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75 РОКІВ ВІД ПОЧАТКУ ДЕПОРТАЦІЇ
Всеукраїнські меморіальні заходи до 75-х роковин депортації
українців з Лемківщини, Холмщини, Південного Підляшшя,
Надсяння, Любачівщини, Західної Бойківщини
8-9 вересня 2019 р. вперше на
державному
рівні
в
Україні
проводилися
Всеукраїнські
меморіальні заходи до 75-х роковин
початку
депортації
етнічних
українців з Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Західної
Бойківщини у 1944-1951 рр.
8 вересня – День пам’яті українців
– жертв примусового виселення з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Підляшшя, Західної Бойківщини у
1944-1951 роках.
Пам’ятні заходи проводилися по
всіх містах і селах України, де
мешкають депортовані та їхні
нащадки:
поминальні
церковні
відправи
(служби,
молебні,
панахиди) в церквах всіх конфесій;
громадські віче і мітинги-реквієми,
покладання квітів, спомини…
Андрій Хомик. "75 літ пам’яті"
Пам’ятні заходи в Києві. Хронологія подій
8.09.2019 р. 9.00-10.00, Київ. Розмова на Українському радіо «Культура» з
Ярославою Галик, головою Світової федерації українських лемківських об’єднань
(СФУЛО), із Марком Гованським, заступником голови СФУЛО по американському
континенту, головою Організації Оборони Лемківщини в США, та Василем
Шлянтою, членом Президії СФУЛО, членом Управи Об’єднання лемків Польщі. 75ті роковини початку депортації етнічних українців Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Західної Бойківщини в 1944-1951 рр.
http://ukr.radio/schedule/play-archive.html…
8.09.2019 р. о 11 год. в церкві св. Василія Великого на Львівській площі в Києві
відправилася Служба Божа з упоминанням жертв депортації етнічних українців з
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944-1951
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роках. Службу відправив о. ігумен Роман Андрій Шуп’яний. На службі були
присутні багато депортованих українців та їхніх нащадків. Особливо
зворушливою була чисельна участь дітей з лемківських родин. Боже заплат!

Після відправи о 13.00 відбулася зустріч голови СФУЛО з активом та учасниками
Київського товариства "Лем Київ" (ВУТЛ). Щира подяка лемківській громаді Києва
за організацію та активну участь в зустрічі, і зокрема голові товариства п. Стеллі
Миронченко за допомогу в організації Пам’ятних заходів у Києві.
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8.09.2019 р. о 20.00 на Майдані Незалежності зібралися депортовані українці та їх
нащадки і запалили свічки пам’яті за жертвами трагедії примусового виселення
в дні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Любачівщини,
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини у 19441951рр. Вічная пам’ять!
9.09.2019 р. 10.00-13.00. Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка.
Круглий стіл на тему: "ВИГНАНІ З БАТЬКІВЩИНИ. Відновлення національної
пам’яті про злочин тотального виселення українців-автохтонів з історичних
земель. До 75-річчя початку насильного виселення українців Закерзоння."
9.09.2019 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
проходила робота круглого столу на тему: "ВИГНАНІ З БАТЬКІВЩИНИ.
Відновлення національної пам’яті про злочин тотального виселення українцівавтохтонів з історичних земель. До 75-річчя початку насильного виселення
українців Закерзоння."
Співорганізатори заходу: КНУ ім. Т. Шевченка, УІНП, СФУЛО, Київське товариство
"Лем Київ".

Круглий стіл відкрив декан історичного факультету, д.і.н., професор Іван
Патриляк, який був також його модератором. З вітальним словом виступили
голова УІНП Володимир В’ятрович і голова СФУЛО Ярослава Галик.
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Голова федерації Галик подякувала видатним науковцям, професорам
Володимиру Сергійчуку та Івану Патриляку за значний внесок у справу вивчення
і встановлення історичної правди про депортації етнічних українців з
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Західної Бойківщини в 1944-1951
рр. і вручила їм Почесні грамоти та Пам’ятні медалі "75 літ пам’яті".

З доповідями виступили 11 науковців: доктори історичних наук Володимир Сергійчук, Олександр Даниленко, Іван Патриляк, Олег Калакура, Юрій
Сорока, Юрій Шаповал; кандидати історичних наук - Дмитро Байкєнич, Світлана
Даценко, Тарас Пшеничний, Олег Купчик, Роман Кабачій. Теми доповідей - у
Програмі на стор. 24.
В роботі круглого столу взяли участь: народний депутат 8-го скликання
Андрій Антонищак, дипломат Микола Ярмолюк. Для участі в круглому столі
прибули члени громадських організацій депортованих з Тернополя, Рівного,
Луцька, Івано-Франківська, Львова, Києва та інших міст і регіонів України,
журналісти, науковці, іноземні гості. Всього в круглому столі взяли участь понад
100 учасників. Впродовж роботи круглого столу велася жвава дискусія між
слухачами і науковцями. Була ухвалена Резолюція круглого столу, яка
опублікована на стор. 23. СФУЛО висловлює щиру вдячність ректору Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка Леоніду Губерському та декану

7

історичного факультету КНУ Івану Патриляку за організацію цього важливого
заходу в стінах найголовнішого ВНЗ України, а також голові УІНП Володимиру
В’ятровичу за організаційну підтримку.
09.09.2019. 13.00. Відкриття виставки "ВИГНАННЯ». До 75 роковин початку
депортації українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини,
Південного
Підляшшя,
Західної
Бойківщини".
Київський
національний
університет ім. Тараса Шевченка.
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Виставку відкрив заступник директора УІНП Володимир Тиліщак, який
розповів про основну мету виставки, її розділи, шлях створення. Історик Роман
Кабачій, редактор виставки, розповів про основні етапи депортації, які
відображені на стендах, та особливості матеріальної й духовної культури кожного
українського краю на т. зв. Закерзонні, представленого на виставці в
фотографіях, документах, схемах, мапах, цифрах, датах, фактах.
Голова СФУЛО Ярослава Галик як ініціатор виставки подякувала особисто
Володимиру Тиліщаку, всьому колективу УІНП та робочій групі по її створенню, а
також головному редактору Роману Кабачію за величезну роботу над створенням
цієї надважливої інформаційної виставкової експозиції, яка буде показана у всіх
регіонах України. Другий екземпляр виставки вже відправлено до Львова і там 10
вересня вже відбулося її відкриття в Етнографічному музеї. Відвідувачі виставки
з великим інтересом, а часто із сльозами на очах, знайомилися з експозиціями
виставки (18 банерів), часто відшукуючи близькі для себе фото і факти.

Виставка буде відкрита для огляду в КНУ протягом тижня і потім помандрує
Києвом і Україною. В ній зосереджена колосальна інформація про ці маловідомі
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сторінки історії України, які необхідно донести до кожного українця задля
збереження національної пам’яті та відновлення історичної правди.
09.09.2019. 15.00. Київ, Алея Героїв Небесної Сотні
Мітинг-реквієм та молебень біля Пам'ятного Хреста жертвам голодомору та
політичних репресій в Україні

На мітинг-реквієм прибули сотні депортованих та їхніх нащадків з різних
регіонів України: з Тернопілля, Львівщини, Прикарпаття, Закарпаття,
Житомирщини, Хмельниччини, Рівненщини, Волині, Полтавщини, Вінниччини,
Одещини, Миколаївщини, Харківщини, Чернігівщини, Кіровоградщини та інших,
зокрема м. Києва і Київщини.
Також у мітингу брав участь голова інституту Національної пам'яті
Володимир В'ятрович, депутати Верховної Ради України 8-9 скликань: Андрій
Антонищак, Софія Федина, Микола Княжицький, Святослав Вакарчук, Микола
Величкович, Степан Кубів, Ахтем Чийгоз, Ірина Констанкевич, Євгенія Кравчук,
Олександр Рубльов та інші. Були також представники "Меморіалу" - Юрій
Баланюк, Богдан Моркляник на чолі з головою Степаном Кубівим; делегація
кримських татарів, які завжди підтримують депортованих українців; учасники
війни на сході, численні журналісти і представники ЗМІ, історики, науковці, діячі
науки і культури, громадські діячі.
На Алеї Героїв Небесної Сотні, біля Пам'ятного Хреста жертвам голодомору
та політичних репресій в Україні, духовенством різних конфесій була відправлена

10
спільна поминальна панахида за жертвами депортації, зокрема від УГКЦ брав
участь у відправі ректор Духовної семінарії та група семінаристів.

До Пам’ятного Хреста представники державних і громадських організацій
поклали квіти, зокрема, від СФУЛО – Ярослава Галик, голова федерації, і Богдан
Кікта зі Сполучених Штатів Америки, який представляв на заходах Організацію
Оборони Лемківщини в США. Також квіти поклали від ВУТЛ – Олександр
Венгринович та від Київського товариства "Лем Київ" – Стелла Миронченко.
На мітингу-реквіємі з нагоди Дня пам'яті примусового виселення етнічних
українців та у зв'язку з 75-ми роковинами початку депортації українців з
Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної
Бойківщини у 1944-1951 роках виступили свідки депортації з різних регіонів
Закерзоння, керівники громадських організацій депортованих, звучали сумні
пісні та музика.
Представники депортованих українців ухвалили два Звернення до
Президента України Володимира Зеленського, до голови Верховної Ради України
Дмитра Разумкова, до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука про
нагальність ухвалення закону про визнання злочином, депортацією, тотальне
примусове виселення етнічних українців Лемківщини, Любачівщини, Надсяння,
Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини з їхніх одвічних земель у
1944-1951 роках, та про встановлення статусу депортованих як жертв політичних
репресій комуністичних тоталітарних режимів СРСР і Польщі (публікується на
стор. 22).
09.09.2019. 17.00. Київ, Національний академічний драматичний театр імені
Івана Франка.
Пам’ятна академія до 75-х роковин початку депортації етнічних українців з
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини в 1944-1951 рр.
Пам’ятна академія до 75-х роковин початку депортації етнічних українців з
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини в 1944-1951 рр. відбулася в Київському Національному академічному
драматичному театрі імені Івана Франка за багаточисленної участі депортованих
українців та їх нащадків.
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В академії взяли участь державні діячі, народні депутати, посли й
представники дипломатичних посольств деяких держав в Україні, представники

СФУЛО із-за кордону. Зокрема від лемківських організацій американського
континенту до України прибув п. Богдан Кікта з США (Організація Оборони
Лемківщини в США).
До організаторів та учасників академії звернулися листами Блаженніший
Святослав, Глава УГКЦ, та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Глава
ПЦУ, зі словами підтримки, молитви і благословення. З вступним словом виступив
голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Також
до присутніх звернулася народний депутат Софія Федина, член Президії СФУЛО,
про злочин примусового виселення етнічних українців 1944-1951 рр.
Голова СФУЛО Ярослава Галик виголосила листа від Президента Світового
Конґресу Українців Павла Ґрода про вшанування пам’яті численних жертв
депортації українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944-1951 рр. та із закликом до держави
Україна про визнання цієї жахливої трагедії злочином. Галик виступила з
короткою промовою і доконечною вимогою ухвалити закон про визнання
депортацією за національною ознакою тотальне виселення етнічних українців з
вищевказаних історичних українських земель у 1944-1951 рр. як політичну
репресію комуністичних тоталітарних режимів СРСР і Польщі, а потерпілих
визнати жертвами цих репресій з встановленням статусу депортованих. Також
голова федерації подякувала організаторам Пам’ятних заходів на державному
рівні до 75-х роковин початку депортації етнічних українців з Лемківщини,
Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини
в 1944-1951 рр. і вручила Почесні грамоти СФУЛО і пам’ятні медалі "75 літ
пам’яті" голові УІНП Володимиру В’ятровичу та народному депутату 8-го
скликання Андрію Антонищаку.
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Зі спогадами і свідченнями про страшні злочини примусового виселення,
про терор і репресії, виступили свідки тих подій Володимир Середа і Степан
Романюк, голови громадських організацій депортованих.
Надзвичайно
цікавою,
переконливою,
обґрунтованою
та
глибоко
аргументованою була історична доповідь про ці трагічні події 1944-1951 рр.
професора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Івана
Патриляка, нащадка депортованих з Лемківщини.
09.09.2019. 18.30. Київ, Національний академічний драматичний театр імені
Івана Франка.
Спецпогашення художнього маркованого конверта "75-ті роковини трагедії
депортації українців з етнічних земель з Польщі до УРСР".
Художній маркований конверт "75-ті роковини трагедії депортації українців
з етнічних земель з Польщі до УРСР" був виданий АТ "Укрпошта" за ініціативою
СФУЛО і при підтримці Львівської ОДА. Тираж 390000 примірників. Дизайн
Василя Василенка. 75-ті роковини депортації українців з Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 19441951 роках.
Церемонія спецпогашення маркованого конверту була проведена в
приміщенні Київського Національного академічного драматичного театру імені
Івана Франка як один із заходів відзначення на державному рівні 75-х роковин
початку депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
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Спецпогашення здійснювали: Наталія Мухіна, начальник управління
філателістичної продукції АТ "Укрпошта"; Володимир В’ятрович, голова
Українського інституту національної пам’яті; Ярослава Галик, голова Світової
федерації українських лемківських об’єднань; Степан Романюк, голова Київського
товариства "Холмщина". Цей конверт можна придбати у всіх відділеннях
"Укрпошти".
09.09.2019. 19.00. Київ, Національний академічний драматичний театр імені
Івана Франка.
Вистава-концерт "Вигнані з раю" Івано-Франківського Національного
академічного драматичного театру імені Івана Франка

На завершення заходів на державному рівні у рамках вшанування в Україні
75-их роковин початку депортації українців з Лемківщини, Любачівщини,
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944-1951
роках на сцені Київського Національного академічного драматичного театру імені
Івана Франка була поставлена вистава-концерт "Вигнані з раю" ІваноФранківського Національного академічного драматичного театру імені Івана
Франка з участю Заслуженої артистки України, лемкині за походженням, Галини
Баранкевич.
Вистава відбулася з великим успіхом і була щиро сприйнята широкою
публікою з усіх куточків України та столиці. Лемківська чарівна пісня не
залишила байдужим жодне серце. У багатьох були сльози на очах… Перед
глядачами розгорнулася зворушлива оповідь про трагічне виселення етнічних
українців з рідних земель, зокрема з Лемківщини. Це перший і єдиний такий
театральний проект в Україні та й, мабуть, у світі.
Сердечна вдячність шановному директору театру, Народному артисту
України,
лауреату
Шевченківської
премії
Ростиславу
Держипільському,
талановитій і прекрасній дочці Лемківщини, Заслуженій артистці України Галині
Баранкевич та всьому чудовому колективу театру за це глибоко художнє дійство і
за невтомну працю! Боже заплат!
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9.09.2019 р. 22.00-23.00, Київ. Розмова на Українському радіо "Громадське" з
Ярославою Галик, головою Світової федерації українських лемківських об’єднань
(СФУЛО), і з Богданом Киктою, членом Контрольної Комісії СФУЛО, членом
Управи Організації Оборони Лемківщини в США. 75-ті роковини початку
депортації етнічних українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя,
Західної Бойківщини в 1944-1951 рр.
https://hromadske.radio/…/ce-bula-ne-prosto-tragediya-ce-zl…
Тема депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944-1951 роках
широко висвітлювалась на телебаченні, радіо, в пресі. В численних виступах,
дискусіях, інтерв’ю науковців та громадських діячів (В. Сергійчук, І. Патриляк, В.
В’ятрович, Р. Кабачій, Н. Кляшторна, Я. Галик, О. Венгринович і ін.) гостро
ставилося питання визнання злочином цього трагічного тотального виселення
українців-автохтонів зі споконвічних українських історичних земель, які
внаслідок встановлення нових повоєнних кордонів опинилися під владою Польщі.
ПУБЛІКАЦІЇ В ПРЕСІ
“Вигнані з Раю”: У Києві відзначили 75-річчя початку депортації українців з
етнічних земель https://www.prostir.ua/…
Україна вперше на державному рівні вшановує жертв депортації західних
українців https://novynarnia.com/2019/09/09/rokovini-deportatsiyi/…
«Виривали з корінням»: у Києві історики розповіли про приховані сторінки
депортації українцівhttps://uinp.gov.ua/…/vyryvaly-z-korinnyam-u-kyyevi-istoryk…
Інна ОМЕЛЯНЧУК
ТРАГІЧНА ДАТА Вигнані з батьківщини
Вперше на державному рівні вшанували 75-ті роковини початку депортації
українців
з
їхніх
етнічних
земель
у
1944-1951
роках
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vignani-z-batkivshini/…
В’ятрович: 700 тисяч українців вигнали зі своїх домівок у 1944-1951 роках
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776388-vatrovic-700-tisac-ukraincivvignali-zi-svoih-domivok-u-19441951-rokah.html
Операція “Вісла”: нові подробиці жахливої депортації українців
https://uatv.ua/operatsiya-visla-novi-podrobytsi-zhahlyvoyi-deportatsiyi-ukrayintsivvideo/
Вкрадена батьківщина
https://newch.tv/news/news/item?id=21197
26-27 вересня у Львові відбулася наукова конференція “Депортації в
системі злочинів тоталітарного комуністичного режиму” (до 75-х роковин
депортації кримських татар та початку депортацій українського населення
з території Польщі).
https://www.prostir.ua/?news=u-lvovi-rozpochaly-naukovyj-dialoh-schodo-pravovojiotsinky-deportatsij-yak-zlochyniv-komunistychnoho-rezhymu
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Звернення Блаженнішого Святослава
до Пам’ятної академії до 75-х роковин початку депортації
етнічних українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини
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Звернення Президента СКУ Павла Ґрода
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УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ
Всеукраїнські меморіальні заходи до 75-х роковин депортації українців з
Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Західної Бойківщини

