЛО Ярослава Галик, голови обласних
організацій ВУТЛ: Львівської – Степан
Майкович, Івано-Франківської – Оксана
Данилів, Вінницької – Степан Антонів,
Хмельницької – Микола Букацький, Чортківської районної організації ВУТЛ –
Богдан Дудяк, голова Львівської обласної організації «Молода Лемківщина» Микола Крупей, секретар колегії – Ігор Дуда, Віра Дудар, Ярослав Кобилів, Любов
Мельничук, Степан Криницький, інші активісти.
Порядком денним намічено план роботи Всеукраїнського Товариства
«Лемківщина» на 2019 рік, розподілено обов’язки по секціях між членами колегії.
Загострена увага зі створення молодіжної
організації у структурі Всеукраїнського
Товариства «Лемківщина» і поєднання її із
молодіжним рухом світових організацій.
Особлива
увага
була
приділена
відзначенню на державному рівні 75-х
роковин початку депортації етнічних
українців з Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. та
сприянню у прийнятті законопроекту
№9095 «Про внесення змін до Закону
України «Про відновлення прав осіб,
депортованих за національною ознакою» щодо визнання депортованими громадян
України, які у 1944-1951 рр. були примусово виселені із одвічно українських
земель.
Україна: «Пісня» про насильницьку депортацію. У театрі PostPlay (Київ) у
першій декаді лютого відбулася прем’єра вистави «Пісня». Вона була створена на
основі розповідей очевидців етнічних чисток та насильницького переселення
українців з Польщі. Творцем вистави є драматургиня Анастасія Косодій. Її родина
була серед депортованих. Влітку 2018-го вона здійснила подорож Польщею –
спілкувалася з українцями, які пережили операцію «Вісла», їхніми дітьми та
онуками.

25
«Пісня» про те, якого кольору
Польща,
вона
про
турецьку
революцію, берлінські синагоги і
(не)бажання
розбиратися
з
українським історичним надбанням
у вигляді предків-націоналістів», –
говорить про виставу Анастасія
Косодій.
Режисером постановки виступив
Пьотр Армяновські – переселенець з
Донецька, який у 2014 році був
змушений покинути домівку через російську агресію. За словами творців вистави,
«Пісня» зрозуміла кожному, хто колись залишав рідний дім та переїжджав у
пошуках кращої долі й безпеки.
У виставі задіяні як професійні актори, так і аматори. Зокрема, вперше як актор
виступив кінорежисер Дмитро Мойсеєв. Постановка «Пісні» була створена і
вперше поставлена в рамках фестивалю швидкої драми «Мовчання не золото». Це
спільний проект Театру за два тижні, Театру Переселенця і PostPlay театру.
Фото газети «День» і Стаса Юрченка
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2638136-nova-vistava-u-kievi-vidtvorit-podii-etnicnihcistok-1947-roku.html
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ПУБЛІКАЦІЇ
ЛЕМКІВЩИНА У МОЄМУ СЕРЦІ…
Саварин Тетяна Володимирівна
доцент кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.
Горбачевського

Тема Лемківщини є для мене рідною,
оскільки це батьківщина моїх предків. Мої
бабуся з дідусем – виселенці з Горлицького
повіту Краківського воєводства (Польща), а
нині проживають у Гусятинському районі,
с. Клювинці. З дитинства я захоплювалась
розповідями
своєї
бабусі
про
цей
дивовижний край. Лемківські обряди і
звичаї
були
невід’ємною
частиною
святкування усіх важливих подій у моїй
сім’ї, чи то релігійних, чи то родинних свят.
Мою
бабусю
ще
одинадцятирічною
дівчинкою привезли до УРСР, але вона
пам’ятає велику кількість співанок, пісень,
які із задоволенням виконує; розмовляє
винятково лемківською говіркою. Жодна
подія у нашій родині не обходилась без її
пісень. Розповіді про їхнє переселення у
1945 році у Харківську область надовго
закарбувалися в моїй пам’яті…Страшно було уявити, як багатодітні сім’ї з
маленькими дітьми, з коровами, клунками різними поїздами добиралися до
невідомого Совєцького Союзу, залишивши позаду рідну домівку, чудовий
карпатський край. Мене завжди дивувало питання, чому люди погодилися
покидати свої оселі? Бабуся розповідала, що селами ходили спеціальні
«вербувальники», робили списки і переконували людей до виїзду, бо якщо не
поїдуть, то їм тут життя не буде. А там родюча земля порівняно з карпатською
глиною, і їх забезпечать всім необхідним. Ще й польські банди залякували і
нападали на села. І деякі не дуже заможні люди вирішували покидати рідну землю
заради бажання вижити для себе і своїх дітей. Але більшість лемків нізащо не
хотіли їхати і залишились вдома.
Та які жалюгідні умови проживання чекали їх на Харківщині! Для багатодітної
сім’ї з 8 чоловік дали єдину кімнату в квартирі однієї вдови. Спали на підлозі,
згадує бабуся, опалювали соломою, в хаті від диму не було видно нічого…
Старшого брата відразу взяли до колгоспу на роботу, бо ж у післявоєнний період
так бракувало чоловічої робочої сили у Радянській Україні. Вечорами «переселенці»
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збиралися і радилися, як втікати звідси і найголовніше куди… Але змушені були
дочекатися заробленого за рік, щоб мати якийсь харч. А заплатили їм зерном з
нового урожаю, частину котрого відразу продали, щоб мати хоч якісь кошти для
втечі із зовсім чужого їм краю, адже мова, звичаї і самі люди на Харківщині так
відрізнялися від них самих. Порадившись, більшість лемківських родин подались
на Західну Україну, де ще не було колгоспів, де люди розмовляли українською
мовою, де були порожні будинки після виселення поляків на свої території.
Переїхавши на Західну Україну, сім’я бабусі оселилась у невеличкому будинку, але
бідність і безгрошів’я отруювали життя. А ще місцеві жителі, які вороже
сприймали переселенців, як циганів, які відрізнялися своєю говіркою, звичаями
тощо. І багато років, як розповідає бабуся, місцеві жителі не сприймали лемків,
усіляко знущалися з них, насміхалися з їхніх обрядів. Бабуся пригадує випадок,
коли місцеві хлопці увірвалися на лемківське весілля і зробили погром. Люди
боялися їх, увечері поодинці не ходили. Надзвичайно тривалий час вважалося
недопустимим, щоб місцевий хлопець одружився з лемкинею. Лемки жили на
окремій вулиці, зі своїми звичаями і обрядами, зі своєю мовою, сторонячись і
побоюючись місцевих жителів. Моя бабуся не мала можливості відвідувати школу,
тому що не мала що одягнути. Закінчивши три класи, вона навчилась лише
читати і писати, але маючи чудову пам'ять, досі (у 85 років) напам’ять цитує
вірші, знає багато співанок, обрядових пісень і з радістю ділиться ними. Зовсім
по-іншому би склалося, напевне, життя моєї бабусі, як і всіх лемків, якби в них не
забрали можливість вчитися…Тому ще в шкільні роки я твердо вирішила
досліджувати звичаї і обряди Лемківщини, зберегти їх для наступних поколінь, не
дати їх забути чи втратити. Будучи членом Малої академії наук, я написала першу
наукову роботу на тему «Різдвяні звичаї та обряди Лемківщини», з якою перемогла
на Всеукраїнському конкурсі з українознавства у Львові. А згодом, у 2003 році,
успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Лемківське весілля в
міжетнічному контексті». Продовжую розвивати лемківську тему і сьогодні, в такі
нелегкі часи для усього українського народу.
2019 рік – це відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини. Це біль не однієї родини в Україні…
Також минає 72 роки від сумнозвісної акції «Вісла» – тотального вигнання всіх
українців з Лемківщини і з усіх історичних українських земель на північні і
західні, т. зв. «відшукані», території Польщі. Ця жорстока акція була здійснена в
період з 28 березня по 28 червня 1947 року. Йдеться про долю сотень тисяч
наших краян, йдеться про непокараний злочин проти людськості і людяності без
терміну давності.
В умовах тривалої бездержавності, штучного розмежування зі своєю
етнокультурною материзною, під жорстоким чужинським гнітом, як зіницю ока,
доводилося берегти свою самобутність лемкам – крайній західній етнографічній
групі українців, що проживали обабіч головного Карпатського хребта від річки
Попрад на заході і аж до витоків річок Сян та Уж на сході, під польським та
австро-угорським
поневоленням. І хоча лемки
чинили
стійкий опір
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асиміляційному тиску, особливо поляків, ця невелика етнографічна група в
середині ХХ ст. була повністю витіснена зі своїх одвічних земель. У 1944-1947
роках маріонетковий режим Польщі, підвладний російській комуністичній імперії,
скоїв тяжкий злочин — примусово виселив лемків з їхньої споконвічної території,
розсіявши по північних окраїнах Польщі та в УРСР. Найактивніша частина
лемківської людності у той час загинула, збройно захищаючи свою рідну землю[5,
с. 1].
Сучасні дослідники тих сумнозвісних історичних подій свідчать про масштаби
вчиненого злочину сухою мовою цифр:
- «З 700 тисяч українців, які після встановлення нового радянсько-польського
кордону опинилися під владою Польщі, до УРСР виїхало близько 483 тисяч, а
решта – близько 220 тисяч, залишилася на своїй корінній території» [3, с. 115].
- «Лемки, які залишилися в Карпатах (їх бл.30 % - до 100 тис.), навесні 1947 р.
були піддані останній найжахливішій з ліквідаційних акцій – депортаційнопацифікаційній акції «Wisla». Це остання частина ексодусу лемків»[4, с.100].
Як уже зазначалось, у цьому році минає 75 років від початку трагічної
депортаційно-переселенської акції, ретельно спланованої і брутально здійсненої
більшовицько-комуністичними урядами Польщі та СРСР, щодо тотального
виселення українців зі своїх споконвічних історичних теренів, які опинилися в
межах тодішньої Польщі, на територію УРСР. 9 вересня 1944 року маріонеткові
Комітет національного визволення Польщі й уряд УРСР уклали угоду про
"взаємний обмін населенням": українського – з території Польщі до УРСР і
польського – з території України до Польщі. На виконання цієї угоди у 1944–1946
роках із Польщі до УРСР було переміщено понад 480 тисяч етнічних українців.
Використовували різні методи впливу на людей – від психологічного тиску (через
пропагандистську агітацію, шантаж, залякування тощо) до фізичної сили із
залученням війська[1, с. 13].
Переселенська акція з Польщі до УРСР під впливом масової радянської
пропаганди спочатку ще мала певні ознаки добровільності, хоча «добровольців»
серед лемків виявилось небагато. Вже з січня 1945 року депортація почала
набирати примусового характеру і підсилювалася активною терористичною
діяльністю підпільних польських банд (погроми, підпали, грабунки тощо) та
агресивною агітацією з боку обох урядів. Проте влітку 1945 року виїзд лемків до
УРСР практично припинився, бо навіть під загрозою смерті вони не хотіли
залишати землю своїх предків. Тому з 1 вересня 1945 року за «клопотанням» уряду
УРСР Тимчасовий уряд Національної Єдності Польщі залучив до примусового
виселення мирних жителів регулярні частини польського війська у складі трьох
дивізій, а також в акції брали участь частини Червоної Армії та каральні загони
НКВС. 5 квітня 1946 року було утворено оперативну групу «Ряшів» з метою
цілковитого вигнання українців з Польщі до 15 червня 1946 року. На кінцевому
етапі виселення набрало форми етнічної чистки (виловлювання людей по лісах,
брутальне «переганяння» мирних жителів військом через кордон, військові облави,
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арешти, побиття, вбивства, а також різні зловживання переселенських комісій [4,
с.98-99].“[У 1944–1946 роках] багато одиниць і навіть родин сховалося у лісах або
прикордонних місцевостях на території Чехословаччини і потім прямісінько (через
кордон) повернулись до своїх осель, стаючи базою для банд УПА та небезпекою
для нас на майбутнє. У зв'язку з тим, що Радянський Союз вже не приймає назад
цих родин, необхідно навесні дійсно провести енергійну акцію переселення цих
людей окремим родинами в розпорошенні по цілих землях, де вони швидко
асимілюються”, – йшлося у звіті заступника начальника Генерального Штабу
Стефана Моссора голові державної комісії безпеки, міністрові національної
оборони Міхалу Ролі-Жимерському[1, с.18].
Підписання Підсумкового протоколу в справі закінчення «обміну» населенням між
Польщею і УРСР відбулося аж 6 травня 1947 року.
Цинічним є використання в офіційних документах виразу «обмін населення», бо
що на що обмінювали – українців позбавляли своєї предковічної батьківщини, а
поляки-колоністи поверталися на свою батьківщину!
За весь період проведення акції, від 15 жовтня 1944 року до 2 серпня 1946 року,
серед півмільйона всіх українських виселенців власне лемків було депортовано до
УРСР, за різними дослідженнями, від 95000 до 200000 осіб.
Після закінчення терміну угоди на теренах Східної Польщі ще залишалося близько
150 тисяч українців. Радянська влада відмовилася приймати їх на терени УРСР.
Тому виник задум переселяти українців углиб Польщі на малозаселені західні та
північні її землі, які до завершення Другої світової належали до Німеччини.
28 березня 1947 року українські повстанці із лісової засідки вбили віце-міністра
оборони Польщі Кароля Свєрчевського. На думку відомого польського дослідника
українського походження Євгена Місила, саме ця подія була використана як
привід для початку депортації. Наступного дня зібралося Політбюро Центрального
комітету Польської робітничої партії. “Переселення українців є наслідком вбивства
популярного генерала сотнею “Хріна” і здійснюється в ім'я боротьби з
українськими збройними силами…” – зазначалося в рішенні про негайне
переселення “української людности” на західні та північні землі Польщі [1, с. 20].
Спочатку план називався “спеціальною операцією “Схід” і включав одночасне
проведення депортації та бойових дій проти УПА. Згодом його перейменовано на
“Вісла”. Для практичної реалізації створили спеціальну оперативну групу “Вісла”, у
склад якої входило близько 21 тисячі військових [1, с. 18].
Отож, ті українці, що залишилися в Польщі, в квітні-липні 1947 року під час
зловісної акції «Вісла» були депортовані на північно-західні землі, на німецькі
території, що відійшли до Польщі, й там були розпорошені поодинокими родинами
по різних селах 71 повіту в десяти польських воєводствах з метою максимальної
ізоляції та наступної асиміляції, без права повернення[2, с.8].
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Відтак 24 квітня 1947 року Президія Ради Міністрів Польщі прийняла ухвалу в
справі акції “Вісла”. Як стверджують дослідники цих подій, о 4-й годині 28 квітня
оперативна група приступила до виконання. Діяли за такою схемою: на світанку
військові щільним кільцем оточували села і наказували мешканцям “зі списку”
готуватися в дорогу. Тим часом солдати проводили обшуки в хатах, господарських
приміщеннях і дворах, а то й підпалювали дім і обійстя. Щоб спакувати майно,
давалося 2 години (інколи 15–20 хвилин). Забирати дозволяли особисті речі, харчі,
худобу, запаси збіжжя та картоплі. Через поспіх і брак транспорту переселенцям
вдавалося “вхопити” тільки найнеобхідніше. Нерідко встановлювали обмеження
щодо ваги багажу – до 25 кілограмів на особу. Після завантаження майна, колона
людей під збройним наглядом вирушала до збірного пункту. Такі “марші”
подекуди тривали понад 20 годин. На одному пункті збиралися люди із кількох
місцевостей і очікували на перевезення до завантажувальної залізничної станції.
Пункти були переповнені. Інколи переселенцям вдавалося втекти звідти і
повернутись до своїх домівок.
На завантажувальних станціях, що охоронялися військовими, українців
розміщували у товарняках. За нормами, в одному вагоні мали перевозити дві
родини. Однак реалії були іншими. Наприклад, в Сяноці в 31 вагоні розмістили,
крім 897 людей, ще 24 коня, 120 корів, 45 кіз, 7 телят і 2 лошат. Поїзди
прямували до пунктів переадресації – в Катовіце, Освенцимі й Любліні, а звідти
вже до розподільних пунктів у Щецині, Ольштині, Вроцлаві та Познані. Цю
відстань долали в середньому за тиждень, іноді – протягом 20–30 днів через часті
зупинки, плутанину зі списками або великі затори на станціях, коли замість 6
ешелонів прибувало від 15 до 20.
На пунктах переадресації теж доводилося чекати, інколи по 20 днів, поки
вирушать до залізничних станцій у відповідних повітах. Звідти прибулих
розвозили по селах, що також відбувалося не відразу. Відомий випадок, коли 22
утриманців будинку для людей похилого віку прибули в повіт 19 червня 1947
року, а в село потрапили в січні 1948 року.
На “нових” місцях переселенцям діставалися залишені, часто понівечені
колишніми власниками-німцями господарства. Українців було позбавлено церкви,
школи й інших можливостей розвивати власне суспільно-культурне життя.
Польська влада переслідувала навіть найменші прояви побутового культивування
українських національно-культурних традицій.
Акція нерідко супроводжувалася насиллям: українські домівки спалювали,
старовинні церкви руйнували, представників української інтелігенції та селянства
за підозрою у сприянні УПА ув’язнювали у концтаборі в Явожні Краківського
воєводства, створеного спеціально для “підозрілих” українців на території
колишнього гітлерівського концтабору “Аушвіц – Біркенау”[1, с. 23].
Насильницька депортація лемків після Другої світової війни призвела до
цілковитого руйнування етнокультурного середовища регіону. Ось чому перед
національносвідомим, мислячим українством постало завдання: вберегти від
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остаточного забуття те, що наші предки створювали упродовж багатьох віків, бо
це – наша історія, наші витоки. Пам'ять є найголовнішою у світі для кожного
свідомого лемка, тому що тримає зв'язок з матірною землею. Саме пам'ять про
депортацію об’єднує лемків та інших депортованих у товариства заради потреби
визнати їхню трагедію, засудити тих, хто її вчинив, і дати шанс вертатися
безперешкодно на рідну Лемківщину. Адже цей злочин і досі не був визнаний і не
був засуджений ані на всеукраїнському, ані на міжнародному рівні… А відбиток
тих страшних подій і далі лежить уже на наступних поколіннях лемків,
відбивається на їх долях, визначає їх майбутнє. Адже це була брутальна
депортація працелюбного народу, що на своїй бідній та такій дорогій йому землі
завинив лише своєю щоденною боротьбою за виживання невтомною працею
поколінь. Тому трагедія, яку пережили в середині ХХ століття сотні тисяч
мешканців Лемківщини, не має права загладитись чи забутись.
Незважаючи на те, що ця предковічна етнографічна українська спільнота
злочинними режимами депортована з рідної землі і розсіяна, вона утримує в
нащадках свою єдність в етнокультурному корінні і демонструє цивілізованому
світові про непокараний, неосуджений досі злочин. Хочеться вірити, що кожен
чесний поляк – християнин він чи атеїст – незаражений шовінізмом, розуміє біль
розлучених з прадідівськими могилами, родинною історією, обрядовокультурними традиціями, музично-пісенною самобутністю, які генетично
залишилися у душі жертв того страшного злочину. І це у Європі, у ХХ ст.!
Як земне тяжіння, тримає лемків пам’ять про рідний край. Справжнім подвигом
стала праця для персоніфікованого увіковічення пам’яті про жертви тяжкого
злочину проти краян тендітної жінки Ярослави Галик. Донька виселенців
Сандецького повіту, нині Голова Світової Федерації українських лемківських
об’єднань, виконала подвижницьку працю на архівних матеріалах, щоб створити
пам’ятник предкам в іменах: «Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946» [2]. Ось
такий цей тритомний корпус, можна сказати, нині це мартиролог, з поіменним
списком лемків-українців, які стали жертвами злочинної депортаційної акції,
проведеної злочинними комуністичними режимами Польщі та УРСР у 1944-1946
роках, внаслідок якої сотні тисяч лемків-автохтонів були примусово виселені з
прадідівської рідної землі, брутально вирвані, як кажуть, з коренем зі своєї
материзни. Дослідниця-укладачка цього «монумента» людських душ, крім
створення породинних та поіменних списків лемків, ставила собі за мету з’ясувати
їх конкретні імена та встановити кількість виселених лемків (серед усього
депортованого українського люду) по населених пунктах їхнього постійного
проживання на Лемківщині.
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Списки депортованих родин та осіб складені за населеними пунктами
Лемківщини на основі посімейних списків депортованих, які зберігаються в
фондах Державного архіву Львівської області. Цінним у праці є й те, що авторка,
спираючись на дані багатьох дослідників (а вони часто різняться) та
співставляючи етнографічні межі Лемківщини, встановила конкретний перелік
населених пунктів, які входили до складу лемківського краю і в яких проживали
власне лемки. Бо якщо перелік сіл Західної Лемківщини, як зазначає дослідниця,
не викликав особливих труднощів на польсько-лемківській межі, то вже села на
східному лемківському порубіжжі не давали можливості чіткого розмежування,
населення якої етнографічної групи проживало чи перебувало в конкретному
населенному пункті: лемки, бойки чи т. зв. долиняни (мешканці Надсяння)[2, c.
13].
Праця Я. Галик має велике історіографічне значення. Як сказав Андрій Хомик,
голова Фундації дослідження Лемківщини в США, п. Ярослава «несе дослідникам
та широкому загалу те, що дотепер покривалось архівним пилом. Вона додає
обличчя до паспорту депортованого народу, виданого історією. Вона називає
поіменно всіх тих, хто дотепер був лише порядковим номером – піщинкою з
близько 200000 депортованих в УРСР лемків. Вона називає поіменно дітей зеленої
гористої Лемківщини – дотепер безликих, котрих зі скромним скарбом заганяли до
товарних вагонів, щоб викинути десь серед глухих степів Дикого Поля. І відтепер
усі вони – не просто лемки, українці, депортовані, переселенці, відтепер вони –
конкретні люди, з датами та місцем народження, з перечисленою поіменно
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родиною та місцем переселення» [2, с.6]. «Книга пам’яті Лемківщини» увіковічнює
імена жертв насильницької депортації лемків-українців заради збереження
пам’яті для нащадків про страшну трагедію нашого краю та постраждалих
предків, що стало тяжким зламом для найстражденнішої галузки українського
етносу, століттями гнобленої панівним сусідом.
Сучасний цивілізаційний процес, ігноруючи та нівелюючи етнокультурне
розмаїття спільноти, тим самим поступово відрікається від духовних надбань
тисячоліть. Трагічна доля української Лемківщини – яскрава цьому ілюстрація,
адже насильницька депортація лемків після Другої світової війни призвела до
цілковитого руйнування етнокультурного середовища регіону.
Таким чином, один із українських реліктних етнокультурних регіонів, який міг би
висвітлити чимало таємниць етногенези праслов’янства, із середини ХХ століття
опинився перед загрозою остаточного винародовлення.
Кожен нащадок лемків повинен долучитися до відродження лемківської культури,
не дати їй знівелюватись чи забутись.
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Табір Явожно: «Зміцнитися усвідомленням власної слабкості…»
Євген Місило
Передрук із блогу emisilo.pl, переклад з польської Андрія Стадника і Тараса Вархоляка