9 вересня 2019 року виповнюється 75 років від початку депортації українців з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини.
У 1944–1946 роках, понад 482 тисячі українців примусово позасудово переселили до УРСР. Це
брутально здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій,
конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей.
Виселяли українців у різні регіони УРСР – від Галичини до Причорномор’я, Слобожанщини та
Донеччини.
У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, польська влада в ході Акції “Вісла”
депортувала на північ і захід Польщі. Впродовж кількох місяців було депортовано майже 150 тисяч
українців.
Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів
прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948, 1951 роках.
На вшанування 75-х роковин початку депортації Український інститут національної пам’яті
спільно з партнерами 9 вересня 2019 року проводить Всеукраїнські меморіальні заходи до Дня
Пам’яті українців – жертв примусового виселення у зв’язку 75-ми роковинами початку депортації
українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної
Бойківщини у 1944 – 1951 рр.

https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/vseukrayinski-memorialni-zahody-do-75-h-rokovyn-deportaciyiukrayinciv-z-lemkivshchyny-lyubachivshchyny-nadsyannya-holmshchyny-pivdennogo-pidlyashshyazahidnoyiboykivshchyny?fbclid=IwAR2lkA4fuEnRF99xJpgxnE7RE9KWiXiZPaJfwo8XmxoSIiKhjg5F5Ym9bX
M
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ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТИДО
ДО75-х
75 РОКОВИН
РОКОВИНДЕПОРТАЦІЇ
ДЕПОРТАЦІЇ
ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 48, ст.384)
У 2019 році виповнюється 75 років від початку депортації з Лемківщини,
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини
у 1944-1951 роках українців - автохтонних мешканців цих регіонів.
Протягом багатьох століть українці на цих територіях піддавалися утискам та
переслідуванням від колонізаторів за свої віру, мову, землю, зазнавали численних
духовних і матеріальних втрат, а в середині XX століття стали жертвами
примусового виселення.
Процес депортації українців у 1944-1951 роках мав форму військових операцій
проти мирного населення, супроводжувався грубим порушенням основоположних
прав і свобод людини і громадянина, повною забороною повернення на рідні
землі, вилученням майна, безальтернативним закріпленням за новими місцями
поселення, залишати які було заборонено, обмеженням політичних, соціальних,
економічних і культурних прав, що призвело до руйнування української
культурної та історичної спадщини, поставило під загрозу знищення низку
етнографічних груп українського народу. Депортація мала на меті призупинення
тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства.
Вшановуючи пам’ять жертв примусової депортації з українських земель,
враховуючи шкоду, яку їм завдали комуністичні режими, що призвело до
знищення національної ідентичності та культури, з метою відновлення історичної
справедливості та інформування суспільства про процес примусового виселення
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках Верховна Рада України
постановляє:
1. У 2019 році відзначити на державному рівні 75-ті роковини початку депортації
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
2. Установити в Україні День пам’яті українців - жертв примусового виселення з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944-1951 роках, який відзначати щороку у другу неділю вересня.
3. Рекомендувати Президенту України оголосити в Україні 2019 рік Роком Пам’яті
депортованих українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
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4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити відзначення у 2019 році на державному рівні 75-х роковин
початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках;
2) у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний
комітет, розробити та затвердити план заходів з відзначення 75-х роковин
початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:
1) забезпечити проведення у закладах середньої та вищої освіти уроків, семінарів,
круглих столів, науково-практичних конференцій, інших тематичних заходів з
метою збереження історичної пам’яті про депортацію українців з Лемківщини,
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини
у 1944-1951 роках;
2) запропонувати закладам середньої та вищої освіти передбачити у навчальних
планах вивчення історичних подій, що стосуються депортації українців з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944-1951 роках.
6. Рекомендувати Міністерству культури України забезпечити організацію у
закладах культури тематичних виставок, експозицій, присвячених 75-м
роковинам початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
7. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України
організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені подіям, що відбувалися
на території Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, та сприяти висвітленню
державними засобами масової інформації заходів у зв’язку з 75-ми роковинами
початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради
України з питань культури і духовності.
9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради
України
м. Київ
8 листопада 2018 року
№ 2608-VIII

А.ПАРУБІЙ

Публікації документа
 Урядовий кур'єр від 24.11.2018 — № 222
 Голос України від 27.11.2018 — № 224
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На виконання Постанови Уряд утворив Організаційний комітет та
затвердив план заходів з відзначення 75-х роковин депортації українців з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944—1951 роках. Очолить оргкомітет Віце-прем’єр-міністр
України. Рішення прийнято з метою належної підготовки та проведення
зазначених заходів.
Кабінет Міністрів України
Розпорядження
від 05 липня 2019 р. № 501-р
Київ
Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з
відзначення 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у
1944—1951 роках
1. Утворити Організаційний комітет з відзначення 75-х роковин депортації українців з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944—1951 роках у складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його персональний
склад та вносити у разі потреби до нього зміни.
2. Затвердити план заходів з відзначення 75-х роковин депортації українців з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944—1951 роках, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та
Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання плану
заходів, затвердженого цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73
Склад та план заходів, що додаються:
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-organizacijnogo-komitetu-ta-zatverdzhennya-planuzahodiv-z-vidznachennya-75-h-rokovin-deportaciyi-ukrayinciv-z-lemkivshchini-i050719

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАКОНОПРОЕКТ
про відновлення прав етнічних українців, депортованих
за національною ознакою
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках
були примусово переселені з території Польської Народної Республіки» був
зареєстрований 3.09.2019 р. під №2038 групою народних депутатів на чолі з
Рубльовим В. В. і знаходиться на розгляді в комітетах.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66655
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Президенту України Володимиру Зеленському
Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову
Прем’єр-Міністру України Олексію Гончаруку
ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Президенте України!
Шановний Голово Верховної Ради України!
Шановний Прем’єр-Міністре України!
9 вересня 2019-го року світова і українська громадськість відзначають на
державному рівні трагічні 75-і роковини від початку депортації етнічних
українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини до УРСР, а потім у північно-західні регіони
Польщі. Внаслідок цих злочинних дій з українських історичних земель, що
відійшли до Польщі, було примусово виселене ВСЕ корінне українське
населення цих регіонів, разом – понад 700 тисяч осіб, за національною
ознакою, що призвело до знищення кількох етногруп. Це була наймасштабніша
депортація українського корінного етносу, що вважається найтяжчою формою
політичних репресій і прирівнюється до етноциду.
Проте донині державою Україна не встановлено історичної справедливості
щодо примусово виселених українців за національною ознакою, бо досі не
прийнято відповідного законодавчого акту про визнання цих депортацій
злочином та про відновлення прав депортованих.
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань, яка є членом
Світового Конґресу Українців, та Всеукраїнське товариство «Лемківщина»
звертаються до Вас з клопотанням щодо ухвалення закону про визнання
злочином
тотальне
примусове
виселення
українців-автохтонів
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини з їх одвічних земель у 1944-1951 роках шляхом
депортацій та про встановлення статусу депортованих як жертв
політичних репресій комуністичних тоталітарних режимів СРСР і
Польщі.
Це Звернення ухвалене на мітингу-реквіємі депортованих українців та їхніх
нащадків 9 вересня 2019 року в Києві біля Пам’ятного Хреста жертвам
голодомору та політичних репресій в Україні.
З повагою,
Голова Світової федерації українських лемківських об’єднань
Голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина»
Голова Київського товариства «Лем Київ»

Ярослава Галик

Олександр Венгринович
Стелла Миронченко
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РЕЗОЛЮЦІЯ
круглого столу «Вигнані з Батьківщини: відновлення національної пам’яті
про злочин тотального виселення українців-автохтонів з історичних земель. До 75річчя початку насильного виселення українців Закерзоння»
Ми, учасники круглого столу «Вигнані з Батьківщини», всебічно обговоривши
питання насильницького виселення української людності з території Лемківщини,
Холмщини, Надсяння, Західної Бойківщини, Південного Підляшшя, Любачівщини,
вважаємо:
- насильство, вчинене властями СССР/УССР та совєтизованої Польщі проти
українського населення Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Західної
Бойківщини, Південного Підляшшя відповідає «широкому» визначенню
геноциду, як акту, спрямованого на «знищення найістотніших життєвих
підвалин існування» окремої людської групи, руйнування її соціальної
структури, депопуляції, ліквідації культурних надбань тощо;
- цей акт геноцидного характеру був спрямований на вирішення низки
важливих геополітичних і тактичних завдань совєцького режиму
(перетворення нового державного кордону між совєтизованою Польщею та
СССР на етнічний кордон між поляками й українцями; карт-бланш для
маріонеткового польського уряду на насильство над українцями як спосіб
їхньої легітимізації в очах польського суспільства; демонстрація західному
світові видимої «самостійності» люблінського та київського «урядів», які
самостійно домовилися про «евакуацію» населення; створення етнічно
однорідного суспільства в повоєнній Польщі тощо);
- совєцький режим не захищав жодних національних прав українців у
міжвоєнній Польщі, а з моменту початку Другої світової війни лише
«прикривався» інтересами українського населення під час агресії 1939 р.
чи на перемовинах щодо майбутнього кордону СССР з Польщею в 19431945 рр. Яскравим свідченням інструменталізації «українського питання» з
боку Кремля стало ігнорування ним етнічних та історичних реалій під час
проведення кордону між совєтизованою Польщею та УССР, внаслідок чого
стародавні українські міста Холм, Перемишль, Сянок, Грубешів і суцільний
масив заселених українцями земель опинився з польського боку нового
кордону, що завершилося ганебним насильницьким переселенням
автохтонного українського населення;
- незважаючи на те, що совєцька влада обіцяла надати «евакуйованим»
компенсації за втрачене майно, усі ці «компенсації» завершилися
залученням насильно переміщених осіб до роботи в колгоспах із
відповідним «усуспільненням» їхньої власності;
- українська релігійна, історична і культурна спадщина на території
сучасної Польської держави перебуває в цілковитому занепаді та руїні, а
для її відновлення практично нічого не зроблено.
Зважаючи на написане вище, ми, учасники круглого столу, вважаємо за
доцільне клопотати перед найвищою владою України про таке:
- визнати насильницьке переселення українців Польщі до УССР, проведене
відповідно до угоди від 09.09.1944 р., актом геноциду українського
населення Закерзоння;
- прийняти закон про визнання тотального примусового виселення
українців-автохтонів Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини з їх одвічних земель у
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-

-

1944-1951 роках – депортацією, а депортованих – жертвами політичних
репресій комуністичних тоталітарних режимів СРСР і Польщі.
започаткувати державну програму відшкодування виселеним українцям і
їхнім нащадкам втраченої українським населенням під час переселенської
акції власності (виходячи із сучасної ринкової вартості землі та
нерухомості в Польщі), моральних і матеріальних втрат;
створити державну програму відродження та збереження культурної
спадщини найзахідніших етнографічних груп українського народу,
зокрема лемків, поставлених на межу знищення внаслідок депортації;
започаткувати державну програму відновлення українських культових
споруд, цвинтарів і пам’ятних місць у Польщі, супроводжуючи юридичною
підтримкою.
сприяти розширенню зв’язків із об’єднаннями українців у Польщі та
посилити їх підтримку на державному рівні.
Резолюція була одностайно схвалена учасниками круглого столу
9 вересня 2019 року
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
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РЕЗОЛЮЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ВИСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ ЛЕМКІВЩИНИ,
НАДСЯННЯ, ХОЛМЩИНИ, ПІДЛЯШШЯ, ЛЮБАЧІВЩИНИ, ЗАХІДНОЇ
БОЙКІВЩИНИ В 1944–1951 рр.: ДОСВІД ТА УРОКИ»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
м. Івано-Франківськ, 6 листопада 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція «Виселення українців з етнічних земель
Лемківщини,
Надсяння,
Холмщини,
Підляшшя,
Любачівщини,
Західної
Бойківщини в 1944–1951 рр.: досвід та уроки» приурочується відзначенню
трагічних 75-х роковин початку депортації згідно постанови Верховної Ради
України від 8 листопада 2018 року «Про відзначення на державному рівні 75-х
роковин депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944–1951 рр.».
Конференція
організована
ДВНЗ
«Прикарпатський
національний
університет імені Василя Стефаника» спільно з державними структурами і низкою
громадських об’єднань з ініціативи Світової федерації українських лемківських
об’єднань (СФУЛО).
Мета конференції: узагальнити історіографічні й археографічні здобутки та
методологічні аспекти з вивчення переселенських і депортаційних процесів на
західноукраїнських землях, привернути суспільну увагу в Україні до цього
антигуманного явища в світовій історії, спонукати до подальшого ґрунтовного
дослідження питання соборності етнічних українських земель. Висновки з
проведеного наукового форуму повинні послужити основою для встановлення
історичної правди про трагедію виселення українців з історичних етнічних земель
у Польщі в 1944–1951 рр. та засудження на рівні держави і громадянського
суспільства депортації як злочину проти українців і людяності з відновленням
прав потерпілих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів.
9 вересня 1944 р. у м. Любліні була укладена угода між Польським Комітетом
Національного Визволення (далі – ПКНВ, тимчасовий уряд) та Радою Народних
Комісарів УРСР, що передбачала евакуацію українців з території Польщі до УРСР і
відповідно поляків – з радянської України до Польщі. Вона була результатом збігу
політичних інтересів як ПКНВ, що був зацікавлений у депортації українців для
стабілізації повоєнного державного устрою і перетворення Польщі в
мононаціональну країну, так і уряду СРСР, який шляхом виселення українців з
прадавніх етнічних земель планував завдати потужного удару по українському
русі, ліквідувавши один з найбільших осередків української національновизвольної боротьби. Цілеспрямоване виселення українців зі своїх найбільш
західних етнічних земель, яке тривало впродовж 1944-1951 років, подекуди
набрало форми етнічної чистки. Зважаючи на сьогоднішні події, пов’язані з
тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини Донбасу і анексією
Криму, події 75-річної давнини є гірким досвідом вивчення трагічних сторінок
новітньої історії України.
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Ґрунтуючись на основі наукових досліджень істориків, правознавців,
етнологів, соціологів, на докладному аналізі зібраних архівних і джерельних
матеріалів, історичних документів, свідчень потерпілих, сучасної законодавчої
бази щодо відновлення прав депортованих за національною ознакою учасники
конференції дійшли до висновків:
– акції виселення автохтонних українців з їх історичних етнічних земель у
1944-1951 роках: у 1944–1946 рр. до СРСР, у 1947 році на північно-західні землі
нової Польщі, у 1948 і в 1951 рр. знову до СРСР, слід трактувати як процес
депопуляції українців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя, Надсяння та Західної
Бойківщини;
– примусове виселення під гібридною назвою «евакуація» понад 700 тисяч
українців-автохтонів з одвічних місць їх постійного компактного проживання,
здійснене репресивними органами комуністичних тоталітарних режимів СРСР і
Польщі у 1944-1951 роках за національною ознакою, відповідає терміну
«депортація», що є однією з форм репресій комуністичних партійно-тоталітарних
режимів, а також «заслання», бо обов’язковим при примусовому переміщенні
депортованих було поселення в певній місцевості, спецпоселенні, із забороною на
повернення на рідні землі (Закон України «Про реабілітацію жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 17 квітня 1991 року);
– до примусово виселеного українського населення застосовувалися жорсткі
методи примусу: закриття церков, нищення інфраструктури тощо, репресивні
заходи. До акції «переселення» мирного населення були залучені військові
підрозділи польського «народного війська», радянські каральні органи та ін.
Вище наведені дії відповідають «широкому» визначенню геноциду як акту,
спрямованому на «знищення найістотніших життєвих підвалин існування»
окремої людської групи, руйнування її соціальної структури, депопуляції,
ліквідації культурних надбань тощо». (Конвенція ООН «Про запобігання злочинів
геноциду і покарання за нього»). Закон РРФСР від 26 квітня 1991 року «Про
реабілітацію репресованих народів» визнав депортації народів у СРСР актом
геноциду. Під час депортації українців у найбрутальніший спосіб порушувалися
основоположні права людини та права національної спільноти. (Резолюція Ради
Європи № 1481 2006 р. „Про необхідність засудження міжнародним товариством
злочинів тоталітарних комуністичних режимів”, Резолюція Європарламенту від 2
квітня 2009 р. про європейську свідомість і тоталітаризм); Конвенція про захист
прав людини і основоположних свобод (РЄ), ратифікована Верховною Радою
України 17.07.1997 р.).
Конституційний Трибунал Речі Посполитої Польської 19 грудня 2002 визнав,
а Європейський суд з прав людини 22 червня 2004 року підтвердив, що угода від
09 вересня 1944 р. «Про евакуацію українського населення з території Польщі і
польських громадян з території УРСР» не мала жодних правових підстав для її
підписання, а дії, пов’язані з виконанням її умов з примусової евакуації, є
незаконними. У польському законі від 8 липня 2005 р. «Про реалізацію права на
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компенсацію на підставі полишення нерухомості поза теперішніми кордонами
Республіки Польща», що регулює відносини між державою та громадянами,
примусово переселеними на підставі згаданої угоди, вживається термін
«вигнання», що додатково підтверджує, що ці події вважаються депортацією.
Ухвалення Верховною Радою України Постанови «Про відзначення на
державному рівні 75-х роковин початку депортації автохтонних українців з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944-1951 рр.» від 8 листопада 2019 року і встановлення в Україні
Дня пам’яті етнічних українців – жертв примусового виселення з цих територій є
першим кроком до законодавчого визнання цих злочинних процесів депортацією.
17 квітня 2014 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про
відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», у якому термін
«депортація» визначається як «насильницьке переселення народів, національних
меншин та осіб за національною ознакою з місць їх постійного проживання на
підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або
союзних республік».
3 вересня 2019 р. у Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання
депортованими громадян України, які у 1944–1951 роках були примусово
переселені з території Польської Народної Республіки», що переданий до розгляду в
комітети ВР.
Виходячи з принципів Конституції України та міжнародних норм права
ЗАКЛИКАЄМО:
-