Текст «Табір Явожно – вони ховали, як собаки...»
я писав не для того, щоб вражати описами
злочинів і звірств, вчинених проти українців,
сілезійців чи німців. Нагадаємо, що на теренах
Польщі концтабори існували не тільки під час
війни (німецькі нацистські), але й після її
завершення (польські комуністичні).
Все це факти, широко відомі й багаторазово
описані, востаннє у книзі – історичному
репортажі «Mała zbrodnia» Марка Лущини. Як
видно з реакції читачів, майже зовсім забутими
є ув'язнення і вбивства в Явожно сілезійців та
німців. А це ще більше підтверджує моє переконання, що книга, над якою зараз
працюю завдяки стипендії Фонду KALYNA, є абсолютно необхідною.
Я просто хочу нагадати про жертв цих таборів. Так, як інші стверджують про
польські жертви на Волині чи в Катині.
Задля впорядкування й огородження пост-табірних кладовищ. Чи бодай
розміщення там інформаційних дошок з написом: «Тут цвинтар жертв табору...».
Аби собаки не справляли своїх потреб на могилах убитих або не виникало ідей
щодо спорудження в таких місцях супермаркетів.
Задля права замінити могильну плиту і хрест, чи кілька букв імен, вигравіруваних
на символічній таблиці. З датою смерті. А тих смертей було чимало.
60 тисяч вбитих...
За попередніми дослідженнями, тільки у таборі в Явожно в 1945-1949 роках було
вбито щонайменше 6299 в'язнів. Водночас у кількох сотнях таборах, що існували
після війни в Польщі – понад 60 тисяч.
Це не набагато менше, ніж кількість поляків, вбитих в Освенцімі. За даними
тамтешнього музею, там загинуло не більше 70-75 тисяч, і до цих пір це
вважається символом німецького геноциду.
Це вдвічі більше, ніж кількість польських жертв «волинської різні», піднятої
сьогодні до рангу символу українського геноциду і мучеництва польського народу.
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«Залишилися з Матір'ю і замкнулися в собі...»
Хочу нагадати про тих, хто пережив табори, але був покалічений на усе життя. Не
стільки тілом, як душею. І до кінця своїх днів вони були змушені жити в цій країні
(йдеться про Польщу, – ред.) з клеймом «українського бандита», «фольксдойча»,
«німецької свині». Разом із ними – і їхні сім'ї. Зневажені, вони сховали свою
табірну травму, як щось ганебне, недостойне в цій країні. Як і національність.
- Мій батько мав золоті руки. Він споруджував будинки, школи, церкви – вони
стоять і сьогодні. Його забрали з дому двоє солдатів польської армії. Мені було
майже сім років. Я усе це добре запам'ятала. Ця картина в моїх очах і в моєму
серці. Батька забрали до табору, а нас товарними вагонами відправили в
невідомість. Факти кажуть, що трудовий табір в Явожно, до якого потрапив мій
батько, насправді не був трудовим табором, а табором знищення, концтабором. І
це слід вказати у «виправданні».
Наша сім'я без батька бідувала. Нас покинули в дивному місці серед незнайомців.
Будинок, де ми опинилися, без вікон і дверей, ми – без їжі, без одягу і без взуття.
Моя мама з двома дітьми на руках морально зламалася, впала в депресію. Ми
залишились втрьох замкнулися в собі. Жили з братом у постійному страху, бо
хтось продовжував говорити, нібито нас відвезуть до сиротинця. Я постійно
боялася, що не побачу своєї матері, як це вже сталося з батьком. Мама весь час
плакала, але нічого не говорила. Їй було 35 років. І до школи я не пішла, бо не
мала в що взутися і що вдягти.
Щоб воювати, треба мати силу. Мене тієї сили позбавили. Цькували сім'ю,
влаштовували гоніння, вистежували вночі. Брату вибили зуби, коли він
повертався додому від друга. Мати через постійний стрес впала в депресію, а
відтак захворіла шизофренією. Вона померла 11 червня 1980 року за не до кінця
з’ясованих обставин.
Часто запитую себе: чому ті, хто народився в цій країні і хто при цьому має іншу
національність чи релігію, мусять так страждати?».
Це фрагмент лише одного з десятків зворушливих листів колишніх в'язнів таборів
і членів їхніх сімей, які я відшукав серед кількадесят томів слідчих матеріалів, що
зберігаються у Комісії з розслідування злочинів проти польської нації (КРЗППН, ред.) у Катовицях.
Марія Прокоп, українка, виселена під час Акції «Вісла» до села Рихново біля
Оструди, донька Прокопа Климкевича, убитого в таборі Явожно, написала цей
лист 7 лютого 2010 року в КРЗППН у Катовицях після того, як прочитала
«виправдання». З нього жінка дізналася, що розслідування злочинів, вчинених
проти українського населення в таборі Явожно, зокрема вбивство її батька
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офіцерами польського КБП, вдруге було припинене «відповідно до заяви про те,
що таких дій не було вчинено»!
«Консенсус»
Згадка про жертв польських концтаборів, про повагу до місць мучеництва
українців, сілезійців та німців у час знищення останніх пам'ятників тим, хто
звільняв цю країну від фашистської окупації, і відкриття нових – для вшанування
жертв злочинів українських націоналістів, коли заплановані подальші ексгумації,
які все більше нагадують кістки, що мають показати, чи кількість вбитих євреїв в
Єдвабні та українців у Грушовичах не перевищують допустимої польської норми
тіл на квадратний метр – це виглядає як профанація.
Пані Гражина Станішевська, поділившись моїм текстом на своєму веб-сайті,
написала, що ми маємо зіткнутися і з такою спадщиною, аби «зміцнитися з
усвідомленням власної слабкості». Це дуже хороші й мудрі слова.
Проте чому через 70 років після війни і 30-річчя незалежності Польщі все ще
доводиться відстоювати такий очевидний факт, як загибель кількадесят тисяч
людей у таборах, похованих у безіменних могилах і приречених на смерть тільки
за те, що вони були іншої національності, молилися іншому Богу й хтось визнав
їхні страждання та смерть як «расово» нижчі?
Коли я пишу «хтось», то не маю на увазі тільки тих, хто несе особисту
відповідальність за те, що після війни, коли крематорії Аушвіц-Біркенау ще не
охололи, німецькі концентраційні табори стали польською буденністю. Ні тих, хто
видавав накази в цих таборах, а не «тільки виконував» їх.
У Польщі, незалежно від подальших політичних і системних перетворень,
незалежно від того, чи при владі були комуністи, а чи їхні ідеологічні вороги, з
двох питань був неписаний консенсус – український і німецький. Трагічна доля
сілезійців була лише наслідком одного з них.
«Майже одночасне витіснення німецького й українського люду з Польщі
відрізнялося лише масштабами, тобто кількістю депортованих. Масштаб
жорстокості з боку армії був схожим, з акцентом на завдання шкоди українцям.
Адже навіть на піку так званих «диких депортацій німців» все ж не було випадків
спалювання німецьких сіл солдатами ВП (Війська Польського, - ред.), масових
вбивств їхніх мешканців, у тому числі жінок і дітей, які не бажали виїжджати з
Польщі. Натомість у випадку депортації українців такі вчинки були досить
поширеними. Спільна риса – жорстокий примус, вузькі часові терміни для виїзду
з домівок та концентраційні табори, в яких ув’язнено як українських, так і
німецьких жінок і дітей.
У якийсь момент для виселення німців та українців використовували навіть одні й
ті ж склади поїздів. Спершу ними вивозили українців із Ряшівського воєводства
до Нижньої Сілезії, в Ольштинське або Щецинське воєводства. А тоді ті ж вагони
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завантажували німцями. Після того, як німці були депортовані за Одру, вагони
поверталися до Жешува. Знову по українців».

«Лемки були, є і будуть…»
Євген Місило
Із Фейсбук-допису. Переклад Тараса Вархоляка

Тільки-но «пальнув» на своєму вебсайті «www.emisilo.pl», як вже з’явилися «дружні»
коментарі. Йшлося про мій дослідницький проект під назвою «Книга про
виселених 1947 року».
Один з тих, хто написав коментар, стверджує, що я не маю права наводити в
ньому імена лемків, депортованих у межах Операції «Вісла». Яка ж причина? На
його думку, лемки не є українцями. Пан Петро навіть стверджує, що, як лемко
належав до багатьох лемківських організацій, «він має більше спільного зі
словаками, аніж з українцями».
Минулоріч із пропозицією спільного опрацювання «Книги виселених« виступила
«Фундація дослідження Лемківщини» зі США і, зокрема, її голова пан Андрій
Хомик. Саме ця Фундація сприяла опрацюванню й виданню декілька років тому
безцінної, кількатомної «Книги пам’яті Лемківщини 1944-1946», яка містить імена
декількох десятків тисяч лемків, насильно депортованих з Польщі до Радянської
України в 1944-1946 роках. Її авторкою є пані Ярослава Галик – голова Світової
Федерації Українських Лемківських Об'єднань (СФУЛО).
Тим лемкам, які вважають, що їм не по дорозі з цим дослідницьким проектом,
хочу сказати, що мій єдиний намір – врятувати від забуття трагічну долю 150 000
людей, депортованих 1947 року. І я не назвав її книгою виселених українців.
Критерієм є тільки Операція «Вісла». Я не вникаю в те, ким себе вважали люди,
коли їх виганяли з хати, зі своєї батьківщини, подалі від одвічної спадщини:
українців, лемків, бойків, підляшуків, холмщаків, православних, поляків чи
польських громадян зі змішаних сімей. Я не вникаю в те і ким себе вважають їхні
нащадки – це не мало для моєї праці важливого значення. Це їхня – ваша
приватна справа.
Я вивчаю й описую минуле. Цю трагедію, записану в документах Політичного
бюро ЦК Польської робітничої партії, Міністерства безпеки, Генерального штабу і
дивізії польської армії, польської адміністрації, церкви, комендатури концтабору в
Явожні.
А 1947 року жодна з цих інституцій не ділила наших предків на лемків і
українців. У 1947 році, а тим більше під час депортації в УРСР, ніхто в Польщі не
бавився в проведення соціологічних чи етнографічних досліджень на кшталт тих,
про що сьогодні говорить Петро та інші, які б мали бути свідченням національної
окремішності лемків.
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На залізничному вокзалі в Осьвенцімі нещасних, яких силою викидали з
виселенського вагону і згодом вивозили в концтабір у Явожні, не питали, чи є
вони лемками, чи українцями. Так як і «капо» й польські «вахмани» в тому ж
концтаборі не запитували, чи не закатували помилково лемка замість українця.
У 1947 році не йшлося про те, чи вони є, чи не є етнічною групою – польською,
українською, словацькою або, як хтось хоче – русинською. Йдеться також не про
УПА, яка на Лемківщині становила десятикратно меншу загрозу, аніж
спустошення, які вчинив лише один підрозділ польського підпілля на Підгаллі під
командуванням «Огня».
Ті установи разом взяті, бо не йшлося лише про комуністичну владу, всі
працювали задля одного. Задля створення держави суто з одним народом. Без
українців, але й без лемків також. Кінець, крапка!
P.S. В останній момент у «Моєму декалозі» змінив завершальний пункт: «Нема
вільної Польщі без вільної України». І хоча я не шкодую про це, але зауважу, що
оригінальна версія була такою: «Лемки були, є і будуть частиною українського
народу!».

Акція «Вісла» 1947
Євген Місило
Із допису в блозі. Переклад Андрія Стадника

Сьогодні найжорстокішим захисником беззаконь, вчинених комуністами –
примусових, жорстоких виселень німців та українців, вивезення німецького й
українського цивільного люду в концентраційні табори, «реполонізації»
«поукраїнських» і «по німецьких» земель, є націоналістичні середовища. А
«консенсус» став важливим елементом не тільки в «історичній політиці» держави,
але й у нормі права.

Павлокома 3 III 1945.
Євген Місило
Із допису в блозі. Переклад Андрія Стадника

Сьогодні – роковини найбільшого злочину повоєнної Польщі, здійсненого проти
цивільного населення – колективної страти 3 березня 1945 р. щонайменше 360
українців, жителів села Павлокома (повіт Березів) солдатами Армії Крайової під
командуванням підполковника Юзефа Бісса (псевдо «Вацлав»), і польського
населення навколишніх сіл.
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На пам'ятнику, встановленому на сільському кладовищі, не вказано
національності жертв. Також нема там інформації і про те, хто є вбивцями
українських жінок і дітей.
Керівник акції, лейтенант Юзеф Бісс, за скоєний злочин був посмертно
реабілітований судами незалежної Республіки Польща. А його сини отримали
велику компенсацію за засудження і ув'язнення батька. Реабілітації й компенсації
також вимагали і підлеглі «Вацлава», які брали участь у злочині.
Більше на цю тему – в моїй книзі «Pawłokoma 3 III 1945».

Бути «сообщно» з народом, або як русини-лемки боролись за
незалежність
Степан Криницький, к.м.н., доцент. Лемко з Криниці
До 100-річчя української державності

Історія русинів, як і усіх славянських племен на
землях, які тепер займають великі європейські
держави, неоднозначна. Перераховуючи слов’янські
племена, Нестор Літописець згадує, що у VІІ-VІІІ
століттях на території Карпат проживали білі хорвати
(кольорами називали сторони світу). Це плем’я
швидко розвивалося і перетворилось в державу
Велику Хорватію і Стільське князівство. Більш
детально він описує плем’я «Русь» і велику «руську
державу», яка лежить понад Дніпром з князями в
Києві. Це була «держава київських князів Аскольда і
Дира, Олега, Ігоря і Ольги – Київська Русь.
Поступово Київська Русь захоплює землі над Дніпром
і його притоками Дністром і Бугом аж до Чорноморських степів, де кочували дикі
степовики (печеніги). Після походу Володимира за Карпати, до складу Київської
Руси ввійшли західні землі - теперішня Лемківщина, а також Закарпаття і
Пряшівщина. Тут закріплюється руська віра, назва «руський народ». Потужним
імпульсом для збереження руського елементу в Бескидах, на Закарпатті і
Пряшівщині послужило володарювання князів Любарця і Федора Корятовича.
Опанування цієї території мало для Руси велике політичне та економічне
значення. На цій території перехрещувались торговельні шляхи уздовж Сяну до
Карпат і на Угорщину. В Києві сходились водні шляхи з Балтики до Чорного Моря,
в Греки і Царгород. Інші шляхи вели з Києва на захід в Австрію, Чехію,
Німеччину, Паннонську долину Дунаю. У другій половині ІХ століття місто Київ на
Дніпрі стає політичним, економічним та духовним центром східних слов’ян,
визначним осередком руської культури та традицій.
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У 987 році Київська Русь прийняла християнство і їй відкрилися двері для
величної і пишної візантійської культури. Свого апогею Русь досягла за панування
князя Володимира (980-1015 рр.). Русь територіально була більша, ніж увесь
Візантійський патріархат. Історики по різному описують цей період і вводять
назви «Угорська Русь», «Краківська Русь» та інші.
Після смерті Володимира починається процес розбрату між його синами і
роздрібнення на князівства. Протистояння між київськими та чернігівськими
князями і боярами, тривалі війни з татаро-монгольськими ордами і московітами
ослабили Київську Русь. Київ, як політичний і економічний центр поступово
занепадає. Західна частина Русі витворює Литовсько-Руське князівство, яке
поступово розчиняється в Речі Посполитій Польській. Угорський Король Стефан І
(1000-1035) прилучає Закарпатську Русь до Угорщини і з тих пір аж до 1918 р.
вона перебувала в Угорській державі. Тільки завдяки шлюбів угорських королів з
доньками київських князів на тих територіях стверджувалась і зберігалась руська
віра, культура і мова.
Найвіддаленіші від Києва західні землі з Галичем («Галицька Русь», «Червенські
городи», «Мала Русь») за князів Юрія І відійшли до Польщі. Після смерті останніх
Рюриковичів і отруєння у 1340 році князя Болеслава-Юрія, поляка родом, але
руського державника, Галицько-Волинська Русь також занепадає як князівство.
Польський король Казимир, взявши Львів, оголосив себе «паном Руської землі».
Після Кревської унії 1385 р. ті терени ввійшли до складу польського королівства і
іменувалась руським воєводством.
На той час над Дністром сформувалось Галицько-Волинське та Перемишльське
князівства, де правили нащадки Мономаха – Данило Романович із синами. У
Галицько-Волинському літописі та латиномовних хроніках того часу згадуються
міста Перемишль, Звенигород, Сянік, Ярослав, Удеч (тепер Жидачів), Городок,
Вишня, Голі Гори, Старий Самбір, Тустань, Дроговиж та інші. Столицею цього
князівства був волинський Володимир. Вперше Магдебурзьке право у 1339 році
отримало місто Сянік на Лемківщині, у 1356 р м. Львів, потім Галич – 1374 і
Коломия – 1405 і т.д.
Протягом століть руський народ був позбавлений людських прав, приречений на
панщину, переслідування, релігійні і правові утиски та гноблення. У відповідь –
проти експлуатації і рабства постійно повставала народна боротьба. На
Лемківщині загони збійників під проводом ватажків Андрія Баюса, І.Чепця, Костя
Наперського чинили відчутний опір польській шляхті. На Закарпатті, подібно як в
Карпатах О.Довбуш, У. Кармелюк, активно діяли хлопці Івана Сивохопа та Івана
Беци. Ця визвольна боротьба досягла свого апогею під час польсько-української
війни під проводом Б.Хмельницького. Збійники Андрія Савки з Лемківщини
воювали в загонах Семена Височана.
На південних схилах Карпат сваволя угорських магнатів і кріпацтво привели до
повстання русинів – українців у 1705-1711 рр. під проводом Франца Ракоція. Як
пише Пачовський: «Вісім років тривала війна, а русини вірно служили своєму

41
панові та жертвували свою кров за чужу справу, за обіцяну їм мадярами свободу».
Після розгрому повстання Ракоція мадярську шляхту проголошено вільною від
податей, а 88% воєнних витрат накладено на русинсько-українських селян і
тільки 12% на міщан.
Попри всі утиски колонізаторів і обмеження людських прав, між племенами і
народами Київської Русі, Закарпаття, Лемківщини, Пряшівщини впродовж віків
був тривалий духовний і культурний зв’язок. Довгий час більшість мукачівських
єпископів були галицького походження, на освітянській ниві на Закарпатті
трудились відомі педагоги: І. Пачовський, М. Підгірянка, В. Бірчак, А. Франко, А.
Дівнич, І. Панькевич та інші.
Не менш активну участь у культурному житті Галичини брали і закарпатці.
Ректором інституту «Студіум рутенум» у Львові був М. Щавницький, викладачами
– П. Лодій, І. Земанчик, А. Павлович, М. Дудинський. У Коломиї та Перемишлі
друкував свої твори О. Духнович. Першим єпископом в Станіславові був Ю.
Пелеш, який висвячував Андрея Шептицького. Етнічну єдність русинів по обидва
боки Карпат підтверджував емісар мадярського уряду часів Автро-Угорщини,
колишній Президент Чехо-Словаччини Е. Бенеш. Він називав галичан «східними
братами» закарпатців».
«Захисник поневолених народів» і їх «будитель» О. Духнович у статті «Состояніє
русинов в Угорщині» стверджує, що угорські і галицькі русини – це один руський
народ, по-сучасному – український.
«...Бо свої то за горами не чужі,
Русь єдина, мисль одна у всіх в душі...»
У процесі історичного розвитку на теренах галицьких Карпатах та в Бескидах
сформувались окремі етнографічні групи гуцулів, бойків та лемків. Поява цих
груп була зумовлена географічними умовами проживання, соціальним і
політичним становищем, а також культурним оточенням і родом занять. Ці
фактори вплинули на формування специфічних традицій, елементів побутової
культури, діалектних відмінності в мові, а також в одязі, архітектурі, звичаях,
обрядах, фольклорі, народній музиці.
Про єдність і автентичність народів Закарпаття, Лемківщини і Галичини свідчать
назви сіл і місцевостей, які там зустрічаються – Солотвино, Устріки, Криниця,
Пороги, Гута, Виноградів, Поляна, Смерек, Смерековець, Магура, Рунок, Устя
Руське і т.п. Значну особливість має мова русинів-лемків. Слово – це душа народу,
це генетичний код, з якого твориться мова. Дитина засвоює мелодику мови, її
ритміку і особливості звучання в утробі матері. Потім шляхом спілкування в
родині, дитина накопичує словесний запас, вчиться говорити і стає часткою свого
народу. По суті, національне почуття програмується генетично, дитина всмоктує
його з материнським молоком і свою національну тотожність виражає словом і
мовою.
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Характер мови, її мелодика, словесне багатство найкраще зберігалися і
передавалися в піснях, мелодіях, колядках, переказах та легендах. По обидва боки
Карпатських гір неперевершеним скарбом є русинські (лемківські) народні пісні і
балади. Їх ритміка, мелодійність та змістовна насиченість своєрідна і усіма
пізнавана. Жоден народ світу не має таких скарбів, як український народ - це
колядки, різдвяні та великодні звичаї і обряди, заручини та весільні ритуали,
мистецтво писанки і вишиванки. Ця пісенність, звичаї, залишки говірки живуть
на Лемківщині, Закарпатті і Прикарпатті ще й сьогодні і свідчать про архаїчність
і автентичність цього народу, про його спільність з українцями. Лемківська мова
подібна на Лемківщині, Закарпатті і Пряшівщині, але всюди відчувається вплив
оточуючого середовища.
У 1772 році, після розподілу Польщі, Галичина увійшла до складу Австрійської
імперії і русинам-українцям стало трохи легше. Завдяки діяльності єпископа
Андрія Бачинського (Ужгород, 1772-1809), Йоаникія Базиловича, Михайла Лучкая,
які вважали Закарпаття частиною спільної Русі-України, почалась доба
відродження Закарпатської Руси.
Кінець ХІХ і початок ХХ століття був періодом самоусвідомлення народів,
націєтворення і формування національних держав. Кордони держав не завжди
визначалися за національними критеріями. Поступово більшість населення
України–Руси стали іменуватися українцями, українським народом, українською
спільнотою. Україномовне населення Лемківщини, Закарпаття і Галичини дальше
продовжувало називатися русинами. В умовах ізоляції воно піддавалося
асиміляції, переслідуванням. Представники інтелігенції і свідомі громадяни
постійно відстоювали свою окремішність від поляків, русини завжди проявляли
належність до великого українського народу.
У період «весни народів» у Львові була створена Головна Руська Рада та 45
провінційних рад. До віденського парламенту потрапило 39 депутатів русинівукраїнців. Головна Руська Рада висунула вимогу поділу Галичини на українську і
польську, причому українська частина Галичини разом із Закарпаттям і
Буковиною мали стати автономним краєм. Щоб зміцнити свої позиції, 20 липня
1849 року Головна Руська Рада у зверненні до «народа руского в Угорщині»
говорить: «...Галицькі русини п’ятсот років терплять польський гніт, а
закарпатські - тисячу років угорський, і тепер настала пора з’єднатись, “щоби всі
Русини були одним сильним і спільним сообщно щасливим народом». Під петицією
було зібрано приблизно 200 тис. підписів і закарпатський діяч Адольф
Добрянський оголосив цю петицію перед урядом австрійської імперії.
За таку підтримку монархії «вірні русини» були названі «тирольцями сходу», а мати
- імператриця власноручно вишила для галичан синьо-жовтий стяг. Оце була вся
подяка. Русинсько-українські сподівання на вихід з-під гніту знову не
оправдались.
Ідеї Головної Руської Ради про автономію полякам не сподобались. ”Політичний
русинізм” став клеймом для усіх схизматів, усіх, хто мав іншу віру, хто боровся за
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незалежність. На противагу Головній Руській Раді, вони створили польську
Народну раду, яка намагалась зробити Галичину провінцією польської держави.
Стала наростати конфронтація між поляками та українцями. Але національний і
соціальний рух українців гальмувався всякими можливими і неможливими
способами. Навіть 800 тисяч жидів зараховували до поляків, щоби відсоток
українців на теренах Польщі був менший. Обмежувались громадянські права, для
русинів Лемківщини не було шкіл, землі і роботи. Народ бідував. У 1845-50 роках
почалась еміграція в Америку, Канаду, частина русинів-лемків мігрувала на
Балкани
Хорватію,
Сербію. Використовувалися
австрійські
закони,
підтримувалось москвофільство, яке почало тут інтенсивно розвиватись і значно
сповільнило самовизначення русинів.
Зневірившись у тому, що австрійський уряд допоможе русинам отримати свободу,
частина русинської інтелігенції, головно духовенство Галичини, Лемківщини і
Закарпаття, повірила в російське “месіянство” і переорієнтувалась на Росію, яка,
на їхню думку, мала би захистити русинів від полонізації та мадяризації. Серед
населення Галичини, Закарпаття і поступово Лемківщини різними засобами
підтримувався “москвофільський дух». Цьому сприяли читальні Качковського,
російські “батюшки”, які благочинно і «безкоштовно» сповідали і хоронили людей
та повертали людські душі на Схід. Наскільки впливовим і сильним був цей дух є
багато свідчень. Наприклад, напис на світлині з 1914 р., який зробили члени
«гуртка-театру» при читальні Качковського в с. Телич (Польща): «Просимо усердно
не забувайте о нась, бідних русских Теличнах. В ваших руках наша доля». На
жаль, частина русинів Польщі і Словаччини донині належать до ПЦМП, вважають,
що вони не мають нічого спільного з українцями і активно протистоять русинамукраїнцям. Фатально, але факт - рівно через 100 років, нові москвофіли
Закарпаття, виховані московськими попами-сидорами, КГБ, «магочіями» і їх
прибічниками відкрито закликали Путіна захищати «руський мір» від галицьких
бандитів і фашистів.
Поразка Австро-Угорської імперії в Першій світовій війні, її розпад та
проголошення 1 листопада 1918 року Західно-Української Народної Республіки
(ЗУНР) сприяло посиленню визвольної боротьби за національне самовизначення
русинів. Коли Українська Національна Рада виступила з програмою, в якій
проголошувалось: «Вся українська область в Австро-Угорщині, зокрема Східна
Галичина з граничною лінією Сяну і влученієм Лемківщини, Північно-Західної
Буковини з містами Чернівці, Сторожинець, Серет і українське пасмо ПівнічноСхідної Угорщини становлять єдине українське територіальне ціле», то в Польщі,
Чехословаччині, Галичині та на Закарпатті виникло аж 17 республік, серед яких
Лемківські, Гуцульські і Закарпатські.
На Лемківщині, вже на третій день після проголошення ЗУНР, була створена
Команецька Лемківська республіка. Коли 3 листопада 1918 р. парох села Вислік
Великий о. Пантелеймон Шпилька отримав прокламацію про проголошення ЗУНР,
він разом із парохом села Вислік Нижній о. Михайлом Теслею й учителем Грицем
Судомиром вирішили скликати селянське віче. У зв'язку з тим, що в Сяніку було
розквартироване польське військо і робити тут збори було небезпечно, то збори
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намітили у місцевій школі села Вислік Великий. 4 листопада до школи прибуло 70
делегатів із навколишніх сіл – Вислік Великий, Команча, Полави, Поляни
Суровичні, Дарів, Щавне, Прибишів. До них приєдналися селяни сіл Бали-город,
Репедь, Туринське, Старий Лупків, Должиця, Чистогорб, Явірник, Куляшне,
Кальниця, Радошиці, Ославиця, Височани, Карликів, Полонна, Смільник,
Суковате, Миків, Манів, Мощанець, Морохів, Бальниця, Воля Мигова, Душатин,
Прелуки, Тісна, Щавне. На зборах було зачитано відозву-прокламацію про
створення ЗУНР і було одностайно підтримано пропозицію про створення
Сяніцької Повітової Української Національної Ради з осідком у Вислоці Великому
(Вижньому), проголошено створення «Східно-Лемківської Республіки», також
відомої в українській та польській історіографії як «Команчанська» або
«Команецька Республіка», бо саме у селі Команчі знаходився головний оборонний
штаб. Нова республіки, охоплювала близько 30 лемківських сіл з майже 18тисячним населенням. Було вибрано управу з 11 осіб, яку очолили о. П. Шпилька голова Ради селянин з Команчі Андрій Кира — комендант міліції (колишній
австрійський підстаршина), Гриць Судомир — керівник Українського повітового
комітету.
Виконавчий орган Команчанської Республіки мав назву «Комісаріат повіта
Саніцького у Вислоці Великім». На керівника комісаріату був покладений
обов'язок створення по селах громадських рад, які присягали на вірність
Українській Державі. Було ухвалено синьо-жовтий державний прапор та форму і
зміст державної печатки. Суддя Іван Куціла полагоджував усі судові справи від
імені Західно-Української Народної Республіки. За умов відсутності оперативного
зв'язку з центральним урядом ЗУНР, Команчанська Республіка вимушена була
діяти автономно.
Отець Шпилька привіз з Угорщини до Вислока 12 офіцерів і розподілив їх на шість
станиць у селах Вислоці, Суровиці, Команчі, Щавнику, Куляшному, Репеді. Під їх
командою для організації надійної охорони кордонів проголошеної республіки була
створена самооборона (міліція), яка налічувала близько 800 осіб.. У грудні 1918
року у Вислоці відбулась чергова нарада уповноважених і прийнято ухвалу
приєднати Східно-Лемківську Республіку до ЗУНР.
Урядовці республіки розуміли, що без зовнішньої допомоги їм не втриматись і
звернулися за військовою допомогою до Стрия та Самбора. На жаль, військова
команда Стрия не надала Команчанській Республіці дієвої підтримки.
Оскільки Східно-Лемківська Республіка відкрито прагнула до об'єднання з
Україною, польська влада вирішила якомога скоріше її знищити. В середині січня
польські легіонери зайняли с. Щавне, але під натиском селян із Прелук і Репеді
змушені були відступити. Наступного дня поляки повторили напад на Щавне, але
селяни відтіснили їх до Сянока, причому вісьмох вояків роззброїли.
Увечері 23 січня 1919 великий загін польського війська напав на Вислік. Після
завзятої сутички поляки здобули перемогу. Уранці 24 січня 1919 року польська
армія захопила Команьчу. Переможці одразу кинулися шукати о. Шпилька, який у
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цей час перебував у селі Габуран на Пряшівщині. За його видачу було встановлено
винагороду у розмірі 5 тис. австрійських крон. У битві загинули селяни Федір
Чура, Іван Карнафель, багатьох було заарештовано. Коменданта поліції, після
жахливих катувань, польські вояки розстріляли. Діяльність управи припинилася.
На думку деяких дослідників, відсутність військової допомоги від Стрия можна
пояснити тим, по-перше, що в Стрию не вірили в можливість успішної визвольної
боротьби на Лемківщині, а по-друге, що «команчанці», на їх думку, могли
об'єднатися з ближче розташованими осередками влади ЗУНР у Лютовиськах та в
Балигороді. Так чи інакше, «Східно-Лемківська (Команчанська) Республіка», не
маючи безпосереднього зв'язку з Центральним Урядом ЗУНР, українською армією,
не дістаючи від них жодної допомоги, проіснувала не цілих три місяці і 24 січня
1919 року була знищена.
Варшавський уряд, намагаючись послабити розвиток національного руху,
підтримував москвофільство, яке процвітало в західній Лемківщини. В Криниці
успішно діяв осередок «Лемкосоюзу», який ще у 1914 році заснував москвофіл
Дмитро Вислоцький (Гунянка), родом з с. Лабови, видавався часопис «Лемко» та
газета «Русская земля». Активісти Трохановський, Гнатишак, Сьокало, Дуркот
проповідували «лемківську націю», православ’я, замість українських вчителів і
читанок запровадили «лемковски» читанки з «лемківским язиком». Не дивлячись
на те, що в Криниці читальня «Просвіта» була відкрита о. Віктором Жегестовским
ще 20 серпня 1885 р., після І світової війни вона стала головним місцем боротьби
«кацапщини з українською стихією».
На початку листопада 1918 року в Західній Лемківщині також відбулися народні
віча. В Криниці було створено «Руську Раду» для Новосончівського повіту, в
Ґладишеві — для Горлицького. Ці ради об'єдналися у «Верховний Лемківський
Союз» з осідком у Горлицях. Усім визвольним рухом у західній Лемківщині
керувала «Грибівська Руська Рада», готуючи ґрунт для створення «Руського уряду».
Політично вони дотримувалися «русинської» антиукраїнської орієнтації.
5 грудня 1918 року на селянському віче з участю близько 500 делегатів, що
представляли 130 сіл регіону, було проголошено із столицею у с. Флоринці
Грибівського повіту (нині Новосондецький повіт Польщі). Конгрес призначив
Виконавчий комітет Лемківщини («Начальный совЬтъ Лемковщини») під
головуванням Михайла Юрчакевича. Віче ухвалило створити тимчасовий уряд в
складі: Ярослав Качмарчик (адвокат, президент республіки, діяч русофільської
орієнтації), Дмитро Хиляк (священик, міністр внутрішніх справ), Микола Громосяк
(міністр сільського господарства). На урядових паперах ставилася округла печатка
і штамп з написом «Руська народна Республіка». На перших порах ЗахідноЛемківська Республіка налагодила дружні відносини з повітовим Комісаріатом
ЗУНР. Тим часом на Південній Лемківщині (сьогодні у складі Словаччини) 8
листопада у м. Стара Любовня було засновано Руську Народну Раду, яка
об’єднувала русинський народ західних Карпат від Сяноку до Попраду в єдиній
Руській республіці. Було проголошено тезу про возз’єднання краю з Україною.
Проте вже на спільному засіданні Верховного Лемківського Союзу та Пряшівської
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Народної Ради в Горлицях 6 грудня 1918 року більшістю голосів було ухвалено
меморандум, у якому йшлося про повну солідарність з великою Російською
державою. Після дискусій більшістю голосів ухвалено приєднання «республіки» до
Росії і відмежування від Східно-Лемківської Народної Республіки.
20 березня 1920 р. у Флоринці було скликано «Верховну раду Лемківської Русі»
(«Верховний совЬтъ Лемковской Руси») з 26 осіб та Виконавчий комітет
(Исполнительный комитетъ) з п'яти осіб. Комітет став виконувати функції
лемківського уряду під керівництвом Ярослава Качмарчика,. Цей уряд
координував політичний рух на Західній Лемківщині, керував Руськими Радами,
які були об’єднанні у Верховний Лемківський Союз у Горлицях.
Оскільки об'єднання з Росією було технічно неможливе, то виникла ідея
приєднатись до новоствореної Чехо-Словаччини (ЧСР), або створити автономію у
Бескидах. Делегація Руської Ради вела переговори з військовою владою в
Кошицях щодо приєднання до Чехо-Словаччини території між річками Сян та
Попрад і залізницею Новий Санч – Сянік. У травні 1919 року представники Ради
вручили президентові ЧСР Томашу Масарику прохання про прилучення Галицької
Лемківщини до Чехо-Словацької Республіки. Проте уряд у Празі, не бажаючи
вступати у конфлікт з Польщею, відхилив прохання. Тут доречно зауважити, як
уряд Польщі використовував протистояння революціонерів. Поки діяльність
Західно-Лемківської Республіки була спрямована на сепарацію від українців,
польський уряд не чинив перепон у самоврядуванні майже шістнадцять місяців.
Коли ж розгорнувся рух за приєднання до Чехословаччини, ставлення польської
влади різко змінилося. 12 березня 1921 польські війська зайняли територію с.
Фльоринки і ліквідували Лемко-Русинську Республіку. Керівники республіки
Ярослав Качмарчик, Дімітрій Хиляк і Ніколай Громосяк були заарештовані та
піддані під суд за, нібито, «антипольску агітацію», проте їх пізніше було
виправдано як таких, що виконували «волю народу». Дмитро Гунянка втік в
Чехословаччину і там продовжував поширювати москвофільство.
Яскравим проявом ототожнення русинів Закарпаття з українцями стала
Самостійна Незалежна Гуцульська Республіка, проголошена 8 січня 1919 року в
Ясіні на чолі з Президентом Степаном Клочураком. На урочистому засіданні
Народної Ради ЗУНР в січні 1919 року в Станіславові з нагоди злуки ЗУНР і УНР,
С. Клочурак, як голова делегації, проголосив тверду волю «угорських українців»
про бажання приєднатися до України. 8 травня 1919 року з ініціативи
А.Волошина шляхом об’єднання Ужгородської, Хустської та Пряшівської Народних
Рад, була створена Перша Центральна Руська Народна Рада на Закарпатті. І хоч
А.Волошин проголосив приєднання колишньої «Угорської Русі» до новоствореної
Чехословацької республіки, ЦРНР мала проукраїнський характер. Перша ЦРНР
звернулась з закликом до населення з політичною програмою. Щоб підкреслити,
що це звернення від керівництва Ради проукраїнського спрямування, документ
підписано: «Перша Руська (а не московська) Народна Рада». У заклику, зокрема,
ішлося про культурний розвиток автономії. «Неодмінно потребним есть чім скорше
розумно розвити наш матерний подкарпатско-руській язик і культурний живот».
Цю заяву було зроблено на основі висновку науковців Міністерства шкіл і
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національної освіти Чехословацької Республіки, які однозначно стверджували, що
закарпатські русини є гілкою українського народу і повинні користуватись
галицьким варіантом української мови.
На жаль, як на Лемківщині, так і на Закарпатті потуги визвольної боротьби
закінчилися поразкою. Гуцульська республіка впала в червні 1919 року.
Слід зазначити, що національно-визвольні змагання русинів, лемків 1918-1919
років були скеровані передусім проти польського та румунського панування.
Відмінним було те, що провідники Республік стояли на різних політичних
позиціях. Це було зумовлено обставинами суспільно-політичного розвитку. Одні
відчували себе органічною частиною України, інші окремим народом і не зуміли
визначитись з ким будувати майбутнє. Цей поділ і невизначеність був
спричинений роботою москвофілів, національною політикою Польщі та
відсутністю у русинів справжніх лідерів.
Після першої світової війни змінились сфери впливу в Європі. Керзон
запропонував нові границі. 15 березня 1923 р. Рада Амбасадорів у Парижі
включила Закарпаття до складу Чехословаччини, а Галичину, Холмщину,
Підляшшя і Лемківщину було визнано польськими, з умовою впровадження
автономії для цих територій. Та польський уряд своїх обіцянок не виконав, а
замість автономії, посилив політику полонізації. Обмежувались зв’язки із Львовом
і Великою Україною. Придушувались паростки національної свідомості,
культурного розвитку. Почався поліційний і військовий терор, відкрились перші у
світі концентраційні табори. Багато борців за незалежність і волю попали в Березу
Картуську.
Частину шкіл з українським навчанням переведено на польську мову, а деякі на
двомовне навчання. Українських вчителів переводили у польські школи,
обмежувався прийом українців в університети. Нищились церква, Просвіта,
заборонялись українські урочисті заходи. На Холмщину, Підляшшя і Волинь
масово надсилаються польські колоністи, створюються релігійні ордени. Так
методично і планово проводилась політика створення однонаціональної Польщі від
моря до моря. Це був перший етап нищення Лемківщини шляхом польонізації.
Дальше була депортація півмільйона українців з Польщі у 1944-46 рр. – другий
етап, потім акція «Вісла» 1947 р. і вирівнювання границі 1948 й 1951 року. Як
результат такої політики, відсутність єдності і мудрих провідників, сьогодні «існує
серйозна небезпека, що лемки зникнуть цілковито, як окрема, з культурної і
етнічної точки зору, група народу.
Минуло ціле століття творення української нації і боротьби за державність. І ми
знову наступаємо на ті самі граблі. Сьогодні, коли агресор стоїть на кордоні і
чекає слушного моменту, щоб напасти, коли знову стоїть питання - бути чи не
бути Українській соборній державі, коли необхідна єдність еліти і народу, наші
«політики» не думають про державу, тільки про президентське крісло. П’ятдесят
«бідних» кандидатів в Президенти, один перед одним обіцяють «гори і доли»
народу, паплюжать інших і вихваляються в своїх вміннях керувати державою. То
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хто вони і кому служать? І хочеться завершити цю публікацію словами С. Пушика,
які він написав відступнику В Януковичу:
«…Нас не ганьби! Ганьба пече!
Не май народ свій за худобу,
Бо кажуть, що пройдисвіт тче
Московську арештантську робу!..»
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Спочатку з нього сміялися: український художник, який
підкорив усі галереї Європи
Передрук із сайту 24tv.ua