-

-

-

-

ухвалити Верховною Радою України закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян
України, які у 1944–1951 роках були примусово переселені з території
Польської Народної Республіки», проект якого під №2038 зареєстровано
групою депутатів на чолі з В’ячеславом Рубльовим 3.09.2019 р., що
знаходиться на розгляді в комітетах;
створити Державну програму відродження та збереження культурної
спадщини найзахідніших етнографічних груп українського народу,
поставлених на межу знищення внаслідок депортації;
розпочати підготовку багатотомного видання «Лемківщина: спадщина
віків»;
започаткувати Державну програму відновлення українських культових
споруд, цвинтарів і пам’ятних місць у Польщі, супроводжуючи юридичною
підтримкою.
сприяти розширенню зв’язків із об’єднаннями українців у Польщі
(Об’єднання лемків Польщі, Об’єднання українців у Польщі та ін..) та
посилити їх підтримку на державному рівні;
розпочати роботу над створенням електронного архіву джерел з
депортації;
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-

започаткувати багатотомне видання про села в Закерзонні та історії їх
вихідців;
взяти участь в проектах Євросоюзу щодо створення Європейського центру
дослідження процесів виселення етнічних українців з території Польщі з
метою організації співпраці науковців різних країн.

Ухвалену Резолюцію конференції направити вищим державним органам України.
Резолюція конференції була ухвалена учасниками конференції.

Всеукраїнська наукова конференція
«Виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в
1944–1951 рр.: досвід та уроки»
м. Івано-Франківськ, 6 листопада 2019 року

На цій конференції Ярослава Галик, голова СФУЛО, виступила з доповіддю
«Відновлення прав етнічних українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Західної Бойківщини, депортованих за національною
ознакою в 1944-1951 роках», яку пропонуємо Вашій увазі в розділі «Публікації».
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З ДІЯЛЬНОСТІ СФУЛО
Президія

Світової федерації українських лемківських об’єднань в Україні:
Прикарпаття-Тернопілля
31.07-4.08.2019 р.
З ініціативи та за запрошенням голови СФУЛО Ярослави Галик з 31 липня
по 4 серпня 2019 року в Україні, зокрема на Прикарпатті і Тернопіллі, перебувала
делегація Світової федерації українських лемківських об’єднань, до складу якої
входили члени Президії СФУЛО: від Організації оборони Лемківщини в США –
Андрій Хомик, голова Фундації дослідження Лемківщини в США; від Об’єднання
лемків Канади – Андрій Ротко; від Об’єднання лемків Польщі – Стефан Клапик,
заступник голови СФУЛО по європейському континенту, голова ОЛП, Василь
Шлянта, Наталія Гладик; від Союзу русинів-українців Словацької республіки –
Павло Богдан, голова СРУСР, та Віктор Бандурчин; від Союзу русинів-українців
Сербії – Велимир Паплацко, від Української громади Республіки Хорватія – Іван
Семенюк. Всеукраїнське товариство «Лемківщина» представляли члени Президії
федерації Олександр Венгринович, голова ВУТЛ, Степан Майкович, голова
Львівської обласної ГО «Лемківщина» та Софія Федина, ексголова СФУЛО.
Програма перебування делегації СФУЛО в Україні була чітко визначеною та
насиченою. Відповідно до Програми, члени Президії СФУЛО 31 липня прибули до
Івано-Франківська, де мали можливість ознайомитися з чудовим прикарпатським
містом.Також для них була організована екскурсія для ознайомлення з
Прикарпаттям та Карпатами (Яремче-Буковель).
Симпозіум "Лемківська спадщина. Єднання поколінь"

1 серпня в Івано-Франківську з ініціативи голови СФУЛО Ярослави Галик
відбулася дружня зустріч членів Президії Світової федерації українських
лемківських об’єднань з керівниками міста, лемківською молоддю та правлінням
лемківської спільноти міста та області, яку відкрила голова федерації.
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В рамках зустрічі відбувся симпозіум "Лемківська спадщина. Єднання
поколінь", співорганізаторами якого виступили СФУЛО (Я. Галик) і ГО "Молода
Просвіта Прикарпаття" (Є. Бардяк). В заході взяли участь: заступник міського
голови Івано-Франківська О. Левицький, начальник відділу міжнародних зв’язків
міста У. Басараб-Ганчак, головний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків Г.
Лідиховська, делегація від Організації оборони Лемківщини в США (керівник А.
Хомик), делегація від Об’єднання лемків Канади (керівник А. Ротко), делегація від
Об’єднання лемків Польщі (керівник В. Шлянта), делегація від Української
громади Республіки Хорватія (керівник І. Семенюк), голова обласної ГО
"Лемківщина" О. Данилів, голова міської ГО "Лемківщина" Л. Шафран, члени
правління, молоді лемки Львова та Івано-Франківська, виконавці лемківського
фольклору.
Молодь вітали заступник мера Олександр Левицький, члени Президії СФУЛО
Андрій Хомик, Андрій Ротко, Василь Шлянта, Іван Семенюк. Обговорювалася
проблема створення міжнародної молодіжної організації в рамках СФУЛО, метою
якої є передача від старших поколінь лемків пам’яті про чудовий край предків
Лемківщину, про самобутню культуру найзахіднішої гілки українського народу лемків. Задля цього назріло питання створення "Молодої Лемківщини" на
Прикарпатті і об’єднання молодих лемків в регіональну організацію. У жвавій
дискусії взяли участь практично всі учасники зустрічі, зокрема, молоді лемки
Наталія Гугіль, Микола Крупей, Ніна Савків та інші.
Після завершення симпозіуму присутніх вітали чудовими лемківськими
співанками талановита співачка Ксенія Праничук, дует "Гердан" з ІваноФранківська та співочий дует з Хорватії, з іскристим гумором Поліна Дідух.

http://vikna.if.ua/news/category/if/2019/08/05/100864/view?fbclid=IwAR0UVQa1
a2iz4AhnW_E6bcw3qpSalLaUZMxWA8KbSpk-AdtbxSJBSFwUO9w
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Засідання Президії СФУЛО
2 серпня делегація СФУЛО відбула на Тернопілля до Зарваниці, де
ознайомилася з величним духовним центром УГКЦ, з Українським Єрусалимом. В
полудень учасники делегації прибули до міста Монастириська.
Тут відбулося 5-е засідання Президії СФУЛО від останнього Конгресу
федерації під головуванням голови СФУЛО Ярослави Галик, для участі в якому,
крім членів Президії СФУЛО, були запрошені представники низки лемківських
організацій.

Були розглянуті питання про роботу спілки у І півріччі 2019 року (доп.
голова Я. Галик та голови Суб’єктів федерації), про заходи до 75-ї річниці початку
депортації (голова СФУЛО), про збереження культурної спадщини Лемківщини
(доп. директор Музейного комплексу «Лемківське село» Віра Дудар-Дидина) та
вирішувалися різні організаційні питання. Відповідно до Порядку денного було
розглянуто близько десятка важливих питань для координації діяльності федерації
та нових напрямів співпраці.
Після засідання делегація СФУЛО побувала на відкритті молодіжної
«Ватрочки» на Ватряному полі. Голова федерації привітала лемківське юнацтво зі
сцени фестивалю.
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Після запалення «Ватри» фестивалю гості слухали дитячу концертну програму,
побували на презентаційній виставці матеріалів щодо будівництва музею «Lemko
S.V.I.T.», оглянули музейні будівлі та експозиції Ватряного поля, ознайомилися з
ярмаркою та фотозоною фестивалю. Увечері вони взяли участь в молодіжних
лемко співах біля ватри.

Також гості ознайомилися з оновленими експозиціями музейного комплексу
«Лемківське село», де науковий працівник музею провела для них екскурсію.
ХХ Міжнародний фестиваль «Дзвони Лемківщини»
3 серпня члени делегації СФУЛО великою колоною під прапорами своїх
держав на чолі з прапором України пройшла урочистою ходою разом з
багаточисленними учасниками ХХ Всеукраїнського – І Міжнародного фестивалю
лемківської культури «Дзвони Лемківщини» та взяли участь в покладанні квітів до
пам’ятника Т. Г. Шевченку, пам’ятника-меморіалу «Борцям за волю України»,
пам’ятного знаку жертвам депортації, фігури Покрови Пресвятої Богородиці, в
поминальній панахиді в пам’ять жертв депортації.
Перед урочистою ходою
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Лемки з цілого світу

Урочиста хода в Монастириськах

Учасники урочистої ходи поклонилися пам’яті загиблих воїнів, поклали квіти
до пам’ятника Тарасу Шевченку. Діти читали вірш «Думи мої» українською,
англійською, польською, словацькою, хорватською, сербською мовами, а також
лемківською говіркою в перекладі І. Дуди.
Біля пам’ятного знака виселеним українцям була виконана драматична
сцена «Дома», яка зворушила серця до сліз. Люди вклонилися жертвам депортації.

34
Потім делегація прибула для участі в урочистому відкритті фестивалю в
урочище Бичова на Ватряне поле. Всі члени Президії на чолі з головою СФУЛО зі
сцени вітали учасників і організаторів фестивалю. Делегація ОЛП (Клапик С.,
Шлянта В., Гладик Н.) вручила голові СФУЛО нагороду «Вірний предкам» за
вагомий внесок у захист прав людини, розвиток суспільно-культурного життя
лемків України після депортацій 1944-1951 рр. та плідну дослідницьку роботу.

Презентація пам’ятної медалі «75 літ пам’яті»

В рамках Міжнародного фестивалю "Дзвони Лемківщини" відбулася
презентація пам’ятної медалі до 75-х роковин початку депортації етнічних
українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Любачівщини, Підляшшя, Західної
Бойківщини в 1944-1951 роках.
Медаль представляли Ярослава Галик, голова СФУЛО, і автор логотипу
медалі, відомий художник Андрій Хомик з США, походженням з Лемківщини,
переможець міжнародного конкурсу СФУЛО. Медаль виготовлена з ініціативи і за
клопотанням СФУЛО. Тираж - 300 медалей.
Пам’ятна медаль викарбувана для увіковічення пам’яті про злочинну
трагедію депортації етнічних українців Закерзоння з їхніх одвічних земель. Вона є
монетоподібним жетоном діаметром 50 мм, виготовленим з латуні. Медаль
створена з допомогою патинування на державному підприємстві "Львівське
спеціальне конструкторське бюро" «Топаз».
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На медалі в центрі зображено темний хрест як символ руїни всього
Закерзоння, на фоні якого – білий журавель з розгорнутими крильми для лету,
який прагне повернутися додому до рідного краю. Але обвитий колючим дротом
насильства, не може побороти зло вигнання. Внизу – «1944-2019». По колу жетона
– «75-ті роковини від початку примусового виселення українців з етнічних земель
Закерзоння». На звороті медалі посередині витиснуто: «75 літ пам’яті», внизу –
«1944-2019». По колу вказано українські історичні землі, з яких виселили корінне
українське населення, у вигляді напису: «Лемківщина, Холмщина, Надсяння,
Підляшшя, Західна Бойківщина, Любачівщина».
Голова СФУЛО вручила всім членам Президії федерації ці пам’ятні медалі в
знак вдячності за велику працю, яку вони здійснюють у світі задля відновлення
пам’яті про ці злочинні історичні події кінця ІІ світової війни.
Гості мали теплу зустріч з духовенством Тернопілля, представниками
обласної, районної та міської влади, керівниками та членами численної
лемківської спільноти. Також мали нагоду насолоджуватися чудовою концертною
програмою художніх аматорських колективів та виконавців, взяти участь в
презентації кіно матеріалів, виставки «Обличчя Лемківщини», тематичних
конкурсах тощо.
Фестивальну програму відкрили надзвичайно щирою і проникливою
постановкою «Пролог», в які показано щасливе життя лемків «ДОМА», на рідній
Лемківщині, до страшного виселення НАЗАВЖДИ.
Делегація СФУЛО ознайомилася з містечком народних промислів
Лемківщини, традиційною лемківською кухнею, лемківськими експозиціями
кожного району Тернопілля і майстер-класами на території музейних приміщень.
4 серпня гості взяли участь у Подячній недільній Службі Божій, яка
відправлялася на фестивальній сцені з участю владики.
Потім вони продовжували брати участь в фестивальних заходах до закриття
фестивалю.
Завершився візит членів Президії СФУЛО на Прикарпаття-Тернопілля 4
серпня. Але нові зустрічі й знайомства, свіжі ідеї і враження повинні дати
поштовх до нових напрямів роботи, актуальних форм діяльності .
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ЗАЯВА СФУЛО
про підтримку Закону України про українську мову, опублікована 1.06.2019 року
Світова федерація українських лемківських об’єднань цілковито підтримує
прийняття Верховною Радою України Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної».
Водночас СФУЛО відмежовується від оцінки закону учасниками 7-го засідання
Світової ради Русинів. СФУЛО вважає провокаційною риторику, яка прозвучала
на цьому зібранні русинської сепаратистської організації.
По-перше, закон, який стане чинним на території України через 2 місяці після
оприлюднення, не дискримінує русинський діалект української мови.
По-друге, «завданнями цього Закону є… підтримка української мови шляхом
сприяння… популяризації діалектів і говірок української мови та їх збереженню»
(ст. 3, част. 1, пункт 6, підпункт е).
По-третє, в Законі України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин» немає згадки про так звану «русинську мову». Переважна
більшість академічної спільноти – фахові мовознавці, історики, етнологи,
фольклористи – вважають говірки, якими розмовляють на заході України, а також
на українських етнічних територіях на захід від державного кордону України,
діалектами української мови. Спроби надати «русинській мові» статусу, власне,
мови не мають під собою наукового підґрунтя. Такі спроби використовуються
антиукраїнськими силами і, зокрема, державою-агресором Росією з геополітичною
метою й одержали назву «політичного русинства».
По-четверте, «Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови
міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного
українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є
фактором єдності і національної безпеки України» (ст. 1, част. 8).
По-п’яте, «Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та
здійснення релігійних обрядів» (ст. 2, част. 2). Тому кожен громадянин України
має право спілкуватися будь-якою мовою чи діалектом в приватному спілкуванні.
За дорученням Президії СФУЛО
Ярослава Галик, голова Світової Федерації українських лемківських об’єднань
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Асамблея «Українка у світі: професіоналізм, активізм, традиція»
З нагоди 70-ліття Світової Федерації Українських Жіночих Організацій
Львів, МІОК, 2-4 вересня 2019 року