Никифор Дровняк – український митець, один з найвидатніших художниківпримітивістів. Але таке визнання прийшло не відразу. Спочатку з його робіт
сміялися. Лише згодом картини помандрували кращими галереями світу: Париж,
Нью-Йорк, Лондон. На його банківському рахунку лежала кругленька сума, але
попри це, прогулюючись парком, він легко міг підійти до перехожого і попросити
милостиню.

Позашлюбний син покоївки
Никифор ніяк не міг звикнути до свого багатства і статусу одного з
найвидатніших художників-примітивістів. Позашлюбний син покоївки, вічний
бідняк, обтяжений хворобами, свої звички зберіг до кінця життя.
Від мами, лемкині Євдокії Дровняк, він успадкував ваду вимови — язик приріс до
піднебіння, тож практично неможливо було зрозуміти ані його польську, ані
українську мову. Це тільки загострювало знущання та насмішки. Мама померла
рано, про батька нічого невідомо, тож наглядали за сиротою хіба лемківські
родини.
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Перший убогий пензель
Малювання стало чи не єдиним способом виражати свої думки та емоції. На якісні
фарби, звичайно, грошей не було. Купував
найдешевшу акварель та ще й добряче її розводив,
аби вистачило надовше. А щоб розбавити відтінок на
пензлику, слинив його язиком. Свій перший пензель
виготовив із щітки для гоління, коли працював
прибиральником у перукарні. Малював на тому, що
міг роздобути: шматках картону, обкладинках
зошитів, пакувальному папері чи навіть коробках від
цигарок.
Це один із небагатьох випадків в історії мистецтва,
коли картини настільки визнаного художника
створювались такими убогими засобами. Щодня зпід його пензля з’являлось десь по три роботи, а
оскільки нічим іншим не займався, то за життя
назбиралось 50–60 тисяч картин.
Від знущань до визнання – один крок
Місцеві жителі на свого дивака уваги не звертали. Подаровані ним картини в
кращому випадку закидали на горище, а то й взагалі розпалювали ними печі.
Никифор розраховував переважно на туристів. Так могло б тривати вічно, але
доля підготувала сюрприз. Якось перед Дровняком зупинився львівський
художник Роман Турин. Саме він у, здавалося б, дитячих малюнках розпізнав
шедеври наївного живопису і першим почав їх колекціонувати.
Він домагається, аби картини лемка, який навіть не знав свого прізвища,
практично не вмів писати, читати й заледве говорив, опиняються на виставці у
Парижі. Це був 1932 рік і про Никифора нарешті почали говорити в мистецьких
колах.
Операція Вісла: тричі виселяли, тричі повертався
Але далі йде війна і його ім'я знову губиться. Більше того, ми мали б усі шанси
забути про нього, як про українського художника. У 1947 році відбувається
операція «Вісла» – лемків вивозять подалі від українського кордону. Його теж.
Куди саме — художник так ніколи й не сказав, але на картинах з’явилися пляжі,
порти та море — вочевидь, Балтійське. Никифор здолає понад 700 кілометрів і
таки повернеться до свого рідного міста Криниця (місто у південній Польщі, у
Бескидах). До того ж пішки. І так тричі. Зрештою чиновники махнули рукою і
більше не чіпали художника.
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Справжнє ім'я та українське походження
У 1962 році, коли про Никифора знову говорив увесь світ, йому потрібна була віза
для поїздки в Болгарію. Але як їхати, якщо у нього жодних документів, навіть
свідоцтва про народження немає. Йому видали паспорт з ім’ям Никифор
Криніцкі. Так би й увійшов в історію польським художником, але на початку
2000-х спільнота лемків віднайшла в церковній книзі справжнє ім’я митця –
Епіфаній Дровняк – і нагадала світу про його лемківське походження.
Популярність
В Україні вперше картини Никифора представили 1965 року у Львові в Будинку
архітектора. Роман Турин і став організатором виставки.
Картини художника експонувалися в Італії, Бельгії, Англії, Швейцарії, США,
Бразилії, Ізраїлі, Югославії, Чехословаччині, багатьох містах Польщі, але перші
чотири виставки зробили Никифора знаменитим і принесли йому світове
визнання.
Никифору почали приходити замовлення на картини та ікони. Купити роботу
художника було честю для відомих галерей Європи. А щоб познайомитися з
художником, до Криниці приїздили багато шанувальників, де також
розкуповували його твори.
"Нікого немає поряд з Никифором..."
Від 1960 року Никифором опікувався художник та фотограф із Криниці Мар'ян
Влосінський. Він забезпечував Никифору житло, харчування, матеріали і медичну
допомогу. Однак хвороба прогресувала.
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Через 8 років Никифор поїхав в інше село, де в будинку соцзахисту лікувався від
туберекульозу. Хвороба перемагала, злидні і голод молодих років не минули
безслідно. Того ж року у жовтні художник помирає. Одну із останніх картин
Дровняк підписав "Найсвятіший Никифор", останній автопортрет – "Нікого немає
поряд з Никифором".
"Вдячність за те, що я є на світі..."
Дослідниця творчості художника Христина Береговська відвідала провідні
університети Європи у пошуках матеріалів про Никифора. Їй вдалось відшукати в
одній зі старих кав’ярень Криниці бабусь, які були сучасницями Никифора, коли
той у 60-их із табличкою та собакою продавав свої картини. Їм тоді було по п’ять
років.
З їх слів, Никифор любив тепле (пражене) молоко, тож зрідка приходив до
селянок, мам цих бабусь. Никифор малював на штахетах ікони і "дякував" ними,
кажучи при цьому: "То тобі за молоко, але ти ту ікону кинь у піч, щоб дим від неї
пішов у комин, щоб Бог почув мою молитву і прийняв мою вдячність за те, що я є
на світі", – розповіла дослідниця.
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Андрій Савка – борець проти панського ярма
Іван Красовський, Іван Челак «Енциклопедичний словник Лемківщини», Львів, 2013.
Про діяльність Андрія Савки більше можна довідатись у розвідці Івана Гватя «Історичний
розвиток Лемківщини до 1918 року» - «Науковий збірник Музею української культури, № 27
(2013), стор. 57 – 99.

Цьогоріч минає 400 років від дня народження ватажка збійників Андрія Савки
(народився 1619 р. у с. Стебник Бардіївського округу - помер 24.05.1654 р. в
Мушині). Історія зафіксувала його як ватажка збійницького руху на Лемківщині в
середині XVII ст. Був людиною обдарованою природною інтелігенцією. Юнаком
служив у багатія в сусідньому селі Зборів. Не стерпівши панського свавілля,
наприкінці 30-х рр. XVII ст. підпалив поміщицький двір і втік у гори.

Андрій Савка став збійником у популярному на той час загоні Василя Баюса з
Ліщин колишнього Горлицького повіту. Брав участь у походах на панські двори в
Ліщинах, Янушкавичах, Ропі, Сярах, Фльоринці, Жегестові, Вапенному, Бліхнарці
(Польща).
Коли польське військо відтіснило загін Баюса за Бардіїв, Андрій Савка створив на
Сяніччині самостійний збійницький загін. У травні 1648 р. здійснено напад на
замок біля Сянока. У нападі, крім збійників, брало участь понад 100 селян з
Вислока (Сяніцький повіт). Повстанці, озброєні рушницями, вилами, косами,
вдерлися до замку і визволили в’язнів-збійників. У липні цього ж року селяни
Полонної, Ославиці, Прибишева, Вислока, Височан і Камінного, разом зі
збійниками загону Савки напали на замок у Сяноці. З допомогою плетених
драбин перейшли на територію замку, пов’язали сторожу і увільнили групу
засуджених до страти збійників. Слава про молодого і відважного ватажка
широко розійшлася по всій Лемківщині.
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Великий вплив на розвиток збійницького руху мала визвольна боротьба
українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Навесні 1649 р. в
Барвінку поблизу Коросна відбулася нарада ватажків і членів кількох збійницьких
загонів, що їх очолювали Сенько з-під Маковиці, Василь Чепець з Грибова, Андрій
Савка та інші. Кілька збійницьких загонів об’єднано в одну дружину під спільним
керівництвом Андрія Савки та Василя Чепця.
Назрівало загальне селянське повстання. «Від Сяну аж до Карпатського
Підбескиддя, в околицях Дуклі і Коросна, руський народ горнувся до збійницьких
дружин», — писав польський історик Л. Кубаля. В організації повстання А. Савка
діяв спільно з ватажком польських повстанців Косткою Наперським. У червні
1651 р. повстанці захопили замок у Чорштині. На селянських вічах Савка читав
відозви гетьмана Хмельницького до селян. За короткий час зібрав понад 500
повстанців. Прибувши під Чорштин, селяни на чолі з Савкою розгромили військо
краківського єпископа Хембіцького, яке обложило замок, врятувавши
Наперського та його побратимів від неминучої катастрофи. Але згодом повстання
закінчилося поразкою селян.

Деякий час Савка керував збійницьким рухом в районах Словаччини. У склад
його дружини влилися загони Гриця Кривого, Кіндрата Корнута та інші. Збійники
Савки несподівано з’явилися на Сяніччині і майже одночасно діяли в селах
Західної Лемківщини — Ритрі, Барчицях, Вільшаній, Чорному Потоці. Шляхта
вимагала негайної військової розправи з дружиною Савки. У травні 1654 р. піхота
на чолі з ротмістром Подолінецьким вирушила з Нового Санча до Камениці і
обложила її. Збійники чинили героїчний опір, частині з них вдалося прорвати
кільце облоги і врятуватися. Смертельно поранений Андрій Савка був доставлений
до Мушини і, згідно з терміновим вироком суду, — вбитий на паль.
Ім’я Андрія Савки — славного ватажка лемківських збійників — назавжди
залишиться в народній пам’яті. У відзначення 350-х роковин народження Савки
(1969) львівський митець П. Лінинський створив барельєфний образ Савки,
різьбяр А. Величко відтворив образ ватажка в дереві, а скульптор П. Кулик
виліпив макет пам’ятника борцеві за народну волю.
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ІНТЕРВ’Ю
Віра Дудар: «Лемківське село» – музей із найбільшою в Україні
збіркою пам’яток історії, мистецтва і побуту виселених лемків
Спілкувалась Наталія Криничанка, Голова ЛМГО "Фундація дослідження Лемківщини", член
Національної спілки журналістів України.

«Коли вперше я зустрілася з дорого́ю
Лемківщиною,
з
рідною
Криницею,
несподівано непрохані сльози полилися з моїх
очей потоками». «Плач, дітино, плач, то твоя
земля так тя стрічат», – тихо мовив мені
Владек Максимович.
Саме з цих слів почалась наша розмова з
директоркою
музейного
комплексу
«Лемківське село» у місті Монастириськах
Тернопільської області Вірою Дудар. Бо саме
сльози, як віддзеркалення збереженого у
пам’яті предків рідного Бескидського потоку,
краплею чистої води бринять у кожному, хто
відчув на собі біль і гіркоту нелюдської
депортації, тих хто знає, що таке відчай, коли
втрачаєш усе і назавжди залишаєш милу
Батьківщину, могили предків та їдеш в
нікуди.
- Віро, Ви зі славного лемківського роду Павла Греняка, дяка церкви Петра і Павла
з Криниці. Чи справді саме від вашої хати зберігав ключі в часі масового виселення
наших людей сьогодні всесвітньої слави маляр Никифор Криницький-Дровняк?
Віра Дудар: Так, у сімейному літописі Греняків є ця цікава сторінка – мій прадід
Ваньо прихистив тоді бідного лемка Никифора, а у майбутньому лемківську
гордість Никифора Криницького. Декілька років до самого виселення він жив у
нашої родини. І дідо залишив йому ключі від рідної хижі.
- Особисто Ви росли в атмосфері лемківства, яку зберігали і творили навколо
батьки і община.
Віра Дудар: У три роки я вже співала «Гори наши Карпати» дідовим колєґам на
стильцы і знала ґадати по-лемківски. Мені все було чудно: «Чом дідо плаче, як я
сьпівам?». Ті дідові сльози закарбувалися в моєму серці назавжди, лемківство було
в мені з дитинства, воно мені дуже болить.
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- Чи можна сказати, що відчуття отієї атмосфери, бажання зафіксувати у
пам’яті кожну дрібничку, вберегти вже не тільки для себе, а для дітей і внуків,
традиції та історію рідного краю, стали в основі ідеї створення музейного
комплексу «Лемківське село», який Ви очолюєте сьогодні?
Віра Дудар: Наш Монастириський музейний комплекс «Лемківське село» був
відкритий 3 листопада 1996 р. при районному відділенні Товариства
«Лемківщина» з метою збереження, відновлення та розвитку культури лемків.
Ініціаторами відкриття музею виступили активісти товариства «Лемківщина»:
отець Анатолій Дуда-Квасняк, Михайло Громосяк, Михайло Тиханський, Орест
Гойняк, Стефанія Гурей, Марія Микитин. Спочатку музей працював на
громадських засадах і своєю діяльністю довів, що він має розвиватися. Голова
міста, лемко Борис Громосяк, і депутатський корпус взяли музей під свою опіку і
виділили дві ставки. А вже в 2006 році музей одержав статус обласного і дістав
назву музейний комплекс «Лемківське село». Над створенням музею працювала
уся лемківська громада Монастирищини.
А стосовно мого директорства, то були сумніви і перешкоди, але в ніч перед
засіданням приймальної комісії мені приснилися мій дідо і мама. І я зрозуміла, що
вони поруч, і настав час потрудитися на хосен лемківству.
- Музей етнографічний і в майбутньому задуманий як повноцінний скансен-музей
під відкритим небом. Як побудована його експозиція?
Віра Дудар: За тематичним принципом. І розташована у 8 експозиційних залах і
7 будиночках під відкритим небом в урочищі «Лемківська ватра». Тут
максимально представлена матеріальна і духовна культура Лемківщини. І це
єдиний музей в Україні, в якому зосереджено найбільшу збірку пам’яток історії,
мистецтва і побуту виселених лемків (понад 3 000 предметів).
- Чи пригадуєте перший експонат?
Віра Дудар: Звичайно! Це ярмо для волів, чудово збережене, дуже цікаве і
самобутнє. Приніс його львів’янин Іван Тарасевич, за походженням із села
Злоцького (Лемківщина).
- Віро, тільки у 2018 році у Музеї відбулись 16 виставок, підготовлено 18 науководослідних робіт за матеріалами фондів музею. Працівники музею наполегливо
працюють над збереженням та популяризацією лемківської культури й
утвердження Музею «Лемківське село» як феномену.
Віра Дудар: Справді, у 2018 році ми започаткували проведення лемківської Велиї
(Святвечора). Впродовж грудня проводимо майстер-класи з витинанки,
виготовлення прикрас на ялинку з соломи й паперу, а також із приготування
лемківських страв. У переддень Велиї лемки збираються у нашій святково
прибраній світлиці та відтворюють це чарівне дійство. Любо дивитися як поважні
лемкині разом із лемчатками ліплять «піроги з капустом, ушка з ґрибамы, варят
бобалькы». А потім ми відтворюємо все Велійне дійство з молитвами,
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прикрашанням столу, «вимітанням хыжы», обв’язуванням перевеслами дерев і
таке інше.
Також працювали і працюємо у напрямку наукових досліджень лемківського
строю. Ця тема дуже актуальна та маловивчена. 21 червня 2018 року на базі
музею проведено наукову конференцію «Лемківський народний костюм: історія,
традиція, сучасність». Її учасниками були науковці з Києва, Бережан, Тернополя,
Івано-Франківська, Закарпаття.