Голова Світової федерації українських лемківських об’єднань як складової
організації Світового Конґресу Українців взяла участь у Асамблеї «Українка у світі»
з нагоди 70-ліття Світової федерації українських жіночих об’єднань. Щиро вітаємо
СФУЖО з видатним ювілеєм і зичимо плідної праці та гідних здобутків у справі
піднесення ролі й значення Українки в світі, задля розбудови держави Україна!
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ПРИВІТАННЯ СФУЛО
СОФІЯ ФЕДИНА – НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ!
Світова федерація українських лемківських
об’єднань сердечно вітає члена Президії СФУЛО,
ексголову федерації Софію Федину з обранням її
народним депутатом України і бажає їй гідного
виконання своїх високих обов’язків перед українським
народом у найвищому законодавчому органі держави
Україна!
Нині, в часі відзначення сумних 75-х роковин
початку депортації етнічних українців зі своїх
споконвічних українських історичних земель у Польщі
депортовані
українці
сподіваються
на
плідну
законотворчу діяльність і активну позицію народної депутатки України Софії
Федини задля ухвалення закону України про визнання тотального примусового
виселення українців-автохтонів Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини з їх одвічних земель у 1944-1951
роках – депортацією, злочином, а депортованих – жертвами політичних репресій
комуністичних тоталітарних режимів СРСР і Польщі.
ОЛЕКСАНДРУ ВЕНГРИНОВИЧУ – 80!
Світова
федерація
українських
лемківських
об’єднань щиро вітає зі славним 80-літнім ювілеєм
Олександра
Венгриновича,
члена
Президії
і
відповідального
секретаря
СФУЛО,
голову
Всеукраїнського товариства «Лемківщина», голову
Тернопільської
обласної
організації
«Лемківщина»,
невтомного подвижника на ниві відродження і
збереження
лемківської
культурної
спадщини,
наполегливого громадського діяча, який впродовж трьох
десятків років спрямовує свою невпинну діяльність
задля встановлення історичної справедливості та
захисту інтересів лемків, виселених з рідного краю в
1944-1947 роках.
З нагоди світлого вісімдесятиліття зичимо
Олександру Івановичу великого життєвого щастя,
міцного здоров’я, незламного духу, сповнення найзаповітніших сподівань,
високих звершень та плідних здобутків у громадській праці для прослави
Лемківщини і України!
Най Ваше житя буде веселе, як лемківскы сьпіванкы, най Вашы діти будут
дружны і щасны, най Ваша праця тішит серця людям, а Панбіг благословит Вас
на многая і благая літа!!!
Вельке Вам БОЖЕ ЗАПЛАТ!!!
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"ЛЕМКОВИНІ" – 50!!!
З нагоди славного ювілею – 50-річчя створення Народного ансамблю пісні і
танцю "Лемковина" (Львів) Світова федерація українських лемківських об’єднань
сердечно вітає всіх нинішніх та колишніх учасників, ведучих, художніх
керівників, диригентів, хормейстерів, старост колективу та всіх тих, хто
причинився чи продовжує причинятися до творчої діяльності цього направду
подвижницького лемківського художнього колективу.
Пісня для лемків стала тим неоціненним скарбом, який врятував Лемківщину
від повної згуби. «Лемковина» впродовж півстоліття піднімала з забуття прекрасні
пісні й мелодії та гордо несла їх по всьому світу, водночас показуючи красу
лемківського строю, милозвучність лемківської говірки, оригінальність звичаїв і
традицій Лемківщини, глибину та самобутність рідної культури. Були зйомки у
фільмах, видання платівок і дисків, були труднощі і велика праця. Але головне –
були сотні і сотні концертів, у яких кожна пісня лунала життєстверджуючим
гімном рідній Лемківщині. «Лемковина» - це гордість лемків Львівщини і всього
світу, це наша чудова лемківська візитівка, це душа лемків. За півстоліття
змінювалися покоління хористів та приходили нові керівники колективу. Художні
керівники і диригенти різних періодів: Роман Кокотайло (1969-1970 рр.), Михайло
Мокрецький, Тарас Матвіїв, Ігор Циклінський, 1975-1998 - Іван Кушнір, потім
Роман Стефанко, Володимир Льорчак, Марія Мельник. Свою 50-у весну, свою
творчу зрілість «Лемковина» стрічає з талановитим хормейстером і художнім
керівником Юрієм Кондратенком, музичним керівником Юрієм Ковальовим,
балетмейстером Андрієм Кіяхом. Ведучий концертів - поет Богдан Пастух.
Дозвольте засвідчити всім Вам глибоку шану та висловити сердечну
вдячність від лемків усього світу за Вашу неоціненну працю, щире захоплення
Вашою самовідданістю і самопожертвою, та побажати Вашому ансамблю нових
високих творчих злетів і досягнень, найвищої професійної майстерності, великих
успіхів та духовної наснаги на ниві відродження і збереження української
лемківської музично-пісенної культурної спадщини. Хай вона врожаїться повним
пісенним колосом і хай повниться криниця Вашої творчої наснаги у невтомній
праці задля нашої української держави, на добро людям і на прославу
Лемківщини!
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ПУБЛІКАЦІЇ
Ярослава ГАЛИК
Голова Світової федерації українських лемківських об’єднань,
член Національної спілки краєзнавців України
ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ ЛЕМКІВЩИНИ,
НАДСЯННЯ, ХОЛМЩИНИ, ПІВДЕННОГО ПІДЛЯШШЯ,
ЗАХІДНОЇ БОЙКІВЩИНИ, ДЕПОРТОВАНИХ ЗА
НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ
В 1944-1951 РОКАХ
9 вересня 2019-го року світова і українська громадськість
відзначали на державному рівні трагічні 75-і роковини від
початку депортації етнічних українців з Лемківщини,
Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини до УРСР та в північно-західні регіони
Польщі, яка відбувалася поетапно впродовж 1944-1951 років.
У 1944-1946 рр. під гібридною назвою «евакуація» до УРСР було примусово
виселено 482880 осіб на підставі Угоди між Урядом Української Радянської Соціалістичної
Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення про евакуацію
українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР від 9
вересня 1944 року. Акція досі трактується як добровільне переселення, бо законодавчо не
визнано її злочинність, незважаючи на жорсткі методи примусу: дискримінація
українців, масові репресії і пацифікації, арешти, ув'язнення, катування людей, поодинокі
і масові вбивства, насилля, грабунки, погроми осель українців-активістів і українських
установ, активна агресивна і брехлива пропаганда та агітація, залякування, терор
польських банд, обкладання непомірними податками, спалення господарств і цілих сіл,
застосування прямої військової сили та інші репресивні заходи.
У 1947 р. в ході військово-політичної операції «Вісла» було брутально вигнано ще
150 тисяч українців з одвічних земель на північно-західні землі Польщі. Підозрювані в
непокорі були відправлені у концентраційний табір «Явожно» (бл. 4000 українців). А на
землях Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя настала зловісна
пустеля.
У 1948 р. – при демаркації радянсько-польського кордону примусово виселено ще
9125 бойків з ділянок, які відходили до Польщі, на схід УРСР.
І в 1951 р. – з території Західної Бойківщини внаслідок Договору між ПР і СРСР
«Про обмін ділянками державних територій» від 15 лютого 1951 р., у південні регіони
УРСР було виселено ще 32066 етнічних українців.
Внаслідок цих злочинних дій з українських історичних земель, що відійшли до
Польщі, було примусово виселене ВСЕ корінне українське населення цих регіонів,
разом – понад 700 тисяч осіб, за національною ознакою. Це була наймасштабніша
депортація українського корінного етносу, що вважається найтяжчою формою
політичних репресій.
Отже, у 1944-1951 роках комуністичними режимами Польщі та СРСР був
здійснений злочин тотального вигнання корінного українського населення з їхніх етнічних
територій шляхом поетапного примусового виселення до УРСР та до інших регіонів
Польщі. Опустілі українські етнічні землі заселялися польськими колонізаторами і
полонізувалися. Тобто комуністична Польща ці землі забрала разом з нажитим віками
майном, а корінне українське населення вигнала за межі їх споконвічних ареалів, ще й
зловмисно розпорошила по кілька родин по чужих землях з метою їх асиміляції, тобто з
метою руйнування українства в їхніх душах через забуття власної культури, говірки,
традицій, звичаїв тощо. Кожен з цих українських регіонів до того ж мав свої, усталені від
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віків, етнографічні особливості, які об’єднували українців в етнографічні групи, зокрема
лемків. Етнографічний район Лемківщина був практично знищений, а найзахідніша
тисячолітня гілка українського народу була доведена до фізичного і духовного
відмирання, до зменшення і ослаблення свого генетичного потенціалу, до руйнування
української культурної та історичної спадщини на етнічних теренах.
В радянські часи ця тема була забороненою.
За роки незалежної України, незважаючи на багаточисленні звернення
громадських організацій, які об’єднують виселених українців («Лемківщина», «Холмщина»,
«Надсяння», «Закерзоння» та інші) до Президентів України, Верховної ради України,
Кабінету Міністрів України, до цього часу державою Україна не відновлено історичної
справедливості щодо депортованих, бо досі не прийнято відповідного законодавчого
акту про визнання цих депортацій злочином та про відновлення прав
депортованих. В українському законодавстві Угода від 09 вересня 1944 року «Про
евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території
УРСР» залишається чинним документом, а 700 тисяч українців, евакуйованих назавжди з
одвічних земель, досі вважаються добровільними переселенцями.
Водночас Польська держава щодо поляків, які були репатрійовані з УРСР до Польщі
у 1944-1946 роках, вже давно впорядкувала законодавство. Ще 19 грудня 2002 року
Конституційний Трибунал Речі Посполитої Польської визнав, а Європейський суд з прав
людини 22 червня 2004 року підтвердив, що угода від 09 вересня 1944 року «Про
евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території
УРСР» не мала жодних правових підстав для її підписання, а дії, пов’язані з виконанням її
умов з примусової евакуації, є незаконними. У «2005 р. було ухвалено й утілено в життя
закон «Про реалізацію права на компенсацію на підставі полишення нерухомості поза
теперішніми кордонами Республіки Польща» (Dz. U., nr 169, poz. 1418). Він регулює спосіб
і розмір компенсації для осіб, які мусіли полишити поза кордонами Польщі нерухоме
майно з причини, як це означено у ст. 1 закону: «Вигнання з колишньої території
Республіки Польщі або покинення її», що настало «у зв’язку з війною, розпочатою в 1939
р.» (Малґожата Фушара) (30). Як бачимо, у польському законі від 08 липня 2005 року, що
регулює відносини між державою та громадянами, примусово переселеними на підставі
згаданої угоди, вживається термін «вигнання», що додатково підтверджує, що ці події
вважаються депортацією.
Світова федерація українських лемківських об’єднань одним з напрямів своєї
діяльності згідно Статуту визначає «захист спільних інтересів лемків, а також тих
українців, які зазнали моральної та матеріальної шкоди внаслідок депортацій 1944-1951
років». Тому основним завданням, задекларованим VI Конгресом СФУЛО, вважає
ухвалення Верховною Радою України закону про визнання злочином, депортацією
тотальне виселення етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного
Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках за національною ознакою із
визначенням правового статусу депортованих як жертв політичних репресій з метою їх
реабілітації.
Треба відзначити, що на зламі 1980-1990-х було прийнято низку законодавчих
актів, спрямованих на відновлення порушених прав депортованих народів, зокрема,
Декларацію ВР СРСР «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів щодо
народів, яких було піддано примусовому переселенню, і забезпечення їх прав» від 14
листопада 1989 р. Закон РРФСР від 26 квітня 1991 року «Про реабілітацію репресованих
народів» визнав депортації народів у СРСР актом геноциду.
17 квітня 1991 року ухвалено Закон України «Про реабілітацію жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», де в статті 1 визначено:
«– депортація – примусове виселення народів, етнічних, етноконфесійних, соціальних або
інших груп населення з місць їхнього постійного проживання з політичних, класових,
соціальних, релігійних, національних мотивів;
– національний мотив – застосування репресій на підставі належності особи або осіб до
певної нації, національності, етнічної групи або народності;
– репресії комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років – засоби примусу,
що здійснювалися репресивними органами комуністичного тоталітарного режиму у 19171991 роках, зокрема позасудовими органами, проти окремих осіб, груп населення,
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народів з класових, національних, політичних, релігійних, соціальних мотивів у формах,
визначених цим Законом;
– репресована особа - особа, яка зазнала репресій з мотивів та у формах, визначених
цим Законом».
Отже, примусове виселення під гібридною назвою «евакуація» репресивними
органами комуністичних тоталітарних режимів СРСР і Польщі понад 700 тисяч українцівавтохтонів з одвічних місць їх постійного компактного проживання з національних
мотивів, тобто на підставі належності до українського народу, має визначатися терміном
«депортація», що є однією з форм репресій комуністичних тоталітарних режимів СРСР і
Польщі. Також цей злочин можна віднести і до такої форми репресій як заслання, бо
обов’язковим при примусовому переміщенні депортованих було поселення у певній
місцевості, спецпоселенні, та встановлено обмеження на право пересування та заборона
виїзду з місця спецпоселення. Крім того, була встановлена повна заборона на повернення
на рідні землі, яка діє і донині, і поширюється й на нащадків, тому це примусове
виселення можна вважати довічним висланням.
Всі ці репресії були обтяжені позбавленням життя тисяч людей через масові
вбивства і брутальний терор, значними фізичними втратами при тривалому
транспортуванні людей з дітьми в нелюдських умовах товарних поїздів, фізичними
втратами від голоду, злиднів, морально-психологічних травм і стресів після депортації.
Депортації супроводжувалися обмеженням політичних, соціальних, економічних і
культурних прав, вилученням майна, цинічним нехтуванням принципів справедливості,
антиукраїнською істерією, спаленням українських сіл, нелюдськими знущаннями та
жорстокими вбивствами тисяч безневинних. Репресії проти «українського населення»
здійснювалися під тиском активної терористичної діяльності підпільних польських банд,
прямої військової сили регулярних частин польського війська, Червоної армії та
каральних загонів НКВД. було злочином проти українців і проти людяності.
Під час депортації українців у найбрутальніший спосіб порушувалися
основоположні права людини та права національної спільноти, тому ця сторінка історії є
трагедією не лише України, але й всього людства. А Верховна Рада України ще 17.07.1997
року ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (РЄ).
Згідно Конвенції ООН «Про запобігання злочинів геноциду і покарання за нього»,
ратифікованої УРСР як члена ООН 15.11.1954 р., під геноцидом розуміють дії, вчинені з
наміром знищити, повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову чи
релігійну групу як таку, зокрема: а) вбивство членів такої групи; б) заподіяння серйозних
тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи; в) навмисне створення
для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне чи часткове
фізичне знищення її.
«Насильство, вчинене властями СССР/УССР та совєтизованої Польщі проти
українського населення Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Західної Бойківщини,
Південного Підляшшя відповідає «широкому» визначенню геноциду, як акту,
спрямованого на «знищення найістотніших життєвих підвалин існування» окремої
людської групи, руйнування її соціальної структури, депопуляції, ліквідації культурних
надбань тощо» – відзначено в Резолюції
наукового круглого столу «Вигнані з
Батьківщини: відновлення національної пам’яті про злочин тотального виселення
українців-автохтонів з історичних земель. До 75-річчя початку насильного виселення
українців Закерзоння», який проходив у Київському національному університеті 9
вересня 2019 року.
У 2006 році Рада Європи висловила своє ставлення до злочинів тоталітаризму
Резолюцією № 1481 „Про необхідність засудження міжнародним товариством злочинів
тоталітарних комуністичних режимів”. Європарламент 2 квітня 2009 р. ухвалив
резолюцію про європейську свідомість і тоталітаризм: „Рішуче і безумовно
[Європарламент] засуджує всі злочини проти людства і масові порушення прав людини,
вчинені всіма тоталітарними й авторитарними режимами; висловлює жертвам цих
злочинів і їхнім рідним своє співчуття, розуміє і визнає їхні страждання” (15)
17 квітня 2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про
відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», яким було врегульовано
права кримських татарів.

43
Проте цим законом не були визначені права етнічних українців, виселених за
національною ознакою у 1944-1951 рр., незважаючи на низку (близько десятка)
законопроектів, зареєстрованих у ВР впродовж 2003-2019 рр.:
«Про визначення статусу українців, примусово переселених у 1944–1946 р.р. з
території Польщі в Україну» (реєстр. № 2395 від 12.11.2003 р.)
«Про визнання депортованим і відновлення прав українського населення, примусово
переселеного у 1944–1951 рр.» (реєстр. № 6013 від 29.07.2004 р.)
«Про визначення статусу етнічних українців, виселених з території Польщі у
1944–1946, 1948 та 1951 роках» (2005 р.)
«Про визнання депортованими і відновлення прав українського
примусово переселеного у 1944–1951 рр.» (реєстр. № 1398 від 22.01.2008р.)

населення,

«Про визнання депортованими громадян України, які у 1944 — 1951 роках були
примусово переселені з території Польської Народної Республіки на територію Союзу
Радянських Соціалістичних Республік» (реєстр. № 4783 від 08.07.2009 р.)
«Про визнання депортованими громадян України,які у 1944-1951 роках були
примусово переселені з території Польської Народної Республіки на територію Союзу
Радянських Соціалістичних Республік»( реєстр. №7152 від 21.09.2010 р. Косів М. і ін.)
«Про визнання депортованими громадян України, які у 1944 - 1951 роках були
примусово переселені з території Польської Народної Республіки на територію Союзу
Радянських Соціалістичних Республік» (деп. Апостол М. В., 2014 р.)
«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» (№9095 від
18.09.2018 р. Батенко Т. Антонищак А. і інші).
І, нарешті, 3.09.2019 року зареєстровано законопроект «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які
у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки»
(№2038, Рубльов В. і група депутатів), який нині переданий до розгляду в комітети ВР, що
підтверджено листом Голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин Дмитра Лубінця №04-25/116-150(179631) від 7 жовтня 2019
до голови СФУЛО.
Задля того, щоб добитися ухвалення цього законопроекту та відновлення прав
етнічних українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної
Бойківщини, депортованих за національною ознакою в 1944-1951 роках, нині необхідно
об’єднати всі сили українського суспільства і міжнародної спільноти: громадських,
суспільно-політичних організацій і діячів, інформаційно-просвітницьких інституцій,
науково-дослідницьких закладів України тощо.
Тому діяльність СФУЛО нині спрямована на розгортання широкої інформаційнороз’яснювальної роботи про ці депортації в українському суспільстві на всіх рівнях
шляхом дискусій, лекцій, розповідей, свідчень, інтерв’ю, круглих столів, симпозіумів,
конференцій, через радіо, телебачення, інших ЗМІ, через мережу інтернет, шляхом
організації виставок, демонстрації фільмів, публікації статей, книг, брошур тощо.
Водночас робота з громадськістю ведеться через різні культурно-просвітні заходи:
проведення фестивалів, відкриття пам’ятників, випуск медалей, конвертів, марок,
буклетів, проведення мітингів, громадських віче, меморіальних заходів та ін.
Активізується співпраця з шкільною і студентською молоддю через експедиції, походи,
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через відновлення могил, цвинтарів, церков, через створення молодіжних організацій
нащадків депортованих.
Вдалося налагодити тісну і безперервну співпрацю з керівництвом держави на всіх
рівнях – від центральної до обласної та місцевої влади, з міністерствами і відомствами,
зокрема з МЗС, з Мінкультури, з Мінінформполітики, Українським інститутом
національної пам’яті, з Всеукраїнською правозахисною організацією «Меморіал» імені
Василя Стуса.
Проводиться активна робота раніше серед кандидатів у народні депутати і нині
серед народних депутатів України в регіонах і у ВР у вигляді звернень, зустрічей,
роз’яснень щодо необхідності ухвалення відповідного закону та створення ініціативної
групи для підтримки законопроекту в комітетах і у ВР.
Проте на нинішньому етапі найважливішим завданням СФУЛО вважає активну
мобілізацію наукових сил України – істориків, правників, міжнародників, політологів,
етнологів – для формування науково-обґрунтованої історичної і правової оцінки та
висновків, так званої наукової експертизи, щодо тотального примусового виселення
етнічних українців за національною ознакою зі споконвічних теренів у Закерзонні в
1944-1951 роках, здійсненого комуністичними режимами Польщі й СРСР. Також
необхідно дати чітку 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.
Надзвичайно актуальним є пошук і публікація архівних матеріалів того періоду.
Велику роботу в цьому напрямі здійснили Володимир Сергійчук («Трагедія українців
Польщі», «Український здвиг: Закерзоння»), Євген Місило («Репатріація чи депортація»,
«Акція «Вісла» і ін.), яку він продовжує і нині щодо документів, пошуку могил по Явожно,
кенкарт лемків, створення «Книги пам’яті виселених 1947», яка стане завершенням
поіменних списків лемків, виселених у 1944-1946 роках до СРСР. Ці списки - «Книга
пам’яті Лемківщини 1944-1946» в 3 томах, видані Ярославою Галик у 2015-2016 роках,
потребують також свого продовження в Україні по Холмщині та інших регіонах.
Розпочато роботу в УКУ над дослідницькою програмою «Жертви українсько-польського
протистояння 1939–1947 років» (Б. Прах, І. Галагіда та ін.). Але цього недостатньо.
Необхідно зібрати матеріали всіх архівів, зокрема обласних, по цій тематиці,
систематизувати і опублікувати їх. Бо це найвагоміша доказова база для обґрунтування
відповідних правових висновків.
Дуже важливо налагодити тісну співпрацю між ВНЗ України, а також інших країн,
зокрема Польщі, Канади, США, з міжнародними організаціями, з окремими істориками і
правознавцями в Україні і в світі задля вивчення відповідних питань у міжнародному
праві, зокрема в Польщі. Необхідні дослідницькі роботи, кандидатські, докторські
дисертації на цю тему. Назріла нагальна необхідність створення на базі одного з ВНЗ
України наукової платформи або наукового центру з всебічного вивчення
і
обґрунтування етнологічної, суспільної, історичної, правової, політичної, власне всебічної
оцінки тотального виселення українців-автохтонів Лемківщини, Холмщини, Надсяння,
Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-1951 роках задля об’єктивного
висвітлення тих історичних подій та встановлення історичної правди.
З цією метою з ініціативи СФУЛО 7 вересня 2018 року у Львові відбулася велика
Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-історична та політикоправова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини,
Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951
рр.», у якій взяли участь 32 доповідачі: науковці, дослідники, громадські діячі з України,
Польщі, Словаччини, Канади, зокрема 10 докторів наук та 13 кандидатів наук.
Конференція прийняла Резолюцію, а також Звернення до Президента України, Прем’єрМіністра України, Голови Верховної Ради України.
Резолюція цієї конференції узагальнила і підсумувала здійснену попередню
науково-дослідницьку роботу, а її висновки послужили основою для підготовки дуже
важливої Постанови 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.”, яка
була ухвалена 8.11.2018 року. Робота над проектом Постанови також була ініційована
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СФУЛО і здійснена завдяки великій підготовчій роботі над її проектом групи народних
депутатів 8-го скликання, насамперед Андрія Антонищака, його помічників-юристів, а
також з допомогою відомого історика, професора Володимира Сергійчука. Цією
постановою, зокрема, було встановлено відзначати День пам’яті етнічних українців –
жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках щорічно в другу неділю вересня. І
що надзвичайно важливо, цим документом рекомендовано Міністерству освіти і науки
забезпечити вивчення цих маловідомих сторінок української історії, Мінкультури –
забезпечити проведення широкої культурно-просвітньої роботи, а Держкомітету ТБ і
радіо – всебічну інформаційну роботу про депортацію та заходи з відзначення 75-х
роковин від її початку.
На підставі цієї Постанови СФУЛО підготувала Програмні пропозиції з підготовки і
проведення заходів на державному рівні у зв’язку з 75-ми роковинами початку
депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 рр., які були спрямовані до
Міністерств закордонних справ, культури, інформаційної політики, до Українського
інституту національної пам’яті, до Українського Інституту, до обласних державних
адміністрацій і рад кількох областей тощо. Впродовж 2019 року багаторазово довелося
писати, телефонувати, робити візити, звертатися до цілої низки міністерств і відомств, до
ряду народних депутатів, обох Президентів України, голів Верховної Ради України,
Прем’єр-міністрів України, проте в цей непростий рік двох виборчих процесів вдалося
добитися утворення Кабінетом Міністрів України 5 липня 2019 року Організаційного
комітету та затвердження плану заходів з відзначення 75-х роковин депортації
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
8 вересня в День пам’яті вперше по всій Україні і в Києві проходили церковні
відправи, громадські віче, меморіальні заходи на державному рівні, приурочені 75-им
роковинам від початку депортації етнічних українців з Лемківщини, Холмщини,
Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини.
9 вересня в Київському національному університету ім. Т. Шевченка з ініціативи
СФУЛО та в співпраці з КНУ під керівництвом декана історичного факультету, професора
Івана Патриляка відбувся науковий круглий стіл «Вигнані з Батьківщини: відновлення
національної пам’яті про злочин тотального виселення українців-автохтонів з історичних
земель. До 75-річчя початку насильного виселення українців Закерзоння».
Після круглого столу відбулося відкриття обширної й глибоко інформативної
виставки (18 банерів) «Вигнання», підготовленої УІНП в співпраці з низкою музеїв
Львівщини та під редагуванням історика Романа Кабачія також з ініціативи СФУЛО. Ця
виставка мобільна, існує в 2 екземплярах і повинна бути показана в усіх регіонах
України.
Також Українським інститутом національної пам’яті з активною участю
громадських організацій був проведений багатолюдний Мітинг-реквієм та молебень біля
Пам'ятного Хреста жертвам голодомору та політичних репресій в Україні на Алеї Героїв
Небесної сотні, на який прибули сотні депортованих та їхніх нащадків з різних регіонів
України: з Тернопілля, Львівщини, Прикарпаття, Закарпаття, Житомирщини,
Хмельниччини, Рівненщини, Волині, Полтавщини, Вінниччини, Одещини, Миколаївщини,
Харківщини, Чернігівщини, Кіровоградщини та інших, зокрема м. Києва і Київщини, з
США, Польщі, Канади, представники «Меморіалу», делегація кримських татарів, учасники
війни на сході, численні журналісти і представники ЗМІ, історики, науковці, діячі науки і
культури, громадські діячі. Духовенством різних конфесій була відправлена спільна
поминальна панахида за жертвами депортації. Громадським віче були прийняті
Звернення депортованих до найвищих гілок влади про нагальність ухвалення закону про
визнання злочином, депортацією, тотальне примусове виселення етнічних українців
Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної
Бойківщини з їхніх одвічних земель у 1944-1951 роках, та про встановлення статусу
депортованих як жертв політичних репресій комуністичних тоталітарних режимів СРСР і
Польщі.
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Потім в Київському Національному академічному драматичному театрі імені Івана
Франка за багаточисленної участі депортованих українців та їх нащадків відбулася
Пам’ятна академія до 75-х роковин початку депортації етнічних українців з
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини в 1944-1951 рр. В академії взяли участь державні діячі, народні депутати,
посли та представники дипломатичних посольств деяких держав в Україні, представники
іноземних держав. До організаторів та учасників академії зі словами підтримки
звернулися листами Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, та Митрополит Київський і
всієї України Епіфаній, Глава ПЦУ, виступили голова УІНП В. Вятрович, народний
депутат С. Федина, свідки депортації, голови громадських організацій депортованих.
Голова СФУЛО Я. Галик виголосила листа від Президента Світового Конґресу Українців
Павла Ґрода про вшанування пам’яті численних жертв депортації українців з
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини в 1944-1951 рр. та із закликом до держави Україна про визнання цієї
жахливої трагедії злочином, а також вручила почесні грамоти і пам’ятні медалі «75 літ
пам’яті», виготовлені з ініціативи СФУЛО.
Відбулася церемонія спецпогашення художнього маркованого конверту "75-ті
роковини трагедії депортації українців з етнічних земель з Польщі до УРСР", який був
виданий АТ "Укрпошта" за ініціативою СФУЛО і при підтримці Львівської ОДА.
На завершення заходів на державному рівні у рамках вшанування в Україні 75-их
роковин початку депортації українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння,
Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках на сцені
Київського Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка була
поставлена вистава-концерт "Вигнані з раю" Івано-Франківського Національного
академічного драматичного театру імені Івана Франка з участю Заслуженої артистки
України Галини Баранкевич.
Завдяки цій великій роботі була створена потужна інформаційна хвиля через
ЗМІ, де виступали науковці, державні й громадські діячі, народні депутати, політики
тощо. Вшанування жертв примусового виселення в Україні триває досі в кожному селі й
місті, де мешкають депортовані та їх нащадки, яких нині в Україні мільйони.
26-27 вересня у Львові Українським інститутом національної пам’яті була
організована міжнародна конференція про депортації в системі злочинів
тоталітарного
комуністичного
режиму.
Нинішня
конференція
в
ІваноФранківську, її резолюція, має стати ще однією вагомою цеглинкою в науководослідницькій та інформаційній роботі задля відновлення прав депортованих та їх
нащадків. Наступним кроком має бути конференція в Тернополі, про що вже ведеться
робота головою ВУТЛ.
СФУЛО здійснює велику роботу також із світовою українською спільнотою та
міжнародними організаціями щодо підтримки визнання примусового виселення етнічних
українців у 1944-1951 роках злочином.
Зокрема, на ХІ Світовому Конґресі Українців, який проходив 24-27.11.2018 року
в Києві, голова СФУЛО Я. Галик виступила 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" на сесії "Політика української національної
пам’яті у світовому вимірі", а також з ініціативою на пленарному засіданні. В
результаті Резолюцією від 27.11.2018 року Світовий Конгрес Українців, складовою
якого є СФУЛО, закликав ВРУ прийняти закон про визнання тотального вислання
етнічних українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і
Західної Бойківщини у 1944-1951 роках злочином тоталітарних комуністичних режимів,
а також провести до 75-х роковин початку депортації етнічних українців 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
Президії СФУЛО, заступник голови СРУСР Віктор Бандурчин. З його ініціативи до
Резолюції Конґресу внесено важливий пункт про створення комісії з питань українського
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автохтонного населення та напрацювання концепції щодо актуального стану
автохтонів, порушення питання автохтонів в органах державної влади.
31.07-4.08.2019 року з ініціативи голови СФУЛО Ярослави Галик на Прикарпатті і
Тернопіллі перебувала велика іноземна делегація Світової федерації українських
лемківських об’єднань, до складу якої входили члени Президії СФУЛО: від Організації
оборони Лемківщини в США, від Об’єднання лемків Канади; від Об’єднання лемків
Польщі, від Союзу русинів-українців Словацької республіки, від Союзу русинів-українців
Сербії, від Української громади Республіки Хорватія. Відбулися зустрічі з представниками
влади, з лемківською молоддю та правлінням лемківської спільноти міста та області в
рамках симпозіуму "Лемківська спадщина. Єднання поколінь". Як підсумок, на засіданні
Президії федерації ухвалено чергове Звернення СФУЛО до найвищих гілок державної
влади в Україні про нагальну необхідність визнання злочином примусового виселення
етнічних українців Закерзоння у 1944-1951 роках.
Сьогодні Світова федерація українських лемківських об’єднань, яка об’єднує
лемківські українські спільноти в семи країн світу, звертається до науковців
Прикарпатського національного університету, зокрема до ректора університету
професора Ігоря Цепенди, за дієвою допомогою і підтримкою в створенні відповідного
наукового центру з метою всебічного наукового вивчення процесів виселення українцівавтохтонів Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, і Західної Бойківщини у 19441951 роках, обґрунтування об’єктивної оцінки тих історичних подій задля встановлення
історичної правди та відновлення прав сотень тисяч етнічних українців Закерзоння,
депортованих за національною ознакою.
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Ігор Любчик
кандидат історичних наук
доцент кафедри українознавства ІФНМУ
ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ФЕНОМЕН ЛЕМКІВСТВА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ НОВІТНЬОЇ
ДОБИ НА СТОРІНКАХ ОСТАННЬОГО НОМЕРА ГАЗЕТИ
,,ГАЛИЧИНА"
Цього року ми могли вперше на державному рівні
вшановувати, а отже згадувати тих, кого попри спротив
вигнали із власного дому, рідної землі, хто назавжди покинув
улюблені і дорогі серцю краєвиди у важкі післявоєнні роки
тоталітарного упокорення народів. Багато з них тільки у
спогадах поверталися, чи може й досі повертаються на рідний
поріг, на віддалі шептали молитви над батьківськими могилами.
Сфокусуємо принагідно увагу на одному із чи не найбільш контрастних порубіжних
регіонів, який нині належить до складу трьох держав (Польщі, Словаччини та України) –
Лемківщину. У минулому це територія проживання етнографічної групи лемків, північна
частина яких, волею історичних обставин була виселена із своїх прабатьківських етнічних
теренів і тільки їх закарпатська частина сьогодні продовжує свою популяцію в не
найсприятливіших умовах словацької етнополітики. Звичайно, ми свідомі того, що
жахливу депортацію пережили не лише лемки, а населення усього так званого
Закерзоння. Однак переконані, що саме ця чи не найколоритніша українська
етнографічна група – лемки, і надалі залишається жертвою етнополітичних маніпуляцій
сьогодення.
Лемківська етнографічна група поставала на порубіжній території, протиставляючи
зовнішнім
асимілятивним
тональностям
свій
етносвіт,
розпізнаваний
його
представниками та чужинцями за рядом насамперед характерних прикмет побуту.
Однак сьогодні реальне лемківське середовище, де здійснювалося збереження культури,
поруйноване. Власне депортація стала найтрагічнішим випробуванням для лемків, як і
загалом для всіх представників Закерзоння у новітній історії.
За словами лідера українських націоналістів C.Бандери ,,душа українського
населення на західних кордонах залишилась українська. Навіть там, де національнополітична свідомість була приспана… національно малосвідома Лемківщина, а разом з
нею Холмщина та Підляшшя дали кадри добрих націоналістів – революціонерів... І ворог
не зміг її зламати інакше, як тільки масовим насильним виселенням і розпорошенням».
Виселених розселяли по усій території УРСР (загалом у 17 областях) та найбільше їх
прибуло у Тернопільську, Львівську та Івано-Франківську. Власне ті хто був виселений в
УРСР і залишився жити в Україні до сьогодні можемо стверджувати зберіг цілісне
усвідомлення свого українського національного стержня. Натомість частина лемків, яка
залишилася у Польщі і у 1947 р. пережила ,,Акцію Вісла», будучи виселеною у північносхідні землі Польщі з початком 1990-х рр. переживає процес роз’єднання. Про це чітко
засвідчують виникнення і діяльність Товариства лемків (яке відстоює етнічну
окремішність лемків) і Об’єднання лемків (як розглядає лемків як етнографічну групу
українців). Водночас очевидним є, що товариcтва, які виникли із забарвленням етнічної
окремішності могли б відіграти позитивну роль у збереженні лемківської самобутності її
популяризації проте політичне забарвлення їх діяльності зводить нанівець усі їх, навіть
добрі наміри.
Діяльність Товариства лемків не обмежується тільки офіційними формальностями, а
підкріплена відповідними заходами у шкільництві, засобах масової інформації,
організацією етнокультурних заходів мали свої наслідки.
Зокрема з ініціативи ,,Товариства лемків” ще у 1989 р. розпочалися спроби
утвердження так званої лемківської мови, створення у 1999 р. лемківської граматики, а у
2005 р. оприлюднено ,,Словник лемківсько-польський”. (Це при тому, що відомі
українські мовознавці І.Зілинський та І.Панькевич однозначно стверджували, що можна
говорити тільки про лемківську говірку у складі української мови).
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Доволі неоднозначною щодо лемківського питання продовжує залишатись офіційна
позиція польської влади. Найпоказовішим тут є розроблений та прийнятий Сеймом закон
про національні та етнічні меншини і регіональну мову від 6 січня 2005 р. На
законодавчому рівні українці визнані національною меншиною, а лемки – етнічною. Для
чіткішого розуміння національну меншину закон трактує як: чисельно меншу, яка істотно
відрізняються від решти громадян мовою, культурою та традиціями; свідома своєї
історичної національної спільності; ототожнюють себе з народом власної держави. Серед
національних меншин закон називає чехів; німців; словаків і українців. Натомість етнічна
меншина, в розумінні закону, це група польських громадян, критеріями якої є: чисельно
менша, ніж решта населення Республіки Польща; істотно відрізняється від решти
громадян мовою, культурою та традиціями; прагне зберегти свою мову, культуру та
традиції; свідома своєї історичної національної спільності; не ототожнюють себе з
народом власної держави. Власне останній пункт, є визначальним який у розумінні
польського законотворця відрізняє національну меншину від етнічної. Серед етнічних
меншин закон називає: караїмів; ромів, татар та лемків. Цікаво, що етнічною меншиною
визнаними були лише ті лемки, котрі не ідентифікували себе як частину української
національної меншини. Вважаємо, що подібне трактування лемків свідомо вносить
дезорієнтацію в їх етнічну самоідентифікацію.
Рух за пропагування, утвердження та нав’язування ідей етнічної відрубності у
середовищі лемків-русинів отримав імпульс і у закарпатській частині Лемківщини,
зокрема на Пряшівщині. У листопаді 1990 р. було засновано опозиційну організацію
«Русинська оброда» («Русинське відродження»), ідейна платформа, якої формувалась на
принципі, що русини не є складовою частиною українського народу, але окремою
національністю.
Принципово наголосити, що такі етнополітичні наміри щодо місцевого лемківсько
населення апробувала, хоча безуспішно, польська влада ще у міжвоєнний період.
Достатньо згадати видуманий Лемківський буквар, відокремлення від Перемишльської
єпархії і заснування окремої Апостольської Адміністрації Лемківщини, свідоме
переселення найбільш свідомої місцевої інтелігенції.
А тому етнолог зі Словаччини Мирослав Сополига, не далекий від істини, коли
стверджує,
що
«національна
недоформованість,
регіональне
усвідомлення та
незадовільний культурний рівень цього населення є результатом та свідченням
довготривалого соціального й національного гноблення за всіх дотеперішніх режимів».
Цікаво, що в Україні, за словами голови київського товариства «Лемківщина», М.
Горбаля, «ми є свідками відбудови почуття реґіональної тотожності за схемою: дідо був
лемком – син його соромився, мав проблеми із прийняттям лемківського походження –
внуки натомість позбавлені таких почуттів, для них це певна романтика. Запрацював
підхід третього покоління, котре шукає «легенду про втрачений рай». Лемківське стало
популярним. Cпілкуючись із чисельною аудиторією респондентів можемо констатувати
фактично поодинокі вияви почуття етнічної окремішності серед лемків-виселенців в
Україні. Загалом вони свідомі що є частиною української нації, а їхня культурна
спадщина є складовою загальноукраїнських надбань.
Ми переконані, що про український етнопростір, який не був загублений і забутий
його автохтонами-лемками, а з якого свідомо і насильно їх вигнали, треба постійно
пам’ятати і нагадувати cучасному поколінню. Вважаємо, що лемківська, а разом з нею і
русинська проблематика своїм змістом сьогодні вийшла далеко за межі суто наукового
дослідження у країнах Центрально-Східної Європи. Наукові праці, присвячені проблемам
Лемківщини та лемків, особливо польських і словацьких вчених викликає потребу аналізу
позицій авторів, які нерідко послуговуються різною термінологією, приходять до різних
висновків, на кшалт: «наука не в стані дефінітивно окреслити національної
приналежності лемків». Не можемо погодитись, коли пишуть про лемків-виселенців у
1940-х рр., вживаючи абсолютно невідповідні поняття як от ,,лемки-емігранти”,
,,біженці”.
А представники російської науки ігноруючи усіма принципами наукового
плюралізму на доволі обмеженій та свідомо визначеній джерелознавчій базі намагаються
робити штучно сформовані та політично заангажовані висновки. Загалом політика щодо
лемків у часи новітньої доби перебувала і продовжує перебувати в епіцентрі сусідніх
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країн та полі зору насамперед зарубіжних науковців, які висвітлювали її у контексті
відповідної історіографічної ситуації.
Переконаний, що нині варто констатувати не так дефіцит досліджень на лемківську
тематику, особливо у форматі невеличких компактних брошур, як відсутність ясного
розуміння справжнього місця «локальних лемківських історій» у загальнонаціональній
історії.
Лемкознавство, як підсистема історичної локалістики, орієнтована переважно на
освоєння масиву місцевих джерел. Серед функцій лемкознавства не останнє місце займає
функція соціально історичного інформування шляхом збільшення обсягу актуалізованого
історичного знання, яке циркулює в суспільстві. Воно має також стати інструментом
національно-патріотичного виховання.
Сьогодні є потреба формувати теоретико-методологічні основи лемкознавства, бо без
цього робота в руслі пошуку нових фактів невдовзі може знецінитися. Оскільки
лемкознавство має подвійний статус, охоплюючи одночасно сферу науки та сферу
громадської діяльності, і дуже важливо, щоб цей подвійний статус не знижував, а
примножував його потенціал.
Широкі можливості маніпулювання темою самоідентифікації лемків в умовах
сьогодення можемо пояснити низкою чинників.
По-перше, на становлення та утвердження національної ідентичності лемків
істотний вплив мала зміна правлячих режимів (польський, словацький, радянський), які
часто визначали національні орієнтири, державні акценти та політику пам’яті. Ця
тенденція яскраво простежується і в умовах сьогодення.
По-друге, оскільки лемки-русини, завжди були і залишаються розділені
адміністративними кордонами, зрозуміло, що така історична спадщина створювала
додаткові труднощі для вироблення нормальних ідентифікаційних критеріїв. Названі
терени розвивались у фарватері різних неукраїнських державно-політичних систем, які
мали свою культурно-етнографічну специфіку. Це зумовило особливості сприйняття і
підтримки ідеї національної єдності та її практичної реалізації, хоча при цьому постулат
українського соборництва залишався невід’ємною складовою національної свідомості,
лемків.
По-третє невизначеності й плутанини у цій сфері додали різні дослідниками,
насамперед закордонні (Польщі, Словаччини, Росії), які вважаємо в більшості прагнуть
задовільнити не історіографічні запити сучасної науки, а обгрунтовують офіційну
державницьку позицію влади своєї країни.
По-четвертє вважаємо, що етнографічну групу лемків потрібно сприймати не з
позицій загрози втрати своєї культурної спадщини, а з характеру збереження
етнонаціональної ідентичності, незважаючи на суцільну політику тотальної асиміляції.
Свідченням цього є часті зустрічі лідерів різних лемківських організацій,
незважаючи на їх політичну спрямованість (українських, лемківських, русинських) з
Польщі, Словаччини на різного роду культурницьких імпрезах, фестивалях, а також
конгресах і наукових конференціях.
І все ж аналіз зовнішньо і внутрішнього політичного становища підводить нас до
висновку про те що населення Лемківщини, всупереч несприятливим умовам спромоглося
створити розгалужену мережу політичних, культурно-освітніх та господарських
організацій, спираючись на які чинили опір етнополітичним доктринам правлячих
режимів.
Переконаний, що правдиве слово про Лемківщину і лемків ще попереду. Необхідно
грунтовно вивчити недоступні раніше архівні матеріали в тому числі закордонні,
приватні збірки, осягнути величезну літературу, періодику, спогади сучасників, поновому осмислити наслідки суспільних трансформацій новітньої доби.
Сьогоднішнє лемківство в Україні і за кордоном – це насамперед потужне
громадське представництво, яке через широку мережу громадсько-культурних
організацій, фестивальний рух, музеєфікацію спадщини насамперед гідно береже,
досліджує і популяризує лемківську спадщину у світі. Власне феномен лемківства в тому,
що попри адміністративну систему заходів спрямовану на внесення деструкції у процес
національного самоствердження загалом лемківська спільнота зберегла свої українські
національні основи.
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НОВИНИ
З «НАШОГО СЛОВА»
Презентація cвітлин переселених лемків „Красиві та горді”
Павло Лоза środa, 14 Серпень 2019, 11:39
Під час цьогорічної «Лемківської ватри» у Ждині вперше в публічному
просторі були представлені двадцять фотографій із тих 8000, які д-р Євген Місило
знайшов у Національному архіві в Кракові. Виставку назвали „Красиві та горді”.