- А який захід вважаєте особливим ?
Віра Дудар: Минулого року виділено кошти на реекспозицію двох залів закладу. Її
успішно проведено та відкрита фотовиставкою «Обличчя Лемківщини» на початку
березня уже цього року. В оновленому виставковому залі були представлені фото
поважних лемків, що народилися вдома, в Бескидах. Долучилися до неї лемки з
Тернополя, Хоросткова. Це своєрідний живий архів нашої совісті – лемків, котрі
пережили страшні сторінки історії Лемківщини.
- А як із фестивалями й конкурсами?
Віра Дудар: Минулого року втілилась у життя наша давня мрія. Це виключно
дитяче свято – Перший регіональний дитячий фестиваль «Лемківскы пацюркы»,
що вперше залунав 28 травня 2018 року на території музейного комплексу.
- Чому саме «Лемківскы пацюркы»?
Віра Дудар: Задум такий: була собі чудесна низка красивих пацюрків-лемків.
Вони були різні: гварили, ґадали, бесідували, рекли. Але они были єдины. Нараз
нитка обірвалася, і лемки-пацюрки розсіялися по цілому світі. І тільки
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молоде покоління, наші лемчатка, можуть зібрати її назад до купи. У святі
дитячого лемківства взяло участь 15 дитячих лемківських колективів з
Монастириська, Тернополя, Івано-Франківська, Калуша, Львова, Чорткова та ін.
Музейна територія була поділена на локації лемківської писанки, акварельного
малюнку «Як я бачу свою праотцівщину», частування лемківськими стравами,
лемківської гаївки, лемківських дитячих забав. Був даний клич серед дітей:
«Оповіч по-лемківски – воз дарунок».
Ми були вражені. Концерт тривав на дві години довше, бо близько 60 дітей
виявили бажання розказувати лемківською.
Звісно, приймаємо участь в організації уже традиційного Всеукраїнського
фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» спільно з Всеукраїнським
товариством «Лемківщина» (ВУТЛ). Минулого року музей мав локації майстеркласів «Понагляйте ся до нас – ту лемківський майстер-кляс», де всі охочі молотили
зерно, точили ножі на камені, мололи муку на жорнах, замішували тісто
лемківською лопаткою, зав’язували хустки по-лемківськи, робили пацюрки. В
дерев`яних будинках експонувалися виставки фотографій та традиційного
лемківського одягу.
Минулоріч прийняли участь у Всеукраїнському відкритому конкурсі програм
збереження і розвитку елементів нематеріальної культурної спадщини «Жива
традиція». Підготували проект на тему «Кривулька – лемківська жіноча нагрудна
прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення».
- А що ще плануєте цьогоріч?
Віра Дудар: У Великодний період перед музеєм вже вдруге стоятиме Великодній
лемківський кошик – найбільший в Україні.
А ще майстриня Оксана Адам`як у рамках підготовки до святкування Великодніх
свят проведе майстер-клас із лозоплетіння. Хочемо, щоб діточки взяли участь у
процесі виготовлення кошика: від заготовлення лози, її варіння, шкурення до
самого плетіння виробу.
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У планах провести конференцію-пленер по лемківських прикрасах. Хочемо, щоб
до нас зголосилися майстри пацюрків, кривульок, герданів не тільки з України,
але і з-за кордону. Будемо вчитися, досліджувати, спілкуватися, обмінюватися
досвідом.
Також плануємо на Собітку (на Івана) започаткувати лемківський молодіжний
табір «Лемківська мариндя».
- Чи є інтерес до музею з боку засобів масового сповіщення?
Віра Дудар: Звичайно. Нами підготовлено серію щомісячних радіопередач
«Музейна лемківська сторінка» на місцевому радіомовленні. У них пропонуємо
послухати про лемківські звичаї, нашу пісню, жарти, поезію, про видатних лемків,
про поповнення наших музейних фондів. Є також кулінарна частина передачі
«Так робила моя мати-лемкиня – так роблю і я», лемківський словничок. Хочемо
залучити якомога більшу аудиторію слухачів, у планах – вихід на Тернопільське
обласне радіомовлення.
- З ким співпрацюєте на історичній Лемківщині?
Віра Дудар: Вже відвідали і заручились співпрацею з музеями у Зиндрановій,
Свиднику та Люблінським скансеном.
- Наскільки налагоджена
структурами?

співпраця

Музею

з

офіційними

державними

Віра Дудар: Сьогодні музей живе, розвивається і впевнено дивиться у майбутнє.
Працівниками музею підготовлено проект до планових заходів з реалізації
Стратегії регіонального розвитку на тему: «Будівництво приміщення музею в
рамках реалізації проекту «Lemko S.V.I.T.» на території музейного комплексу
«Лемківське село». Оптимізму додає той факт, що вже закладено символічний
наріжний камінь під будівництво. І, як запевнив нас губернатор Тернопільської
області Степан Барна, будівництво розпочнеться вже у травні цього року.
- Віро, наостанок , які Ваші особисті мрії і побажання?
Віра Дудар: Хочемо, щоб молоді лемки спілкувалися між собою, варили лемківські
страви, вчилися лемківському ремеслу, відчули ту струну, ту невидиму нитку, що
єднає нас у лемківстві. Запрошуємо всіх долучитися до здійснення наших планів.
Нам важлива ваша думка, потрібна ваша підтримка, необхідне відчуття рідного
плеча, участь та спільні дії у збереженні та утвердженні лемківства. Як говорив
мій дідо Павло Греняк, лемківство – то незагоєна рана. А я додам, активно
посипаймо її лемківською сіллю небайдужості і любові до свого. І допоки вона
ятрить – Лемківщина буде жити!
Наша розмова була б неповною, якби не думка Олександра Венгриновича –
Голови Всеукраїнського товариства «Лемкіщина».
- Пане Олександре, наскільки ідея створення Музею була на часі?
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Олександр Венгринович: Ідея такого музею виникла одночасно зі створенням
на початку 1990 років лемківських товариств, з початком активної діяльності
окремих людей, які запалювали віру і впевненість у відновленні справедливості. У
1991 році саме у Тернополі були проведені фестиваль та Перший з’їзд Лемків
України. Так склалось історично, що кожен 5-6 мешканець Тернопільщини лемко, переселенець. І в контексті усіх наших мрій і задумів був Музей. А вже
історія створення Музею – то окремий шлях, який ми пройшли достойно.
– Ви особисто чого сподіваєтесь від діяльності Музею?
Олександр Венгринович: Ми як нарід втратили рідну землю і це становить
загрозу зникнення нас як таких. І у нас одна мотивація діяльності, Музею зокрема
– зберегти самобутність, традицію, культуру і – лемківську говірку!
Сьогодні Міністерство культури
України офіційно визнало місто
Монастириська
Тернопільської
області
Центром
лемківської
культури в Україні. І це – дуже
відповідально.
- На Вашу думку, сьогодні
музейний комплекс "Лемківське
село" став площиною єднання
вихідців з Лемківщини?
Олександр Венгринович: Так. І
все,
завдячуючи
злагодженій
роботі
колективу
музею
під
керівництвом
нашої,
відданої
справі лемківства Віри Дудар. Їй
вдається не лише зберегти, а й
адаптувати
на
вимогу
часу
глибоко історичні моменти так,
щоб наша справа жила і була
цікавою усім поколінням. Віра професіонал!
- Пане Олександре, Ви народились
у Криниці, Ново-Санчівського повіту на Лемківщині. Рідна земля кличе?
Олександр Венгринович: Однозначно. І не тільки кличе, а й зобов’язує до дій.
Тому є плани створення Музею Лемківщини ще й у Криниці. Маємо на це всі
підстави і однодумців. Особливо в особі неймовірно закоханого у Лемківщину
отця Івана Піпку – пароха греко-католицького Храму св. Петра і Павла. Але це вже
буде нова сторінка книги, яку ми пишемо усі разом!
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ЛЕМКОАКТИВ
Лемко-співи для всіх!
Микола Крупей
Передрук із видання «Джерело» Пустомитівського районного об’єднання лемків

Спостерігаємо ріст зацікавлення пісенною традицією Лемківщини. По-новому
звучать прадавні мелодії, кожне наступне покоління черпає з цієї культурної
скарбниці натхнення й водночас додає свою лепту. Учасники популярних шоу з
пошуку талантів на телевізійних екранах дедалі частіше обирають у свій
репертуар пісні, які походять саме з Лемківської землі.
Близько трьох років тому учасники ГО «Молода Лемківщина», збираючись разом,
вирішили поглибити знання лемківських мельодій та вивчити тексти сьпіванок.
Голова культурної секції організації, випускниця факультету культури і мистецтв
Франкового університету Наталія Кухар очолила творчу частину із підбору нот на
вивчення мелодій. Так розпочато роботу, яка за цей період вилилась у декілька
цікавих, на наш погляд, проєктів.

Варто зазначити про особливості досліджень музичної спадщини лемків.
Репертуар для співів добирається за принципом – малознаних мельодій та
сьпіванок. Таким чином мета, яку переслідують організатори, полягає у відкритті
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призабутих композицій, з якими складно ознайомитись через їх відсутність у
медіяпросторі (на музичних сайтах, телепрограмах).
Співанки написані лемківською говіркою – діалектом української мови, деякі
слова рідко зустрічаються у сучасній бесіді й можуть виявитись незрозумілі
виконавцям. На цей випадок під час співів йде обговорення діалектизмів й
коротке пояснення їх значення. Для цього використовуємо словники, які є у
книгозбірні товариства.
Щонайменше двічі на місяць молоді лемки Львова запрошують усіх охочих
познайомитись із культурною спадщиною Лемківського краю та відвідати співи у
приміщенні Товариства «Лемківщина», що на площі Ринок, 17. Ці зустрічі
відбуваються у досить дружній атмосфері і тоді вже стає неважливо чи мають
учасники значний хист до співу чи ні. Мелодії підхоплюються всіма присутніми й
запам’ятовуються надовго.

У теплу пору року Лемко-співи виходять на вулицю. Випадає чудова нагода – у
нашому місті організовують щорічний фестиваль «Ніч у Львові», в рамках якого й
проводимо Лемко-співи під відкритим небом. Місце обрано не випадково – сквер
поблизу пам’ятника геніальному вихідцю із Лемківщини, художнику-примітивісту
Никифору Епіфанію Дровняку. Невід’ємною частиною музичних зустрічей є
розповідь про життєвий шлях та мистецький доробок видатного маляра.
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Ще однією формою, якої набув цей проєкт, стали «Лемко-співи в авто».
Реалізовується спільно із Суспільним телебаченням, де й відбувається показ
рубрики «Лемко-співи» у програмі «Добрий ранок». Мешканці Львівщини мають
можливість щочетверга дізнаватись про знакові місця у Львові, що пов’язані із
відомими вихідцями з Лемківського краю, які залишили свій слід в історії. Серед
будівлями, пам’ятниками, меморіальними таблицями.
А задум, насправді, дуже простий – лемки разом з друзями зустрічаються на
Високому замку й вирішують, куди сьогодні помандрують автом у межах Львова й
дорогою заспівають лемківську сьпіванку.
Записи програм можна переглянути на сторінці ГО «Молода Лемківщина» у
соцмережі фейсбук за адресою – www.facebook.com/molodlem у розділі «Відео».
В такий спосіб молоді лемки з однодумцями переосмислюють та примножують той
культурний спадок, який отримали від предків із Безкидів. Сподіваємось
лемківська пісня линутиме й надалі надихатиме прийдешні покоління.
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АНОНСИ І ОГОЛОШЕННЯ
«Лемківська ватра» і «Лемківський кермеш»

На сайті Об’єднання лемків оприлюднено банер-анонс із датами «Лемківського
кермешу» в селі Вільховець (Вільховец) і «Лемківської ватри» в селі Ждиня.
«Фішкою» цьогорічного фестивалю буде лемківский народний одяг. «Разом з Вами
будеме пізнавати його особливости, символіку і пов’язани з ним обичаї – святочни
і штоденни. Того рока ставялме на добрий одяг і не менче добрий настрій», –
анонсують свято в Об’єднанні лемків.
За подіями довкола обох подій радимо стежити на сайті watrazdynia.pl.

«Lemko-vatra 2019»

Організація оборони Лемківщини (США) на своїй сторінці у Facebook анонсувала
дату фестивалю «Lemko-vatra 2019». Як видно з плакатів, відбудеться він 29-30
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червня в оселі СУМ у населеному пункті Елленвіль (Ellenville) округу Ольстер штату
Нью-Йорк.
На гостей чекають одразу декілька фестивальних зон – на одній
відбуватимуться концерти (анонсований виступ ансамблів «Мозаїка»
Лемковині»), на інших – спортивні ігри (розіграють футбольний кубок),
знайомство з Лемківською спадщиною (книги, мапи й експерти з
генеалогії). Окремий павільйон буде присвячений сувенірам.

із них
та «На
наїдки,
питань

Вхід на «Lemko-vatra 2019» у суботу (29 червня) коштує 30 доларів з особи, у
неділю 15 доларів. Вартість паркування – 5 доларів.
«Щороку Ватра США збирає окремих людей, які хочуть відчути дух свята
виняткових культурних аспектів Лемківського регіону», – йдеться в анонсі «Lemkovatra 2019».

З датами інших лемківських фестивалів можна ознайомитись у переліку, що вказаний у плані
основних заходів СФУЛО на 2019 рік.

Затверджено
Президією СФУЛО
23.02.2019 р.

План
основних заходів СФУЛО на 2019 рік

План роботи Світової федерації українських лемківських об’єднань на 2019 рік
розроблений на основі рішень VI Конгресу СФУЛО, Програми діяльності СФУЛО на
2017-2022 роки, Календарних планів Суб’єктів Федерації на 2019 рік, і
спрямований на виконання Статутних завдань Федерації.
9 вересня 2019 року світова лемківська спільнота і всі депортовані українці
Закерзоння відзначатимуть сумні 75-і роковини початку депортації етнічних
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 рр. 2019 рік - Рік Пам’яті
жертв депортації етнічних українців Польщі.
Ухвалено Постанову Верховної Ради України «Про відзначення на
державному рівні 75-х роковин початку депортації автохтонних українців з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944-1951 рр.».
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В Україні Днем пам’яті жертв примусового виселення автохтонних українців
встановлено другу неділю вересня.
У Львові проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Суспільноісторична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з
етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.», за матеріалами якої видано науковий
збірник.
У 2018-му СФУЛО відновила своє членство у світовій українській спільноті –
Світовому Конґресі Українців. Делегація Федерації взяла активну участь у роботі
ХІ Конґресу СКУ в Києві та домоглася внесення важливих доповнень до
Резолюції Конґресу СКУ.
Але досі трагедію вигнання понад 700 тисяч етнічних українців з одвічних земель
не визнано злочином. У Верховній Раді України група народних депутатів
зареєструвала законопроект №9095 «Про внесення змін до Закону України «Про
відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» щодо визнання
депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово
переселені з території Польської Народної Республіки.
Тому робота СФУЛО має бути спрямована на:
1) гідне відзначення 75-х роковин початку депортації, на прийняття вказаного
закону про депортацію та широке інформаційне висвітлення в Україні та світі
злочину депортації;
2) відродження, збереження
спадщини в Україні й у світі.

та

розвиток

лемківсько-русинської

культурної

1. Провести засідання Президії СФУЛО:
– 23 лютого 2019 – по скайпу;
– 2 серпня 2019 – Монастириська, Україна
(Голова СФУЛО, члени Президії СФУЛО, ВУТЛ. Центр досліджень українсько-польсько-словацького
пограниччя. Лютий, серпень 2019)

2. Здійснити візити голови СФУЛО до організацій-суб’єктів Федерації в Польщі та
в Словаччині з метою ознайомлення з їхньою роботою та вивчення проблем та
дотичних ліній діяльності.
(Голова СФУЛО. ОЛП, СРУС – весна 2019)

3. У День пам’яті примусового виселення етнічних українців Закерзоння, тобто у
другу неділю вересня 2019 року, відповідно до плану Оргкомітету Кабінету
Міністрів України, взяти участь у проведенні меморіальних заходів та Урочистої
академії (Вечір-реквієм пам’яті жертв депортації) в Києві, приуроченій 75-м
роковинам початку депортації автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.».
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(Голова СФУЛО. Делегація СФУЛО, ВУТЛ. 8 вересня 2019)

4. Провести інформаційні та меморіальні заходи в кожній з країн Суб’єктів
Федерації на тему: «Депортації лемків та всіх українців з історичних етнічних
земель у Польщі у 1944-1951 рр.», приурочені 75-им роковинам початку
депортації та 72-м роковинам Акції «Вісла».
(Голови Суб’єктів Федерації. Квітень, вересень, впродовж року)

5. Взяти участь у всеукраїнських та обласних громадсько-політичних заходах
(громадські віче, панахиди, меморальні заходи) у рамках Року Пам’яті жертв
депортованих українців Польщі 1944-1951 рр.
(Голова СФУЛО, Члени Президії СФУЛО, ВУТЛ. Впродовж року)

6. Провести в Києві на базі Українського інституту національної пам’яті науковопрактичну конференцію «Тотальне виселення автохтонних українців за
національною ознакою з їх етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. – злочин,
вчинений тоталітарними комуністичними режимами СРСР і Польщі» (назва
робоча).
Голова СФУЛО, ВУТЛ, УІНП. ІІІ квартал 2019

7. Провести круглий стіл в Києі, приурочений 75-им роковинам початку
депортації з участю народних депутатів і вищих посадових осіб держави та
широкої участі преси. Дати політико-правову оцінку Угоді від 9 вересня 1944 року
„Про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з
території УРСР“ між урядом УРСР і ПКНВ, показати її злочинність і необхідність її
засудження на державному і міжнародному рівнях.
(Голова СФУЛО, ВУТЛ, «Меморіал». ІІІ квартал 2019 року)

8. Домогтися ухвалення Верховною Радою України закону, яким засудити
тотальне примусове виселення українців-автохтонів з їх етнічних земель у 1944–
1946, 1947, 1948, 1951 роках як злочин, вчинений тоталітарними комуністичними
режимами проти українців за національною ознакою та надати українцям,
виселеним без їх власної волі у 1944–1951 роках, статусу депортованих як жертв
політичних репресій.
18.09.2018 року у ВРУ зареєстровано законопроект №9095, «Про внесення змін до
Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною
ознакою» щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951
роках були примусово переселені з території ПНР.
(Голова СФУЛО, ВУТЛ. 2019 р.)