Зліва направо: Ґражина Станішевська, член ради фонду «Калина» та історик Євген Місило. Фото з
facebook.com/Łemkowska-Watra-w-Zdyni-Лемківска-Ватра-в-Ждини-

Український історик шукав „транспортні списки” лемків, переселених під
час акції «Вісла», а знайшов тисячі унікальних фотографій лемків на німецьких
кенкартах. Ідентифікаційні картки забрали в них під час депортації до СPСР.
Більше інформації про віднайдені фотографії лемків можна знайти на сайті
emisilo.pl. .
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Фото з facebook.com/Łemkowska-Watra-w-Zdyni-Лемківска-Ватра-в-Ждини-
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Нагадаємо, що д-р Євген Місило є стипендіатом фонду «Калина». У рамках
стипендії українець має зробити й опублікувати документи та звіти про злочини,
скоєні офіцерами польської комуністичної влади, зокрема, щодо українських
в’язнів табору в Явожні в 1947–1949 роках.

Фото з emisilo.pl

Щоб з’явилися згадані публікації, необхідна фінансова підтримка на виплату
стипендії для д-ра Євгена Місила.
Для підтримки стипендіатів гроші можна вносити на рахунок фонду «Калина».
Номер рахунку: 14160014621879984320000001
Для іноземних переказів:
IBAN: PL14160014621879984320000001
SWIFT: PPABPLPKXXX
Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacja Stypendialna KALYNA
ul. Krasińskiego 5a/10
43-300 Bielsko-Biała
Важливо написати призначення платежу: «Darowizna na cele statutowe» або
«Darowizna na stypendium dla Jewhena Misiły».
https://www.nasze-slowo.pl/news/prezentacziya-foto-pereselenihlemki/?fbclid=IwAR2Fd44zC8M7RsKe1lGmeNZGir4SvcfFLXHVqFBwAm1-DBoTsCRV21_3dhg
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Виявлено могили в’язнів Явожна
1947 Євген Місило Краків Раковицький цвинтар табір праці Явожно Явожно
Наше слово 1 Листопад 2019
Євген Місило ■ ІСТОРІЯ ■ №44, 2019-11-03
Наприкінці жовтня цього року історик д-р Євген Місило зробив виняткове
відкриття. В ході праць над книжкою про табір в Явожні він виявив на
Раковицькому цвинтарі у Кракові місце поховання 53 українців, які в часі акції
«Вісла» були засуджені до смертної кари та розстріляні у в’язниці Монтелюпіх, або
там померли. Прізвища, дати народження і смерті, номери цвинтарних дільниць,
рядів і могил. Ця інформація базується на польських офіційних документах.
Понад 70 років ніхто не знав, де знаходяться могили страчених в’язнів Явожна.
Також їхні сім’ї. Аж до сьогодні. Виявлення цих поховань саме напередодні 1
листопада, коли в Польщі відзначаєтся пам’ять померлих, – дуже символічне і
надзвичайно важливе для української громади. Також для нашої редакції. Тому
ми підготували спеціальне видання тижневика, присвячене цій темі. Євген Місило
як дослідник зробив свою справу. Тепер відповідальність за долю цих могил
переходить на нас. Не лише на українську громаду в Польщі, а також на
українську державу. Зокрема, підняття питання ексгумації та перепоховання
тлінних останків розстріляних в’язнів Явожна. Коли на міжнародному рівні
обговорюється тема поховань польських жертв на Волині, є виняткова нагода
поставити питання про належне вшанування такох жертв акції «Вісла».
https://www.nasze-slowo.pl/viyavleno-mogili-vyaznivyavozhna/?fbclid=IwAR3v6KZ2lSNevfDx_CBSSNMjQC4b3ryRX8BprpfUj1z7vc3PV03nfNUjYyA

Раковицький цвинтар у Кракові
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На Тернопільщині відбудовують лемківське село
В урочищі Бичова на
Монастирищині
розпочалося будівництво
музею лемківської
культури. Це
масштабний проект,
вартість якого 13 млн.
грн.
Сьогодні там уже працюють
над облаштуванням
фундаменту. Робітники
розповідають, що на
даному етапі забезпечені
усіма необхідними
матеріалами.
Загальна вартість проекту – 13 мільйонів гривень, це державні кошти, а також
співфінансування з місцевого бюджету. Власне, даний музей лемківської
культури, відібрали, як проект регіонального розвитку, а тому фінансування
передбачено із ДФРР.
https://ternopil.te.ua/na-ternopilschyni-vidbudovuyut-lemkivskeselo/?fbclid=IwAR2peWJAcIn61LoQMfjbHgZ1KdmfoUaIrbDIRlyTfSWS4uIkfJPi9bDhFsk

БОГДАНУ-ІГОРЮ АНТОНИЧУ - 110
Львівщина відсвяткувала ювілей Богдана-Ігоря Антонича
5 жовтня цього року виповнилося 110 років
від дня народження видатного українського
поета, прозаїка, перекладача,
літературознавця, громадського діяча
Богдана-Ігоря Антонича.
Зважаючи на вагомий внесок Богдана-Ігоря
Антонича в національну та світову культуру,
Верховна Рада України постановила відзначити
цей ювілей на державному рівні, а Львівська
обласна рада проголосила на Львівщині 2019 рік
роком Богдана-Ігоря Антонича.
Найбільш
урочисто
ювілей
великого
поета
відзначили на Мостищині, в селі Бортятин, де
пройшли його юнацькі роки й де нині діє музейсадиба родини Антоничів. Тут відбувалися
різноманітні зустрічі, презентації, поетичні читання, майстер-класи, концертні
дійства. Так, 4 жовтня, учні Дитячої школи народних мистецтв, що у Львові,
презентували виставку «Мистецькі візії Антонича» - понад тридцять робіт,
намальованих під враженням прочитаних поезій Богдана-Ігоря Антонича.
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http://leopolis.news/page/9047/3/lvivshchyna-vidsvyatkuvala-yuviley-bogdanaigorya-antonychafoto?fbclid=IwAR3c96hQJCbeiwh8tqluIxYc6Hr_fj0VoYtZuOpspCrIh2GkGGbGg7JnIHk

5 жовтня 2019 року у Львові лемківська спільнота спільно з владою та
громадою міста відзначила 110 років від народження українського поета з
Лемківщини Богдана-Ігора Антонича (1909-1937).
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Участь у заходах брали голова Львівської обласної організації ВУТ
“Лемківщина” Степан Майкович разом із заступниками Ярославом Козаком та
Іваном Радем, поект та лауреат Шевченківської премії Ігор Калинець, народний
депутата України Олег Синютка і заступник міського голови Львова Андрій
Москаленко.
Захід проходив у супроводі народного ансамблі пісні і танцю ”Лемковина” та
учні творчої школи Павла Табакова, які декламували вірші Антонича.
Читати більше http://lemky.lviv.ua/?p=6508

Ювілейний вечір Б. І. Антонича в Горлицях
В Центрі культури імені Б. І. Антонича (Горлиці, Польща) 4 листопада
відбувся ювілейний вечір до 110-ої річниці з дня народження Богдана Ігоря
Антонича та до десятиліття культурного центру. Визначний український поетпрозаїк, який став символом і гордістю Лемківщини, народився в лемківському
селі Новиця і назавжди полюбив цей мальовничий край. Організатори та гості
свята сердечно вшанували ювілейну річницю талановитого творця щирою
любов’ю до його надзвичайної, величної і навіть містичної творчості.

Центр культури імені Б. І. Антонича сердечно вітаємо з десятиліттям!
Заходи до Дня пам’яті Богдана-Ігоря Антонича
6 липня 2019 року у Львові відбулися пам’ятні заходи до річниці відходу до
вічності Б. І. Антонича. В храмі Христового Воскресіння у Львові відбулася
заупокійна Служба Божа пам’яті Богдана Ігоря Антонича, відомого українського
лемківського поета. Поминальну Службу відправили парох церкви Сергій Швагла
та священики о. Іван Ференц і о. Тарас Грем, всі лемки з походження. Заупокійну
панахиду - о. Іван Ференц.
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Також була відправлена панахида на могилі поета на Янівському кладовищі
у Львові, проходили поетичні читання молоді, звучали спогади та щирі слова
шанувальників творчості Антонича, а потім відбулося покладання квітів до
памятника Б.-І. Антоничу у Львові з участю керівництва та активістів Львівської
обласної ГО "Лемківщина", голови СФУЛО Ярослави Галик, представників
департаменту культури ЛОДА, Ігоря Калинця, невтомного дослідника спадщини
Б.-І. Антонича, делегації Музею Антонича в Бортятині.
7 жовтня в УКУ відбулася наукова конференція з нагоди 110-ї річниці Б.-І.
Антонича
http://lemky.lviv.ua/?p=6524
Зелене євангеліє із лемківським корінням: космос життя і творчості поета
Богдана-Ігоря Антонича
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3525/196/139260/
Пам’яті ДАНИЇЛИ БАЙКО
Непоправна втрата для України і для світу, для серця
кожного лемка. Адже неперевершений спів лемківських
пісень тріо сестер Байко був ясним променем надії у
тяжкі радянські часи після виселення з рідного краю.
«Наші сестри співають, діти!», - радісно скрикувала наша
мама і підкручувала звук радіо-«колгоспника». І чарівні
мелодії СПІВАНОЧОК пливли до наших маленьких
дитячих сердець, збуджуючи любов до невідомої прекрасної Лемківщини…
Вокальне тріо сестер Байко – Даниїли, Марії та Ніни від початку 1950-их і
впродовж десятків років було окрасою концертних сцен України. Даниїла була
невід’ємною частинкою цього чистого гармонійного співочого струмочка і
найстаршою сестрою.
Народилася Даниїла 20 серпня 1929 року в селі Яблониця на Лемківщині
(Польща). Батько віддав свою землю під будівництво дому Просвіти, був
організатором культурно-просвітньої роботи в селі, створення бібліотеки, хору. В
родині співали всі, і діти теж.
Після виселення до УРСР Даниїла закінчила Львівську консерваторію, клас
бандури, стала викладачем і 15 років викладала в Львівському педучилищі.
Водночас виступала в складі ансамблю «Сестри Байко», здобула звання Народної

60
артистки України, отримала орден Княгині Ольги. Тріо було відзначене у 1976
році Національною премією України ім. Т. Г. Шевченка. Ансамбль сестер Байко
став культурним символом української пісні.
Проте основою репертуару тріо сестер Байко були лемківські пісні, які
завдяки цим талановитим співачкам стали відомими і улюбленими в усьому світі.
Ще у 1957 році за виконання народних лемківських пісень тріо було нагороджено
золотою медаллю і дипломом І ступеня на ІV Всесвітньому фестивалі молоді і
студентів у Москві. За чарівне, чисте, мелодійне виконання, за надзвичайну
любов до рідних співаночок, за глибоке душевне відчуття лемківської пісні їх
називають «легендою Лемківщини».
Пам’ять про цю світлу Людину буде вічною, і житиме разом із залишеним
невмирущим пісенним спадком. https://www.youtube.com/watch?v=DDNgzt8UAeI
ПЕТРО ПИРТЕЙ
100 років від дня народження
26.06.1919-24.11.1999
26 червня 2019 року виповнилося 100 літ від народження
невтомного лемківського подвижника, ініціатора, засновника й
першого голови Івано-Франківського обласного товариства
«Лемківщина», автора «Короткого словника лемківських говірок»
(Івано-Франківськ, «Сіверсія НВ, 2004) та «Лемківські говірки.
Фонетика і морфологія» (Горлиці, 2013). Незабаром побачить світ ще одна книга
Петра Пиртея – «Словник лемківської говірки» Петра Пиртея – вистраждана
багаторічна праця педагога-філолога, мовознавця з Івано-Франківська, родом з
Лемківщини, яка йшла до нас ще з 80-х років минулого століття.
Петро Пиртей ціле своє життя присвятив рідній Лемковині та її людям, які в
середині ХХ-го століття стали вигнанцями з предковічного краю.
Народився в селі Смерековець Краківського воєводства (Польща). Навчався
в сільській початковій школі, Горлицькій гімназії, Кроснянському педагогічному
ліцеї, вчительській семінарії в Криниці. Вчителював у Фльоринці й Перунці.
В 1945 році разом з дружиною виселений до УРСР на Донеччину. 1946 року
родина переїхала до Станіслава, де з січня 1949 року Пиртей починає
вчителювати в Крихівцях, потім в Станіславі, пізніше працює завучем в Павлівці
та Угринові.
Водночас закінчує українську філологію в Станіславському педінституті, а
потім факультет іноземних мов у Львівському та Київському університетах.
Викладав німецьку мову в Загвізді аж до пенсії.
Помер і похований у Івано-Франківську.
Для майбутніх поколінь лемків Петро Семенович залишив неоціненну
спадщину – укладені словники та граматику-правопис лемківських говірок. Адже
Пиртей був природним носієм лемківського діалекту і як ніхто розумів важливість
і необхідність збереження цього унікального пласту лемківської культури.
В часі 100-літнього ювілею Петра Пиртея світова лемківська спільнота
висловлює щиру вдячність і глибоку шану світлій пам’яті цього справжнього
Лемка,
трудівника й
інтелектуала,
за
його самовіддану многолітню
організаторську, інтелектуальну, дослідницьку, творчу працю заради збереження
лемківської культури, відродження рідної Лемківщини, задля передачі
самобутньої, зокрема мовної, лемківської спадщини майбутнім поколінням лемків.
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НОВІ ВИДАННЯ та актуальні статті
У Києві відбулася презентація книжки репортажів "Останні українці
Польщі" журналіста Олега Криштопи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2808477-ostanni-ukrainci-polsi-rozkazut-istoriideportovanih-u-ramkah-operacii-visla.html

«Де степи широкополі…» (про книгу Романа Кабачія «Вигнані на степи»)

https://www.nasze-slowo.pl/de-stepishirokopoli/?fbclid=IwAR2GEN_BWAVZMB5yT_uk1I7yCH9Um4OqWRXppltYnqbpBWWNpia-RaPMAsQ

В УКУ презентували путівник про українську культурну спадщину
Любачівщини
http://www.polukr.net/uk/blog/2019/10/vyryj/

У Львові вийшла книжка «Святині Княжої України» (видавництво «Свічадо»),
автори Андрій Комарницький і Богдан Зятик.
Більшість сакральних святинь Княжої України-Русі вивезена в Росію – науковці
https://www.radiosvoboda.org/a/30199558.html
Україна і Польща: минає 100 років від встановлення дипломатичних
відносин
https://www.radiosvoboda.org/a/30187044.html
Звав Путіна в Україну. «Прем`єр-міністра» «Республіки Підкарпатська Русь»
заочно засуджено до 12 років тюрми
https://glavcom.ua/news/zvav-putina-v-ukrajinu-premjer-ministra-respublikmpidkarpatska-rus-zaochno-zasudzheno-do-12-rokiv-tyurmi-630112.html
Андрій Байцар. Український Краків.
https://baitsar.blogspot.com/2017/01/blogpost_31.html?spref=fb&fbclid=IwAR01LaSO0D744vWldkxVuxgmA21RXP3Rv4ADFEOa
KfsRhuvK93CHHKMx8oE

Видавництво УКУ
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ВАТРИ, ФЕСТИВАЛІ
Лемківська ватра в США. Лемківський ансамбль «На Лемковині»
Елленвіль, США, Оселя СУМ, 11 листопада 2019
Лемко-Ватра-Америка http://meest-online.com/diaspora/usadiaspora/lemko-vatra-ameryka/
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26 липня в США лемки Сіракюз взяли активну участь у 78-му щорічному
українському фестивалі. Біля книжкових стендів.
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65-те Свято культури русинівукраїнців Словаччини у
Свиднику
У Свиднику на Пряшівщині 14-16
червня 2019 року відбулося ювілейне 65
Свято русинів-українців Словаччини, в
якому взяла участь голова СФУЛО Ярослава
Галик, також делегації від Союзу русинівукраїнців Сербії, Об’єднання лемків Польщі,
художні колективи та виконавці з України,
Литви,
Сербії
та
розмаїтий
вінок
прекрасних
художніх
колективів
Пряшівського краю: зокрема з Пряшева,
Шаришу, Куровичів, Свидника, Стропкова,
Кошиць, Меджилабірців, Спишу та багато
інших. У святі взяли активну участь відомі
виконавці
русинсько-української
пісні
Марія Мачошко, І. Куцер, А. Порач, М.
Гармаш (Україна) та багато інших.
Голова СФУЛО виступила з вітальною промовою на 65 Святі культури
русинів-українців Словаччини, взяла участь в меморіальних заходах в Дуклі та в
Свиднику. Мала знайомства, ділові розмови й зустрічі з керівниками міста і краю,
депутатами парламенту, дипломатичними представниками, керівниками та
членами управи СРУСР тощо. Дала інтерв’ю для словацького радіо і телебачення.

Також Ярослава Галик побувала на відкритті персональної художньої
виставки Сергія Степанова ("З берегів Ворскли. Відлуння світів давніх предків" –
Україна) та виставки студентських робіт СПШ у Свиднику в Музеї української
культури в Свиднику, що відбулося в рамках 65 Свята культури русинів-українців
Словаччини та на огляді мод, інспірованому народним одягом.
Потім вона оглянула Музей української культури в Свиднику (директор
Ярослав Джоганик), який є найбільшим українським музеєм у Європі. Створений
у 1956 році, нині функціонує в організаційній структурі Словацького
національного музею. Тут зберігаються десятки тисяч експонатів, документів,
пам’яток української русинської культури Північно-Східної Словаччини від неоліту

65
до 80-х років 20-го століття. Музей має три постійні експозиції: Культурноісторична експозиція (1700 кв. м), Художньо-історична галерея Дезидерія Миллого
та етнографічна експозиція пам’яток народної архітектури Пряшівщини під
відкритим небом - скансен.

Потім вона оглянула Музей української культури в Свиднику (директор
Ярослав Джоганик), який є найбільшим українським музеєм у Європі. Створений
у 1956 році, нині функціонує в організаційній структурі Словацького
національного музею. Тут зберігаються десятки тисяч експонатів, документів,
пам’яток української русинської культури Північно-Східної Словаччини від неоліту
до 80-х років 20-го століття. Музей має три постійні експозиції: Культурноісторична експозиція (1700 кв. м), Художньо-історична галерея Дезидерія Миллого
та етнографічна експозиція пам’яток народної архітектури Пряшівщини під
відкритим небом - скансен.
П. Галик оглянула експозиції музею разом з ексдиректором музею,
професором, доктором філософії, доктором історичних наук Мирославом
Сополигою, який очолював музей понад 30 років і працював тут від витоків
(близько 50 років). Музей вже віддавна видає науковий збірник, 27-ий випуск
якого присвячений історії та культурі Лемківщини (2013).
Голова федерації відвідала також художньо-історичну галерею Дезидерія Миллого
в Свиднику, де представлено Іконописне мистецтво 16-18 ст., Світське
професійне мистецтво 20 ст (Орест Дубай, Єва Бісс та ін.). Художня творчість Д.
Миллого (1906-1971).
В суботу вона побувала в скансені на народному святі "Од хижи до хижи" на
Русаля – Зелені свята, оглянула етнографічну експозицію пам’яток народної
архітектури Пряшівщини під відкритим небом - скансен: хижі, господарські
будівлі, возярня, корчма, вулиці села, церква, млин, фолюш, тартак, школа…
На свято прибули гості з Польщі, України, Сербії, Литви, з цілої Словаччини.
Здивувала насичена різноманітна програма свята, високий виконавчий рівень,
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чудова організація, сердечна гостинність русинів-українців.
Теплими були зустрічі з визначними особистостями – всесвітньовідомим
професором Миколою Мушинкою та легендарною співачкою Марією Мачошко.

На свято прибули гості з Польщі, України, Сербії, Литви, з цілої Словаччини.
Здивувала насичена різноманітна програма свята, високий виконавчий рівень,
чудова організація, сердечна гостинність русинів-українців.
Втішила велика кількість молодіжних і дитячо-юнацьких колективів Пряшівщини,
які виступали з запальними піснями і танцями, з театральними сценками і
витонченим гумором. Ювілейне свято русинів-українців вдалося на славу!
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19-20 липня відбулася 37
Лемківська ватра в Ждині у
Польщі
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Ждиня: Простір слова святкував десятирічний ювілей

Одними з найцікавіших заходів на Лемківській Ватрі в Ждині є авторські й
тематичні зустрічі в Літературному шатрі на Лемко-стріт. Тут панує власне
ПРОСТІР СЛОВА. Тут завжди людно і цікаво.
В цьому році виповнилося 10 років від заснування «Простору слова».
На зустріч із слухачами прийшли Богдан Гук з Презентацийом першой
книжки про історію Команецкой Республіки (1918–1919), Данило Ільницький з
книжкою «Антонич від А до Я». Були цікаві авторські зустрічі з Уршульом
Зайончковском (Патича, бадилля), з Зємовітом Щерком (Сивий дим), з Анджейом
Стасюком (Бескидски і світови хронічки) і інші.
Велику увагу гостей Ватри привернула інформаційна зустріч з доктором
Євгеном Місилом і з Ґражиною Станішевскою, головою ради Стипендіального
Фонду Калина, які презентували фотовиставку 8000 лемків… Фотографії, яких
найшов др Євген Місило.