9. Взяти участь в проведенні регіональних тематичних науково-практичних
конференцій, круглих столів, панельних дискусій, зустрічах-свідченнях, інтерв’ю,
лекціях тощо з метою широкого інформування громадськості України про трагічні
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депортації українців у 1944-1951 рр. всіма доступними ЗМІ та засобами передачі
інформації.
(Голова СФУЛО, Члени Президії СФУЛО, ВУТЛ. Впродовж року)

10. Провести Міжнародний Форум депортованих у Львові, приурочений 75роковинам початку депортації.
(Голова СФУЛО, ВУТЛ. Вересень 2019)

11. Впродовж Року Пам’яті депортованих українців з Польщі забезпечити (через
звернення до Музеїв України) організацію в закладах культури тематичних
виставок, експозицій тощо, приурочених 75-им роковинам початку депортації
етнічних українців Закерзоння в 1944-1951 роках, та їх розміщення в Києві та по
всіх регіонах України, зокрема в Музеї історії України м. Києва тощо.
(Центр досліджень українсько-польсько-словацького пограниччя. УІНП. Голова СФУЛО. Впродовж
2019 року)

12. Звернутися до Мінінформполітики, Міносвіти та Мінкультури, до наукових
закладів щодо організації широкого інформування громадськості про передумови,
перебіг і наслідки депортацій етнічних українців з їх споконвічних земель у
Польщі, зокрема, шляхом проведення тематичних освітніх заходів, виготовлення
відповідної друкованої, теле- і радіопродукції українською та іншими мовами і її
розповсюдження, в тому числі за межами України, публікації документів та
матеріалів, книжкових видань.
(Голова СФУЛО, ВУТЛ, члени Президії СФУЛО. Впродовж року)

13. Організувати покази документальних фільмів, тематичних теле- і радіо
передач, відео роликів та запустити їх у ротацію на національних каналах.
(СФУЛО, ВУТЛ. Мінінформполітики. Впродовж року)

14. Забезпечити проведення в загальноосвітніх та вищих начальних закладах
уроків, виховних годин, науково-практичних конференцій, інших тематичних
заходів разом із Всеукраїнськими громадськими організаціями, приурочених 75-м
роковинам початку примусового виселення автохтонних українців з українських
етнічних земель, з метою відновлення та збереження національної пам’яті для
майбутньої генерації українців.
(СФУЛО, ВУТЛ. Міносвіти, департаменти освіти ОДА. Впродовж року)

15. Домогтися створення повноформатного документального фільму про злочинні
події тотального виселення етнічних українців з їх споконвічних земель
Лемківщини,
Надсяння,
Холмщини,
Підляшшя,
Любачівщини,
Західної
Бойківщини у 1944-1951 рр. з метою правдивого та широкого висвітлення цієї
масштабної депортації комуністичними тоталітарними режимами СРСР і Польщі,
спрямованої на знищення національної ідентичності та культури.
(Актив СФУЛО, ВУТЛ, Держкіно, Мінкультури. 2019)
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16. Організувати виготовлення документального фотоальбому про трагедію
виселення українців Закерзоння для дипломатичних посольств, а також
тематичних фотоальбомів (Пам’ятники і пам’ятні знаки, встановлені в пам'ять
жертв депортації; Відомі діячі Лемківщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини тощо).
(Актив СФУЛО, ВУТЛ. 2019)

17. Організувати висвітлення теми депортації українців у 1944-1951 роках
шляхом широкої публікації історичних матеріалів та наукових статей в газетах і
журналах, в періодичній пресі, а також забезпечити підготовку та видання
тематичних науково-популярних праць, збірника документів і матеріалів, зокрема
свідчень та спогадів депортованих українців.
(Актив СФУЛО, ВУТЛ. 2019)

18. Організувати із залученням Національної академії наук України подальших
досліджень депортацій автохтонних українців з їх етнічних земель у Польщі з
метою встановлення історичної правди про злочинні події, які відбувалися на цих
українських Центр етнічних землях у 1944-1951 роках. Створити з цією метою
Центр вивчення процесів депортації етнічних українців з етнічних земель
Лемківщини,
Надсяння,
Холмщини,
Підляшшя,
Любачівщини,
Західної
Бойківщини у 1944-1951 рр.» (назва робоча). утворення окремого напрямку
діяльності інституту з питань відновлення пам’яті про Великий злочин депортації
1944-1951 рр.
(Голова СФУЛО. І півріччя 2019)

19. Створити експертну комісію із розроблення об'єктивної та незалежної правової
оцінки злочинів колишніх комуністичних тоталітарних режимів – примусових
виселень українців у 1944–1946, 1947, 1948, 1951 роках. До цієї комісії можуть
бути включені представники центральних органів виконавчої влади, зокрема
Українського інституту національної пам’яті, представники органів місцевого
самоврядування, громадськості, науковців та інших зацікавлених осіб.
(Голова СФУЛО. І півріччя 2019)

20. Розробити і впроваджувати Державну програму відродження і збереження
духовної і культурної спадщини Лемківщини.
(Голова СФУЛО, ВУТЛ. І півріччя 2019)

21. Ініціювати роботу над підготовкою багатотомного видання «Лемківщина:
спадщина віків» на базі Інституту народознавства НАН України, Львів (директор
Павлюк С. П.). Розробити науково-методичну програму для системної роботи щодо
обліку культурної та матеріальної спадщини Лемківщини в електронному вигляді.
З цією метою вивчити можливості щодо створення Центру лемкознавства при
Академії наук України – Інститут народознавства НАН України, м. Львів.
(Інститут народознавства НАН України, Львів. Голова СФУЛО. 2019 рік)
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22. Провести під егідою Президента України ХХ-ий Міжнародний фестиваль
лемківської культури «Дзвони Лемківщини» в Монастириську Тернопільської обл.
(Актив ВУТЛ, СФУЛО. 2-3 серпня 2019)

23. Розвиток лемківсько-русинської культури:
1. Проведення і підтримка міжнародних та регіональних фестивалів лемківської
культури, обмін делегаціями і художніми колективами.
– Фестиваль «Майске древо» – в селі Бикич дол, Сербія – 2-3 червня
– 54 Фестиваль фольклору русинів-українців Словаччини (Камйонка) – 1-2
червня
– 65 Свято культури русинів-українців Словаччини у Свиднику – 14-16 червня
– 18-а Лемківська Ватра США - 23-24 червня
– Фестиваль «Лемківська ватра» в Закарпатті (Україна) - червень
– Лемківська ватра в Канаді – липень
– Фестиваль «Червена ружа» Руски Керестур, Сербія – 1-2 липня
– Фестиваль «Жатва» Коцур, Сербія - 15-16 липня
– «Лемківська ватра» у Польщі в Ждині – 19-21 липня
– «Од Русаль до Яна» в с. Зиндранова, Польща - 28-29 липня
– Міжнародний ХХ-й фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» в
Монастириську (Україна) – 2-3 серпня
– 28 Фольклорний фестиваль у Словаччині (Убля) – 4 серпня
– 5-й Львівський обласний фестиваль «Гомін Лемківщини» с. Зимна Вода,
Пустомитівський район – 24-25 серпня
– 16 Фестиваль «Пізнавай та зберігай традиції своїх предків» в с. Орябина,
Словаччина – 17-18 серпня
– 29 конкурсний огляд з художнього читання жінок «Струни серця» Ірини
Ніневицької (Бардіїв, Словаччина) – 14 квітня
– 58 Фестиваль драми і художнього слова ім. Олександра Духновича
(Пряшів, Словаччина) - 14-15 травня
– Фестиваль «Найше нє забудзе» Дюрдьов, Сербія – 19-20 серпня
– 29 Фестиваль духовної пісні у Снині (Словаччина) – 19-20 жовтня
– 47 огляд народних пісень «Маковицька струна» в Бардієві (Словаччина) – 29-30
листопада
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в Пряшеві (Словаччина) – 1 грудня
– Фестиваль «Петровски дзвін» (Хорватія)
(Голови Суб’єктів Федерації, Оргкомітети. Голова СФУЛО, члени Президії, художні колективи.
Відповідно до календаря фестивалів)

24. Організація релігійних та народних свят задля збереження і поширення
лемківських звичаїв і традицій:
– Йорданське водосвяття та Щедрий вечір. Свята вечеря. Вертеп, святковий
концерт, спільне колядування - ОЛК
– Велия, Лемківський Йордан, Лемківське Різдво, Свято Маланки, Лемківскє
Пущаня, Лемківскій Кєрмеш, Коляда в Україні, Польщі, США та ін. країнах.
(Об’єднання Лемків Канади)

Йорданське Водосвяття - Щедрий Вечір 18 січня Toronto (ОЛК)
День Родини на Оселі Лемківщина – 24-го лютого 2019 (ОЛК)
Лемківська Ватра на Оселі Лемківщина 3-5 серпень 2019 ( до затвердження ОЛК)
«По-Ватряне» на Оселі Лемківщина 1 вересень 2019 (ОЛК)
Участь в Українському Фестивалі в Торонто – вересень 2019 (Bloor West Village
Toronto Ukrainian Festival – КУК)
День Подяки на Оселі Лемківщина 14 жовтня 2019 (ОЛК)
(Всі організації. Впродовж року)

25. Проведення Дня родини і Свята св. Миколая – зустрічі-програми для дітей.
(Всі організації. Впродовж року)

26. Проведення майстер-класів писанкарського мистецтва в країнах Суб’єктів
Федерації, VІІІ Всеукраїнського фестивалю «Лемківська писанка» в Україні березень
Всі організації. Впродовж року

27. Участь членів Суб’єктів Федерації в українських заходах: щорічному параді на
Українському фестивалі в Торонто (ОЛК), в Днях української культури в Сербії
(СРР Серії), в інших заходах і маніфестаціях на підтримку України.
Всі організації. Впродовж року

28. Організувати на державному рівні видання друкованої продукції (марки,
конверти, буклети, інформаційні листівки – флаєри тощо) та випуск пам’ятних
медалей до цієї сумної ювілейної дати - ПАТ «Укрпошта» та Національний Банк
України.
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(Голова СФУЛО, Департамент внутрішньої політики ЛОДА, Укрпошта, Нацбанк України. ІІІ
квартал 2019)

29. Звернутися до Міністерства закордонних справ України, Міністерства
культури України, Українського інституту національної пам'яті, Державної
міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних
репресій з вимогою забезпечити в установленому порядку здійснення пошуку,
упорядкування та збереження місць поховань жертв репресій на території
сучасної Польщі, спорудження та відновлення пам’ятників, пам’ятних знаків,
зокрема на місцях спалених українських сіл і знищених православних та грекокатолицьких храмів.
(Голова СФУЛО,ВУТЛ, ОЛП. І півріччя 2019)

30. Активізувати роботу зі збереження українських місць пам’яті за кордоном,
зокрема на територіях, з яких було виселене українське корінне населення.
(Голова СФУЛО,ВУТЛ, ОЛП. Впродовж року)

31. Домогтися внесення на розгляд Консультаційного Комітету Президентів
України та Республіки Польща питання про узгодження на міждержавному рівні
щодо створення рівних умов для встановлення на територіях обох держав
меморіальних таблиць, знаків, стел, пам’ятників.
(Голова СФУЛО,ВУТЛ, ОЛП. Впродовж І півріччя 2019 року)

32. Вивчити питання про можливість участі України в реалізації проекту Уряду
Республіки Польща та польської громадськості про створення Європейського
центру дослідження процесів виселення етнічних українців з території Польщі.
(Голова СФУЛО,ВУТЛ, ОЛП. Впродовж І півріччя 2019 року)

33. Спільно з Урядом Польщі ініціювати вивчення можливості розробки державної
програми етнічного відродження Лемківщини. Зокрема,щодо сприяння
поверненню окремих бажаючих з числа депортованих та їх дітей на свої етнічні
землі, повернення чи відшкодування їхнього майна, лемківських лісів, розвиток
культури і освіти, задоволення релігійних потреб.
(Об’єднання лемків Польщі, Президія СФУЛО. 2019 рр.)

34. Обмін інформацією між Суб’єктами Федерації щодо повернення майна
лемкам,
втраченого
через
депортацію,
на
сайтах:
http://www.lemkounion.republika.pl/
http://www.lemkounion.republika.pl/watra_kwartalnik_archiwum.html
інші сайти.
(Всі організації. Впродовж року)

35. Сприяння поїздкам делегацій лемків на Лемківщину з метою відвідання
храмів, місць захоронень предків та їх відновлення.
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(Голови суб’єктів федерації. Впродовж року)

36. Клопотати перед МЗС України, Посольствами України в державах організацій,
які входять до СФУЛО про підтримку українських громад за кордоном задля
координації їх діяльності з Україною і між собою, активізації підтримки
українською державою українських спільнот, інтеграції закордонних українців у
політичне, економічне, соціальне, культурне, інформаційне життя України, з
метою створення єдиного взаємопов’язаного українського світу, який зможе
протистояти викликам сучасності.
(Голова СФУЛО, Президія СФУЛО. 2019)

37. Продовжити співпрацю з світовими міжнародними організаціями українців
(СКУ, Українська Всесвітня Координаційна Рада та ін.) з метою:
відповідно до Резолюції ХІ Світового Конгресу Українців провести вшанування 75х роковин початку Великого злочину депортації 1944-1951 рр, які заплановані на
9 вересня 2019 р., на міжнародному рівні та закликати Президентів України та
Польщі забезпечити заходи на державному рівні;
об’єднання зусиль світової спільноти по збору свідчень, світлин, інформації,
матеріалів, документів про депортацію;
координації дій та захисту інтересів жертв депортації та їх нащадків у цілому
світі;
порушення перед Президентом України та Верховною Радою України, а також
перед Президентом Польщі, Сеймом та Сенатом Польщі питання про потребу
засудження на державному рівні Великого Злочину Депортації 1944-1951 рр. (усіх
його етапів – 1944-1946, 1947, 1951 р.), як злочину проти українців і злочину
проти людяності, рівно як і всіх угод, які спричинили цю трагедію, а також про
потребу прийняття Закону про депортацію для унеможливлення повторення
подібних трагедій у майбутньому;
(Голова СФУЛО, Члени Президії СФУЛО, СКУ. Впродовж року)

38. Створення туристично-екскурсійних турів та літніх таборів на Лемківщині з
метою ознайомлення з землею предків та їх матеріальною і духовною спадщиною.
Проекти: «Стежками Антонича до рідного порога», «Паломництво на гору Явір»,
«Ватряне поле в Ждині» тощо.
(Об’єднання лемків Польщі. Молода Лемківщина. ФДЛ у Львові. 2019 рік)

– організація поїздок лемків, зокрема молоді, в Польщу і в Україну до рідних країв
і до родин – «Heritage Tours»;
(Організація Оборони Лемківщини в США, Об’єднання лемків Канади,
Сербії, Словацької республіки, Хорватії. 2019-2022 рр.)

Союз русинів українців
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– створення спільних літніх відпочинкових шкіл-таборів для дітей з лемківських
родин Польщі, які володіють лемківською говіркою, та дітей з лемківських родин
інших країн з метою навчання їх лемківської мови і традицій у вільному дитячому
спілкуванні.
(Об’єднання лемків Польщі. Молода Лемківщина, Львів. 2018-2022 роки)

39. Робота з молодіжними організаціями.
А) Створення міжнародної молодіжної гілки СФУЛО: створення і затвердження її
Статуту, визначення основних напрямів діяльності «Молодої Лемківщини» у світі
(коріння, генеалогія, депортація, історія, підвищення лемківської свідомості серед
молоді тощо).
(Президія СФУЛО. Товариства «Молода Лемківщина» у світі і в Україні. 2019 р.)

Б). Обмін молодіжними делегаціями з метою встановлення взаємних контактів та
співпраці.
(Товариства «Молода Лемківщина». 2019 р.)

В). Організація міжнародних та регіональних молодіжних конференцій, круглих
столів, дискусій, лекцій, інтерв’ю, вечори пам’яті тощо на теми депортації лемків з
рідного краю у 1944-1947 роках, а також вивчення і популяризації матеріальної
та духовної спадщини лемків.
(Товариства «Молода Лемківщина» у світі і в Україні. 2019 р.)

Г) Налагодження співпраці «Молодої Лемківщини» з СУМ: координовані програми,
інтерв’ю, навчальні матеріали, лекції тощо.
(Товариства «Молода Лемківщина». 2019 р.)

Д) Вивчення можливості запровадження нового виду членства в організації через
інтернет для ширшого залучення молоді.
(Товариства «Молода Лемківщина». 2019 р.)

Е). Розважально-пізнавальні заходи (традиції, звичаї): молодіжні ватри,
колядування, вертепи, маланки, лемко-співи, забави, поїздки, турпоходи,
фотоекспедиції, конкурси на кращий лемківський твір тощо.
(Товариства «Молода Лемківщина». 2019 р.)

Є). Проведення в період фестивалів серії лекцій, програм, виставок, майстеркласів, інформаційних столів тощо на теми депортації лемків з рідного краю у
1944-1947 роках, а також вивчення і популяризації матеріальної та духовної
спадщини лемків.
(Оргкомітети фестивалів. 2019 р.)

40. Сприяння діяльності Міжнародного історико-краєзнавчого табору-експедиції
„Вирій” на теренах етнічних українських земель на Закерзонні.
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(Президія СФУЛО. Постійно)

41. Робота по вшануванню видатних лемків та лемківських колективів, видатних
ювілярів:
1. Встановлення відзнаки «Почесний діяч СФУЛО».
2. Створення Книги гордості лемків.
3. Створення Історії СФУЛО у описі та світлинах.
4. Нагородження
творчості.

визначних

колективів

художньої

лемківсько-русинської

(Президія СФУЛО. 2019)

42. Інформаційна робота:
а) продовжити випуск «Вісника СФУЛО»;
б) продовжити ведення сторінок СФУЛО у мережі Фейсбук – офіційна СТОРІНКА
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань:
- відкрита ГРУПА СФУЛО у Фейсбуці «Світова Федерація Українських Лемківських
Об’єднань»
- офіційний сайт СФУЛО
(Голова СФУЛО, А. Пеляк, редколегія,«Молода Лемківщина», Львів. Впродовж року)

в) організація лемківського радіо в Україні;
(«Молода Лемківщина», 2019 р.)

г) випуск часописів та журналів: журнал Лемківщина» - ООЛ, газета «Дзвони
Лемківщини», щорічник «Лемківський календар» - ВУТЛ, бюлетень «Глас Союзу» СРУ Сербії, квартальник «Ватра» - ОЛ Польщі та ін.
(Редколегії організацій, Впродовж року)

43. Видавнича діяльність.
1. Видання книги про історію лемків в Америці (церкви, оселі, організаційні рухи,
спільноти тощо).
2. Видання лемківського словника Петра Пиртея.
3. Видання лемківської літератури та часописів.
(ФДЛ у США, Канаді, Львові. 2019 р.)

44. Фінансова підтримка наукових інституцій:
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діяльності Центру дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя;
запровадження наукових ґрантів для дослідження теми депортації лемків у 19441947 роках.
(Президія СФУЛО. 2019 р.)

45. Заходи по ремонтах/реконструкціях:
(по проектах з попереднім встановленням фінансових затрат)

а) ремонти церков на Лемківщині;
б) ремонти цвинтарів на Лемківщині;
в) встановлення пам’ятних хрестів на цвинтарях і біля церков на Лемківщині;
г) інші

46. Організаційна робота:
1. Розробка та затвердження Положень про відповідального секретаря, скарбника,
заступника по континенту, про контрольну комісію, про міжнародну «Молоду
Лемківщину» для відповідного розподілу обов’язків та організації роботи Президії.
(Відповідальний секретар. 2019)

2. Розробка і затвердження символіки СФУЛО: емблема, хоругва, прапор.
(Оргкомітет СФУЛО. 2019)

3. Створення бібліотеки та архіву СФУЛО.
(Оргкомітет СФУЛО. 2019)

Ярослава ГАЛИК,
Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань (СФУЛО)

78
ЗВІТИ
ЗВІТ
Громадської спілки «Світова Федерація Українських Лемківських
Об’єднань»
за ІІ півріччя 2018 року

З великою повагою і найкращими побажаннями
Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань Ярослава Галик

В ІІ півріччі 2018 року СФУЛО була проведена така робота:
20.07.2018 р. в Ждині у Польщі після урочистого
запалення ХХХVІ Лемківської ватри відбулося
засідання Президії СФУЛО під керівництвом голови
Ярослави Галик. В роботі засідання прийняв участь
народний депутат України Андрій Антонищак.
На порядок денний було винесено низку важливих
питань, зокрема: звіти за півріччя, підведення
підсумків
Конкурсу
на
кращий
символ
"75
депортації", обговорення проекту Постанови ВР та
звернення до Президента України щодо відзначення
на державному рівні 75-х роковин початку
депортації, стан справ у ряді організацій та
координація їх дій і низка інших. Робота засідання
була конструктивною і плідною.
Народний депутат України Антонищак А. Ф. повідомив, що 13.07.2018 р. у
Верховній Раді України був зареєстрований проект Постанови Верховної України
№ 8603 «Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації
автохтонних українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»., під яким поставили свої
підписи понад 90 народних депутатів України.
21.07.2018 в рамках Лемківської ватри в Ждині відбувся круглий стіл на тему:
"Стан і перспективи діяльності Суб’єктів федерації та визначення спільних
дотичних напрямів їх роботи» за участі науковців країн-суб’єктів та членів
Президії СФУЛО. Модератором круглого стола виступав голова Союзу русинів
українців Сербії Богдан Виславський. Вступне слово мала голова СФУЛО Ярослава
Галик. У роботі круглого стола взяв участь народний депутат України Андрій
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Антонищак, відомий публіцист і письменник Дюра Латяк із Сербії, колишній
довголітній голова ОЛП Стефан Гладик та інші. Вдалося обговорити низку
нагальних проблем та визначено першочергові напрями роботи СФУЛО на
перспективу.
Крім того, Ярослава Галик взяла участь в урочистому відкритті Лемківської Ватри
в Ждині та виступила перед лемками світу з вітальним словом.
В липні продовжувалася робота по організації Міжнародної науково-практичної
конференції «Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального
виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»: були
надруковані й розіслані Запрошення на конференцію та надруковані Програми
конференції. Укладена Угода з Львівською ОДА про фінансування конференції та
розроблено кошторис. Укладені угоди з чотирма підприємницькими організаціями
Львова про забезпечення конференції канцтоварами, харчуванням учасників,
нічлігом та здійснення друку запрошень, бейджиків, програм та виготовлення
банерів. Розпочалася робота по збору доповідей для друку збірника та організація
роботи з видавництвом.
24.07 була надіслана відповідь Лемківській Фундації Канади на її усний запит
щодо неприйняття її суб’єктом федерації на VI Конгресі СФУЛО - на підставі
рішення засідання Президії СФУЛО від 20.07.18р.
В липні-серпні на Українському радіо транслювалися три радіопередачі-інтерв’ю
голови СФУЛО Я. Галик під рубрикою журналістки С. Гаєвської «Про все і не
тільки»: 1 – «СФУЛО, завдання, діяльність, перспективи», 2 – «Лемківщина, люди,
історія, культура, збереження та примноження», 3 - «Тотальне виселення етнічних
українців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя, Надсяння, Західної Бойківщини,
Любачівщини у Польщі в 1944-1951рр.».
5-6 серпня відбувся ХІХ Всеукраїнський фестиваль "Дзвони Лемківщини" в
Монастириськах. Голова СФУЛО взяла участь в урочистій ході в місті, у відкритті
фестивалю в Лемківському Селі і виступила з вітальним словом.
15-17 серпня голова СФУЛО відвідала Київ. Впродовж цього візиту 16 серпня
відбулася розширена нарада в МЗС України у Києві на рівні заступника Міністра
МЗС України при участі голови СФУЛО та завдяки підтримки Народного депутата
Андрія Антонищака. Нарада була організована за результатами засідання Президії
СФУЛО і Круглого стола 20-21.07 в Ждині і була спрямована на покращення
співпраці з МЗС та підтримки діяльності громадських організацій Федерації.
Голови Суб’єктів федерації повинні були подати для МЗС календар подій, на яких
бажана присутність дипломатів. Проте ніхто не надіслав цього календаря.
15 серпня 2018 року у Києві в Секретаріаті Адміністрації Президента було
зареєстроване Звернення СФУЛО до Президента України П. Порошенка про
необхідність відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації
автохтонних українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя,
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Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. та прийняття відповідного
Указу Президента. Також на розгляд Президента подано проект Указу
Президента, який було обговорено та затверджено на засіданні Президії СФУЛО
20.07.2018р. в Ждині. Весь обсяг заходів до 75-ої річниці початку депортації
викладено СФУЛО в проекті Указу Президента.
Крім того,
державних
найбільша
клопотання

в липні голова Федерації звернулася з листами до голів обласних
адміністрацій західних областей України, де сконцентрована
кількість депортованих та їх нащадків, про підтримку цього
СФУЛО перед Президентом України.

Під час перебування в Києві подано Листа голові Верховної Ради України Парубію
А. В. про підтримку Верховною Радою проекту постанови № 8603 «Про
відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації автохтонних
українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944-1951 рр.». Успішно пройшла зустріч з народними депутатами
щодо підтримки проекту постанови №8603.
Також голова СФУЛО мала зустрічі з деканом історичного факультету Київського
НУ ім. Т. Шевченка проф. І. Патриляком, з проф. В. Сергійчуком, іншими
науковцями щодо участі в конференції.
3 серпня 2018 року у відповідь на Звернення голови СФУЛО до Президента СКУ
Евгена Чолія від 29 червня 2018 року рішенням Ради директорів СКУ було
відновлено членство СФУЛО зі статусом світової організації в Світовому Конгресі
Українців.
Спрямовано 2 листи Президенту КУК Павлу Ґроду з проханням про підтримку та
запрошення на конференцію.
В серпні голова СФУЛО зібрала наукові статті 27-ми доповідачів до конференції,
упорядкувала їх і подала збірник матеріалів до друку. До збірника увійшла також
доповідь Я. Галик на конференції та її Передмова до збірника. Вкінці серпня
збірник вийшов з друку накладом 270 примірників і був представлений на
конференції. Фінансування для друку збірника в сумі 15000 грн. було залучено
клопотаннями голови СФУЛО шляхом прямого фінансування Львівською ОДА
видавництву «Левада».
З ініціативи СФУЛО у серпні до 120-річчя з дня відходу до вічності в Унівському
монастирі на фасаді у внутрішньому дворі встановлено меморіальну таблицю з
барельєфом Митрополита Галицького, Кардинала УГКЦ Сильвестра Сембратовича,
вихідця з Лемківщини. Скульптор Я. Скакун, архітектор О.Скоп. Також
відновлено пам'ятник Митрополиту біля мурів монастиря. Роботи здійснено
коштом Львівської ОДА за клопотанням СФУЛО.
Активну підтримку голови СФУЛО перед Міністром культури України і
представлення (голова СФУЛО - через Львівську ОДА) авторки до державної
нагороди отримав грандіозний мистецький проект - драма-концерт «Вигнані з
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раю» заслуженої артистки України Галини Баранкевич, провідної актриси ІваноФранківського драмтеатру, лемкині за походженням, члена Правління ІваноФранківської ОО «Лемківщина».
Подією 2017 року для виселених та нащадків став фільм «Евакуйовані назавжди»,
створений студією «Апостол» в Івано-Франківську і який нині доступний для
загального перегляду в мережі Інтернету. Нині СФУЛО клопочеться про створення
повномасштабного документального фільму про виселення українців Польщі в
1944-1951 рр., але для цього необхідні чималі фінансові ресурси.
26-27 серпня 2018 в с. Зимна Вода Львівської обл. відбувся ІV обласний фестиваль
«Гомін Лемківщини», в урочистому відкритті якого взяла участь голова СФУЛО і
виступила з привітальною промовою.

7 вересня 2018 року в центрі Митрополита Андрея Шептицького Українського
Католицького Університету (м. Львів, вул. Козельницька, 4) успішно відбулася
Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Суспільно-історична та
політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель
Лемківщини,
Надсяння,
Холмщини,
Підляшшя,
Любачівщини,
Західної
Бойківщини у 1944-1951 рр.». Ініціатором і головним організатором конференції
виступила
Світова
Федерація
Українських
Лемківських
Об’єднань.
Співорганізатори конференції: Львівська обласна державна адміністрація,
Львівська обласна рада, Український Католицький Університет, Центр
дослідження
українсько-польсько-словацького
пограниччя,
Всеукраїнська
правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса.
Конференція проводилася за підтримки: Міністерства освіти і науки України,
Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури України,
Українського інституту національної пам’яті, Світового Конгресу Українців,
Української Всесвітньої Координаційної Ради, Української Федерації Америки.
Велика підготовча робота по організації цієї конференції тривала впродовж
лютого-вересня 2018 року. До програми конференції було внесено 30 доповідей
(+1 додатково), з них 3 співдоповіді мали по 2 автори. Модераторами конференції
були о. Богдан Прах, Богдан Моркляник та Ярослава Галик.
В конференції взяли участь 32 доповідачі: науковці, дослідники, громадські діячі з
України, Польщі, Словаччини, Канади, зокрема 10 докторів наук та 13 кандидатів
наук. Серед них – провідні історики зі світовим іменем: академік АН ВШ України,
доктор історичних наук, професор Володимир Сергійчук, Київ, Україна; доктор
філософії, професор Богдан Прах, Львів, Україна;• доктор історичних наук,
професор Іван Патриляк, Київ, Україна;• доктор габілітований, професор Богдан
Гальчак, Канада-Польща; доктор філософії, доктор історичних наук Мирослав
Сополига, Свидник, Словаччина та інші.
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Конференцію привітали вітальними листами: Блаженніший Святослав, глава
УГКЦ; Евген Чолій, Президент СКУ; Тарас Багрій, Президент Конгресу Українців
Канади в Торонто; Олег Березюк, народний депутат України; Андрій Сподарек,
Голова Об’єднання Лемків Канади; Марк Гованський, Президент Організації
Оборони Лемківщини в США, член Президії СФУЛО; Андрій Хомик, Голова
Фундації дослідження Лемківщини в США, член Президії СФУЛО та ін. На
конференцію прибуло 138 гостей та учасників конференції.
Урочисту академію відкрила і модерувала голова СФУЛО Ярослава Галик.
Прозвучав Державний Гімн України та урочиста пісня Лемківщини «Гори наши» у
виконанні народного ансамблю пісні і танцю «Лемковина», Львів (керівник Юрій
Кондратенко).
Роботу конференції благословили о.-доктор Богдан Прах, о.-доктор Роман
Шафран, о. Тарас Грем. Під час молитви присутні пом’янули всіх українців –
вихідців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини, які стали жертвами депортацій 1944-1951 років і вже відійшли у
вічність. Учасники «Молодої Лемківщини» поклали квіти до пам’ятного знака
жертвам депортації.
О.-доктор Роман Шафран виголосив привітання Верховного Архиєпископа КиєвоГалицького, Блаженнійшого Святослава Шевчука. З вітальним словом до
учасників конференції звернулася заступник голови Львівської ОДА Мар’яна
Вільшинська.
В роботі конференції взяли участь Народні депутати України Андрій Антонищак
та Роман Матківський. Народний депутат України Андрій Антонищак привітав
учасників конференції та вручив Грамоти Верховної Ради України «За заслуги
перед українським народом» та пам’ятні відзнаки голові ГС СФУЛО Ярославі Галик
та активним членам спілки Мирославу Дмитраху та Галині Баранкевич.
Вітальне слово Президента СКУ Евгена Чолія виголосила голова СФУЛО Ярослава
Галик, адже СФУЛО є членом Світового Конгресу Українців.
З виголошенням привітання до конференції від Першого віце-прем'єр-міністра –
Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Голови Всеукраїнської
правозахисної організації «Меморіал» ім. Василя Стуса Кубіва Степана Івановича
виступив заступник голови «Меморіалу» Богдан Моркляник.
Конференцію привітав Директор Українського Інституту національної пам’яті
Володимир В’ятрович (озвучила Ганна Байкєніч, завідувач сектору Управління
наукового забезпечення політики національної пам’яті Українського інституту
національної пам’яті). Від Ліги Українців Канади та від Об’єднання Лемків Канади
з вітальним словом виступив Богдан Чернявський. Від Об’єднання Лемків Польщі
мав вітальне слово Степан Гладик. Голова СФУЛО виголосила подячні слова
учасникам та організаторам конференції. У роботі конференції взяли участь:
Кшиштоф Яховіч - консул РП у Львові, Зиновій Гошовський - радник
представництва МЗС України у Львові, Мирослава Туркало - директор
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департаменту культури, національностей і релігій ЛОДА, а також представники
преси. На конференцію прибули делегації Івано-Франківської, Львівської,
Тернопільської, Вінницької обласних, районних первинних громадських
організацій Всеукраїнського товариства «Лемківщина» з очільниками організацій,
Київського товариства «Лемківщина» ім. Б.І. Антонича, Об'єднання товариств
депортованих українців «Закерзоння»,очільники Львівської, Київської, Рівненської,
Волинської обласних організацій «Холмщина» з делегаціями, керівники обласних
організацій «Надсяння» з делегаціями, очільники обласних організацій
Бойківщина» з делегаціями, керівники Львівського обласного товариства
«Любачівщина» з делегацією.
На конференції був представлений науковий збірник доповідей, поданих на
конференцію, на 330 стор., до якого увійшло 27 статей. Упорядником цього
збірника та організатором його друку була голова СФУЛО Ярослава Галик. Ще три
статті були представлені безпосередньо на конференції.
Голова СФУЛО Ярослава Галик, член Національної Спілки краєзнавців України,
виступила з доповіддю «Тотальне вигнання українців-автохтонів з їх етнічних
земель у Польщі в 1944-1951 рр.: необхідність засудження злочину та відновлення
історичної правди».
Конференція була покликана узагальнити і підсумувати здійснену попередню
колосальну науково-дослідницьку роботу, а її висновки повинні послужити
основою для встановлення історичної правди про трагедію тотального вигнання
автохтонних українців з їх етнічних земель в Польщі у 1944-1951рр. та
засудження на державному рівні усіх етапів депортації як злочину проти
українців і злочину проти людяності з відновленням прав потерпілих як жертв
політичних репресій тоталітарних режимів.
Конференція прийняла Резолюцію, а також Звернення до Президента України П.
Порошенка, Прем’єр-Міністра України В. Гройсмана, Голови Верховної ради А.
Парубія. Ці документи разом із Збірником матеріалів конференції були розіслані
адресатам.
9 вересня голова СФУЛО взяла участь в меморіальних заходах у м. ІваноФранківську біля лемківської церкви Святих Кирила і Методія, які були
приурочені Дню Пам'яті примусового виселення етнічних українців з території
Польщі у 1944-1951 роках.
18 вересня у Верховній Раді України групою народних депутатів був
зареєстрований законопроект № 9095 про внесення змін до Закону України "Про
відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" щодо визнання
депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово
переселені з території Польської Народної Республіки.
22 вересня голова СФУЛО взяла участь в Колегії ВУТЛ у Львові.
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У липні 2018 р. голова СФУЛО в результаті перемовин з Українською Громадою
Республіки Хорватія отримала запрошення відвідати УГРХ та взяти участь в
культурно-мистецькому заході. Запрошено також для участі у заході художній
колектив чи окремого учасника з України. Тому після тривалих пошуків
погодилася на поїздку Леся Мацьків-Горлицька з Тернопілля, відома лемківська
співачка. Внаслідок пошуку спонсорів для фінансування поїздки артистки
вдалося залучити деякі прямі кошти спонсорів, а також 2000 грн. на рахунок
СФУЛО.
5-8 жовтня голова СФУЛО відвідала з візитом українські лемківські організації в
Липовлянах, в Республіці Хорватія (УГРХ) на запрошення голови культурнопросвітнього товариства (КПТ) «Карпати» Івана Семенюка для участі у
міжнародній маніфестації «Вечір української пісні і танцю в Липовлянах», а також
з метою налагодження співпраці. В рамках візиту мала ділову зустріч з активом
Української Громади Республіки Хорватія та КПТ «Карпати» Липовляни. В зустрічі
взяли участь голова УГРХ Михайло Семенюк, голова КПТ «Карпати» Іван Семенюк,
член Президії СФУЛО, голова Союзу русинів українців Сербії Боглан Виславський
та член управи СРУС Тарас Чапко, голова міста Липовляни Нікола Горват,
представники духовенства, члени управи УГРХ, активісти, лемки, походженням з
Ясло, Кросно, Котаня, які мешкають у цьому краї.
Голова СФУЛО взяла участь в покладанні квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку в
Липовлянах, відвідала греко-католицьку церкву, якій вже понад 100 років.
Ознайомилася з літературними виданнями та народною творчістю місцевих
митців. Була приємно вражена лемківськими писанками, ляльками, вишивками,
а також літературною творчістю. Алекса Павлешин видав книги «Липовлянські
писанки», «Малий словник лемківського говору української мови ЛЕМ», Іван
Семенюк – «25 років КПТ українців «Карпати» Липовляни», Борис Ґралюк – «100
років української греко-католицької церкви Липовляни», о. Роман Мизь «Українці
в Липовлянах і Новой Субоцкой» та інші.
П. Ярослава Галик мала честь відкрити Вечір української пісні і танцю та
виступити з вітальним словом. На Вечорі з великим успіхом виступала відома
лемківська співачка з Тернопілля (Бучач) Леся Мацьків-Горлицька з низкою
лемківських українських пісень. В концерті взяли участь дитячі танцювальні
колективи, хорові та вокальні групи КПТ «Карпати» (Липовляни), «Україна»
(Славонський Брод), «Тарас Шевченко» (Баня Лука) та інші, а також концертні
групи з Італії та Боснії, хор австрійсько-німецької меншини міста та інші.
Український культурний захід в Липовлянах пройшов з великим успіхом і зібрав
повну залу глядачів.
20 жовтня голова СФУЛО відвідала свято відзначення 30-річчя Львівської обласної
громадської організації Всеукраїнського товариства "Лемківщина", яке відбулося у
Львові в драмтеатрі ім. М. Заньковецької, і виступила з вітальним словом перед
лемками Львівщини та вручила Подяки активістам ЛОО та «Молодої Лемківщини».
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27 жовтня 2018 року голова СФУЛО побувала в с. Команча в Польщі на
Лемківщині і взяла участь в заходах до 100-річчя ЗУНР. Тут біля могили о.каноніка Омеляна Каленюка відбулося урочисте відзначення 100-річчя створення
Повітової Української Національної Ради для Сяніцького повіту у Вислоку Великім,
що відома як Команчанська Східно-Лемківська республіка, яка ухвалила своє
приєднання до Західно-Української Народної Республіки.Обіч могили о. О.
Каленюка встановлено пам’ятну дошку "Пам’ятник відновлено до 100-річчя
проклямації Команецької республіки. 4.ХІ.1918 - 24.І.2018. Загиблим Вічная
Пам’ять!". Урочистий молебень і поминальну панахиду біля могили о.-каноніка
Омеляна Каленюка та Ірини Каленюк відправили о.-доктор Богдан Прах, ректор
УКУ, парох Команчі о. Андрій Журав, парох Мокрого о. Богдан Кішко, та о.
капелян Мирон Михайлишин. З України прибула делегація, в складі якої була
заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук, голова СФУЛО
Ярослава Галик, голови товариств депортованих українців: "Лемківщини" - Степан
Майкович (Львів) і Оксана Данилів (Івано-Франківськ), "Любачівщини" - Богдан
Парадовський, "Надсяння" - Соломія Риботицька та інші.

2-4 листопада 2018 року голова СФУЛО Я. Галик побувала в м. Долина на
Прикарпатті, де проходила Зустріч Молодих Лемків у рамках проекту "Ми лемки!". Вона виступила з доповіддю в сесії "Збереження історичної пам’яті".
Організатором заходу виступила молода лемкиня Євгенія Бардяк, голова ІваноФранківської ОО "Молода Просвіта". На зустріч прибули молоді лемки Львівщини,
Тернопілля, Прикарпаття. В роботі заходу взяли участь: Ігор Любчик, к.і.н., доцент
ІФМНУ ("Огляд історії лемків"), Галина Баранкевич, заслужена артистка України
("Пам’ятати і відроджувати...") та інші. Привітали молодь міський голова Долини
В. Гаразд, голова ОО"Лемківщина" О. Данилів. Програма заходу цікава і
пізнавальна, спрямована на згуртування молодої лемківської спільноти та
організацію діяльності задля збереження та популяризації лемківської історії та
культури.
8 листопада 2018 року Верховною Радою України була прийнята Постанова ВРУ
«Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації етнічних
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944-1951 рр.», якою зокрема було встановлено День пам’яті
примусового виселення етнічних українців з історичних етнічних земель щорічно
в другу неділю вересня, рекомендовано Президенту України оголосити в Україні
2019-й рік Роком Справедливості щодо депортованих українців.
10 листопада в Івано-Франківську відбувся концерт-фест «Лемківска осьін», на
якому голова СФУЛО виступила з вітальним словом.
18 листопада відбувся VІІ З’їзд лемків України в Тернополі. Голова СФУЛО взяла
участь в роботі з’їзду, привітала його учасників та виступила з короткою
доповіддю.
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За дорученням делегатів з’їзду голова СФУЛО підготувала і подала для
затвердження на колегії ВУТЛ Звернення до народних депутатів України про
підтримку у Верховній Раді та прийняття законопроекту №9095.
Для виконання Постанови ВРУ №8603 голова СФУЛО в листопаді розробила
пропозиції про заходи у 2019 році для оргкомітету Кабміну, узгодила їх з головою
ВУТЛ.
20. 11 відправлено листи Першому віце-прем'єр-міністру – Міністру економічного
розвитку і торгівлі України, Міністру Інформаційної політики, Українському
Інституту Національної Пам’яті та Міністру культури з пропозиціями щодо
виконання Постанови від 8.11.2018 р.
Як вже було вказано вище, 3 серпня 2018 року Рішенням Ради директорів СКУ
було відновлено членство СФУЛО зі статусом світової організації в Світовому
Конгресі Українців.
24-27 листопада 2018 року в Києві відбувся ХІ Світовий Конґрес Українців, на
який за квотою СФУЛО запрошувалося 25 делегатів. Проте реєстрація делегатів
була платною - реєстраційний внесок становив 350 кан. доларів. Це стало певною
перепоною для реєстрації делегатів. Тому голова СФУЛО звернулася за допомогою
до спонсорів і за спонсорські кошти здійснила реєстрацію себе як голови СФУЛО
та п. Венгриновича Олександра як делегата від ВУТЛ. Залученим спонсором були
внесені реєстраційні внески за обох делегатів в сумі 650 канадських доларів (325
кан. дол. за 1 делегата зі знижкою за вчасну оплату). Також голова СФУЛО на
прохання СРУС звернулася до екзекутивного директора СКУ з проханням
вирішити питання про безоплатну реєстрацію делегата від цієї організації. Їм була
надана певна знижка.
У жовтні напередодні Конгресу голова СФУЛО підготувала (за власні кошти)
відеоролик і подала до СКУ «Відеозвіт про діяльність СФУЛО», а також Звіт про
роботу СФУЛО за 2013-2018 рр. для друку в Збірнику ХІ Світового Конґресу
Українців.
Також, підтримуючи клопотання Об’єднання Лемків Канади (ОЛК), голова СФУЛО
направила до СКУ подання на нагородження медаллю св. Володимира Великого п.
Максима Маслея – багаторічного члена ОЛК, колишнього довголітнього члена
Комісії Людських і Громадянських Прав СКУ, співзасновника і члена Президії
Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань – за подвижницьку
ціложиттєву, постійну працю, присвячену протидіям злочинної «Акції «Вісла»,
боротьбі за права виселенців із Закерзоння і збереження культури автохтонних
українців Закерзоння, а особливо з Лемківщини.
Рішенням від 16 листопада 2018 р. Рада директорів СКУ п. Маслей Максим був
нагороджений медаллю св. Володимира Великого за особливий внесок у
піднесення іміджу СКУ, розбудову українського громадського життя в діаспорі та
підтримку України.
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З 24 по 28 листопада Я. Галик перебувала в Києві для участі в ХІ Світовому
Конґресі Українців.
24. 11. вона взяла участь в заходах міжнародного форуму до 85-х роковин
Голодомору 1932–1933 років – геноциду Українського народу«Україна пам’ятає,
світ визнає»: Засідання Міжнародного форуму за участі Президента України та
глав іноземних держав; Хода учасників Форуму до Меморіалу жертв Голодомору;
Жалобні заходи із оголошенням 0 16.00 загальнодержавної хвилини мовчання.
Акція «Запали свічку».
Делегатами Конґресу від Світової федерації українських лемківських об’єднань як
складової організації СКУ були: голова СФУЛО Ярослава Галик; від
Всеукраїнського товариства «Лемківщина» (ВУТЛ) - Олександр Венгринович; від
Союзу русинів-українців Словацької Республіки (СРУСР) – Віктор Бандурчин; від
Союзу русинів-українців Сербії – Соня Паплацко. Українську Громаду республіки
Хорватія представляли голова Михайло Семенюк та його заступник Славко Бурда.
Делегатом Конґресу був Богдан Чернявський, член управи Об’єднання Лемків
Канади та Ліґи українців Канади.

25 листопада голова СФУЛО виступила на пленарному засіданні з ініціативою
включити до Резолюції Конґресу такі питання:
1. Закликати Верховну Раду України прийняти закон про засудження злочину
тотального примусового виселення етнічних українців з їх споконвічних земель т.
зв. Закерзоння, вчиненого тоталітарними комуністичними режимами проти
українців за національною ознакою, та надання виселеним статусу депортованих
як
жертв
політичних
репресій.
2. Провести широкі меморіальні та інформаційні заходи до 75-х роковин початку
депортації у 2019-му році, який Постановою ВРУ №8603 від 8.11.2018 р.,
оголошений Роком Справедливості для депортованих, на міжнародному рівні.
27 листопада на ХІ Світовому Конґресі Українців делегат Конґресу, голова СФУЛО
Ярослава Галик взяла участь в сесії "Політика української національної пам’яті у
світовому вимірі" з доповіддю "Відновлення і збереження національної пам’яті про
злочинні масштабні депортації етнічних українців Лемківщини, Холмщини,
Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-1951 роках" та
виступила з підтримкою своїх пропозицій до Резолюції Конгресу через рішення
Круглого столу.
В результаті ХІ Світовий Конґрес Українців включив до Резолюції Конґресу ці
пропозиції такими пунктами:
- Світовий Конґрес Українців закликає ВРУ прийняти закон про визнання
злочином тотальне вислання етнічних українців Лемківщини, Холмщини,
Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-1951 роках як
злочин тоталітарних комуністичних режимів;
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- Світовий Конґрес Українців закликає гідно відзначити: (у списку-календарі):
– 75-ліття початку депортації етнічних українців Лемківщини, Холмщини,
Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-1951 роках;
- Провести до 75-х роковин початку депортації етнічних українців Лемківщини,
Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 19441951 роках (9 вересня 1944р.-9 вересня 2018р.) заходи на міжнародному рівні.
Також в рамках ХІ Світового Конґресу Українців 27.11.2018 р. відбувся круглий
стіл "Розвиток українських громад у Східній Європі", на якому виступив з
доповіддю член КК СФУЛО, заступник голови СРУСР Віктор Бандурчин. З його
ініціативи до Резолюції Конґресу внесено наступну пропозицію, яку було прийнято
конгресом:
- Створити комісію з питань українського автохтонного населення та
напрацювати концепцію щодо актуального стану автохтонів, порушувати
питання автохтонів в органах державної влади.

На круглому столі також виступив з доповіддю Славко Бурда (Українська Громада
Республіки Хорватія), Петро Тима (Об’єднання українців у Польщі) та інші.
Світовий Конґрес Українців за поданням Я. Хортяні також нагородив Славка
Бурду медаллю св. Володимира Великого за особливий внесок у піднесення іміджу
СКУ, розбудову українського громадського життя в діаспорі та підтримку України.
Соня Паплацко ,член Союзу Русинів Українців Сербії, була наймолодшим
делегатом ХІ Світового Конгресу Українців від Світової Федерації Українських
Лемківських Об’єднань. СФУЛО великі надії покладає на молодь, має програмну
мету - створення міжнародної молодіжної гілки СФУЛО. Задля вивчення цього
питання Соня Паплацко взяла участь в сесії «Зміцнення світового українського
молодіжного руху – шляхи розбудови молодіжних та студентських організацій у
діаспорі», а також у роботі круглого столу «Розвиток українських громад в Східній
Європі».
28 листопада Я. Галик в Києві мала планові ділові зустрічі з В. Вятровичем,
директором УІНП; Б. Моркляником, заступником голови «Меморіалу;, Р.
Князевичем, народним депутатом України щодо прийняття законопроекту №9095,
виконання Постанови ВРУ №8603.
4 грудня на запрошення МІОК (Ірина Ключківська) у Львові голова СФУЛО взяла
участь у зустрічі «Просвіта в Аргентині: шлях тривалістю в століття» за участю
Юрія Данилишина, голови українського товариства «Просвіта» в Аргентині»
З метою гідної підготовки до відзначення трагічної 75-ої
депортації українців-автохтонів з їх етнічних земель у Польщі у
увіковічення пам’яті про трагедію депортованих сотень
Закерзоння, голова СФУЛО звернулася до Львівської ОДА листом

річниці початку
1944-1951 рр. та
тисяч українців
№ 7/024-1 від 12
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грудня 2017 року про підтримку на державному рівні видання друкованої
продукції (марки, конверти) та випуск ювілейних монет та з проханням надіслати
листи сприяння на ПАТ «Укрпошта» та на Національний Банк України для
включення до тематичних планів на 2019 рік. Ця ініціатива була підтримана
головою Львівської ОДА.
Листом начальника департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА
О. Березюк від 28.12.2017 р. було повідомлено голову СФУЛО: « Стосовно видання
марки, маркованого конверту та випуску ювілейних монет повідомляємо, що
згадані заходи будуть включені до пропозицій до тематичних планів на 2019 рік».
Також були неодноразові усні підтвердження про включення до планів Укрпошти
і Нацбанку.
Відповідно 20.08.18 листом через електронну пошту і 30.08.18 особистим
поданням листа голова СФУЛО звернулася до начальника департаменту з метою
підтвердження включення до планів і подала фотографії логотипів для конвертів,
марок і монет. Галик отримала запевнення у цьому питанні. Проте, як виявилося,
безпідставне.
5 грудня голова СФУЛО мала зустріч з новим начальником департаменту
внутрішньої політики Львівської ОДА Андрієм Ковальським щодо друку через
Укрпошту конвертів і марок «75 депортації» та виготовлення Нацбанком
ювілейних монет.
З’ясувалося, що листом керівництва Нацбанку від 12.11.2018 р. до голови ЛОДА
було відмовлено у виготовленні цих ювілейних монет, випуск яких не було
включено до плану на 2019 рік, який був затверджений ще у квітні 2018 р.
5.12.2018 р. для з’ясування та вирішення цього питання голова СФУЛО зустрілася
з головою Львівської ОДА О. Синюткою. В результаті були направлені повторні
листи голови ЛОДА до цих установ на підставі Постанови ВРУ №8603.
В цей же день голова СФУЛО також мала зустріч з директором Львівської
Укрпошти М. Ростовим щодо друку конвертів і марок. Питання було вирішене
позитивно щодо друку маркованого конверта.
Щодо виготовлення монет, то від керівництва Нацбанку було отримано листа від
18.12.2018 р. про те, що Національним банком України прийнято рішення про
випуск монет тільки до 100-річчя подій, і було повторно відмовлено СФУЛО у
виготовленні монети
«75 депортації». Проте рекомендовано замовити
виготовлення медалей за кошти замовника. Зараз вивчається питання щодо
замовлення в Нацбанку пам’ятних медалей.
5 грудня Я. Галик мала зустріч з директором Інституту народознавства НАН
України у Львові академіком Павлюком С. П. Вона звернулася до керівництва
Інституту з проханням розпочати фундаментальну роботу щодо збереження
лемківської культурної та духовної спадщини з наступним кількатомним
виданням «Лемківщина: спадщина віків». Для цього необхідна системна, наукова
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розробка тематики збереження лемківської спадщини та кропітка науководослідна робота по збиранню скарбів лемківської культури, створенню
електронних каталогів та видання книг. Директор Інституту схвально поставився
до цієї ідеї та підтримав її. Проте необхідно продовжувати ці перемовини, щоб
розпочати проект.
Також 5 грудня голова СФУЛО була на презентації «Лемківського календаря» у
Львові, яку проводили Наталка Криничанка, голова ФДЛ у Львові, Марія Горбаль,
головний редактор, та активісти «Молодої Лемківщини».
25 січня голова СФУЛО звернулася до о.-ректора УКУ Б. Праха про дозвіл на
проведення засідання Президії СФУЛО в Центрі Митрополита Шептицького, а
також про підготовку матеріалів для створення виставки до 75-х роковин
депортації Центром дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя.
Фінансування і виготовлення цієї виставки забезпечує Український Інститут
Національної пам’яті.

Головою СФУЛО було підготовлено і розіслано різдвяно-новорічні вітання, а також
опубліковано їх на сторінках СФУЛО і на сайті СФУЛО.
За клопотанням голови СФУЛО ФДЛ в США підтримав друк книги Н. ШейкоМедведєвої на лемківській говірці «Доро́ги каме́ни».
Також в цьому році вийшли з друку книги на лемківську тематику: «Вигнання з
рідного краю» І. Кочанського під ред. М. Мушинки, «Ми ще ся повернем.
Великосхимник Ананія Русиняк» - упорядник рясофор Леонтій Викшта.
Ведеться робота по підготовці до друку Лемківського словника П. Пиртея до 100річчя з дня його народження, проте необхідні кошти для оплати редакторуфілологу. Також до СФУЛО звернулися від письменника Г. Гусейнова про
підтримку друку його книги «Дорогою повз рай» про знаменитих лемків Е.
Вархола і Е. Дровняка, і з відповідним клопотанням голова СФУЛО звернулася до
ФДЛ в США.
На сайті організації www.sfulo.com подається базова інформація про СФУЛО, а
також основні новини та інформації про заходи. Активно діє у мережі Фейсбук
загальнодоступна група СФУЛО/SFULO (Світова федерація українських
лемківських
об’єднань)
–
модератор
Я.
Галик.
https://www.facebook.com/groups/sfulo/events/
З травня 2018 року діє офіційна сторінка Світова федерація українських
лемківських об’єднань, на якій публікуються основні матеріали та новини
організації.
Адміністратором
сторінки
є
голова
СФУЛО.
https://www.facebook.com/Світова-Федерація-Українських-ЛемківськихОбєднань-807409262783959/
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У ІІ півріччі 2018 року електронний «Вісник СФУЛО», вийшов тільки 1 раз - 25
грудня в зв’язку з завантаженістю редакторів. Проте надалі випуск Вісника
повинен здійснюватися щоквартально. Голова СФУЛО звертається до голів
Суб’єктів федерації про призначення відповідальних за надсилання інформації
для ширшого висвітлення діяльності своїх організацій та основних новин, які
відбуваються у лемківських громадах світу, як наукових, політичних, так і
культурних.
Голова СФУЛО підготувала листа-звернення Голові Верховної Ради України Андрія
Парубія щодо спільної зустрічі з ним голови СФУЛО і голови ВУТЛ задля прийняття
законопроекту №9095 та організації заходів оргкомітетом Кабінету Міністрів по
виконанню Постанови ВРУ №8603, який було відправлено 20.01.2018 р.
19.01.2019 року у світлиці Тернопільської обласної громадської організації ВУТЛ
відбулася колегія Всеукраїнського Товариства «Лемківщина» під головуванням п.
Олександра Венгриновича. В роботі колегії взяли участь голова Світової Федерації
Українських Лемківських Об'єднань п. Ярослава Галик. Загострена увага щодо
створення молодіжної організації у структурі Всеукраїнського Товариства
«Лемківщина» і поєднання її із молодіжним рухом світових організацій. Особлива
увага була приділена відзначенню на державному рівні 75-х роковин початку
депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. та сприянню у прийнятті
законопроекту №9095 «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення
прав осіб, депортованих за національною ознакою» щодо визнання
депортованими громадян України, які у 1944-1951 рр. були примусово виселені із
споконвічних українських земель так званого Закерзоння.
23.01.2019 р. голова СФУЛО Ярослава Галик взяла участь і виступила з вітальним
словом на науково-практичній конференції "Прикарпаття на шляху до соборності
українських земель доби національної революції 1917-1923 рр.: досвід та уроки",
яка відбулася в Музеї майбутнього в Яремчі. З доповіддю "Ідея української
Соборності серед лемків під впливом Листопадового зриву 1918" виступив к.і.н.,
доцент Івано-Франківського медичного університету Ігор Любчик.
26 січня на запрошення Львівської ОДА Галик взяла участь у Львові у
презентаційному заході, приуроченому Звіту Голови Львівської ОДА Синютки О.
М.
9 лютого 2019 р. голова СФУЛО взяла участь у роботі Х ювілейного З’їзду
Об’єднання лемків Польщі в Горлицях. Вона привітала лемків-українців Польщі і
розповіла про основні напрями діяльності СФУЛО.
18 лютого Галик взяла участь у зустрічі з Президентом України П. Порошенком,
яка відбулася в Івано-Франківському драмтеатрі. Підготувала і подала лист
Президенту про підтримку законопроекту № 9095. Була присутня на перегляді
вистави «Нація».
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В січні 2019 р. голова СФУЛО підготувала фінансовий і статистичний звіти про
діяльність СФУЛО у 2018 році і подала в Податкову інспекцію та Відділення
статистики.
Також підготувала порядок дня, фінансовий звіт та звіт про роботу федерації в ІІ
півріччі 2018 року для засідання Президії СФУЛО, також бюджетну програму на
2019 рік.
Розробила проект Плану роботи СФУЛО на 2019 рік для затвердження на засіданні
Президії СФУЛО.
23.02.2019 р.