Ірина Березовська з Ягільниці – «Міс Лемковина-2019» у Ждині
https://chortkiv.city/read/lyudi/38087/yak-chortkivchanka-irina-berezovska-z-yagilnici-u-zhdini-mislemkovini-2019-stala-video
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Дні української культури в Сербії (м. Інджія),
12-13 жовтня 2019 року
Квартет "Дивоцвіт" з Зимної Води (Львівщина) виступив з художньою програмою
на Днях української культури в Сербії. Організатори заходу – КУД Калина - Petar
Zakamarok-Pjer, Об'єднання українців-русинів Сербії - Bogdan Vislavski.
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СЦЕНИ З ПРОЛОГУ «ДОМА», Монастириська, «Дзвони Лемківщини»
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34 Лемківська ватра в Канаді
Оселя «Лемківщина» http://www.lemko-olk.com/2019_vatra.php

Вода
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5-й Всеукраїнський фестиваль лемківської культури
«Гомін Лемківщини», Зимна Вода

6 жовтня у Городку відбувся XV фестиваль “Пісні незабутого краю”
http://lemky.lviv.ua/?p=6519

Лемківська ватра: колоритний фест «запалив» емоції на Перечинцині
http://uzhgorod.net.ua/news/141885
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ЗВІТИ
ЗВІТ
громадської спілки «Світова Федерація
Українських Лемківських Об’єднань» (СФУЛО)
за І півріччя 2019 року
В І півріччі 2019 року СФУЛО була проведена наступна
робота:
23 лютого 2019 року у Львові в Центрі Митрополита Андрея
Шептицького Українського католицького університету під головуванням голови
Світової федерації українських лемківських об’єднань Ярослави Галик відбулося
засідання Президії СФУЛО за допомогою скайп-зв’язку. Затверджено звіт про
роботу федерації в ІІ півріччі 2018 року на засіданні Президії СФУЛО, фінансовий
звіт, а також бюджетну програму на 2019 рік та План роботи СФУЛО на 2019 рік.
Розглянуто низку інших важливих питань згідно з Порядком денним засідання.
9 березня 2019 року голова СФУЛО взяла участь в заходах, приурочених
відзначенню сумних 75-х роковин від початку депортації лемків з одвічних
земель, а також 205-им роковинам з дня народження Т. Г. Шевченка у
Монастириськах на Тернопіллі.
Розпочалися заходи урочистим відкриттям фотовиставки "Обличчя
Лемківщини", а також нових експозиційних залів у Музеї лемківської культури
(директор Віра Дудар-Дидина). На відкриття виставки було запрошено багато
літніх лемків Тернопілля, які були учасниками і свідками злочинних подій їх
виселення з Польщі до УРСР 1944-1946 років, які, власне, були вигнанцями з
рідного краю. Їх портрети були представлені в експозиції фотовиставки.
Також для огляду вперше були відкриті оновлені сучасні експозиційні зали.
У заходах взяли участь голова Тернопільської ОДА Степан Барна, представники
обласної та районної влади, Монастириської громади, народний депутат України
Микола Люшняк, священики УГКЦ, зокрема о.-митрат всіх лемків України
Анатолій Дуда і о. Володимир Шуляр, голова СФУЛО Ярослава Галик, голова ВУТЛ
Олександр Венгринович, делегація лемків з Івано-Франківщини на чолі з головою
лемків Прикарпаття Оксаною Данилів, голова Київського товариства ім. Б.І.
Антонича Михайло Мацієвський, представники депортованих з Холмщини,
Надсяння, Західної Бойківщини, широка громадськість Тернопільщини і
Монастириськ, а також дитячі художні колективи ("Ґречні фраїрки» та ін.). Треба
відзначити, що відновлення музею відбувається за активної підтримки
Тернопільської ОДА.
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Після відкриття виставки громада урочисто вшанувала пам’ять Великого
Кобзаря і Пророка України Т. Г. Шевченка. В центрі міста Монастириська
відбулося покладання квітів до величного пам’ятника Тарасу, звучали «Думи мої»,
«Реве та стогне Дніпр широкий» у виконанні лемківського хору "Яворина", читали
вірші Шевченка ( вірш «Думи мої» лемківською говіркою - "Мисли мої" (переклад І.
Дуди), поема «Утоплена» і ін.).
На завершення заходів відбулася надзвичайна, історична подія для лемків
Тернопілля і всієї України. В Музейному комплексі «Лемківське село» в урочищі
Бикова неподалік Монастириськ було закладено і освячено меморіальний камінь,
на місці якого буде побудовано новий сучасний корпус – музей лемківської
культури "Святиня і твердиня лемківської пам`яті...". Цей музей буде першим у
запланованому великому комплексі, який має стати Лемківським архітектурним
скансеном – музеєм під відкритим небом. Під будівництво музею виділено близько
20 га землі, створено проект музею, який був представлений групою архітекторів,
та заплановано відповідні кошти під будівництво. Це буде сучасний європейський
скансен, який щороку зможуть відвідувати понад 85 тис. осіб. Вартість проекту –
12,3 млн.грн. (11,1 млн.грн - кошти державного бюджету, 1,2 млн.грн – кошти
обласного бюджету). Музейний комплекс «Лемківське село» - єдиний музей в
Україні, в якому є найбільша збірка (понад 3 тис. експонатів!) пам`яток історії,
мистецтва і побуту депортованих лемків.
21.03.2019. відбулася зустріч у Львові голови СФУЛО Ярослави Галик з молодими
лемками Миколою Крупеєм, головою "Молодої Лемківщини" та Тарасом
Вархоляком, головою редколегії "Вісника СФУЛО". Велася продуктивна розмова
щодо випуску "Вісника СФУЛО", організації регіональної "Молодої Лемківщини",
планів роботи на майбутнє.
21.03.2019 з ініціативи СФУЛО з участю голови федерації Ярослави Галик та
заступника директора Українського інституту національної пам’яті Володимира
Тиліщака відбулося перше спільне організаційне засідання громадських
організацій депортованих («Лемківщина», «Закерзоння», «Надсяння», «Бойківщина»,
«Холмщина», «Любачівщина»), керівників музеїв та архівів Львова, керівництва
департаменту культури Львівської ОДА, з участю ректора УКУ о. Богдана Праха.
На засіданні обговорювалося питання створення в Києві (з мобільним
переміщенням по Україні) фотовиставки до 75-их роковин початку депортації
етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках ( в цифрах, схемах,
документах, фотографіях, текстових витягах тощо). Була створена робоча група
по організації виставки, до якої увійшли провідні музейні працівники, науковці
УКУ та Інституту українознавства, представники громадських організацій. У
квітні та червні відбулися наради робочої групи щодо організації виставки, в яких
також брала участь голова СФУЛО.
22.03.2019 р. відбулася зустріч голови СФУЛО з директором ДП «Львівське
спеціальне конструкторське бюро «Топаз» Цьвоком В. І. і підписано договір про
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виготовлення пам’ятних медалей, приурочених 75-им 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. Також додатково
буде виготовлено сертифікат до пам’ятної медалі. Текст сертифікату розроблено
головою СФУЛО і узгоджено з дирекцією підприємства. До кінця липня
завершується випуск 300 пам’ятних медалей. Офіційна презентація медалі
відбудеться в Києві під час пам’ятних заходів.
22.03.2019 року відбулася зустріч голови СФУЛО з директором Львівської
Укрпошти Ростовим М. В. щодо випуску маркованого конверта «75 депортації».
Спецпогашення конверта відбудеться в Києві 10 вересня під час меморіальних
заходів до 75-х роковин депортації.
У березні - квітні Ярослава Галик опублікувала в ФБ статті: «72 РОКИ ВІД
ПОЧАТКУ АКЦІЇ «ВІСЛА», «Операція «Вісла» 1947 року: остаточне вирішення
українського питання в Польщі», «Сумні роздуми про День перемоги», «До дня
пам’яті жертв політичних репресій».
Також голова федерації виступила зі Зверненням до українців, зокрема
депортованих і їх нащадків, перед виборами Президента України з закликом
взяти участь у виборах і проголосувати за проукраїнського кандидата.
1.04.2019 – опубліковано вітання зі славним 75-літнім ювілеєм Петра
Михайловича Чоловського, доцента Інституту мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника,
Заслуженого працівника культури України, талановитого керівника багатьох
художніх колективів, зокрема, Народної аматорської лемківської хорової капели
"Бескид" (Івано-Франківськ), яку він очолює більше 20 років
Голова СФУЛО звернулася до світової лемківської спільноти з Великодніми
привітаннями.
30 квітня Ярослава Галик взяла участь в ІV Святі лемківського роду Репелів.
5.05 Галик надіслала вітання
днем народження.

від СФУЛО Блаженнішому Святославу Шевчуку з

Опублікувала статті-некрологи: «ДАНИЇЛА БАЙКО відійшла у засвіти…»; «Лідія
Курило спочила в Бозі», «Серце моє плаче од жалю великого…» про о. Івана
Качанюка, ініціатора і автора ідеї створення документально-художнього фільму
«Евакуйовані назавжди» про депортованих у 1944-1946 роках українців із
Закерзоння – з Лемківщини, Надсяння, Західної Бойківщини, які поселилися в
селі Терновиця Івано-Франківської області.
Вкінці квітня вийшов у світ №46 «Вісника СФУЛО».
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26.06.2019 р. Галик взяла участь в кєрмеші в Івано-Франківську. Лемківська
церква св. Кирила і Мефодія (Княгинин).
Опублікувала Відкрите звернення СФУЛО і ВУТЛ до кандидатів у народні
депутати щодо прийняття Верховною радою України закону «Про внесення змін
до Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною
ознакою» про визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках
були примусово переселені з території ПНР». Також закликала підтримати на
виборах до Верховної Ради України екс-голову СФУЛО Софію Федину і лемкиню
Галину Баранкевич. Софія Федина обрана народним депутатом України.
9.06.2019 р. голова СФУЛО взяла участь в урочистих меморіальних заходах біля
пам’ятника депортованим українцям з Польщі у 1944-1946 роках в Копичинцях
на Тернопіллі по вшануванню жертв депортації. Заходи приурочені 75-им
роковинам початку примусового виселення майже півмільйона етнічних українців
з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини.
28.06.2019 написала і опублікувала в ФБ статтю до 100 річчя від дня народження
Петра Пиртея. Також взяла участь в підготовці видання «Словника лемківської
говірки» Петра Пиртея, написала Передмову до словника.
6.07.2019 - у День пам`яті Богдана-Ігоря Антонича голова СФУЛО взяла участь в
низці заходів пам’яті визначного лемківського поета-прозаїка. В цьому році
виповнюється 110 років від народження Б.-І. Антонича, який став символом і
гордістю Лемківщини.
В храмі Христового Воскресіння у Львові о 10 год. відбулася заупокійна Служба
Божа пам’яті Богдана Ігоря Антонича, відомого українського лемківського поета.
Пам’ятну Службу відправили парох церкви Сергій Швагла та священики о. Іван
Ференц і о. Тарас Грем, всі лемки з походження. Заупокійну панахиду - о. Іван
Ференц.
Також о 13 год. була відправлена панахида на могилі поета на Янівському
кладовищі у Львові, проходили поетичні читання молоді, звучали спогади та щирі
слова шанувальників творчості Антонича, а потім відбулося покладання квітів до
памятника Б.-І. Антоничу у Львові з участю керівництва та активістів Львівської
обласної ГО "Лемківщина", голови СФУЛО Ярослави Галик, представників
департаменту культури ЛОДА, Ігоря Калинця, невтомного дослідника спадщини
Б.-І. Антонича, делегації Музею Антонича в Бортятині.
В червні була опублікована у ФБ Заява СФУЛО про мовний закон, прийнятий в
Україні: «Світова федерація українських лемківських об’єднань цілковито
підтримує прийняття Верховною Радою України Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної». Водночас СФУЛО
відмежовується від оцінки закону учасниками 7-го засідання Світової ради
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Русинів. СФУЛО вважає провокаційною риторику, яка прозвучала на цьому
зібранні русинської сепаратистської організації.»
Впродовж листопада 2018 – червня 2019 рр. голова СФУЛО надіслала більше
десятка листів і звернень до вищих органів державної влади в Україні
(Президенту Порошенку, Голові ВРУ Парубію А., Міністру культури, Міністру
інформполітики, УІНП, низці народних депутатів) з вимогою створення
оргкомітету та з низкою пропозицій щодо відзначення 75-х роковин початку
депортації етнічних українців Закерзоння на підставі Постанови ВРУ № 8603 від
8.11.2018 р. “Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку
депортації автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 рр.”
5 липня 2019 року на засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено
розпорядження КМУ №501-р «Про утворення Організаційного комітету та
затвердження плану заходів з відзначення 75-х роковин депортації
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках».
Зокрема, з врахуванням пропозиції СФУЛО, було прийняте рішення про
організацію
Українським
інститутом
національної
пам’яті
міжнародної
конференції у Львові про депортації в системі злочинів тоталітарного
комуністичного режиму, яка відбудеться 26-27 вересня в УКУ.
Крім того, голова СФУЛО звернулася з листом і мала зустріч з ректором
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, доктором
політичних наук, професором Цепендою І. Є. щодо організації і проведення
восени 2019 року міжнародної наукової конференції у Івано-Франківську на базі
університету з метою встановлення історичної правди про злочин тотального
виселення українців-автохтонів з історичних українських земель так званого
Закерзоння.
Також голова федерації звернулася з листом до ректора КНУ ім. Шевченка
Губерського Л. В. про проведення наукового круглого столу в Києві на базі
Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка до 75-річчя депортації.
Цей круглий стіл буде проходити 9 вересня 2019 року в рамках меморіальних
заходів до 75 роковин початку депортації з участю провідних істориків і
правників під керівництвом декана історичного факультету університету
Патриляка І. К.
Головою СФУЛО розроблено в співучасті з головою Київської міської ГО
«Лемківщина» Стеллою Миронченко план-сценарій меморіальних заходів до 75
роковин початку депортації та узгоджено з УІНП. Ці заходи повинні проходити 10
вересня в Києві в Колонному залі КМДА. Також звернулася з листами до Міністра
культури і директора УІНП про виділення коштів на постановку в Києві Драмиконцерту «Вигнані з Раю» Івано-Франківським національним академічним
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драмтеатром ім. Івана Франка. Ведуться переговори про постановку цієї вистави
в Кракові.
Крім того, підготовлено і подано представлення до державних нагород трьом
активним членам товариства «Лемківщина».
В червні Ярослава Галик дала інтерв’ю спільно з головою Рівненського товариства
«Забужжя» О. Степанюком кореспонденту газети «Урядовий кур’єр». Стаття «Під
жорнами кількох депортацій» опублікована в газеті 24 липня 2019 р.
Також голова СФУЛО підготувала і надіслала вітання СФУЛО до 34 Лемківської
ватри в Канаді та до 19 Лемківської ватри в США в Елленвіллі, також до
фестивалю «Червена ружа» в Рускому Керестурі в Сербії.
Ярослава Галик на запрошення СРУСР побувала у Свиднику на Пряшівщині, де
14-16 червня 2019 року відбулося ювілейне 65 Свято русинів-українців
Словаччини.У святі взяли участь також делегації від Союзу русинів-українців
Сербії, Об’єднання лемків Польщі, художні колективи та виконавці з України,
Литви, Сербії й розмаїтий вінок прекрасних художніх колективів Пряшівського
краю: зокрема з Пряшева, Шаришу, Куровичів, Свидника, Стропкова, Кошиць,
Меджилабірців, Спишу та багато інших. У святі взяли активну участь відомі
виконавці русинсько-української пісні Марія Мачошко, І. Куцер, А. Порач, Микола
Гармаш (Україна) та багато інших.
Голова СФУЛО виступила з вітальною промовою на 65 Святі культури русинівукраїнців Словаччини, взяла участь в меморіальних заходах в Дуклі та в
Свиднику. Мала знайомства, ділові розмови й зустрічі з керівниками міста і краю,
депутатами парламенту, дипломатичними представниками, керівниками та
членами управи СРУСР тощо. Дала інтерв’ю для словацького радіо і телебачення.
Також Ярослава Галик побувала на відкритті персональної художньої виставки
Сергія Степанова ("З берегів Ворскли. Відлуння світів давніх предків" - Україна))
та виставки студентських робіт СПШ у Свиднику в Музеї української культури в
Свиднику, що відбулося в рамках 65 Свята культури русинів-українців
Словаччини та на огляді мод, інспірованому народним одягом.
Потім вона оглянула Музей української культури в Свиднику (директор Ярослав
Джоганик), який є найбільшим українським музеєм у Європі. Створений у 1956
році, нині функціонує в організаційній структурі Словацького національного
музею. Тут зберігаються десятки тисяч експонатів, документів, пам’яток
української русинської культури Північно-Східної Словаччини від неоліту до 80-х
років 20-го століття. Музей має три постійні експозиції: Культурно-історична
експозиція (1700 кв. м), Художньо-історична галерея Дезидерія Миллого та
етнографічна експозиція пам’яток народної архітектури Пряшівщини під
відкритим небом - скансен.
П. Галик оглянула експозиції музею разом з ексдиректором музею, професором,
доктором філософії, доктором історичних наук Мирославом Сополигою, який
очолював музей понад 30 років і працював тут від витоків (близько 50 років).
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Музей вже віддавна видає науковий збірник, 27-ий випуск якого присвячений
історії та культурі Лемківщини (2013).
Голова федерації відвідала також художньо-історичну галерею Дезидерія Миллого
в Свиднику, де представлено Іконописне мистецтво 16-18 ст., Світське
професійне мистецтво 20 ст (Орест Дубай, Єва Бісс та ін.). Художня творчість Д.
Миллого (1906-1971).
В суботу вона побувала в скансені на народному святі "Од хижи до хижи" на
Русаля - Зелені свята, оглянула етнографічну експозицію пам’яток народної
архітектури Пряшівщини під відкритим небом – скансен.
19-20 липня Ярослава Галик взяла участь у 37 Лемківській ватрі в Ждині у
Польщі, в меморіальних заходах та молитві, а також виступила з вітальним словом
на відкритті ватри.
25.07.2019 р.
Ярослава Галик,
Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань

