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Світова Федерація Українських Лемківських
Об’єднань (СФУЛО) – неурядова міжнародна
громадська організація. Об’єднує такі лемківські
спільноти:
Всеукраїнське
товариство
«Лемківщина»
(ВУТЛ),
Організація
оборони
Лемківщини (ООЛ) в США, Об’єднання лемків
Польщі (ОЛП), Об’єднання лемків Канади (ОЛК),
Союз
русинів-українців
Сербії
(СРУС),Союз
русинів-українців Словацької Республіки (СРУСР),
а також лемків Української Громади Республіки
Хорватії (УГРХ).

СФУЛО має на меті забезпечити і захистити
законні соціальні, економічні, творчі, етнічні,
національно-культурні та інші інтереси лемків;
розвиток та популяризацію лемківської культурної
спадщини і духовності на засадах законності,
демократії, добровільності та самоврядування.

Офіційна сторінка СФУЛО в інтернеті
sfulo.com/?page_id=228&lang=uk

Номери Вісника можна завантажити з офіційного
сайту СФУЛО за цим посиланням:
https://sfulo.com/?page_id=107&lang=uk
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Вітання СФУЛО
Вітання голови СФУЛО Ярослави Галик
з Днем Незалежності України

СФУЛО

https://drive.google.com/file/d/1zKRWch8gpB5gepSbuv-w6sfhAI-N1yfj/view?usp=sharing

Відеовітання голови СФУЛО до Лемківських Ватр 2020

в Ждині (Польща):
https://drive.google.com/file/d/1nV2g8uN5A9SPppmJ5rZZ_XYEer1sa3p_/view?usp=sharing

в Монастириськах (Україна):
https://drive.google.com/file/d/1j9SRGMGFm_ExNKal_S133Qs7GFYUvOyq/view?usp=sharin

в Канаді на оселі «Лемківщина»: https://drive.google.com/file/d/1fKhhsDQ_TqV5i_DCrJZWUMH2fYDsZW7/view?usp=sharing
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З ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ СФУЛО ОНЛАЙН
25 липня 2020 року відбулося засідання Президії Світової федерації
українських лемківських об’єднань, яке проводила голова СФУЛО Ярослава Галик.

У засіданні взяли участь члени Президії федерації від усіх Суб’єктів
організації, зокрема: заступник голови СФУЛО по американському континенту,
голова Організації Оборони Лемківщини в США Марко Гованський, заступник по
європейському континенту Стефан Клапик (Об’єднання Лемків Польщі), голова
Фундації Дослідження Лемківщини в США Андрій Хомик, члени Президії від
Об’єднання Лемків Канади Андрій Ротко, телефоном Максим Маслей, від
Об’єднання Лемків Польщі Наталія Гладик і Василь Шлянта, від Союзу русинівукраїнців Словацької Республіки (СРУСР) Павло Богдан (голова) і Віктор Бандурчин,
від Союзу русинів-українців Сербії (СРУСР) Богдан Виславський (голова) і Тарас
Чапко; заступник голови Української Громади Республіки Хорватії Славко Бурда
(телефоном), від України - Олександр Венгринович, голова Всеукраїнського
товариства "Лемківщина", Ігор Дуда, голова Контрольної комісії СФУЛО, Богдан
Сиванич, Молода Лемківщина" (Львів) та інші запрошені й гості.
На засіданні було підведено підсумки діяльності СФУЛО за минулий рік
(липень 2019-липень 2020), внесено зміни до планів роботи на наступне півріччя в
зв’язку карантином через пандемію, розглянуто низку організаційних питань.
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Відзначено високий рівень організації Лемківської Ватри онлайн в Ждині-2020.
Обговорено стан справ в організаціях в умовах активізації політичного
неорусинства в країнах Східної Європи та способи протидії.
Президія СФУЛО відзначила широку плідну роботу організацій-суб’єктів
федерації у тісній співпраці задля виконання Статутних завдань у звітному періоді,
а також координовану діяльність з іншими українськими міжнародними
організаціями: СКУ, ЕКУ, СФУЖО, українські організації Канади, США та ін.

Діяльність СФУЛО
задля визнання депортованими виселених українців у 1944-1951 роках –
законопроект №2038
13 вересня 2020 року, в другу неділю вересня, вже вдруге українська і
міжнародна громадськість офіційно відзначатиме День пам’яті українців –
жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951
роках на підставі Постанови Верховної Ради України від 8 листопада 2018 року,
яка була прийнята завдяки старанням народного депутата Андрія Антонищака у
співпраці зі СФУЛО.
В цьому році минає 75 років від вигнання етнічних українців із
споконвічних земель Закерзоння у 1945 кривавому році, в якому тільки
впродовж січня-травня було вбито понад 5000 мирних українців і спалено сотні сіл.
А вже з 1 вересня 1945 року на вигнання українців з рідного краю за
національною ознакою були спрямовані три дивізії регулярної польської армії…
Проте до цього часу примусове виселення 750 тисяч етнічних українців
Закерзоння впродовж 1944-1951 років вважається добровільним. Бо в Україні не
ухвалено законодавчого акту про визнання депортацією репресивних акцій
комуністичних тоталітарних режимів СРСР і більшовицької Польщі впродовж 19441951 років щодо тотального виселення українців-автохтонів з їх одвічних земель та
про встановлення статусу депортованих як жертв політичних репресій
тоталітарних режимів. Адже жоден з десятків зареєстрованих народними
депутатами законопроектів у минулих скликаннях не був навіть внесений до
порядку денного ВРУ.
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань докладає великих
зусиль задля розгляду Верховною радою України законопроекту №2038 «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».
Цей законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України 3 вересня
2019 року народним депутатом Вячеславом Рубльовим та групою народних
депутатів від партії «Слуга народу» і подано для опрацювання в Комітетах ВРУ.
Впродовж 2019-2020 рр. за дорученням Президії СФУЛО голова федерації
надіслала низку листів і Звернень до Верховної Ради України, до народних
депутатів, до голів комітетів ВРУ про завершення роботи в комітетах над
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законопроектом №2038 та про включення його до порядку денного ВРУ (див. Звіт
СФУЛО, стор. 85).
В результаті законопроект було включено до порядку денного третьої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання відповідно до Постанови Верховної
Ради України від 4 лютого 2020 року №485-ІХ.
Впродовж візиту голови СФУЛО Ярослави Галик до США і Канади внаслідок
проведених зустрічей з очільниками та представниками провідних українських
громадських організацій світу вдалося організувати широку міжнародну підтримку
задля захисту і відновлення прав етнічних українців, виселених із Закерзоння у
1944-1951 роках.
Зокрема, Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод однозначно
підтримав актуальність і нагальну необхідність ухвалення відповідного закону
Верховною Радою України, покликаючись також на Резолюцію ХІ Конґресу СКУ від
26 листопада 2018 року та Звернення СКУ до Пам’ятної академії з нагоди 75-х
роковин початку депортації етнічних українців Закерзоння від 9.09.2019 року, про
що говориться в повідомленні СКУ за 12.03.2020 р.
https://www.facebook.com/UWCongress/?_
На підтримку нагальності ухвалення законопроекту №2038 в березні 2020
року виступили також міжнародні організації США і Канади. До Президента
України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра
Разумкова, Прем’єр-Міністра України Дениса Шмигаля були спрямовані Звернення
Учасників ХХХІ Крайового з’їзду Організації Оборони Лемківщини в США
(7.03.2020 р.) та спільне Звернення Об’єднання Лемків Канади, Ліги Українців
Канади і Об’єднання Українців Канади «Закерзоння» (15.03.2020) про невідкладну
необхідність ухвалити відповідний законодавчий акт про визнання депортацією
репресивних акцій комуністичних тоталітарних режимів СРСР і більшовицької
Польщі впродовж 1944-1951 років з тотального виселення українців-автохтонів із
їх одвічних земель та про встановлення статусу депортованих як жертв політичних
репресій тоталітарних режимів.
6 травня 2020 року Комітет 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 (голова Дмитро Лубінець) розглянув і підтримав
проєкт Закону №2038, а також ухвалив відповідний Проект Постанови ВРУ
про прийняття за основу цього законопроекту в першому читанні.
Голова СФУЛО впродовж червня-серпня надіслала листи-звернення до
Президента СКУ п. Ґрода, до Директора Представництва СКУ в Києві С. Касянчука,
до голови Верховної Ради Д. Разумкова, до Президента України В. Зеленського, до
Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій та інших осіб і організацій про
невідкладне винесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту №2038.
23 червня на зустрічі лідерів СКУ з Дмитром Лубінцем, Головою Комітету
Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції
тимчасово окупованих територій обговорювалося питання про ситуацію із
законопроєктом №2038 щодо визнання депортованими громадян України, які у
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1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної
Республіки. https://cutt.ly/9ihcRCU
13.08.2020 р. відбулася відеоконференція голови СФУЛО Ярослави Галик з
Директором Представництва Світового Конґресу Українців в Україні Сергієм
Касянчуком з цього питання.
Проте на третій сесії Верховної Ради України законопроект не було
розглянуто.
На засіданні Верховної Ради України 1 вересня 2020 року законопроект
№2038-Д знову було включено до порядку денного четвертої сесії Верховної
Ради України дев’ятого скликання.
СФУЛО продовжує напружену роботу задля якнайскорішого ухвалення
законопроекту №2038 і відновлення прав етнічних українців, примусово виселених
із Закерзоння, зокрема з Лемківщини, у 1944-1951 роках.
Адже нині із тих 750 тисяч депортованих українців ще живуть в Україні дватри десятки тисяч осіб, наймолодшим з яких вже 75 років, котрі з великою надією
чекають на ухвалення вищевказаного законопроєкту. Разом з ними на визнання
історичної правди від держави Україна з нетерпінням очікують кілька мільйонів
їхніх нащадків, які нині мешкають і трудяться у всіх куточках нашої країни.

Фото з Інтернету.
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Зустріч лідерів СКУ з головою Комітету ВРУ
23 червня Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод та лідери
Проводу СКУ Стефан Романів, Сергій Касянчук і Марія Купріянова зустрілися
онлайн з Дмитром Лубінцем, Головою 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.
"Лідери СКУ також зосередили увагу на проєкті закону #2038 щодо визнання
депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово
переселені з території Польської Народної Республіки. СКУ продовжує
наголошувати: належне визнання цих трагічних подій української історії - наш
обов'язок перед майбутніми поколіннями."

https://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2090

Відеоконференція
голови СФУЛО з Директором Представництва СКУ в Україні
13.08.2020 р. відбулася відеоконференція голови СФУЛО Ярослави Галик з
Директором Представництва Світового Конґресу Українців в Україні Сергієм
Касянчуком. Серед низки обговорених важливих питань – підтримка СКУ щодо
невідкладності розгляду Верховною Радою України законопроекту №2038 «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».

9
ЗАЯВА СФУЛО
проти провокацій щодо «лемківської мови»
Світова федерація українських лемківських об’єднань категорично
відмежовується
від
будь-яких
провокацій,
які
використовуються
антиукраїнськими силами і періодично вкидаються у соціальні мережі у вигляді
фейкових публікацій, агресивних дискусій, сепаратистських заяв, і зокрема,
псевдопетицій щодо «лемківської мови». СФУЛО закликає лемків-українців уважно
ставитися до різного роду мовних псевдопетицій і не підтримувати їх.
Лемки – етнографічна група українського народу, яка має свій лемківський
говір, який є одним з архаїчних говорів карпатської групи південно-західного
наріччя української мови. Територіально лемківський говір накладається на
етнографічний край Лемківщина. На сході межує з бойківським говором і
закарпатським говором української мови, на півдні і заході – зі словацькими, на
півночі – з польськими говорами.
«Кожна жива мова має свої діалекти, і що їх більше – то краще для самої мови.
Коли носії діалектів і говірок беруться воювати за свою саме мовну окремішність,
починається мовний сепаратизм», – говорить філолог Н. Федорак.
Софія Федина пояснює: «Українська мова багата діалектами — кожний
історико-етнографічний реґіон має свій. Творення окремої лемківської мови на
противагу українській має на меті заперечити українське коріння лемків, забути
вигнання лемків з рідної землі через їх українську сутність і створити неіснуючу
субстанцію. А говірку дідів-прадідів треба плекати і пам'ятати — бо це наша
спадщина і наш колорит». https://zbruc.eu/node/38670
У Законі України «Про забезпечення функціонування української мови як
державної» чітко вказано: «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).
«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.
«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).
Заява Всеукраїнського Товариства «Лемківщина»
На офіційному інтернет-представництві Президента України з’явилася
електронна петиція, автор Марат Губаєв, про надання лемківській мові особливого
статусу на загальнодержавному рівні.
Всеукраїнське Товариство "Лемківщина" заявляє, що дана петиція є
провокацією, ворожою та спеціально надуманою. Лемки, як етнографічна група
українського народу, мають говірку, діалект української мови, а не мову.
Товариство «Лемківщина» відмежовується від цієї ганебної петиції та спроб посіяти
міжетнічну ворожнечу.
Колегія Товариства
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Інна Омелянчук
10 травня 2020, «Урядовий кур’єр»

Ярослава ГАЛИК: «Моя мета — відновити
історичну правду про найзахіднішу гілку
українства»
Інколи доля підносить нам напрочуд щедрі сюрпризи.
Таким стало для мене знайомство з унікальною жінкою
— головою Світової федерації українських лемківських
об’єднань Ярославою ГАЛИК. Вона живе в мальовничому Яремчі на Прикарпатті, а
огорнути своїм прихильним материнським крилом прагне, здається, весь світ.
Лемкиня за походженням, пані Ярослава згуртовує розкиданий по чужинах цвіт
найзахіднішої гілки українства, яке вже проросло в кількох поколіннях. Але
відновлення історичної справедливості — офіційного визнання депортації
українців Закерзоння в своїй державі — вони й не дочекалися. Чому? Відповідь
шукаємо крізь призму геополітики та людських доль.
— Пані Ярославо, геополітика, яка спричинила примусове виселення
українців з їхніх споконвічних земель за лінією Керзона, підступна й
страшна. Адже її вершили бездушні правителі, а розплачувалися звичайні
українські родини в кількох поколіннях.
— Відходять у кращі світи старенькі лемки і холмщаки вже у другому поколінні, так
і не діждавшись важливого для них визнання, що їх примусово виселили з рідних
країв. Кривда, яку вчинили над автохтонами тоталітарні комуністичні режими в
1944—1951 роках, не дає спокою. Як у строфах: «Від Сагрині аж ген до Явожна
наша кривда у Всесвіт кричить». Тому загострене відчуття справедливості спонукає
до дії: ми стукаємо у всі двері, щоб нас почули. Звісно ж, у рідній Україні, яку ми
всі щиро любимо, незалежно, в якому куточку світу живемо.
— А чи чують той стукіт?
— Не завжди. У тому й проблема. Тільки торік у вересні вперше на державному
рівні вшанували жертв депортації, адже минуло 75 років від її початку. Я тоді ще
й не народилась, але з молоком матері увібрала незламний дух, віру, нашу говірку
— все, що свідчить про повну самоідентифікацію як представниці найзахіднішої
гілки українства, жорстоко вирваної з корінням із рідної землі.
Ви теж були на тих пам’ятних заходах у Києві й чули, як волають душі таких, як я,
про справедливість. Болісну історичну правду можна відновити, ухваливши,
наприклад, законопроєкт №2038 народного депутата Вячеслава Рубльова з Волині.
Як нащадок переселенців він поставив його на порядок денний з перших днів
роботи цього скликання парламенту. Скільки листів ми написали на підтримку до
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керівників держави, вже й не порахувати. Але наше питання чомусь, як і раніше,
не на часі. Тепер, передбачаю, нам скажуть: почекайте, доки відійде коронавірус.
Гадаю, держава просто побоюється визнання цієї депортації через брак коштів для
підтримки літніх депортованих. І недооцінює, скільки мільйонів їхніх нащадків
очікують на правду. Це дасть змогу їм нарешті зняти тягар із власних душ і сказати
дітям та онукам: «Моя держава вчинила чесно».
А щодо поляків, репатрійованих з УРСР у Польщу в 1944—1946 роках, їхня держава
давно впорядкувала законодавство. Ще 19 грудня 2002 року конституційний
трибунал визнав, а Європейський суд з прав людини 22 червня 2004 року
підтвердив, що угода від 9 вересня 1944-го «Про евакуацію українського населення
з території Польщі і польських громадян з території УРСР» не мала правових підстав.
Тож її виконання було незаконним.
У 2005 році ухвалено закон «Про реалізацію права на компенсацію на підставі
полишення нерухомості поза теперішніми кордонами Республіки Польща».
— Лемки найактивніші у шляхетній боротьбі за історичну справедливість.
Вони навіть об’єдналися у світову федерацію, яку довірили очолити вам.
— Проте ми не відокремлюємо себе від українців Надсяння, Холмщини чи
Підляшшя, яких спіткала така сама доля, і виконує інколи, на жаль, сізіфову працю
разом. Маємо велику підтримку світового українства, яка додає сили йти далі.
Нещодавно я повернулася з Америки та Канади. Зустрічалася з очільниками
провідних українських громадських організацій світу, зокрема із президентом
Світового конгресу українців Павлом Ґродом у Канаді, виступала на Крайовому
з’їзді організації оборони Лемківщини (ООЛ) у США.
Ці поважні організації ухвалили звернення до Президента, Голови Верховної Ради,
Прем’єр-міністра України про нагальну необхідність законодавчого визнання
тотального виселення українців-автохтонів і про встановлення статусу
депортованих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів. Вони вже в
адресатів.
Тисячі українців Закерзоння, які внаслідок акції «Вісла» рятувалися за океаном,
нині живуть у захищеному й заможному демократичному світі. Але глибока рана не
лише в серцях — у підсвідомості поколінь, і болить не менше, ніж тим, хто мешкає
в Україні. Бачили б ви, як вслуха?лась аудиторія в кожне моє слово, як стоячи
аплодувала за оголену правду, що не стирається з пам?’яті й через 75 років!
— Саме тому небайдужі й не припиняють працювати?
— Тисячі істориків, правознавців світу працюють задля відновлення історичної
правди. У 2018—2019 роках в Україні відбулися часто з ініціативи СФУЛО близько
десятка конференцій і круглих столів, ухвалено резолюції та звернення,
опубліковано сотні нових статей і книжок.
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Напередодні Великодня отримала нове доповнене видання Книги пам’яті
Лемківщини 1944—1946. Створювала її як мартиролог, поіменний список
лемківських родин, виселених у 1944—1946 роках з території Польщі в УРСР (143
610 імен). Це тритомник у твердій обкладинці, видати який недешево. Але і в цей
надскладний час знаходяться люди, які фондують для збереження нашої
колективної пам’яті для нащадків.
Над створенням Книги пам’яті виселених українців Закерзоння впродовж акції
«Вісла» 1947 року працює польський науковець і архівіст українського походження
доктор Євген Місило, який веде пошук ще з початку 1990-х. Видавши працю
«Операція «Вісла» 1947» у 1993 році, він втратив роботу в інституті літературних
досліджень польської академії наук. А після перевидання в 2014-му, попри
докторський ступінь, уже не зміг знайти роботи в Польщі. У Німеччині підмітав
вулиці, доглядав стареньких. І тільки завдяки стипендії польсько-українськоканадського громадського фонду «Калина» торік продовжив пошук. Одразу
ідентифікував 53 поховання українців — в’язнів концтабору Явожно. Про них 70
років не знали навіть рідні. Виявилося, що могили жертв акції «Вісла» — на
Раковицькому цвинтарі у Кракові. Тепер справа за їх належним ушануванням. І тут
має сказати своє слово Українська держава, як говорять поляки про жертви на
Волині.
Ще одне відкриття пана Місила — 8 тисяч кенкарт — німецьких документів, що
посвідчували особу. Вони належали лемкам, які перед виселенням мусили їх
повернути. У кенкартах є фотографії часто в народних строях, вказано вік людей,
місце проживання, походження, зокрема національність Ukrainer. Знайшлися й
кенкарти мого 20-річного батька Івана, діда Данила, жодного фото якого я не мала,
бабусі й багатьох жителів села Крижівки біля курорту Криниця. Рідні обличчя на
світлинах несподівано зринули з глибини минулого століття.
А як складалась ваша доля у лемківській родині?
— У Ліни Костенко є такі слова: «Я вибрала долю собі сама». Мене ж, навпаки, наче
обирала доля. Навіть народили мене, щоб урятувати маму від тюрми за кілька
картоплин у голодні 1950-ті. Після депортації батьки оселилися в селі на
Станіславщині (нині Івано-Франківщина). Жилося тяжко і безправно, особливо мамі
в колгоспі: паспорт їй видали аж у 1975 році. Єдиний шанс виборсатися з
колгоспного болота — поїхати в місто здобувати освіту. І хоч дітям переселенців це
було непросто, я її здобула, як і брати та сестри. Незадовго до відходу у вічність
мама сказала: «Славко, хіба ти зможеш розповісти людям про нашу кривду». Ніби
кликала мене до цієї місії.
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Лемки свято бережуть традиції свого народу. Фото надав автор
Але доки настав час, довелося пережити чимало. На межі тисячоліть, коли була
скрута, а син завершував навчання в Києві, наважилася на відчайдушний крок:
поїхала наче туристкою в Париж і затрималася там на... п’ять років. Без засобів до
існування згадала, що вмію робити масаж. А ремесло, як кажуть в Україні, без хліба
не залишить. Згодом могла залишитися у Франції, адже моїми пацієнтами стали
впливові особи. Та притягальна сила батьківщини і виписана лінія долі виявилися
сильнішими. А про своє життя там написала книжку «Маленька українка у
великому Парижі».
Та першою моєю книжкою за материнським заповітом була «Лемківщина — край
наших предків». Потім Книга пам’яті Лемківщини 1944—1946. Намагаюся
виконувати свою роботу, хоч, не назву це роботою — моє духовне завдання перед
предками чесно і щиро.
— Де ще, крім США і Канади, є ваші представництва, а по суті, маленькі
українські посольства?
— Світова федерація українських лемківських об’єднань, складова Світового
Конгресу Українців, об’єднує лемків у семи країнах. Це Організація оборони
Лемківщини в США (голова Марко Гованський), об’єднання лемків Канади (голова
Роман Колос), Об’єднання лемків Польщі (голова Степан Клапик), Союз русинівукраїнців Словацької Республіки (голова Павло Богдан), Союз русинів-українців
Сербії (голова Богдан Виславський), лемки Української громади Республіки
Хорватія (голова Михайло Семенюк) та Всеукраїнське товариство «Лемківщина»
(голова Олександр Венгринович). Основне наше завдання — відродження,
популяризація та розвиток самобутньої культури лемків, збереження їхньої
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ідентичності, захист спільних інтересів лемків і всіх депортованих у 1944—1951
роках українців.
— Не раз бачила, як на форуми, конференції одягаєте традиційне лемківське
вбрання, чула, як спілкуєтеся своєю неповторною говіркою.
— А хіба можна інакше? Ми ж велика гілка на лемківському дереві. Вірю, що
зусиллями небайдужих воно таки розквітне в Україні пишним цвітом. Але для цього
потрібно берегти мелодійну лемківську співанку, яка звучить на ватрах і
фестивалях, на лемкоспівах молоді й просто за родинним столом. Лемківської
говірки дітей вчать у недільних школах у Тернополі, Івано-Франківську, молодіжних
організаціях Львова. Широко відомими завдяки нашим завзятим господиням стали
смачні лемківські страви. До прикладу, на Великдень робимо плесканку із сиру,
капусту підбивану, на щодень готуємо стиранку чи книдлі, варимо киселицю. Ми
відшукуємо автентичні лемківські строї й відтворюємо їх. Зокрема, мамин
оксамитовий ґорсет, вишитий бісером, талановито відтворила майстриня з Яремча.
Сорочку і хустку вишила я сама.
Тепер розпочинаємо роботу над великим проєктом «Лемківщина: спадщина віків».
Щоб відшукати розкидані по музеях, церквах, приватних колекціях світу скарби
лемківської культури, оцифрувати їх, упорядкувати і видати багатотомним
виданням за розділами: архітектура, духовна культура, різьба, одяг, фольклор та ін.
До директора Інституту народознавства НАНУ академіка Степана Павлюка я вже
звернулася по методологічну допомогу.
Інна ОМЕЛЯНЧУК, «Урядовий кур’єр»
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ДОСЬЄ «УК»
Ярослава ГАЛИК. Народилася 6 серпня 1953 року в селі Терновиця на ІваноФранківщині в родині депортованих лемків. Закінчила Івано-Франківське
медучилище та біологічний факультет Чернівецького державного університету.
Розпочинала кар’єру медсестрою, працювала вчителькою, лікарем-лаборантом,
директором пансіонату медичного реабілітаційного центру «Кремінці» МВС
України. З 2017-го — голова Світової федерації українських лемківських об’єднань
(СФУЛО)
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yaroslava-galik-moya-meta-vidnoviti-istorichnupra/?fbclid=IwAR1DnDHCHOYHkSeYFc6clCO1SpPBMjTfB5_pKjjpHAJ30rJ5v8mkEqfk8E
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76 ДЕПОРТАЦІЇ // 73 – Акції «Вісла»
У газеті «Історична правда» у спецпроекті «Друга світова Війна» опубліковано
дослідження Євгена Місила «Вироки виконувати негайно». Пропонуємо
ознайомитися з цією пронизливою публікацією.

«Вироки виконувати негайно!...»
22 травня минула 73 річниця оголошення Військовим судом оперативної
групи (ВСОГ) «Вісла» перших смертних вироків
25 травня 2020

Євгеніуш Місіло
історик

14 травня 1947 року було засуджено вояків Української повстанської армії
Петра Дмитришина (псевдо "Липа"), Теодора Германа (псевдо "Чорний") і
Михайла Музику (псевдо "Сміх"). До 21 травня, коли суд разом зі штабом
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оперативної групи переїхали з Сянока до Ряшева, смертні вироки було винесено ще
16 українцям.
Наступного дня за наказом заступника очільника оперативної групи "Вісла",
віцеміністра громадської безпеки, полковника Ґжеґожа Корчинського, їм
скрутили дротом руки, повантажили на вантажівку і вивезли до лісу біля села Лішна
неподалік Сянока.
Там виконали вирок над заздалегідь викопаною ямою так званим
"катинським" пострілом - у потилицю.
Серед розстріляних була 22-річна дівчина Розалія Мінько із села Станькова,
яку засудили на смерть лише за те, що вона, як зазначено в постанові вироку,
виконувала функції зв'язкової між двома сусідніми селами, кілька разів приносила
повідомлення, так звані "штафети", а також збирала зілля, з якого робили ліки для
вояків УПА.
Могила у Лішні
Місце їх поховання знайдено у червні 1992 року. Спочатку припускали, що у
могилі поховано учасників АК "Воля і незалежність" або "Народових сіл збройних",
яких у той самий час було засуджено та страчено сталінськими посіпаками.
Мабуть, саме тому за розпорядженням Окружної комісії досліджень злочинів
проти польського народу у Ряшеві відразу зробили ексгумацію останків з могили в
Лішні і навіть приготували братську могилу та труни для урочистого поховання на
ряшівському кладовищі.

Ексгумація решток розстріляних у Лішні
Богдан Гук
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Коли на основі документів, які я представив прокуратурі Інституту
національної памʼяті, зʼясувалося, що це не військові Національних збройних сил, а
перша група українців, засуджених та страчених під час акції "Вісла", уже
ексгумовані людські останки не потрапили ні до трун, ні на кладовище, а до
спеціальних скринь в бюро судової медицини у Ряшеві, де вони пролежали під
замком 8 років.
Я опублікував повний перелік страчених осіб, вироки і кореспонденцію суду
оперативної групи "Вісла", що стосувалася злочину у Лішні, інформацію свідків, на
основі якої, зокрема, було встановлено особу однієї з жертв – Розалії Мінько. Але
родини розстріляних та українська громада у Польщі не отримали згоди на
поховання жертв за християнським звичаєм.
Лише 7 липня 2000 року при в рамках перемовин щодо цвинтаря орлят у
Львові під тиском української влади польська сторона нарешті видала згоду на
захоронення ексгумованих решток – 19 розстріляних у Лішні і 28 загиблих у Бірчі у
двох братських могилах на українському військовому кладовищі у Пікуличах біля
Перемишля.
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Військовий суд оперативної групи "Вісла"
Військовий суд оперативної групи "Вісла" розпочав діяльність 22 квітня 1947
року у Сяноці у такому складі: голова суду – майор Марʼян Маліновський,
державні захисники – підпоручник Збігнєв Шварц та підпоручник Казимир Клос.
Обвинувачувачем був військовий прокурор капітан Ян Праузе.
Кат!
11 травня 1947 року з Військового окружного суду у Кракові до Сянока
відрядили поручика Людвіка Келтику. Невдовзі він здобув славу найбільш
нещадного ката. Він був одним з тих суддів, які, не маючи жодної юридичної
освіти, засудили і винесли смертні вироки сотням членів українського та польського
підпілля.
Усі справи, які стосувалися членів українського підпілля, велися ВСОГ "Вісла"
за тимчасовою судовою процедурою, визначеною декретом від 25 червня 1946
року. Вирок, оголошений судом відразу після слухання, не підлягав оскарженню.
Процеси були публічні, навіть показові. Часто вони були збірні, під час одного
слухання судили кількох, а часто й кільканадцять осіб. Відбувалися процеси у
найбільшій залі слухань суду у Сяноці та в актовій залі Воєводського управління
громадської безпеки у Ряшеві за активної участі "громадськості".

Людвік Келтика
Центральний військовий архів Польщі, 1595/76/153
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"Bekanntmachung"
Процесам над членами українського підпілля надавали особливої форми та
розголосу. У місцевостях, де діяла "Вісла", кожні кільканадцять днів розвішували
200-600 оголошень з прізвищами засуджених на смерть та страчених українців.
Часто оголошення було надруковано буквально за взірцем горезвісних окупаційних
"Bekanntmachung".
Саме з них багато українських родин дізнавалося про трагічну долю своїх
близьких. Інформація про винесені вироки з повідомлень, розклеєних на стовпах
для оголошень у Сяноці, Леську, Ряшеві, Перемишлі та десятках інших населених
пунктів, доходила і до тих, хто ще залишався у підпіллі.
Прізвища страчених побратимів не залишали ілюзій, що залишається єдиний
вибір – смерть від власної кулі або на вʼязничній шибениці.
Прізвища та світлини засуджених також публікувала преса. Й не лише
місцева ряшівська. Краківський "Przekrój" випереджав у цьому інші видання. У
фоторепортажі відомого воєнного репортера та засновника Військової
фотографічної агенції Яна Межановського під заголовком "Останні дні УПА"
помістив фотографії Розалії Мінько та чотирьох інших українців, яким було
винесено смертний вирок.

Фото засуджених до смертної кари українців з часопису "Przekrój"
Протягом перших трьох місяців діяльності ВСОГ "Вісла" засуджені українці
практично були позбавлені можливості права на помилування. Нерідко вирок
набував чинності уже через три дні після оголошення. У кільканадцяти випадках
навіть того ж дня.
Кожен смертний вирок особисто затверджував керівник оперативної групи
"Вісла" бригадний генерал Стефан Моссор. Лише у 3 справах із 173 не було його
підпису!
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Стефан Моссор
Після оголошення та затвердження вироку генералом Моссором у
Міністерство національної оброни надсилали шифрограму про засудження певної
особи до смертної кари. На основі цього головний військовий прокурор
підполковник Генрик Голдер подавав інформацію президенту Речі Посполитої
Болеславу Беруту.
А уже президент міг прийняти рішення про помилування.
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Шифрограма у справі Параскевії Бабʼяк
"Вироки виконувати негайно…"
Наприкінці травня брутальність діяльності ВСОГ "Вісла" сягнула апогею. 27
травня 1947 року головний військовий прокурор полковник Генрик Голдер видав
прокуророві ВСОГ "Вісла" капітанові Яну Праузе особливо секретну інструкцію.
Вона містила лише кілька речень, написані від руки: "Смертні вироки, видані
Військовим судом оперативної групи "Вісла" виконувати негайно після оголошення
вироку. Сказане вище стосується лише "упівців".
Від моменту видання цієї інструкції до половини червня 1947 року майже всіх
українців, засуджених до смертної кари, було страчено відразу після того, як їх
привозили з судової зали у внутрішній двір замку у Ряшеві, де у той час була слідча
вʼязниця Управління безпеки. Тепер виконання смертного вироку вирішував лише
підпис генерала Моссора.
У той період ВСОГ "Вісла" перетворилася на машину тортур під прикриттям
закону. 3 червня 1947 року засуджено до смерної кари 8 осіб, в основному рядових
членів ОУН із села Добра Шляхецька Сяноцького повіту та околиць. Усіх було
повішено через кілька годин після оголошення вироку. Протягом наступних 10 днів
така сама доля спіткала наступних 23 засуджених.
Продовження статті читайте ТУТ:
http://www.istpravda.com.ua/articles/2020/05/25/157558/
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В’язні концтабору Явожно
Євген
МІСИЛО
31
травня
повідомив
https://www.facebook.com/eugeniusz.misilo

на

своїй

сторінці

Фейсбук:

Dziś kończę kolejny rozdział książki, poświęcony 93 więźniom obozu w Jaworznie
skazanych w 1947 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na karę śmierci.
Niemalże 100 stron tekstu wysyłam jutro do łamania. Niestety fotografii ocalało niewiele.
Uzupełnieniem będą dokumenty z akt śledczych i sądowych.
Сьогодні завершую черговий розділ книжки, присвячений 93 в‘язням
концтабору в Явожні, які у 1947 р. були засуджені Військовим Районним Судом у
Кракові на смертну кару. Майже 100 сторінок тексту передаю завтра до верстання.
На жаль, фотографій збереглось небагато. Доповненням будуть документи зі
слідчих і судових актів.

Odnalezione przeze mnie w Archiwum IPN w Krakowie - Wieliczce akta śledcze i
sądowe w zbiorowej sprawie Sr 816/47 i Sr 1380/47 przeciwko Włodzimierz Złotnik oraz
15 innym więźniom Jaworzna: Piotr Buraczek, Miron Cienki, Jan Klisko, Paweł Mełech,
Aleksander Sycz, Antoni Wołoszyn (wszyscy kara śmierci), Jan Cienki, Roman Kaczmar
i Mikołaj Szałaj (dożywotnie więzienie), Włodzimierz Suchy (15 lat), Jan Dygoń (13 lat),
Anna Ogrodnik (10 lat), Jan Złotnik (10 lat), Ahafia Dyba (12 lat), Katarzyna Stasiak
(uniewinniona).
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ПРИВІТАННЯ СФУЛО, НАГОРОДИ
ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ!
МИКОЛІ ГОРБАЛЮ – 80!
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань
сердечно вітає
зі славним 80-літнім ювілеєм

Миколу Горбаля,
невтомного лемківського діяча, активного учасника
Конґресів СФЛ і СФУЛО, співорганізатора ІІІ Конгресу
СФУЛО, члена Президії СФУЛО, першого голову Київського товариства
«Лемківщина», організатора та учасника чоловічого вокального гурту „Лемки
Києва”, натхненника багатьох справ і починань задля відродження й утвердження
лемківської справи в Україні та в світі.
Пишаємося Вами, сильною, незламною духом і волею, Людиною, добрим
сином Лемківщини, який у великій любові до України зберіг у своєму серці й щиру
любов до рідного лемківського краю.
Ваше життя стало героїчною легендою, а Ваша стійкість, патріотизм і
працелюбність – взірцем громадянина.
Шануємо Ваш високий подвиг дисидента-шестидесятника, багатолітнього
політв’язня жорстоких радянських таборів, котрий гідно витримав тяжкі
випробування. І в тих жахливих умовах, ризикуючи життям, записуючи тюремні
свідчення про злочини комуністичного режиму для людства, Ваша шляхетна душа
водночас творила прекрасну поезію, пісні, музику.
Ваша подвижницька діяльність як відомого правозахисника, політика,
громадського діяча і водночас воістину «окриленого» поета, письменника,
композитора надихає наступні покоління українців до праці й творчості.
Гордимося Вами, великим і гідним Лемком, котрий ніколи не
забував про своє лемківське коріння та про біль свого вигнаного
люду.
За значний внесок у діяльність світової української
лемківської спільноти та з нагоди славного 80-літнього ювілею
рішенням Президії Світової федерації українських лемківських
об’єднань від 25 липня 2020 року Микола Горбаль нагороджений
Почесним ювілейним іменним нагрудним знаком СФУЛО
«Миколі Горбалю – 80».
Підносимо до неба щирі молитви, щоби Всемилостивий
Господь хоронив Вас, благословив і надалі дарував Вам велику духовну силу у
Вашій жертовній праці на многії і благії літа!
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ВІТАННЯ З УРОДИНАМИ!
Світова федерація українських лемківських об’єднань
щиро вітає із радісним днем уродин,
народжених в травні-серпні:
голову
Світової
федерації
лемківських об’єднань (СФУЛО)

українських

Ярославу Галик
заступника голови СФУЛО по американському
континенту, члена Президії федерації, Голову
Організації Оборони Лемківщини в США

Марка Гованського
члена Президії федерації, Голову
Дослідження Лемківщини в США

Фундації

Андрія Хомика
члена Президії федерації, Голову Союзу русинівукраїнців Сербії Богдана Виславського
Ілюстрація Андрія Хомика

члена Президії федерації від Союзу русинів-українців
Словацької Республіки Віктора Бандурчина
Зичимо Вам великого життєвого щастя, невичерпної енергії, нових ідей, високих
звершень та плідних здобутків у Вашій невтомній прації задля збереження і
розвитку культурних надбань Лемківщини, миру і добра на землі!
Многих і благих Вам літ!!!

ВІТАЄМО З НАГОРОДОЮ!
Світова федерація українських лемківських
об’єднань
сердечно
вітає
члена
Президії
і
відповідального
секретаря
СФУЛО,
голову
Всеукраїнського
товариства
"Лемківщина"
Олександра Венгриновича з високою і особливою
нагородою – присвоєнням йому звання

«Почесний громадянин міста Тернополя»!
Нових Вам гідних здобутків і звершень у Вашій
невтомній праці!
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До 80-ліття Миколи Горбаля
Благословенна лемківська земля подарувала світові тисячі талановитих,
обдарованих, видатних особистостей в науці, культурі, політиці, релігії та інших
сферах людського суспільства.
Але особливе місце серед них займає велична постать Миколи Горбаля, гідного
сина Лемківщини, який у великій любові до України зберіг у своєму серці й щиру
любов до рідного лемківського краю.
Микола Андрійович Горбаль – відомий український дисидент, учасник руху
шестидесятників, багаторічний політв’язень комуністичного режиму (16 років
радянських таборів – 1970-1977, 1979-1988), правозахисник, політик, поет,
композитор, письменник, громадський діяч, член і секретар Української
Гельсінської спілки, голова Київської організації Української Республіканської
партії, член-засновник Республіканської Християнської партії, член Міжнародного
і Українського ПЕН-клубів, засновник Благодійного Фонду «Галерея Богдана»,
депутат Київської міської ради, Народний депутат України… Про цю незвичайну,
сильну, незламну духом і волею, Людину можна розповідати нескінченно. Його
життя стало героїчною легендою, а його стійкість, патріотизм і працелюбність –
взірцем громадянина.
«Я народжений 1940 року, з 9 на 10 вересня, в селі Воловець Горлицького
повіту – це було Краківське воєводство на Лемківщині. Це одна з найзахідніших
частин українських Карпат, недалеко від села Криниця – відомого курорту з
мінеральними водами. У нашому селі не було ні однієї польської сім’ї, чисто
українське село», – розповідає Микола Горбаль в інтерв’ю Василю Овсієнку в 1998
році.
http://museum.khpg.org/index.php?id=1199565150
Коротке й щасливе дитинство Миколи на Лемківщині залишилося теплим
спогадом про рідний край на все життя і переламалося в п’ятирічному віці
вигнанням до «совіцького раю». У книзі «Повість про три дороги» Микола Горбаль
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пише: «Можна вважати, що тоді нас сюди привезли під конвоєм: коли за рішенням
переможців у ІІ світовій війні частина етнічних українських земель відійшла до
складу Польщі, українців звідтіль вивозили у товарних (призначених для
перевезення худоби) вагонах і розселяли по УРСР. Ми опинилися на Харківщині». У
1947 році родина Горбалів, незважаючи на заборону влади покидати місце
поселення, нічними товарняками перебралася на Тернопільщину, де осіла в селі
Летяче, нині Заліщицького району. Бо «додому» вже дороги не було – кордони
закрили наглухо.
Тут, на Тернопіллі, й минала його юність і молодість. Після закінчення
музично-педагогічного училища з 1963 року Микола Горбаль працював вчителем
музики у м. Борщеві. Тут вперше він проявив себе як поет та композитор, як
здібний організатор і керівник художніх колективів. Більшість музично-пісенних
творів, що виконувались у керованих ним ансамблях, були його авторства. «Тоді, в
60-х роках, – це ж "Собор" Олеся Гончара, це Романа Іваничука «Мальви», поезії Ліни
Костенко, Василя Симоненка, навіть до Борщева доходив деякий самвидав. О, я
просто тоді був окрилений! Я був у близьких стосунках з Володимиром Івасюком…»,
– згадує Микола Горбаль. Проте «окрилених» більшовизм ненавидів і переслідував.
І 24 листопада 1970 року Микола Горбаль був заарештований КДБ за так
звану антирадянську агітацію та пропаганду. Арешт не дав можливості закінчити
інститут (вчився заочно на музпедфакультеті Івано-Франківського інституту). Його
творчість було визнано націоналістичною за змістом. В основу звинувачення взято
авторство поеми “Дума”. Був засуджений на 5 років ув’язнення у таборах суворого
режиму і 2 роки заслання до Сибіру.
За час першого ув’язнення молодий поет написав зо два десятки текстів
пісень з нотами. Більшість з них було переслано в листах як привітання друзям з
якоїсь нагоди ("Дитяча колядка", "Білий камінь" і ін.). Три пісні були написані
лемківською говіркою: "Цвинтарі", "А поле те чорне", "Над потоком". Ці пісні з
нотами увійшли в збірку невільничих поезій та пісень, що пізніше вийшла в
Америці.
Після звільнення 1977 року приїхав до Києва, став членом правозахисної
організації Українська Гельсінська група. Всі члени групи згодом були заарештовані
й ув’язнені. Не обминула зла доля і Горбаля. 23 жовтня 1979 року його арештовано
знову – вирок 5 років таборів суворого режиму.
«Лемківський вигнанець в «радянській» Україні, співець і в’язень» – так писали
про нього в той час за океаном. «У виступі з приводу арештування Горбаля на
американському радіо "Свобода", його давня приятелька, Надія Світлична
запитувала: "Чи вистачить у тих, чиє сумління не спить, послідовности й терпіння,
щоб оборонити одного з побратимів?" Сьогодні, коли Миколу Горбаля засуджено,
хто боронитиме його? На його захист, як і на захист інших українських "в'язнів
сумління" в московській тюрмі, мусить стати вся українська громада у вільному
світі. І до її протесту мусять прилучитися й усі лемки в світовому розсіянні,
обороняючи земляка-страдника, доброго сина Лемківщини і України» (квартальник
«Лемківщина», США, літо 1980).
https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/21087/file.pdf
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Проте навіть за тюремними ґратами Микола Горбаль не тільки не зламався, а
писав статті, табірні хроніки ("Хроніка життя в кримінальному таборі",
опублікована в Парижі в газеті „Українське слово”), занотовував тюремну
інформацію, створював поетичні твори, які неймовірними шляхами передавалися
«на волю», а потім за кордон.
У 1983 році у видавництві “Сучасність” (США) вийшла друком книга його
поезій і пісень “Деталі піщаного годинника”, там же була видана книжечка його
дитячих поезій “Коломийка для Андрійка”. Його вірші були опубліковані
англійською, німецькою і французькою мовами.
Після відбуття покарання 24 жовтня 1984 року Миколу Горбаля не
випускають з ув’язнення, а заарештовують втретє, знову ж звинувативши за
антирадянську агітацію та пропаганду і засуджують до 8 років особливо суворого
режиму і трьох років заслання.
Під час ув’язнення в українській періодиці Великобританії, Франції, США
друкувались його правозахисні статті. А у 1986 році в Німеччині у перекладі
німецькою мовою вийшла добірка його поезій “Тут чекають кінця”.
Мордовські, пермські, томські, уральські табори… 16 найкращих років
життя… «Який несподіваний стрес – перший арешт, який пекельний біль – другий
арешт, щоб отримати третій, а з ним душевний спокій і віру» (Микола Горбаль,
1998).
«Відбував кару і з Антонюком, і зі Світличним, і з Марченком, з Калинцем». А
ще з Семеном Глузманом, Василем Стусом, покутником Семеном Скаличем, з
священиками й правозахисниками. «Коли мене привезли в табір особливого
режиму, я знав там усіх. Лук’яненко, Овсієнко, Сокульський, Приходько, Кандиба.
Так, «жменька», але всі тут». У таборі був «переписувачем» документів –
мікроскопічними літерами на невеличких клаптиках паперу копіював вироки,
свідчення та спогади радянських політв’язнів, які у вигляді невеличких «капсул»
передавалися на волю – в дисидентський самвидав, на радіостанції «Голос Америки»
та радіо «Свобода». Таким чином, через подвиг авторів, переписувачів, передавачів,
які за цю діяльність ризикували власною свободою і навіть життям, світ дізнавався
про злочини радянської системи проти гідності як окремих людей, так цілих націй.
23 серпня 1988 року, у час так званої “перебудови”, Микола Горбаль був
звільнений одним з останніх із сумнозвісного уральського табору Кучино.
І зразу після повернення до Києва, з вересня цього ж року, він активно
включається в українську громадсько-політичну діяльність. Його призначають
виконавчим секретарем УГС і головою Київської крайової організації УРП. У 19901994 роках Микола Горбаль – депутат Київської міської Ради. З 1994 року –
народний депутат України. https://helsinki.org.ua/kerivni-orhany/mykola-horbal
Але, незважаючи на тяжкі роки особистої неволі й переслідувань, лемко
Горбаль не забув про своє коріння і про біль свого вигнаного і стражденного люду.
І він активно включається в громадську діяльність світової української лемківської
спільноти. У жовтні 1993 року він був гостем І Світового Конґресу Світової
Федерації Лемків у Львові. Брав участь у ІІ Світовому Конґресі Світової Федерації
Лемків (1997) і підтримав ідею перейменування СФЛ у Світову Федерацію
українських лемківських об’єднань (СФУЛО). Він активно долучився до громадської
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діяльності лемків України як перший голова Київського товариства «Лемківщина»
(1989), став організатором та учасником чоловічого вокального гурту „Лемки
Києва”. У вересні 1998 року взяв активну участь у засіданні Координаційної ради
Міжобласного товариства «Лемківщина». З 1998 року став членом Президії СФУЛО.
Брав участь у конференції «30 років діяльності СФЛ – здобутки і втрати» (2000). Був
членом оргкомітету з проведення ІІІ Конґресу СФУЛО в Києві (2002), активним
учасником обговорення проекту Статуту СФУЛО та програми наукової конференції
«Актуальні проблеми етнічного відродження Лемківщини»…
Впродовж нелегкого життєвого шляху Миколи Горбаля у його серці, в його
діяльності, у творчості сумно бринить лемківська струна про «перший політичний
Чорнобиль України» – тотальне вигнання етнічних українців зі споконвічних земель
1944-1947 років. «Сотні українських сіл, у яких впродовж сотень років
народжувалися, співали пісень, женилися, відходили у вічність – тепер стали
пусткою», – пише він з болем у книзі «Повість про три дороги».
Літературна творчість Миколи Горбаля плідна і багатогранна. Крім
опублікованих раніше поезій, пісень, статей, хронік та інших матеріалів, у 1992 році
під редакцією Люби Голоти у видавництві “Український письменник” побачила світ
збірка вибраних поезій під тією ж назвою “Деталі піщаного годинника”. Крім того,
виходять з друку збірки поезій «Придорожня капличка» (1989), «З облоги ночі»
(1993). Письменник Микола Горбаль є автором відомих книг: «1 із 60» (2001),
«Презентація життя» (2006), «Повернення» (2015) та «Повість про три дороги» (2020).
Микола Горбаль став членом українського і міжнародного літературного
об’єднання ПЕН-клуб (з 1986), лауреатом Премії імені Василя Стуса (1992) та Премії
імені Ірини Калинець (2016).
За вагомий особистий внесок у національне та державне відродження
України, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи і незалежності,
активну політичну і громадську діяльність Микола Горбаль нагороджений Орденом
«За заслуги» ІІІ ст. (2005), Орденом «За мужність» І ст. (2006), Орденом Свободи
(2009).
Світова федерація українських лемківських об’єднань рішенням Президії
федерації від 25 липня 2020 року нагородила Миколу Горбаля Почесним іменним
нагрудним ювілейним знаком СФУЛО «Миколі Горбалю – 80» за значний внесок у
діяльність світової української лемківської спільноти та з нагоди славного 80літнього ювілею.
Вся світова лемківська українська громада і я особисто сердечно вітаємо пана
Миколу Горбаля, світлу, шляхетну, мужню Людину, великого і гідного Лемка, з цим
чудовим святом!
Від всієї душі прийміть наші щирі побажання міцного здоров’я, родинного й
особистого щастя, нових творчих звершень, високих здобутків у громадськополітичній діяльності, безмежної життєвої наснаги, неустанної опіки Пресвятої
Богородиці! Многих і благословенних Вам літ!
Ярослава Галик, голова СФУЛО
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О. Богдану Праху – 60!
23 серпня 2020 року виповнюється 60 світлих літ
отцю Богдану Праху, ректору Українського Католицького
Університету, ректору Львівської Духовної Семінарії
Святого Духа, доктору гуманітарних наук, провідному
науковцю в галузі церковної історії, засновнику фонду
ім. Митрополита Андрея Шептицького, невтомному
будівничому, громадському діячу, мудрому педагогу,
організатору і керівнику, доброму духовному наставнику
для тисяч молодих людей і вірян, пресвітеру і вірному
трудівнику Української греко-католицької церкви,
відданому патріоту України.
Богдан Прах народився в місті Лісько Жешувського воєводства на території
Польщі. Високу духовну й історичну освіту здобув у Люблінському католицькому
університеті та Державному університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.
Його священниче служіння у 1985-1987 роках проходило на Лемківщині – парохом
у Горлицях, селах Кобильниця Волоська, Хотинець, Сенява і Ветлин. І, мабуть,
недаремне темою його докторської дисертації (1994) стала: «Апостольська
адміністрація Лемківщини, 1934-1947», у якій глибоко досліджувалася доля
духовенства й події на теренах Лемківщини у той складний історичний період. Ця
тема та низка інших досліджень з духовного і культурно-релігійного життя
Лемківщини стала предметом наступних науково-архівних розвідок вченого, у яких
відображається і трагедія вигнання етнічних українців із Закерзоння. У 1999 році
опублікована його праця «Греко-католицьке духовенство Перемиської єпархії та
Апостольської адміністрації Лемківщини 1939—1947 – вбиті і репресовані», а
пізніше багато інших наукових публікацій у фахових й інших виданнях.
А у 2015 році вийшла в світ книга о. Богдана
Праха «Духовенство Перемиської єпархії та
Апостольської адміністрації Лемківщини» в
двох томах: т. 1 – Біографічні нариси (19391989), т. 2 – Документи і матеріяли (19391950). Книга містить понад 900 біографій
священників та понад 300 свідчень й
архівних документів про трагічну історію
українського духовенства Лемківщини і
Перемишля у 1939-1989 роках, про радянські,
німецькі та польські репресії воєнного і
повоєнного часу, примусову ліквідацію, ув’язнення, заслання та депортації
духовенства, зокрема й документи про депортації українського населення, терор з
боку польської влади та збройного підпілля.
Під час священничого служіння парохом у Ярославі (1990-1997) за його
стараннями було віднайдено у сховищах музею і відреставровано чудотворну
Ярославську ікону “Милосердя двері”, повернуто культ цієї ікони, нині відомої у
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всьому світі. О.-доктор Богдан Прах – автор монографій:
«Слава во вишніх Богу. Під покровом ярославської
Богоматері «Милосердя двері» та «Myłoserdia dweri».
Sanktuarium Maryjne w Jarosławiu».
У 1991 році о. Богдан працював у комітеті організаторів
візиту Папи Івана Павла ІІ до Польщі, а у 2001 році очолював
організаційний комітет приїзду Святішого Отця до України.
За два десятки років (з 1999 року) невтомної праці та
надзвичайних управлінських і організаторських зусиль о.
Праха у Львові на Хуторівці виросло ціле сучасне містечко –
новий комплекс Духовно-освітнього центру УГКЦ у складі
корпусу Львівської Духовної семінарії, Філософськобогословського факультету Українського католицького
університету, господарського корпусу семінарії. За реалізацію цього комплексу
отця-доктора Праха Богдана та інших осіб, які брали безпосередню участь у цій
великій праці було відзначено Державною премією України в галузі архітектури.
Сьогодні тут виросла ще одна будівля – патріарша курія, де знаходиться резиденція
Блаженнішого Святослава (Шевчука) у Західній Україні, осідок патріаршої фундації
і інші офіси курії.
А ще був створений новий університетський кампус УКУ – спільна справа о.
Богдана та владики Бориса (Ґудзяка): Центр Митрополита Андрея Шептицького,
церква святої Софії, інші модерні корпуси університету, обладнані за останнім
словом техніки… Це наче особливий храм науки! Коли я вперше побачила всі ці
суперсучасні прекрасні споруди, я не могла повірити, що ці неймовірно масштабні
проекти було втілено в Україні в такому короткому часі. Нині Український
Католицький Університет став найпрестижнішим вищим навчальним закладом
України серед приватних ВНЗ, і вже відкрито київський центр УКУ.
Водночас впродовж цих літ о.-ректор Богдан Прах керував організацією
діяльності університету і семінарії, здійснював викладацьку роботу, продовжував
науково-дослідницьку працю, створював міжнародні зв’язки, проводив ділові
зустрічі й візити, брав участь у конференціях і нарадах…
Але найважливішим для о. Богдана було його душпастирське покликання,
духовне наставництво, молитва, виховання молоді на високих духовних і
моральних засадах.
І серед величезного виру подій він, як справжній син рідного краю, знаходить
час для співпраці з громадськими організаціями, зокрема, створеними
депортованими українцями Закерзоння.
Світова федерація українських лемківських об’єднань сердечно вдячна о.ректору Богдану Праху за його щиру підтримку в різних справах і починаннях
федерації.
За сприяння о.-ректора Богдана Праха у 2017 році на базі УКУ був створений
Центр дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя задля здійснення
науково-дослідницької роботи.
У 2018 році о.-ректор УКУ активно підтримав ініціативу голови СФУЛО
Ярослави Галик про проведення на базі університету Міжнародної науково-
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практичної конференції на тему «Суспільно-історичната політико-правова оцінка
тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.». УКУ
виступив співорганізатором конференції, для проведення якої були надані
відповідні приміщення, створено можливості для прийняття учасників заходу. О.доктор Богдан Прах виступив з вступним словом і благословенням конференції, а
також взяв у ній участь як модератор і науковець-доповідач. Темою його доповіді
була: «Перемиська єпархія і Апостольська адміністрація Лемківщини в межах
післявоєнної Польщі». Також за сприяння о. Богдана була створена групу науковцівправників УКУ для всебічного правового вивчення угоди від 9 вересня 1944 року
„Про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з
території УРСР“ між урядом УРСР і ПКНВ.
У 2018-2019 роках в лютому в Центрі Митрополита Андрея Шептицького
голова федерації Я. Галик з дозволу о.-ректора проводила засідання Президії
СФУЛО з участю членів Президії з 7 країн світу по скайпу завдяки відповідному
сучасному технічному забезпеченню аудиторій університету.
О.-доктор Богдан Прах брав активну участь у заходах, приурочених 75-м
роковинам початку депортації етнічних українців з їхніх одвічних земель в Польщі.
Зокрема, він був членом організаційного комітету по створенню виставки
«Вигнання. До 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини,
Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини”.
На базі УКУ у вересні 2019 року була проведена наукова конференція про
депортації українців у ХХ столітті та відбулася низка інформаційно-наукових
заходів в університеті про ці трагічні сторінки історії України.
Світова федерація українських лемківських об’єднань, вся українська і
світова спільнота депортованих з етнічних земель Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр., їхні
вдячні нащадки, всі ми сердечно вітаємо отця-ректора Богдана Праха з його
світлим ювілеєм і бажаємо йому рясних плодів на духовній, науковій і освітянській
ниві, високих здобутків у адміністративно-управлінській діяльності, успішної
реалізації нових ідей і проектів та міцного здоров’я на многії літа!

Ярослава Галик,
голова
Світової федерації
українських
лемківських об’єднань
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Володимиру Одрехівському виповнилося 65
14 травня 2020 року ректору Львівської національної академії мистецтв,
професору, кандидату митецтвознавства, Народному художнику України, члену
Національної спілки художників України, відомому українському скульптору та
педагогу родом з Лемківщини – Володимиру Васильовичу Одрехівському
виповнилось 65 років.

Володимир Одрехівський. Фото Василя Одрехівського
Рід Одрехівських походить з славного лемківського села Одрехова.
«Мої батьки, родом з Лемківщини, депортовані з рідного краю, Божим
провидінням опинилися у Львові. Тут навчалися, працювали, творчо зростали.
Виховували нас простих речей — любові до рідної землі, постійної щоденної праці,
віри, продовження українських національних традицій, культури.» – зазначив
Володимир Одрехівський, під час вручення його родині почесного звання
«Шляхетна львівська родина».
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Родина Одрехівських під час вручення почесного звання «Шляхетна львівська
родина» 2019 р. Фото ЛМР
Батько Володимира Одрехівського – Василь Одрехівський (1921−1996) —
відомий український, лемківський скульптор та різьбяр, заслужений діяч мистецтв
України (1964), член Національної спілки художників України. Майстер тематично-
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скульптурної різьби по дереву: «На ярмарок» (1946), «Лемки в дорозі» (1947), «Лемко
несе дрова» (1949), «Юрій Шкрібляк» (1957) та ін. Кілька тематичних праць
присвятив Івану Франку й Тарасові Шевченку. Співавтор пам’ятника І. Франку у
Львові та Дрогобичі (1964). Автор (разом з сином Володимиром) пам’ятника Т.
Шевченкові у м. Перемишляни на Львівщині (1991). Народився у с. Вілька на
Лемківщині. З лемківської тематики створив скульптурні портрети поета Б.-І.
Антонича, лікаря-професора А. Гнатишака, різьбяра І. Кищака, співачок сестер
Байко, диригента І. Кушніра та ін. Переважна більшість творів Василя
Одрехівського зберігається в Музеї українського мистецтва в Києві, Музеї
етнографії та художнього промислу НАН у Львові та ін.
Мати Володимира Одрехівського — Марія Байко (1931 р.н.) — відома
українська, лемківська співачка (сопрано), народна артистка України, професор
Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Лауреатка
Шевченківської премії, відзначена «Орденом княгині Ольги», ювілейною медаллю
«20 років Незалежності України» (2011). Народилась в лемківському селі Яблониця.
Марія Байко була учасницею відомого вокального тріо сестер Байко. Виступала з
сольним концертом у Тернополі (1990), брала участь у конкурсах співаків ім. С.
Крушельницької (1990—1998), створенні Тернопільського т-ва «Лемківщина» (1990),
фестивалях лемківської культури в м. Монастириськ (1991, 2001-02) та с. Гутисько
Бережанського р-ну (1999), вечорі пам’яті В. Вихруща (2002).

Знамените вокальне тріо сестер Байко: Даниїла, Марія та Ніна.
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Володимир Одрехівський народився у Львові 14 травня 1955 року. У 1977
році закінчив Львівський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва
(тепер Академія мистецтв). Вчителі — Еммануїл Мисько, Дмитро Крвавич, Іван
Франк. Із 1978 року почав викладати рисунок і скульптуру у Львівському
державному інституті декоративно-прикладного мистецтва. У 1980–1983 роках
навчався та закінчив аспірантуру в Ленінградському Вищому художньопромисловому училищі ім. В. Мухіної (з 1994 року — Санкт-Петербурзька державна
художньо-промислова академія ім. А. Л. Штігліца). У 1985 році захистив
кандидатську дисертацію в Санкт-Петербурзькому державному академічному
інституті живопису, скульптури та архітектури ім. І. Рєпіна. У 1992 році стажувався
у Паризькій академії мистецтв (Beaux-arts de Paris — L’école nationale supėrieure).
Член Національної спілки художників України із 1984 року. З 2014 по 2016 рр.
завідувач
кафедрою
монументально-декоративної
скульптури
Львівської
національної академії мистецтв. У 2016р. обраний ректором Львівської
національної академії мистецтв.
Представляв свої твори на понад п’ятдесяти персональних виставках, найзначніші
з яких:










Український дім, Київ, 2005;
Національний музей ім. А.Шептицького, Львів, 1996, 2003, 2010, 2012, 2015;
5-а і 1-а Мерії Парижу, Франція, 2003 і 2004;
Виставковий зал, Європарламент, Страсбург, Франція, 2005;
Зал П’єра Кардена, Париж, Франція, 1992;
Великих скульптурних салонах у Києві, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012;
понад двадцяти міжнародних художніх виставках (Франція, Швейцарія);
понад двадцяти національних і сорока зональних і обласних художніх
виставках;
понад тридцяти художніх Салонах у Франції.

Нагороди






2009 — Народний художник України
2005 — Лауреат Премії ім. І. Труша
1999 — Заслужений діяч мистецтв України
1996 — I-й приз за скульптуру (Салон мистецтв,1996, Буржуа Жалю, Франція)
1996 — Срібна медаль (40-ий Міжнародний салон мистецтв, Безьє, Франція)

Із того часу, як у 1975 році вперше експонував свої твори на виставці у Львові,
встановив понад 50 пам’ятників, художньо-меморіальних таблиць та декоративнопаркових скульптурних композицій в Україні, Франції та Греції (монумент
«Будителі», 1995, м. Стрий Львівської обл.; пам’ятник Т.Шевченку, 2003,
Севастополь; композиція «Сім’я», 2007, м. Віллєн сюр Сен, Франція; пам’ятник
Т.Шевченку, 2010, Афіни, Греція; пам’ятник Блаженному священномученику о. О.
Ковчу, 2012, м. Перемишляни Львівської обл. та ін.).
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В 2016 році став автором першого в Україні пам’ятника лемківському поетові
Богдану-Ігорю Антоничу, який встановлено та урочисто відкрито у Львові неподалік
квартири в якій проживав поет (архітектори Белюха, Лібич, Матушкова). Загалом
це другий пам’ятник поету в світі, якщо не враховувати надгробний пам’ятник
Богданові-Ігорю Антоничу на Янівському цвинтарі (1988—1989, скульптори
Теодозія Бриж та Василь Каменщик) та меморіальної таблиці на будинку у Львові
по вул. Городоцькій 50 де мешкав поет (1989, автор таблиці скульптор Микола
Посікіра), перший був встановлений з ініціативи Романа Лубківського, хоч і як
скульптурний портрет в родинному селі поета – Новиці на Лемківщині у 1989 році.
Автором пам’ятного знаку був батько митця Василь Одрехівський.

Син Володимира Одрехівського — Василь Одрехівський (1989 р.н.) — закінчив
Львівську національну академію мистецтв, Вищу національну школу мистецтв
міста Бурж (Франція), стипендіат програми Міністра культури і національної
спадщини Польщі «Gaude Polonia» (Варшава, Польща, 2013), член Національної
спілки художників України.
Учасник більше сорока виставок, мистецьких проектів та фестивалів в Україні,
Польщі, Франції та ін.

38

Працює у сферах мистецтва скульптури, перформансу, інсталяції. Викладач
кафедри скульптури та актуальних мистецьких практик Львівської національної
академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства.
Богдан ЗЯТИК
https://photo-lviv.in.ua/volodymyru-odrekhivs-komu-vypovnylosia65/?fbclid=IwAR3qaokssKE0xNj86GGP_

Володимир Одрехівський. Чекання ранку. Бронза. 2013
http://artukraine.gallery/work/%d1%87%d0%b5%d0%
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НОВИНИ
Світлана Байталюк,
заступниця начальника управління
культури Тернопільської ОДА
З глибокою шаною і повагою до всіх лемків!
З доземним поклоном Лемківщині!

Про “вирваних з коренем”…
Я українка з діда-прадіда. Мої дитинство, юність,
більша частина років зрілості пройшли у містечку на берегах сивого Збруча. На
превеликий жаль, коли моя свідомість зростала-дорослішала, а я набувала
життєвого досвіду, пізнавала світ, хтось!!!!!, через підміну понять, вкрав у мене,
моїх ровесників справжню історію України, яку ґвалтували сотнями років
перевертні, манкурти, підлі зрадники, підступні прислужники і посіпаки
чужинських влад. Але прийшли часи, коли ми, мов розсипані перли, збираємо
дорогоцінне намисто нашої історії. Ой як далеко і глибоко закотилися ці перли
української величі та гордості! Не одне століття науковці, дослідники, небайдужі
патріоти рідної землі, збиратимуть ту низку.
Так і я, жадібно, схвильовано, своїм пізнанням доторкаюся до тих перлів.
Одним з таких моїх життєвих історичних відкриттів стало знайомство з непростою
долею лемківського народу. Не можу сказати, що у дитинстві, в побутових бесідах,
я не чула про “лемків”. Але це було якось вкрай обережно... Згадка вихоплювалася
з розмов моїх рідних, земляків - галичан, проте на запитання “хто вони?”, “чому
вони “лемки”?” – відповідей не було.
У 1987 році я певний час перебувала в обласній лікарні. У палаті, поруч зі
мною, лежала жінка на ім’я Леся, яка вчила мене плести гачком і… розмовляти
лемківською говіркою. Дві кумедні історії пам’ятаю до сьогодні. Одна про те, як
хлопець з лемківської родини пішов служити у тогочасне радянське військо. Був
мовчазий, але дуже уважний до військових предметів, які викладалися на
спеціальних заняттях. Коли прийшла пора складати іспит, він отримав завдання
розповісти про будову гвинтівки. Хлопець довго мовчав, думав, і насамкінець
видав: “То єст така рура, в кінцы руры дзюра, а на рурі знак, а под руром гак. Як
зиркнеш в той знак, а зачепыш ся на гак, то тя трафыт ясний шляк”.
Друга історія про лемка, який оженився на вчительці і йому те не сподобалось:
“Взяв си жену, же была за научытельку. Нич не ґварит, лем ся сварит, нич не робит,
тилько ходит. Очы ма шкляни, чоботи скірні набоксовани, дверма рыпат, кота
копат. До фраса з ньом! Взяв си жену, же робит при бараку! Хоц ма два кобинякы,
прецінь то ныч, тераз добрі!”.
Було цікаво дізнатися більше про лемків, але цьоця Леся акуратно ту тему
переводила на жарти та інші розмови.
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Все змінилося на початку 90-их років минулого століття. Національнопатріотичний рух багато чого із забутого, прихованого, збезчещеного з історії
України провів через “фільтри” свідомості та правди, історична справедливість
почала збирати ті дорогоцінні перли коштовного намиста нашої історії. Ось тоді я
дізналася багато цікавого про “лемків”. З’ясувалося, що з 16-ти квартир будинку, в
якому я мешкала, в більшій половині з моєю сім’єю сусідилися люди, чиї родини
прямо дотичні до трагічної долі лемківського народу. Роками цю негоєну рану вони
зберігали у своїх серцях. В іншому випадку ці люди були б переслідувані
відповідними органами, не могли б здобути освіти, досягнути кар’єрого зростання,
просто не могли б бути повноцінними членами суспільства під назвою “радянський
союз”. Мої сусіди мовчали, але вони не забули...., пам’ятали..., чекали... Не забули –
про своє коріння, пам’ятали – про сумну історію Лемківщини, чекали – на
відновлення історичної справедливості.
Пригадую, як на поминках мого сусіда у серпні 1990 року жінка покійного
призналася, що вона народжена на території Польщі. На моє превелике здивування,
дехто з присутніх почав розповідати свої непрості життєві історії, які їх боліли
роками. Тоді я вперше почула про операцію “Вісла” та про дивовижні Бескиди. З
того часу для мене, сторінка за сторінкою, почала гортатися книга історії
лемківського народу. Згодом, все частіше і частіше, в моєму оточенні почали
з’являтися історії “лемківських сповідей”. Я завжди з насолодою вслухалася в
лемківську говірку. Що не кажіть, але є в ній щось дуже просте і дуже мовно-смачне,
колоритне!
В юні роки лемківська тема мною сприймалася як історична цікавинка,
повернута із забуття тема. Але зрілість поставила свої чіткі маркери та акценти.
Лемківщина... Бескиди... Край смарагдових лісів, дзеркальних річок,
врожайних полів, медоносних і оксамитових лук. Сотнями років, нащадки “білих
хорватів” там жили, важко працювали, заробляючи на хліб насущний. Були
вправними ґаздами і ґаздинями, добрими християнами, неперевершеними
майстрами деревообробних ремесел, знаними вишивальницями, гончарами,
шевцями і кравчинями.
Життя в прикордонні декількох держав гіркою мачухою відбивалося на долі
лемківського народу. Але вже понад 75 років найбільшим болем лемківського
народу стала втрата прадідівського краю....
Вирвані з коренем” – говорять про українців, насильницьки переселених з
польських територій. Яка глибока суть і сутність у цих двох словах! Уряди країн
вершили велику політику, але розплачувалися людськими долями і життями… Душі
вигнанців з Лемкіщини, Підляшшя, Надсяння, Підсяння і Холмщини владною
угодою було розп’ято між державними кордонами. І тільки один Бог знає, що
прийшлося пережити, тим, хто втратив свій дім назавжди….
Крик душі лемківського народу не стихає і сьогодні. Мудрі, горді, працелюбні
жителі Бескидів цей страшний біль разом з молоком матері, передають своїм
нащадкам. Народжених на самій Лемківщині щороку стає все менше і менше....
Розсіяні світами, материками і країнами, умовно розділені кордонами, вони, хай у
спогадах, через збереження традицій, горнуться до духовної колиски свого народу.
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Не раз у своїй голові покручувала страшний калейдоскоп подій, коли мирних,
робітних ґазд з їх сім’ями і родинами, які мали все необхідне для нормального
життя, з страшним болем викидали з нажитого роками на узбіччя долі! Господар в
одну мить ставав безхатьком! А коли протестував, то міг позбутися найдорожчого –
життя....
Ми всі маємо щось своє – зароблене, нажите, придбане, успадковане. Уявімо,
що, в однин момент, за каральним наказом диктаторів і катів, ми залишаємося ні
з чим! Ми – ніхто, називаємося – ніяк! Нас, як худобу, вивезли у товарних вагонах
на чужинські землі і просто залишили.... Залишили....., але – не забули. Звірі з
людськими обличчями добре знають, що ми сильні духом! Вони міцно стягують нас
всіх разом і кожного окремо жахливим павутинням забуття! У нас стараються
забрати історичну пам’ять, народні традиції, у нас ТАБУ на освіту,
працевлаштування, розвиток і самоідентифікацію.... Це страшно уявити! А
пережити??? Але Бог дав сили на всі випробування! “Боже, заплат”.
Лемки – сильні натури, народжені у лоні Карпат, як ті смереки на верхів’ях
Бескидів, що на семи вітрах. Вони гордо вистояли всі віхи століть, найстрашніший
моральний буревій ХХ століття, не втратили своєї ідентичності, тримаються купи,
перебувають у постійному духовному єднанні через моря і океани.
“В чому секрет єдності лемків?” – неодноразово задавала собі це запитання.
Відповідей багато, але найголовнішою, мабуть, є та, що коли народ відірвати від
рідної землі, то біль того краю не втихне ніколи. Він буде кровоточити спогадами і
пам’яттю у душах нащадків через роки, дивним магнітом притягувати до себе
втрачене. Неймовірна сила та енергетика Бескидів гуртує своїх нащадків навіть
через відстані! Чому? А, мабуть, тому, що у тих горах закопана пуповина
лемківського роду, яка проросла глибоким планетарним корінням, щоб єднати своїх
дітей.
Ті, з виселених лемків, хто ще живий, до смертного одра пам’ятатимуть
аромат печеного хліба, який, через нагайки катів, так і не витягнули з печі… У
страшних снах їм бачиться полум’я, яке зжирає рідне подвір’я…. Хрестовою раною
у грудях пече біль за вбитими і замордованими родичами і земляками, які боронили
їх від виселення…
Хто з переселених українців мав змогу побувати на втрачених землях, то
казали, що чули стогін гір. На спалених і понищених лемківських поселеннях не
скрізь зародилося нове життя. Земля тужить… Тільки могильні хрести з
українськими іменами і прізвищами, зарослі забуттям і лісовими хащами, молять
свою вічну молитву Святим Небесам.
У засвіти відходить жива пам’ять трагедії депортації, проте вічний спомин
житиме у серцях нащадків, які з молоком матері, були охрещені Святими Небесами
на відданість Бескидам…. А як по-іншому розтлумачити неймовірні душевні
перетворення після відвідин земель своїх предків їх дітьми, онуками, правнуками…
Їдучи, в першу чергу, з обов’язку перед літніми родичами і з цікавості, люди
потрапляють в неймовірний емоційний полон сліз, туги, душевного болю….
Направду, дивна річ траплялася з лемками, народженими вже в інших краях,
які приїжджали віддати шану прадідівському краю. У багатьох з них відчуття
побаченого творило ефект “ дежавю”! Люди відчували, що колись вже тут були,
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легко знаходили у хащах цвинтарів зруйновані надгрібки померлих родичів, чи
родинне подвір’я, чи якісь інші місця… Що це? Звідки? Думаю, що все-таки, то та
“пуповина”…. Ой, і яка ж вона міцна! Своїм невидимим омофором вона кріпить
роз’єднаних, живить спраглих, відроджує дух розчарованим, додає снаги
втомленим, просто допомагає лемкам всього світу, від мало до великого, іти життям
і, за всіх випробувань долі, гордо нести ймення свого роду. І не має значення, чи
народжений лемок у Бескидах, чи у інших краях, у його серці завжди сумною
струною бринить “Цне мі ся за тобом, мій лемківський краю”…
Під таким гаслом у 1999 році на Тернопільщині було започатковано фестиваль
лемківської культури „Дзвони Лемківщини”. На перших порах, його, як крайовий,
приймали у с. Гутисько на Бережанщині. З часом фестиваль “виріс” до
всеукраїнського рівня, а у 2007 року змінив свою „адресу” і гостинно збирає
чисельну лемківську родину зі всього світу і гостей свята в урочищі Бичова на
Монастирищині. Масштаб фестивалю вражає! У 2018 році фестиваль лемківської
культури „Дзвони Лемківщини” отримав статус “міжнародного”.
Фестиваль – це своєрідна лемківська „Дома”, але у спогаді. „Вшитки лемки гоп
до купи” – лунає заклик до свята! І вони – лемки, лемчата і лемченята –
зустрічаються на „горі”, згадують на голос кожне село і містечко втраченої
Батьківщини, запалюють „ватру єднання”, веселять, спілкуються, пригощаються
традиційними смаколиками, вчать молодше покоління своїх ремесел і згадують…
І сьогодні тисячі лемків шукають один одного, свої родини по світах після
нав’язаної їм розлуки. Щорічна ватра в урочищі Бичова м. Монастириська „Дзвони
Лемківщини” збирає їх з усіх куточків України і світу, даруючи, інколи, останні
стрічання після довгої розлуки.
Лемківська спільнота, як до своєрідного родинного гніздечка, горнеться і до
музейного комплексу „Лемківське село” у м.Монастириська, у якому зібрано
унікальні фрагменти народної пам’яті. Люди без жалю дарували все музею, тому що
важливо мати не тільки для себе, на цьому потрібно виховувати нащадків. Все живе
доти, доки живе наша пам’ять. То ж допоки жива пам’ять лемків про
Прабатьківщину, вони залишатимуться лемками….
Цьогорічні фестивальні „Дзвони Лемківщини” запалять ХХІ ватру у відео
версії. На жаль, такі реалії і нові випробування часу…. А можливо, „Божі кари за
витвари” людству. З Господньої Ласки і це переживемо! Молімо Всевишнього, щоб
магія „Дзвонів Лемківщини” у наступному році нас об’єднала по-справжньому, як
ми звикли.
Будьмо живі і здорові, сильні любов’ю до України! Пам’ятаймо своє коріння! І
хай безсмертний вислів Максима Рильського „Хто не знає свого минулого, той не
вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий
пошани” будуть нашим життєвим кредо.
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У Києві знімають фільм про депортацію українців у 1944-46
роках із території сучасної Польщі
У Києві почалися зйомки документального фільму «Депортація 44-46» про
примусове виселення українців у 1944-46 роках із етнічних українських територій,
розташованих у сучасній Польщі. Режисерка фільму – Олеся Моргунець-Ісаєнко,
автор сценарію – Тарас Лазер, виробництво – кінокомпанія «УМ-Груп». Проект
стрічки став переможцем дванадцятого конкурсного відбору Держкіно й отримав
фінансування в розмірі 4,1 млн грн.

Тут і далі кадри зі знімального майданчика
«Фільм присвячений примусовому виселенню українського населення з
територій, які розташовані в сучасній Польщі. Ці етнографічні та географічні
регіони називаються Холмщина, Надсяння, Підляшшя та Лемківщина. Звідси за
період з 1944 до 1946 року депортували понад 480 тис. українців. Виселення
проводилося руками встановленої Сталіним комуністичної влади Польщі за так
званою угодою про евакуацію українського населення. В угоді сказано, що
переселення відбувається «на основі повної добровільності». У 1944 році, особливо
на території Холмщини, відбувалися масові напади польських підпільників на
цивільне населення. Українці не витримували і від безвиході подавали заяви на
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виїзд. Але з півмільйона депортованих таких «добровільних» заяв було заледве 20
тисяч. Решту виселили примусово. Все це робив підконтрольний Москві
комуністичний уряд на чолі з Едвардом Осубкою-Моравським», – розповів у
коментарі Тижню Тарас Лазер.
У фільмі буде використано тогочасну хроніку, продемонстровано історичні
фотографії, мапи, а також показано історію однієї з депортованих, яку через 20
років після виселення затримав КДБ за поширення правдивої інформації про
примусовий характер переселення. Роль депортованої зіграє Лариса Руснак, роль
кадебістки – Ірина Лазер.

«Депортованих перевозили в жахливих умовах, у вагонах разом із худобою,
місяцями тримали на станціях. Розвозили їх на Південь та Схід України, в степи,
щоб максимально розпорошити. Все це відбувалося зі згоди так званих західних
партнерів, зокрема, це обговорили Черчіль, Рузвельт і Сталін. Також ми включили у
фільм слухання в британському парламенті, де згадуються ці події. Абсолютно
правильно і важливо, що ми знаємо і поширюємо інформацію про депортацію
кримських татар, водночас майже забуто, що в ці самі роки українців у жахливих
умовах вивозили із земель, де вони жили тисячоліттями», – каже автор сценарію.
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Науковий консультант картини – історик Роман Кабачій, який нещодавно
видав книгу «Вигнані на степи», присвячену депортації українців. Крім того,
сценарій рецензували із польського боку професор Жешувського університету Ян
Пісулінський, а з українського – професор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук.
Прокат фільму запланований на 2021 рік.
https://m.tyzhden.ua/News/246020?fbclid=IwAR2W0BSJWhliKu3v6ZgpddGyUfFq5S
aPOdiSdAGEiq4tldgQodAxC32HYkU

І останнє повідомлення про фільм «Депортація 44-46»
28 липня 2020 року
ТАРАС ЛАЗЕР, ФБ:
#зйомки реконструкції завершено💥💥 Попереду збір хроніки💥 систематизація
історичних документів💥 обробка тогочасних знімків💥 та монтаж💥
Невеликий фотозвіт процесу зйомок💥💥
#депортація #депортація44_46 #холмщина #лемківщина #підляшшя #надсяння #любачівщина
#бойківщина #deportation
Отже, з нетерпінням очікуємо виходу фільму в прокат.
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Творча група фільму «Депортація 1944-1946»

На Прикарпатті створять сайт з інформацією про депортованих
українців
22 Липня 2020 Бліц-Інфо
В
Івано-Франківській
області з'явиться інтернет-ресурс
"Втрачений
рай",
який
вміщатиме у собі інформацію про
депортацію
українців
у
20
столітті.
Відповідне
питання
розглянули на засіданні комісії
обласної
ради
з
питань
гуманітарної політики та свободи
слова.
Як розповів кореспондентці Бліц-Інфо заступник голови комісії Сергій
Адамович, видання створять в рамках виконання програми “Вшанування в області
року депортацій українців у XX столітті на 2020 рік”. Сума проєкту - 25 тисяч
гривень.
"Це онлайн-ресурс з концентрованою інформацією про депортацію українців
у 20 столітті. На сайті буде карта з інформацією про села, які постраждали
найбільше та були виселені повністю. Також буде перелік депортованих осіб, аудіо
та відеозаписи свідчень цих людей",- розповів Адамович.
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Джаред Лето зіграє легендарного художника українського
походження Енді Воргола
Американський музикант та актор Джаред Лето зіграє легендарного
художника українського походження Енді Воргола.
Як передає Укрінформ, дану інформацію підтвердив сам Лето на сторінці в
Інстаграм.
«Так, це правда, я буду грати Енді Воргола в майбутньому фільмі. Я дуже
вдячний та схвильований цією можливістю. З днем народження, Енді. Нам бракує
тебе і твого генія», – написав Лето.

Як пише Vogue Ukraine, передбачається, що фільм буде засновано на книзі
Віктора Бокріса 1989 року «Воргол: біографія», права на яку Лето придбав разом зі
співпродюсером Майклом Де Лукою.
Сюжетну лінію й діалоги пропише Теренс Вінтер, номінований на «Оскар» за
сценарій до фільму «Вовк з Волл-стріт».
У Лето вже є досвід перевтілення на незвичних персонажів. Так, у
фантастичному бойовику «Загін самогубців» йому дісталася роль Джокера, а у
фільмі «Далласький клуб покупців» Джаред зіграв трансгендерну жінку, за що
здобув статуетку «Золотий Глобус».
Енді Воргол — легендарний персонаж 1960-х, що зробив величезний внесок у
мистецтво й культуру тієї епохи. Він перетворив американський консьюмеризм на
мистецтво, створивши яскраві роботи, серед яких банки із супом «Кемпбелл»,
пляшки кока-коли й попарт-портрет ікони 1940-х Мерілін Монро. Байопік з Лето
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стане першим художнім фільмом, повністю присвяченим життю художника. Дати
виходу фільму в прокат поки не розголошують.
Воргол народився в сім’ї українських емігрантів у місті Піттсбург
(Пенсильванія, США). Його ім’я при народженні – Андрій Воргола.
https://ukrainianpeople.us/%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4-

Тиміш Мартиненко-Кушлянський

Вулиця Никифора Дровняка
Пишу із запізненням, але, водночас, із
розумінням, що і у цій історії треба розставити
крапки над “і". Отож, наприкінці минулого
тижня Київрада з тяжкими зусиллями, з другої
спроби спромоглася у рамках “декомунізації"
перейменувати вулицю Димитрова, що на
Троєщині. Її нова назва – вулиця Никифора
Дровняка – видатного українського художникапримітивіста
з
Лемківщини,
одного
з
найвідоміших
лемків поруч
з Михайлом
Вербицьким, Богданом-Ігорем Антоничем та
Дмитром Бортнянським. Чому це рішення
важливе і що дає Києву?
➡️ Никифор Дровняк є одним із визнаних у світі представників напряму "наївного
мистецтва" зі Східної Європи. Його ім’я стоїть поруч із такими майстрами
народного живопису як Катерина Білокур та Марія Приймаченко. У світовому
контексті Дровняка нерідко називають "українським Піросмані". Вшанування
Дровняка у столиці України ще більше долучає нас до європейського культурного
контексту і водночас демонструє наше визнання творчості цього художника як
частини української культурної спадщини ХХ століття;
➡️ Художній доробок Никифора Дровняка зафіксував побутове життя українцівлемків, життя міст та сіл Лемківщини, яким воно було до злочинної польськорадянської каральної операції "Вісла", у рамках якої корінне українське населення
було масово депортоване у віддалені регіони Польщі і частково – на територію УРСР.
Вулиця Дровняка у Києві – це символ нашого зв’язку із Лемківщиною, яка у силу
історичних обставин опинилися поза межами сучасної української держави. Це
також і наше публічне визнання того, що лемківська культура є невід’ємною
складовою української культури.
Дякую Yuriy Syrotyuk, що зумів переконати депутатів Київради повернутися
до розгляду цього питання та увічнити видатного українського художника!
https://www.facebook.com/tymish.martynenkokushliansky
Від редколегії. Ім’я видатного художника з Лемківщини – Епіфаній Дровняк,
псевдонім – Никифор.
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Новому музею в Монастириськах – бути!
В урочищі Бичова міста Монастириська, де щорічно проходить фестиваль
лемківської культури "Дзвони Лемківщини", на території музейного комплексу
"Лемківське село" кипить будова нового приміщення музею. Коли 9 березня 2019
року тут урочисто заклали перший камінь під будівництво, багато скептиків не
вірили, що мрія стане реальністю. Як бачимо, будівництво музею, в рамках
реалізації проєкту "Lemko S.V.I.T.", у своїй активній фазі. Ще дуже багато коштів і
праці необхідно докласти, але, завдяки спільним зусиллям - новому музею БУТИ!!!
Про це розповіла Світлана Байталюк, заступниця начальника управління
культури Тернопільської ОДА, яка побувала на будівництві 27 липня 2020 року.
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Музейний комплекс «Лемківське село» в Монастириськах запрошує гостей і
заохочує офірувати музейні експонати!

НАШІ МУЗЕЙНІ ПОПОВНЕННЯ
– Як ся мате? Ци здоровы? Ци сте добрі спали? І рука ци дужа? Дашто нове
ци чувати?
Дорогы нашы, гнес мы ся з вами витали витаньом з Вислока. В коментарях
під нашым дописом наш фейсбуковий товарыш Максим Равлюк прислав нам їх.
Милы нам такы фейсбуковы рады і ділиме ся нима одраз з Вами.
А яка цєкава бесіда!
«.. - Добрі хвала Богу! Добрі сме спали, не чули мы нич, коло вас што ліпше?
– так ся витаме і як є поблизь, то ся витаме за рукы, бабы ся цьілуют по пыску – а
мы хлопы за рукы ся стискаме»( орыґінал).
Боже заплат Максиму Равлюку за слушны цєкавыни.
Ну а ми гнес хцеме оповісти Вам о нашым музейным збагачыню. Наш
правдивий лемко, монастыриский лемківскій літописец, котрий , як мурянка,
трудит ся над гісторыйом Монастыриск і нашой Лемківской строни, Петро
Козубский принюс до музею своє родинне боґацтво – колыску, котра преколисала
шыток рід Марьі і Петра Гальчаків з Крениці.
Вельке музейове Боже заплат, пане Петре, за ваш Лемківскій Патріотызм.
Бо патрійота не лем тот хто повідат, а тот хто робит. Нераз взываме до мудросты
нашых Лемків – не тримайте своі родинны річы гдома, то єст ЗЛОТО, КОТРЕ
БУДЕ ОКРАСОМ МУЗЕЮ. Ту му місце, де го будут презерати купу людей, не лем
вы. Будте правдывыма патрійотами Лемківщыны!
Ну а тераз до презераня!!!
І о гарбатці (вы сьвідоми).
З велькым пошануваньом .
Ваш музей.
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Скарб поетичного Слова
або

Оздоба літературної царини
Наш генетичний код ключем прадавнім
збережений для творення добра,
відкрита українська життєдайна
натура – проти наповзання зла.
Анастасія Триш
У кожній людині закладені певний дар і
призначення, з якими вона приходить у світ. Цю місію
треба нести гордо, вкладаючи у неї здібності,
можливості, хист, щоб опанувати якусь справу. А для цього необхідно постійно
розвивати творчі навички, розширювати, удосконалювати й опановувати все нове,
незвичайне, цікаве. Талант не має вікових обмежень, тому реалізувати щедрий
дарунок долі не обділяючи себе і суспільство, своєрідний обов’язок перед Богом і
людьми.
Саме до таких особистостей належить поетеса Анастасія Триш. Народилася
вона 5 травня 1945 року в селі Нагірянка на Тернопільщині. Проживає пані
Анастасія у Чорткові. Після здобуття диплома в Тернопільському державному
медичному інституті (який закінчила з відзнакою у 1971 році) працювала аж до
виходу на пенсію викладачем неврології Чортківського державного медичного
коледжу.
Іскра Божа яскраво засіяла в 2012 році. Пані Анастасія побувала в Італії і, як
паломниця. в Ізраїлі у Святих місцях і Храмах- по слідах Біблії . Враження від
побаченого спробувала описати у «Паломництво до Святої Землі». Це стало
поштовхом до літературної творчості. Її душа – невичерпне джерело ідей і задумів,
яка прагне зробити подарунок людям, оздобити життя рядками, в яких іскряться
поетичні перли, радувати світ різнобарв’ям вишуканої словесної гами.
Анастасія Триш – учасниця літературної студії «Сонячне гроно» в Чорткові.
Друкувалася в обласній періодичній пресі. Є автором збірок «Подих надії»,
«Різноголосся буття», «Невблаганність проминання», "Візерунки долі" та
«Паломництво до Святої Землі».
Щойно побачила світ нова збірка поетеси «Відлуння тиші» (Чортків, 2020. – 144
с.). Уже обкладинка книжки приваблює – акварелями пізньої осені та спонукає до
роздумів. Стежина ніби веде у внутрішній світ духовного скарбу душі авторки,
який збагачений її життєвим досвідом. У назві збірки закодовані глибинні
філософські акварелі, що возвеличують незбагненну тишу, даючи їй статус
неосяжного «всевладдя», який створений для миру й плідних насущних справ.
Поетичний небозвід пані Анастасії випромінює багатство, широту та щедрість
української душі, в якій яскраво переливається пишнобарвне лексичне сузір’я
колоритної української мови, що зачаровує мелодією звукопису:
Зажовтить зажнив’я, заколоситься,
заполонить золотим зелом,
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загордиться, зверхньо закопилиться,
збагатившись зібраним зерном.
У письменниці унікальна творча манера, що полягає у винятковій
енергетичності слів, фраз, рефлексій, коли вчитуєшся у глибинний зміст асоціацій
і алюзій. Її поетична майстерність яскраво виражена у кожному рядку. Вона
продемонструвала свій оригінальний спосіб вираження почуття патріотизму, який
проявляється в популяризації українських народних традицій. Тут і згадка про
гаївки, світлий понеділок, бузкова ворожба – п’ять пелюсток на щастя, цілюща
свіжість Йорданської води…
Калейдоскоп віршованих ритмів майстерно наповнений: любов’ю до щоденної
молитви, яка рятує нас таємним проникненням, очищаючи гріховний осад, вірою
в Господню благодать, у якій – коріння довершених творінь; цінність справжніх
життєвих істин, уміння бачити в кожній краплині повноту буття; родинні стосунки,
важливість яких особливо усвідомлюємо на спаді літ; зародження кохання не
пристрасним вогнем, а світлим порухом душі.
У душі Анастасії Триш відклалися полинні спогади її батьків про тяжкі
післявоєнні роки та переселення лемків на територію України. Їх вигнали з
прадідівських земель. Ці незагоєні рани кровоточитимуть довго, якщо не вічно,
тому вона дає змогу всім українцям дізнатися: хто такі лемки і що вони пережили.
Це важлива інформація про унікальну часточку української культури. Особливо це
відчутно у «Лемківських ескізах», де авторка розставила правильні наголоси для
розуміння та усвідомлення прочитаного. Вона з болем говорить про розчахнуті долі
своїх предків, які стали жертвами «каральної машини» тогочасся, використовуючи
говірку, що передалася з молоком матері:
Не такий нам льос положили,
жиби м в ріднім краю прожили.
Розвіяв нас вітер, збив квітя.
Ми вшитки – сироти по світі.
Унікальність обдарованої поетеси – в умінні проникати в таємниці
філософської мудрості, шукати сенс життя, усвідомлювати причини його
швидкоплинності й передавати простою поетичною мовою. До глибини душі
захоплюють римовані етюди у стилі японської пейзажної лірики «хоку». Це –
трирядковий неримований вірш, що складається з 17 складів (5-7-5 і 6-8-6) і
відрізняється свободою викладу:
З низин маестро – бас
підсилює напругу гри
у ритмі нотних фраз.
Авторка, з поетичним баченням світу, за допомогою трирядової ліричної поезії
та душевного перевтілення передає читачеві красу: весняної акварелі, що пронизує
кожну клітину довкілля; розкоші літа – засмаги бронза; примхливої осені, що
гонором згусла; зимових пут, від яких звільнити може сонце.
Анастасія Василівна, щоби збудити читацьку думку, веде відвертий діалог з
читачем, відчиняючи двері у світ дивовижної краси, тим самим прищеплюючи
любов до прекрасного. А читач має вчитуватись у кожну фразу, ловлячи акценти
словесного потоку, що переплітається з асоціацією. Ця послідовність простежується
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в ронделевих віршах (давньофранцузька віршова форма; вірш складається з
тринадцяти рядків, де обов’язкові римовані повтори з двох наскрізних рим; із трьох
строф: перша і друга – чотиривірші, третя – п’ятивірші), які стоять у одному ряду
із сонетами та октавами. Саме цю складну віршовану форму епізодично
використовував Павло Тичина, а наш сучасник з Борисполя на Київщині Микола
Боровко свій поетичний талант реалізував найбільше у ронделях.
Варто зазначити, що ронделі пані Анастасії притягують вишуканістю письма,
динамічністю думки, соціально-філософським змістом, виразними реаліями рідної
землі, шляхетними емоціями та виразністю композиції. Ось лише один приклад:
Сріблястий вечір мліє в щасті втоми
від праці і турбот у стрічці дня.
Пора вечірня стиха підійшла,
розлила хвилю радості удома.
Полонить втіха, легкість невагома,
коли вдоволена й освітлена душа.
Сріблястий вечір мліє в щасті втоми
від праці і турбот у стрічці дня.
Вечірня тиша шириться довкола
різноубранства щедрого стола.
У спокої родинного тепла
снуються нитки щирої розмови.
Сріблястий вечір мліє в щасті втоми.
Не можемо пропустити метафоричне багатство, яким так насичена поезія
авторки. Різноманітність пишнобарв’я захоплює і наповнює душу елеєм
прекрасного: «в білих віях застигла сльоза», «сніг образивсь, надувся бундючно»,
«світанок білий – у молочнім мреві», «місто в дощовім вечірнім коді», «миють плити
тротуарних спин», «із решета небес добірні зорі», «збудився день, розплющивши
очиці», «навіть вітер завис у тенетах дахів», «в прозорих росах ніжиться світанок».
Читаючи поезію пані Анастасії, ловимо себе на думці, що всі вірші разом і
кожний окремо – це інтелектуальний скарб поетичного слова, що випромінює її
Божий Дар. Вона чуттєво резонує на сигнали зі світу, бачить у розмаїтих барвах
кожну піщинку, стараючись окутати її поетичним серпанком, притаманним тільки
її особливому, вишуканому стилю. Маючи автономність і вроджений імунітет, що
захищає від інфекційної моди, письменниця не гониться за трендами
сьогоднішнього літературного покоління, а особливо молодшої поетичної генерації,
представники котрого нерідко за одну книжечку набувають членство у
Національній спілці письменників України. Це константа, що приваблює читача
своєю неординарністю, яка в майбутньому стане ще однією оздобою літературної
царини.
Василина Вовчанська, Богдан Мельничук
Тернопіль, газета «Вільне життя»
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ДНК-аналіз: «Лемки - нащадки білих хорватів»

26.07.2020 Автор: Галина Водяк
ДНК аналіз лемків
Культурно-історичний портал СПАДЩИНА ПРЕДКІВ
Ми вирішили зробити перепост публікації Галини Водяк з сайту Etnogenesis.UA, щоби зберегти та закарбувати цю надзвичайно важливу
інформацію для нащадків. У цьому короткому, проте вирішальному, на нашу
думку, дослідженні мова піде про походження лемків з точки зору ДНК-генеалогії це єдина наука, котра розвіює будь-які міти стосовно генетики того чи іншого
народу, етносу. Раніше ми вже розглядали різні версії етнічного походження лемків.
Отож, настав час розставити крапки над "і".
Вирвані з коренем. Лемки найзахідніша гілка українського народу. Хоч мій дід
казав, що він не зовсім лемко, бо справжні лемки з поляками не одружувались, а в
Надсянні практикувались мішані шлюби. Все одно маю неабиякі сентименти до цієї
етнографічної групи. «Жили ми бідно, але гідно. І завжди весело нам було». Так
кажуть лемки про себе. І справді вони не такі чепурні, як гуцули. Зате мелодика
їхніх пісень заворожує і занурює в глибину тисячоліть.
Генетичні дослідження підтверджують автохтонність лемків в українських
Карпатах. Останні 8 років над цією темою працює професор Мічіганського
університету США Нікітін А.Г. Його цікавлять трипільці, бойки, лемки і гуцули. Так
от, ці дослідження підтвердили, що Карпати були льодовиковим притулком для
людства і центром наступного розселення в Східній Європі. Кожна вивчена
Карпатська етнічна група несе в собі специфічні генетичні особливості.
У лемків присутні різні генетичні маркери, які ведуть своє походження
безпосередньо з палеоліту європейців як в Y-хромосомних (передаються по
чоловічій лінії) так і в мітохондріальних гаплогрупах (передаються по жіночій лінії,
хоч присутні в представників обох статей). Це підтверджують різні субклади
європейської у-хромосомної гаплогрупи I2, один з найдавніших кластерів R1a1a –
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мутація М17/М198, спільні предки носіїв якого жили ще 15 – 10 000 років тому. І
саме представники цього генетичного маркеру в 1500 році до н.е дійшли до Індії і
Ірану (R1a1 L657 та Z93). Це ж стосується жіночих гаплогруп: європейського
палеолітичного походження H1 (32% у лемків, 50% – в гуцулів, що є найвищим
показником в Європі. Ще однією особливістю є наявність у лемків рідкісної
пізньопалеотичної гаплогроупи мтдДНК М – 5% (для цієї групи це багато). Її
представники прийшли в Європу разом з мисливцями – збирачами 35-30 000 років
тому з Азії. Через свою давність гаплогрупу М неможливо віднести до жодної
етнографічної групи, як визначальну.
Генетики проаналізували 55 повних людських мітохондріальних геномів
(мтДНК) мисливців-збирачів, що охоплюють 35000 років європейської передісторії.
Вони несподівано знайшли mtDNA лінію M у індивідуумів до останнього
льодовикового максимуму. Ця лінія відсутня у сучасних європейців, хоча часто
зустрічається у сучасних азіатів, австралійців та корінних американців.[1] Що це
означає? Що серед сучасних європейців, саме у лемків, збереглась одна з
матріархальних ліній від перших міграцій людини в Європу.
Також підтвердилось, що лемки – це нащадки білих хорватів. І більше того,
населення Хорватії недаремно веде свої корені
від них. Це підтверджують не тільки спільні
генетичні маркери y-хромосомної гаплогрупи І (IM170-походж. –палеоліт/Балкани; I2b1-M223зародилась 9 000 років тому/Центр.Європа; I2aP37 – поширена серед хорватів, боснійців, лемків,
E-L117 – типовий балканський субклад і ін.), а й
мітохондріальні. Але це ще не найцікавіше.
Вражають результати співставлення генетичних
аналізів корінних мешканців хорватського
острова КРК і лемків Карпат. Тільки у цих двох
груп виявили аномально високий відсоток
мітохондріальної (жіночої) гаплогрупи I – 11.3 %.
У всіх етнографічних групах Європи вона майже
відсутня (за винятком острівних британських
ізолятів не більше 5%). Зразки з Крк, що
представляють
західну
Хорватію,
мають
найвищу частоту R1a (35,5%) і R1b (16,5%) по всій
країні. Так що, западенці, їдьмо відпочивати в Хорватію на острів КРК. Там наша
родина. Але не забувайте, що до українців лемки генетично ближче, ніж до хорватів.
Для цього існують карти генетичних відстаней. Відкрию секрет. Найбільшу
спільність з середньостатистичним генетичним набором українця мають гуцули.
Лемки теж недалеко втікли. А от з бойками все загадковіше. Вони чомусь
відрізняються від більшості європейських популяцій по мтдДНК через низьку
частоту гаплогрупи H (тільки 20 %) і високу частоту T (30% – найвища в регіоні і
рідкісна для Європи). Але це окрема тема. Докладніше читайте:
https://spadok.org.ua/dnk-genealogiya/dnk-analiz-lemky-nashchadky-bilykhkhorvativ
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Українське товариство «Карпати» вшанувало пам’ять Тараса
Шевченка в Липовлянах, Хорватія
27 липня 2020 року Українське товариство «Карпати» в Липовлянах у Хорватії
вшанувало пам’ять Тараса Шевченка, найбільшого українського поета. Учасники
заходу поклали квіти до пам’ятника Великому Кобзареві, читали твори Шевченка,
виконували пісні на його вірші, розповідали про його життя і творчість. Щорічне
відзначення Шевченкового свята було перенесене з березня на липень в зв’язку з
карантином через пандемію коронавірусу.

Ukrajinsko društvo ‘ Karpati’ održali Dan Tarasa Ševčenka u Lipovljanima
Posted on 29. lipnja 2020 by Općina Lipovljani in Aktivnosti općine, Naslovnica
Kulturno prosvjetno društvo ‘Karpati’ iz Lipovljana održalo je u subotu, 27. lipnja,
Dan sjećanja na Tarasa Ševčenka, najvećeg ukrajinskog pjesnika. Jednosatni program
održan je na otvorenom u dvorištu domivke, uz podignuti spomenik Tarasu Ševčenku,
tom ocu neovisne Ukrajine.
Ukrajinci u Lipovljanima, od početka organiziranja društva, gotovo 30 godina,
svake godine obilježavaju Dan Tarasa Ševčenka. Obično to bude oko 9. ožujka, kad je
rođendan tom pjesniku i osnivaču Ukrajine, no zbog strogih mjera zaštite od pandemije
koronavirusa, ove godine obilježavanje Dana Tarasa Ševčenka, koje se planiralo održati
uz program obilježavanja Dana općine Lipovljani, nije održano.
Докладно читайте: https://lipovljani.hr/ukrajinsko-drustvo-karpati-odrzalidan-tarasa-sevcenka-u- dDILKZPfATmlyMyBI1liq65alulTpuLDe8iQis
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Перемиська єпархія і Апостольська
адміністрація Лемківщини в межах
післявоєнної Польщі

27 липня 1944 р. тимчасовий польський комуністичний уряд – Польський
комітет національного визволення (PKWN) – підписав з урядом СРСР угоду, якою
визначено пролягання польсько-радянського державного кордону приблизно по так
званій лінії Керзона. Нове міждержавне розмежування було погоджено на
Ялтинській конференції 11 лютого 1945 р. Радянсько-польські договори від 6 липня
і 16 серпня 1945 р. остаточно його затвердили. Остання зміна відбулася в лютому
1951 р., коли СРСР відступив Польщі Нижньо-Устріцький та частину Стрілківського
р-ну в обмін на територію в теперішньому Сокальському р-ні з містечками Угнів,
Белз, Кристинопіль та Варяж1.
У контексті повоєнного врегулювання і визначення нових кордонів голова
PKWN Едвард Осубка-Моравський і голова Ради народних комісарів Української
РСР Микита Хрущов 9 вересня 1944 р. у Любліні підписали договір про «евакуацію»
українців з Польщі до УРСР та поляків з УРСР. Переселення мало бути добровільне,
з забороною застосування як безпосереднього, так і посереднього тиску. Проте на
ділі в ході переселення українців, яке мало розпочатися 15 жовтня 1944 р. і
завершитися 1 лютого 1946-го, супроти автохтонного українського населення
широко застосовувалися силові методи, а тому найвідповіднішим окресленням цієї
акції буде термін «депортація». Оскільки принцип добровільности не дав
очікуваного результату, дію договору кілька разів продовжували додатковими
протоколами, а на допомогу переселенчим комісіям скеровано кілька дивізій
польської армії. Військо, загони польського збройного підпілля і місцеві банди
терором і вогнем змушували українське населення покидати рідні землі2. Для УГКЦ
це означало поступову втрату на цих теренах своїх еклезіяльних структур, клиру і
вірних.

1Див.:Советский

Союз – Народная Польша, 1944-1974: Документы и материалы.

Москва 1974.
2Докладніше див.: Eugeniusz Misiło. Repatriacjaczydeportacja.
Przesiedlenie Ukraińcówz Polski do USRR, т. 1. Warszawa 1996; т. 2. Warszawa 1999.
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Внаслідок зміни державного кордону Перемиська єпархія була територіально
розділена: менша частина парафій з осідком єпископського престолу містом
Перемишль опинилися під владою Польської держави. За даними єпископської
консисторії в Перемишлі, станом на січень 1946 р. з довоєнних 45 деканатів та 640
парафій у межах Польщі залишився 21 деканат і 223 парафії 3. Нерозділеною
залишилася виділена з Перемиської єпархії у 1934 р. Апостольська адміністрація
Лемківщини. За новим адміністративним поділом греко-католицькі парафії
увійшли до складу Краківського (повіти Новий Санч, Новий Тарг), Люблінського
(повіти Грубешів, Томашів Любельський) і Ряшівського воєводства (повіти Березів,
Горлиці, Ряшів, Коросно, Ланьцут, Лісько, Любачів, Переворськ, Перемишль, Сянік,
Ярослав, Ясло).
1. Знищення адміністративних структур Церкви
Арешт і депортація перемиських владик
У 1939-1941 роках тою частиною Перемиської єпархії, що була під радянською
окупацією, управляв сам єп. Йосафат Коциловський у Перемишлі, а частиною, що
була окупована німцями – генеральний вікарій єп. Григорій Лакота у Ярославі.
Натомість у нових реаліях обидва єпископи опинились на території Польщі. І під
час формування «Ініціятивної групи», і на момент скликання Львівського «собору»
вони продовжували здійснювати своє архипастирське служіння в Перемишлі.
У ході приготувань до арешту греко-католицького єпископату в УРСР органи
НКВС побоювалися, що коли єп. Коциловський залишиться на волі, Ватикан може
доручити йому опіку над усіма вірними Галицької митрополії, в тому числі і в СРСР.
Тим-то на початку квітня 1945 р. нарком держбезпеки УРСР Сергій Савченко
просив у наркома держбезпеки СРСР Всеволода Меркулова санкцію на арешт
владики Йосафата4. У своїй відповіді Меркулов наголошував, що «арешт
Коциловського в Перемишлі, на території Польщі, небажаний», але висловив думку,
щоб у разі потреби цей арешт «був проведений польськими органами
держбезпеки»5. Комуністична влада Польщі, з огляду на напружену
внутрішньополітичну ситуацію і небажаність конфлікту з Католицькою Церквою,
на такий крок поки що не зважувалася. Для неї важливіше було остаточне
розв’язання так званої «української проблеми», тобто виселення всіх українців з їх
етнічних земель у межах Польщі. Та незважаючи на сильний тиск з боку
адміністрації і силових структур, українське населення відмовлялося добровільно
покидати свою землю, і від січня 1945 р. переселенча акція практично
припинилася. У вересні того ж року (після підписання додаткових протоколів) вона
була відновлена, вже із залученням трьох дивізії Війська Польського, і набрала ще
більшого розмаху.

3APP,

ф. ABGK, спр. 4790, арк. 469–487. Список укладений 26.І.1946 на вимогу

Міністерства публічної адміністрації від 11.І.1946.
4Ліквідація

УГКЦ (1939-1946), т. 1, с. 462.

5Ліквідація

УГКЦ (1939-1946), т. 1, с. 525.
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На перемиського владику влада чинила постійний тиск, щоб він підтримав цю
акцію своїм авторитетом. Це була головна причина, чому 21 вересня 1945 р. єп.
Йосафат Коциловський був заарештований разом із парохом катедральної парафії
о. Василем Гриником та 16 відомими українцями з Перемишля. Єпископа
примушували написати заяву про добровільне переселення в УРСР і підтримати
депортацію в цілому. Приводом для арешту стало обвинувачення в тому, що 7 липня
1943 р. він відправив службу Божу для добровольців дивізії «Галичина». Чотири
місяці владику утримували під слідством у слідчому ізоляторі Ряшівського WUBP.
Після цього 17 січня 1946 р. в рамках приготувань до «собору» в УРСР перемиський
ординарій разом з о. Василем Гриником був перевезений із Ряшева до прикордонної
станції Медика, а 18 січня – на територію УРСР, до Мостиськ по інший бік кордону.
Тут під час інтенсивних розмов представник органів безпеки безуспішно намагався
вмовити єп. Коциловського приєднатися до «Ініціятивної групи». «В Мостиськах,
крім узнання патр. Олексія, пробовано погляди наші на співпрацю Церкви з
державою, яка, на їх думку, має полягати у повному послусі і підпорядкуванні
Церкви державі. Преосвященний, маючи зі собою св. Письмо, на підставі Листа св.
Павла до Римлян, гл. ХІІІ, доказували, що державна влада має бути слугою Божим і
щойно така може жадати послуху і співпраці від Церкви у світських справах, а в
релігійних держава має повинуватись Церкві». 24 січня 1946 р. міністр
держбезпеки УРСР Савченко дав дрогобицькому НКВС розпорядження під
посиленим конвоєм доставити єп. Коциловського до Києва6, однак того самого дня
єпископа і о. Гриника звільнено. Головною причиною такого несподіваного кроку
було, мабуть, наближення виборів до Верховної Ради СРСР (10 лютого 1946 р.), а
відносна свобода заарештованих під час перебування в УРСР (на Водохреща
єпископові дозволили відправити в Мостиськах службу Божу), була елементом
пропагандистської передвиборчої кампанії.
Категорична відмова перемиського владики брати участь у «соборі», горячий
час виборів та інтенсивної підготовки до «собору» – ось ті обставини, які не
дозволяли «поки що» відправити єпископа до таборів. У влади було надто мало часу,
щоб підготувати обвинувачення і провести відповідну пропаганду серед мас. Та єп.
Коциловському не судилося довго залишатися на волі. Вранці 26 червня 1946 р.
кількасот солдатів 28 полку піхоти WP та співробітники UBP оточили єпископську
палату в Перемишлі (пл. Чацького 3); сусідні вулиці та площу перекрито щільним
кордоном війська й міліції. Офіцери цілий день переконували владику покинути
палати, при чому солдати застосували до нього й силові методи.Не дочекавшись
«добровільної» згоди, приблизно о 18 год. вечора владику силою винесли з палат і
вантжівкою доставили до прикордонної станції Медика, де його вже чекав
автомобіль. Разом з єпископом поїхали канцлер о. Микола Грицеляк, племінник
єпископа ЛевПодляшецький, канцелярист Едуард Подідинський та служник
Синюх, але їх завернули назад у Перемишль. Невдовзі після перетину кордону – 2
липня 1946 р. – єп. Коциловський був заарештований і доправлений до
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Лук’янівської слідчої тюрми МДБ УРСР у Києві7. Де перебував владика у періодз 26
червня до 2 липня, невідомо. Можна припускати, що в цей час із ними вели
переговори, пропонуючи йому якісь посади в РПЦ.
На другий день після депортації правлячого архиєрея, 27 червня 1946 р.,
солдати та співробітників РUBР силою вивели з будинків капітули на вул. Шевченка
1 і заарештували єп. Григорія Лакоту, крилошан о. Романа Решетила, о. Івана
Кузича, о. Миколу Грицеляка та священика Станиславівської єпархії о. Василя
Козловського. Усіх їх доставлено на залізничну станцію Перемишль-Бакончичі, де
вони провели ніч і звідки, після оформлення на них переселенчих документів (від
добровільного переселення всі відмовилися), вони були примусово депортовані до
УРСР і 29 червня 1946 р. прибули у м. Львів. де зареєструвалися в органах влади й
через три дні були направлені на постійне місце проживання у Винниківський р-н
Львівської обл.8 Одначе в силу обставин єп. Лакота і о. Кузич поселилися в с. Збоїща
коло Львова на вул. Сталіна 19 (тепер м. Львів, вул. Збоїща 27), де ними
заопікувалися монахи-редемптористи; о. Грицеляк поселився у Львові, а о.
Решетило – у с. Козельники поблизу Львова. Саме проживання без прописки стало
формальною підставою для їх арешту 3 серпня 1946 р.
Після арешту владика Григорій Лакота, о. Микола Грицеляк, о. Іван Кузич і о.
Роман Решетило утримувались у Львівській слідчій тюрмі МДБ на Лонцького. Та
невдовзі, 14 серпня 1946 р., слідство у їх справі передали в 2-е управління МДБ
УРСР і всіх заарештованих етапували до Києва. 21-22 серпня слідчий, начальник 5го відділення слідчої частини МДБ УРСР кап. Майоров пред’явив їм усім ідентичне
звинувачення в тому, що вони «протягом багатьох років активно реалізовували
антирадянську політику Ватикану», а також провадили «велику націоналістичну
роботу, спрямовану на створення т.зв. Самостійної України». 13 січня 1947 р.
справи єп. Коциловського, єп. Лакоти й оо. Кузича, Грицеляка й Решетила об’єднали
в одну, яка вже 15 лютого була передана на розгляд Військового трибуналу
Українського округу.
Судове слухання почалося 19 лютого 1947 р. о 12.15 год і тривало три дні – без
участи адвоката й виклику свідків9. І хоча жоден з обвинувачених винним себе не
визнав – мало того, всі вони звертали увагу на те, що не є громадянами СРСР і не
можуть бути покарані за «антирадянську» діяльність10, – усіх їх засуджено за
сумнозвісною статтею 54 КК УРСР: єп. Коциловського – за ст. 54-1«а» і 54-11 до 10
років ВТТ, єп. Лакоту – за ст. 54-4 і 54-11 до 8 років ВТТ,

Матеріяли про арешт єп. Коциловського та слідство у його справі див. у т. 2, док.
37/1-27.
8Матеріяли про арешт єп. Лакоти, оо. Кузича, Грицеляка та Решетила див. у т.
2, док. 38-41.
9ГДА СБУ, ф. 06, спр. 26310.
10З п’ятьох підсудних тільки єп. Лакота був визнаний у ході слідства громадянином
Польщі (див. ГДА СБУ, ф. 6, спр. 26310, т. 1, арк. 121, 141, 200).
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о. Грицеляка і о. Кузича – за тими самими статтями до 6 років ВТТ, а о. Решетила –
до 4 років ВТТ11.
Після депортації в УРСР перемиських владик та частини членів капітули,
Перемиська єпархія на території Польщі залишилася без канонічної опіки. Не
сподівавшись такої ситуації, єп. Коциловський не призначив додаткових
генеральних вікаріїв, які могли б тимчасово управляти єпархіяльними структурами
в нових реаліях. Правда, ще раніше, на час воєнних дій, він наділив деканів
особливими повноваженнями, зокрема, в разі потреби, самостійно провадити
парафіями свого деканату, по змозі якнайшвидше інформуючи про свої рішення
єпископський ординаріят12. Цими надзвичайними правами декани користувалися
насамперед у випадку відсутности комунікації з єпископом, тобто підчас
фронтових боїв та після того, як частина єпархії опинилася по другий бік кордону
від єпископського осідку.
Треба зауважити, що на території Польщі залишилося ще троє членів капітули:
кустос о. Василь Пинило (був хворий) та соборні крилошани о. Василь Гриник
(переховувався) і о. Микола Денько (перебував на лікуванні у Кракові), проте з
незалежних від них причин ці крилошани не змогли зібратися й обрати одного зпоміж себе капітульним вікарієм. Відтак, 10 грудня 1946 р. папа Пій ХІІ призначив
примаса й кардинала Авґуста Гльонда спеціяльним делегатом для вірних східних
обрядів (візантійсько-українського та вірменського) в Польщі, а Конгрегація у
справах Східної Церкви наділила кардинала усіма своїми правами для здійснення

Треба зауважити, що станом на 1947 р. єп. Коциловському виповнився 71 рік, єп.
Лакоті – 64 роки, канцлеру о. Грицеляку – 56 років, о. Решетилу – 67 років. Під
час слідства з його частими нічними допитами й повсякчасними приниженнями всі
вони – літні, недужі люди – мали проблеми із здоров’ям. Особливо погіршився стан
здоров’я єп. Коциловського, в якого тюремний лікар діягностував «хронічний катар
товстих і тонких кишок, глибоке виснаження організму, недокрів’я»; їжу він міг
заживати тільки в перетертому й рідкому вигляді, переміщуватися міг тільки зі
сторонньою допомогою. Практично весь період слідства єпископ перебував у
тюремній лікарні № 1 УМВС м. Києва. Так само тяжко хворий був і о. Решетило,
який мав «гостре запалення вени та лімфатичних протоків лівого стегна й
артеріосклероз». Лаконічні довідки та рапорти з матеріялів справи показують, що
коли б не сумлінна й відповідальна позиція фельдшера Лук’янівської тюрми мол.
лейтенанта Крюкової та лікаря лейтенанта Чурілової, єп. Коциловський та о.
Решетило померли б ще підчас слідства (див. т. 2, док. 37/10 (с. 135) і док. 41/1011).
12Про таке своє розпорядження владика Коциловський згадує декреті про номінацію
о. Володимира Бозюка на завідателя Лютовиського д-ту від 17.ІІ.1945 (див. док.
131), хоча самого документу ще не віднайдено. Окремі пункти цього розпорядження
цитує яворівський декан о. Матвій Мокрівський у листі до архиєп. Сліпого від
28.І.1945 (ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 1р, спр. 163, арк. 74). Особливі повноваження єп.
Коциловський надавав і деяким іншим священикам (о. Мирослав Ріпецький, о.
Мирослав Мищишин).
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архипастирських функцій щодо клиру і пастви УГКЦ на території Польської
держави13.
У свою чергу кардинал Гльонд 1 квітня 1947 р. іменував о. Василя Гриника
генеральним вікарієм для Перемиської єпархії, а 2 квітня – о. Андрія Злупка
генеральним вікарієм для Апостольської адміністрації Лемківщини. Отцю Злупкові,
з огляду на поганий стан здоров’я, він відразу ж призначив двох помічників в особі
о. Володимира Гайдукевича, пароха в с. Крива, і о. Павла Шуфлята, пароха в с.
Маластів Горлицького пов. У зв’язку з початком акції «Вісла» (27 квітня 1947 р.) усі
вище названі священики разом із парафіянами були змушені покинути
підпорядковані їх юрисдикції території, а в нових умовах розпорошення українців
– греко-католиків по північних і західних теренах Польщі їхні повноваження як
генеральних вікаріїв так і не були поновлені.
Останні роки існування Апостольської адміністрації Лемківщини
Апостольським адміністратором Лемківщини з 5 лютого 1941 р. по вересень
1945 р. був о. Олександр Малиновський. 24 липня 1944 рр. о. Малиновський
іменував на цю посаду (на Буківський, Сяніцький, Динівський, Риманівський і
Короснянський деканати) о. Степана Ядловського, пароха у с. Поляни Суровичні
Сяніцького повіту.
20 березня 1945 р., під час перебування у Вороблику, о. Малиновський скликав
соборчик духовенства, а наступного дня, 21 березня, апостольський адміністратор
заснував капітулу14.
Рівно через рік після призначеня генеральним вікарієм о. Степана Ядловського,
24 липня 1945 р., адміністратор ААЛ, у зв’язку з посиленою депортацією людности
й на випадкок свого арешту та виселення в УРСР, іменував ще двох генеральних
вікаріїв в особі о. Андрія Злупка, завідателя в с. Гладишів Горлицького повіту, і о.
Івана Підгарбія, завідателя в с. Вільхівці Сяніцького повіту. Отець Підгарбій у
листопаді 1945 р. був змушений погодитись на виселення і разом з частиною своїх
парафіян був вивезений в УРСР, тоді як о. Злупко залишився на території Польщі і
в дуже складних умовах майже два роки управляв довіреною йому
Адміністрацією15.
2 квітня 1947 р. кардинал А. Гльонд іменував о. Андрія Злупка генеральним
вікарієм для Апостольської адміністрації Лемківщини і, як уже зазначалося, з огляду
на стан його здоров’я призначив йому для допомоги двох помічників: о.
Володимира Гайдукевича і о. Павла Шуфлята. 8 червня 1947 р. у рамках акції
«Вісла» о. Злупко був виселений із с. Гладишів Горлицького пов. у с. Сулув Міліцького
пов., Вроцлавського воєв., тобто покинув територію Лемківщини, на якій він міг
канонічно діяти як генеральний вікарій. У нових реаліях його повноваження
втратили канонічну силу і ніколи вже не були поновлені.

Євген Місило. Греко-Католицька Церква у Польщі (1944-1947) // Варшавські
українознавчі записки, зош. 1. Варшава 1989, с. 216.
14APP, ААŁ, спр. 50, арк. 130.
15Див.: Степан Дзюбина. І стверди діло рук наших. Спогади. Варшава 1995, с. 82.
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Апостольський адміністратор о. Малиновський у вересні 1945 р. (ймовірно, 16
вересня) через загрозу арешту й депортації в УРСР за допомогою українського
підпілля виїхав із Сянока на територію Чехословаччини. Перейшовши кордон в
околиці села Зиндранова, він вже у грудні 1945 р. опинився у Баварії. У звіті ОУН
за 30 серпня – 25 вересня 1945 р. зазначається, що українці з Сянока дістали час
до 16 вересня 1945 р., щоб покинути місто – і це стосувалося також і адміністратора
о. Малиновського, «який заявив, що не виїде без попереднього порозуміння з Римом,
тоді йому сказав міліцист, що коли не виїде, то взагалі може не порозумітися» 16.
Курія Апостольської адміністрації Лемківщини закінчила свою діяльність 15
вересня 1945 р.
Репресії польської влади, армії та польського збройного підпілля проти
греко-католицького духовенства (1939-1956)
Переслідування напередодні та на початку Другої світової війни
Протягом 20-літнього міжвоєнного періоду влада ІІ Речі Посполитої так і не
спромоглася виробити адекватну політику мирного співжиття з українською
меншиною17. Наслідком дедалі більшого напруження у відносинах з українцями
стали репресії проти української інтелігенції, в тому числі й греко-католицького
духовенства. Розгалужена польська агентура готувала списки активних
українських душпастирів, які опинялися під пильним оком поліції та місцевих
польських активістів. З будь-якої причини – часто за фальшивим доносом або
внаслідок суперечки з місцевими вчителями-поляками – священика арештовували
й довгі місяці утримували під слідством. Головні закиди на адресу грекокатолицького духовенства – це «українізація» метричних книг і виголошування
патріотичних проповідей антипольського змісту. Здебільшого справи закінчувались
на етапі слідства або ж священика виправдовував суд. Бували, однак, і присуди
позбавлення волі.
Більшість заарештованих після слідства були направлені з повітових слідчих
тюрем до концтабору в Березі Картузькій18. Часто до заарештованих застосовували
фізичне і психічне насильство, особливо в таборі в Березі (саме внаслідок важкого
побиття в таборі розхворівся і невдовзі помер о. Антін Погорецький).
Див.: Літопис УПА, т. 34. Торонто-Львів 2001, с. 291. Пор.: Степан Венгринович.
Добровільно. Спогади, Мельбурн – Аделаїда 1990, с. 20-21; Ірина Тимочко-Камінська.
Моя одисея. Варшава 2005, с. 130-132.
17Докладніше див.: RyszardTorzecki. KwestiaukraińskawPolscewlatach 1923-1929.
Kraków 1989; його ж. PolacyiUkraińcy. Sprawaukraińskaw czasie II wojny światowej
na terenie II Rzeczypospolitej. Warszawa 1993.
18У 1934 роців приміщеннях колишнього католицького монастиря в містечку
Береза Картузька (тепер м. Береза в Білорусі) з наказу президента Польщі Ігнатія
Мосціцького був створений табір для позасудового інтернування противників
правлячого режиму. Цей концтабір, де панували дуже важкі умови утримання
в’язнів, проіснував до перших днів вересня 1939 р. Докладніше див.: PiotrSiekanowicz.
ObózodosobnieniawBerezieKartuskiej 1934–39. Warszawa 1991.
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Скільки всього священиків з Перемиської єпархії і Апостольської адміністрації
Лемківщини було заарештовано напередодні і в перших днях Другої світової війни
– достеменно невідомо, бо ж це питання досі належним чином не досліджене. Поки
що вдалося встановити, що тільки в 1939 р. було ув’язнено щонайменше 31
священика Перемиської єпархії і 26 із них відправлено до концтабору в Березі
Картузькій.
Тероризування духовенства польським збройним підпіллям
Відразу після розгрому польської армії німецькими і радянськими військами
поляки почали створювати нові структури опору: політичні – у Лондоні, збройні
(підпільні) – на окупованих територіях. Їх політична позиція щодо українців у новій
ситуації суттєво не змінилася19. Репресивніфункції довоєнної Польської держави
перебрали різного родупідпільні організації. Згідно з архівними даними, вже восени
1939 р. відбувалися збройні напади на греко-католицьких священиків: наприклад,
3 листопада місцевою боївкою польського підпілля був побитий і пограбований о.
Теофіл Калинич, парох у с. Тарнавка Переворського пов. (Лежайський д-т). Першою
смертельною жертвою польського збройного підпілля навесні 1940 р. став о.
Ярослав Щирба, парох у с. Шкляри Сяніцького пов. (ААЛ). До кінця 1942 р. збройні
напади на греко-католицьке духовенство траплялися ще відносно рідко. Відомо про
п’ять таких випадків: три в Лежайському д-ті і по одному в Мостиському та
Риманівському, внаслідок яких загинуло двоє священиків (о. Ярослав Щирба –
9/10.ІV.1940, о. Степан Кулинич – 19.V.1942) і ще двоє постраждали.

19Докладніше

див.:Ryszard Torzecki.Kontakty polsko-ukrainskie na tle problemu
ukrainskiego w polityce polskiego rzadu emigracyjnego i podziemia (1939-1944) //
Dzieje najnowsze 1-2 (1981) 324-327; Ярослав Пеленський. Україна в польській
опозиційній публіцистиці // Подляський Казімєж. Білоруси–литовці–українці: наші
вороги — чи брати? Мюнхен 1986, с.17;Czesław Partacz. Kwestia ukrainska w polityce
polskiego rzadu na uchodzstwie i jego ekspozytur w Kraju 1939-1945. Koszalin 2001;
його ж, Problem ukrainski w polityce polskiego rzadu na uchodstwie i polskiego
podziemnogo w latach 1939-1945 // Polska-Ukraina: trudne pytania. Materialy
miedzynarodowego seminarium „Stosunky polsko-ukrainslie w latach II swiatowej”.
Warszawa, 8-10 pazdziernika 1998 / ред. R. Nedzielko. – Warszawa, 1999, т. 4, с. 115129; Leonid Zaszkilniak. Problem ukrainski w polityce polskiego rzadu emigracyjnego i
polskiego podziemia w latach 1939-1945 // Там само, с. 129-147; Іван Шишкін.
Українське питання в політиці польського еміграційного уряду на початковому
етапі Другої світової війни (1939-1941 рр.) // Збірник навчально-методичних
матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного
університету ім. Лесі Українки, вип. 7. Луцьк 2002, с. 134-138; його ж. Українське
питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля (1939-1945):
історіографія проблеми // Наукові записки Національного університету
“Острозька академія”: Історичні науки, вип.12. Острог 2008, с. 264-281.
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З весни 1943 р. кількість і жорстокість нападів польського збройного підпілля
та цивільних грабіжницьких банд різко збільшується. Найзагроженішими стають
священики в західних деканатах Перемиської єпархії, де греко-католицькі парафії
часто були островами серед польської більшости. Наприклад, у Сінявському
деканаті документально зареєстровано 9 збройних нападів, у Лежайському і
Чесанівському – по 8. Усього в 1943 р. відомо щонайменше про 31 збройний напад
на приходства, в результаті яких троє священиків загинуло (о. Мирон Колтунюк –
28.VІІ.1943, о. Дмитро Німилович – 8/9.ІХ.1943 і о. Степан Шалаш – 7.ХІ.1943),
один був поранений і 16 постраждало фізично; крім того, майже всіх їх
пограбовано. Деякі священики кілька разів ставали жертвами насильства, як-от о.
Теофіл Калинич, о. Роман Павлик, о. Іларіон Куціль, о. Степан Якимець. В згаданих
трьох деканатах уже в 1943 р. майже всі священики постійно переховувалися,
тобто не ночували або й зовсім не жили в парафіяльних будинках, а деякі на
тривалий час залишали свої парафії, розуміючи, що коли не виїдуть – загинуть.
З кожним днем дії нападників ставали дедалі жорстокішими. Спочатку – як
видається – напади здійснювалися задля пограбування, залякування,
примушування до виїзду з парафії. Натомість з кінця 1943-го й по 1945 р. головною
метою, здебільшого, стає вбивство священика. Згодом, із західних деканатів терор
поширюється на цілу єпархію. Наприклад, якщо в 1943 р. напади зареєстровано у
7-ох деканатах (в тому числі у двох деканатах ААЛ), то в 1944 р. зафіксовано
щонайменше 34 напади в 16-ох деканатах (в тому числі у п’ятьох деканатах ААЛ),
в яких потерпіло 12 священиків і 17 членів їх родин. Від рук польського збройного
підпілля в 1944 р. загинули о. Ілля Федевич – 26.ІІІ.1944, о. Ярослав Кнейчук –
29.ІІІ.1944, о. Микола Добрянський-Нісевич – 26.VІ.1944, о. Михайло Гайдук –
12.VІІ.1944, о. Богдан Семків – 18.VІІ.1944, о. Григорій Сивак – 1944, о. Микола
Головач – 22.VІІ.1944, о. Мирон Мацюк – 28.VІІ.1944, о. Володимир Ридош –
28.VІІ.1944, о. Євген Коленський – VІІ/VІІІ.1944, о. Микола Ліськевич – 4.VІІІ.1944, о.
Тадей Камінський – 5.VІІІ.1944, а також двоє чоловік із священичої прислуги.
П’ятеро священиків внаслідок жахливих переживань розхворілися нервово. Багато
священиків, особливо з Лежайського, Сінявського, Чесанівського, Ярославського
(Перемиська єпархія) і Динівського, Короснянського (ААЛ) деканатів, рятуючись від
смерти, покинули свої парафії, оселившись у селах поблизу Перемишля та далі на
схід. Водночас, починаючи з січня 1944 р. кількадесять священиків з Львівської
архиєпархії, Станиславівської та східних частин Перемиської єпархії, що втікали
перед наступом радянської армії, опинилися в західних деканатах Перемиської
єпархії і на території ААЛ. Саме в цей період відбуваються часті зміни душпастирів
на парафіях.
У 1945 році терор в українських селах дедалі дужчав. Нова влада з допомогою
підрозділів НКВС, з одного боку, і польського підпілля та місцевого польського
населення, з другого, чинила дедалі сильніший тиск на українське населення з
метою змусити його до виїзду в УРСР. Небажання покидати рідну землю призводило
до конфліктів із польским населенням і підпільними організаціями. Терористичні
напади, грабежі і вбивства мали викликати психоз страху і прискорити «очищення»
Закерзоння від української людности. Від початку 1945 р. польським підпільним
організаціям «допомагали» в цьому терорі й нові органи нової польської влади –
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Громадянська міліція, Уряд безпеки і армія20. Жертвами розправ стала значна
частина української інтелігенції. Втім, більшість представників інтелігенції ще
перед наближенням фронту в 1944 р., рятуючись від комуністичних репресій,
виїхали на Захід або скористалися з можливости «евакуюватися» в Радянську
Україну. Саме тому в українських селах Закерзоння провідною культурною й
національною силою залишилися священики, що мали обов’язок не покидати своїх
парафій. І тепер саме проти них було спрямоване головне вістря терору. У
грабунках і побиттях чимраз частіше брало участь Військо Польське. В 1945 р.
зареєстровано 37 нападів польського підпілля, в яких постраждало близько 36
священиків. 11 греко-католицьких священиків загинуло: о. Лев Согор – 15.ІІ.1945,
о. Анатолій Сембратович – 23.ІІ.1945, о. Петро Волянович – 3.ІІІ.1945, о. Володимир
Лемцьо – 3.ІІІ.1945, о. Іван Сорокевич – 3.ІІІ.1945, о. Іван Дем’янчик – 6.ІІІ.1945, о.
Степан Конкольовський – 6.ІІІ.1945, о. Олексій Білик – 11.ІV.1945, о. Микола Плахта
– 22.ІV.1945, о. Петро Войтович – 6.V.194521, о. Ростислав Шумило –
11/12.VІІІ.1945. Загинуло також 13 осіб близької священичої рідні (семеро дружин
священиків, четверо дітей, одна сестра і одна мати; двоє дітей поранено
пострілами), вісьмох душпастирів побито. Священнослужителів, які опиралися
проти депортації своїх парафіян в Радянську Україну, арештовували і тримали за
ґратами щонайменше до кінця переселенчої акції в селі (наприклад, заарештовано
о. Михайла Вергуна, о. Павла Гамівку, о. Петра Саноцького, завідателя парафії
Тисова, який вимагав додержувати принципу добровільности переселення). У 1946
році зареєстровано щонайменше 4 збройні напади польського підпілля22.
Отже, за 1939-1946 рр. сталося біля 110 актів терору польського збройного
підпілля проти греко-католицького духовенства, в результаті яких потерпіло
близько 90 священиків. Загинуло 28 душпастирів23 та 23 особи з їх найближчої
рідні, а ще принаймні 2 особи були поранені пострілами. 15 священиків були побиті
або поранені.
Наскільки нам вдалося встановити, один греко-католицький священик – о.
Роман Крушинський, парох у с. Бунів Яворівського р-ну – загинув, мабуть, від рук
українського підпілля (22.IV.1944). Перевірити і остаточно підтвердити таку версію
його убивства виявилося дуже складно (і до кінця неможливо) через відсутність
архівних документів і живих свідків убивства.

20Пор.

випадок о. С. Копистянського.
з о. П. Войтовичом 6.V.1945 загинув його син-семінарист Ярослав.
22Побито й пограбовано о. Степана Граба, о. Антона Щепанського, о. Івана Соболя,
о. Михайла Гробельського.
23У деяких публікаціях помилково стверджують, що 28 серпня 1944 р. разом з о.
Володимиром Ридошем і о. Миколою Мацюком загинув о. Петро Саноцький,
священик Перемиської єпархії. Насправді він загинув пізніше(в СРСР),а того дня був
убитий д-р Петро Саноцький – богослов і правник.
21Разом
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Тут варто зазначити, що основне джерело інформації про репресії польського
збройного підпілля проти греко-католицького духовенства, – це звіти й
повідомлення самих священиків, надіслані до єпископської консисторії в
Перемишлі, що зберігаються, здебільшого, в Державному архіві у Перемишлі. З
західної частини єпархії, яка від вересня 1944 р. належала до Польщі, такі звіти
надходили до 24 червня 1946 р. (з арештом єпископів і крилошан консисторія
перестала існувати), і збереглося їх досить багато. Крім того під час довголітніх
пошуків автор зміг отримати, переважно від священичих родин, ще деякі
документи, що доповнюють архівні матеріяли. Значно важче оцінити ситуацію в
східній частині Перемиської єпархії, що опинилася в УРСР. Листування починаючи
з осені 1944 обірвалося, і до Перемишля надійшло, судячи з усього, лише кілька
звітів та листів від поодиноких священиків. Тим-то представлена нами картина
репресій далеко не повна. Можливо, деканальна і парафіяльна кореспонденція
надходила до генеральних вікаріїв о. Михайла Мельника і о. Миколи Панаса, однак
в українських архівах її поки що не віднайдено.
Загинули від рук польського війська
Як уже зазначалося, 9 вересня 1944 р. в Любліні був підписаний договір між
комуністичними урядами «народної Польщі» та Радянської України про
добровільний обмін населенням. З огляду на те, що серед українців добровольців,
навіть попри потужний адміністративний тиск нової влади, виявилося небагато, з
лютого 1945 р. польське збройне підпілля, а від вересня 1945 р. також і польська
влада стали широко застосувати силові методи примусу24. Саме у вересні 1945 р.до
акції переселення було залучене Військо Польське, дії якого відначалося
надзвичайною брутальністю. Погроми, убивства, побиття, знущання стали
щоденним явищем25. Під час пацифікації українських сіл польським військом
потерпіло й багато священиків, а в с. Карликів Сяноцького пов. разом з
парафіянами загинув о. Олексій Малярчик і його сім’я. Таким способом до червня
1946 р. до УРСР було депортовано понад 480 тис. українців. Церковне майно і
майно населення грабували або знищували. Після цього масового виселення до
УРСР на території Польщі залишилося близько 150 тис. українців26.
Усього в 1946 р. під час переселення українського населення до УРСР від рук
солдатів польської армії загинуло троє священиків: о. Орест Венгринович –
24Див.:

EugeniuszMisiło. Repatriacjaczydeportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do
USRR, т. 2. Warszawa 1999, с.11-14.
25Наприклад, масові вбивства українців мали місце в селах Гораєць Чесанівського
повіту, Завадка Морохівська Сяніцького повіту, Люблинець Старий та Люблинець
Новий Чесанівського повіту, Малковичі Перемиського повіту, Терка Ліського повіту,
Павлокома Березівського повіту, Бахів, Березка, Скопів, Кривча - Перемиського
повіту, Добра, Дібча – Ярославського повіту та ін.. Пор. док. 104, 212-214, 258-263,
294.
26Докладніше див.: Eugeniusz Misiło. Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie
Ukraińców z Polski do USRR, т. 1. Warszawa 1996; т. 2. Warszawa 1999.
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6.ІV.1946, о. Володимир Костишин – 21.ІV.1946 і згаданий уже о. Олексій Малярчик
– 24/25.І.1946; щонайменше 13 священиків зазнали важких побоїв. Крім того в ході
боротьби польсько-радянских військових загонів з українським збройним підпіллям
загинуло двоє священиків: о. Василь Гучко – 27.VІІІ.1944 і о. Володимир
Кмицикевич – 3.ІХ.1944. Нарешті, на території Польщі загинули два грекокатолицькі священики, пов’язані з українським збройним підпіллям: о. Адам
Слюсарчик – 19.ІХ.1947 (підчас ліквідації бункера, в якому він переховувався разом
з повстанцями) і о. Василь Шевчук (розстріляний 13.ІХ.1948 у тюрмі за вироком
військового суду). Також у ряшівській тюрмі 24.ІІІ.1945 був страчений за вироком
суду (найпевніше, за співпрацю з українським підпіллям) семінарист Петро Кунцьо.
Заарештовані
Від кінця 1944 р. польська служба безпеки проводила масові арешти
української інтелігенції й узагалі всіх, кого підозрювано у співпраці з українським
визвольним рухом. Арешти й тюремне ув’язнення були також засобом примусу до
складання заяв на виїзд в УРСР. У 1945-1946 рр. заарештовано щонайменше 34
священиків, а деяких затримували двічі або й більше разів (о. Михайло Вергун, о.
Михайло Гащак, о. Андрій Рожак, о. Ярослав-Теодозій Савчак, о. Йосиф Хиляк).
У 1947 році Уряд безпеки і Військо Польське продовжували арешти грекокатолицьких священиків. Кілька місяців у тюрмах Ярослава та Ряшева відбув о.
Андрій Рожак. Крім того в Ряшеві були ув’язнені о. Теодор Марків і о. Петро Мазяр;
в Томашеві Любельському – о. Юрій Менцінський і о. Микола Заяць (звідти в липні
1947 р. їх перевезено до Явожна27); в Ярославі і Томашеві Любельському – о. Олексій
Колянковський (згодом перевезений до Явожна); в Перемишлі і Віснічу – о. Василь
Червінчак (до 1948); в Горлицях – о. Йосиф Хиляк. Під час акції «Вісла»
заарештовано і запроторено до концтабору в Явожні ще 19-ох священиків (крім
трьох вищезгаданих). Один із них, о. Юліян Криницький, помер у таборі 31 липня
1948 р., двоє (о. Євген Хиляк і о. Володимир Бозюк) були звільнені по чотирьох
місяцях ув’язнення, а шестеро під закидом співпраці з українським підпіллям 8
січня 1948-го були перевезені до слідчої тюрми на вул. Монтелюпіх у Кракові,
згодом – до м. Ґрудзьондз. Один з них був засуджений і загинув у тюрмі (о.Олексій
Колянковський – 27.VІІ.1953). Всі інші перебували в таборі до кінця 1948 р.
У слідчих арештах і в’язницях священики зазнавали різноманітних тортур і
знущань. Від квітня до липня 1947 р. заарештовано ще вісьмох священиків, яких
передано НКВС. Після вивезення в УРСР вони були засуджені й опинилися на
Сибіру.
Деякі священики, що уникнули арешту, перед або під час акції «Вісла»
переїхали на західні, так звані «відзискані землі» Польщі. Там вони влаштувалися
на парафіях латинського обряду або капеляніях римо-католицьких монахинь (крім
о. М. Ріпецького, о. М. Кузьмінського, що працював на цивільній роботі, та

27Централізований

табір праці, створений Міністерством громадскої безпеки
комуністичної Польщі на місці філії нацистського концтабору Аушвіц у 1945-1949
рр. У цьому таборі опинилоси багато українців, звинувачуваних у зв’язках із
ОУН/УПА, серед яких було чимало греко-католицьких священиків.
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о.Андрія Злупка, який перебував на лікуванні). Ще деякі працювали в околицях
Кракова, Тарнова, Любліна й Варшави. Ті, що виїхали на північні й західні землі,
зустрілися з переслідуванням як з боку Уряду безпеки, так і з боку римокатолицького духовенства. Їм не дозволяли душпастирювати в рідному обряді серед
вірних своєї Церкви. Скажімо, за спробу душпастирської праці в Щеціні були
заарештовані троє священиків, які кілька місяців перебували в ув’язненні (о.
Ярослав Гура, о. Михайло Паславський і о. Денис Сенета).
На своїх парафіях після акції «Вісла» залишилося всього п’ятеро священиків: о.
Іван Височанський (с. Крампна), о. Зенон Злочовський (с. Команча), о. Йосиф
Секержинський (м. Сянік), о. Станислав Федорович (м. Ярослав) і о. Юліян Чучкевич
(м. Лісько), з яких тільки о. Злочовський відкрито провадив душпастирську працю.
Отець Федорович та о. Чучкевич (дуже хворий, помер у квітні 1947) служили в себе
вдома, а отці Секержинський та Височанський відправляли в латинському обряді.

Іван Городиський
директор Школи права
Українського католицького університету
кандидат юридичних наук
ПРИМУСОВЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ З ТЕРИТОРІЙ
ПОЛЬЩІ У 1944-1951 РР.:
СПРОБА ПРАВОВОГО АНАМНЕЗУ
Після завершення Другої світової війни мав місце черговий переділ кордонів
в Європі, внаслідок чого змінилися кордони Німеччини, Польщі, Чехословаччини та
Радянського Союзу. Окрім суто географічного та юридичного значення, це мало
наслідком великі, часто трагічні, зміни для населення території, які змінили свого
суверена. Мільйони осіб, які впродовж цілих поколінь мешкали на цих територіях,
були змушені покинути свої домівки внаслідок примусової еміграції та обмінів
населенням.
Великою трагедією для мільйонів українців та поляків стали події 1944-1951
рр., коли внаслідок зміни кордонів між Польщею та Радянським Союзом, мільйони
українців, які мешкали на східних територіях Польщі були піддані примусовій
депортації до СРСР. Такі дії стали наслідком радянсько-польських домовленостей
щодо корекції кордонів та, насамперед, тоталітарної політики СРСР. На жаль, ці
події стали однією з багатьох «мін сповільненої дії», які залишав комуністичний
режим Москви в міжнаціональних та міждержавних відносинах Центральної та
Східної Європи, Північного Кавказу та Середньої Азії.
На жаль, ці події досі не отримали належного юридичного аналізу та оцінки.
Потреба в такій оцінці обумовлена не лише і не просто необхідністю розставити
крапки над «ї» з точки зору історичної ретроспективи, а й врегулюванням статусу
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та захистом прав осіб, котрі стали жертвами примусового переміщення у 1944-1950
рр. На державному рівні в Україні не сформульовано системного підходу до захисту
їх прав, через що ці люди та їх сім’ї часто залишають соціально незахищеними і
продовжують відчувати негативний шлейф тих подій.
Аналізуючи трагічні події 1944-1951 рр., пов’язані з примусовим переселення
українського населення із території Закерзоння, можна виділити три основні етапи:
1.Виселення українського населення з території Закерзоння та польського
населення з території Західної України у 1944-1946 рр., пов’язане із реалізацією
т.зв. «Люблінської угоди» 1944 р. між Українською РСР та Польщею;
2.Виселення в ході Операції «Вісла» 1947 р.;
3.Виселення в ході т.зв. «Акції-51», яка стала наслідком польсько-радянського
обміну ділянками території 1951 р., відповідно до Угоди між СРСР і Польською
Республікою від 15 лютого 1951 р.
Хоча найвідомішим з цих етапів, безумовно, є виселення українців в ході
Операції «Вісла» 1947 р., наймасштабнішим було саме переселення, яке мало місце
у 1944-1946 р. Більше того – термін «Операція «Вісла» застосовується до всього
період 1944-1947 рр. та всіх фактів переселення українців з їхніх етнічних земель.
Як влучно відзначав історик І. Мельник: «…хронічне поширення терміну операція
"Вісла" поза його часові межі (весна-літо 1947 року) тобто на весь період депортацій
та репатріацій українців у Польщі» є "невиліковною хворобою" українських
істориків та публіцистів протягом десятків років» [1].
Проте в ході цього дослідження термін «Операція «Вісла» застосовуватиметься
винятково до подій 1947 р., до подій, які мали місце у 1944-1946 рр. та 1951 р. буде
застосовуватися відповідна коректна термінологія. Ми не заперечуємо проти
причинно-наслідкового зв’язку цих подій і факту, що вони є ланками одного
ланцюга подій, проте з історичної та формально-юридичної точки зору доцільно
розглядати їх як окремі етапи цих трагічних подій.
Вперше питання примусового переміщення населення було врегульоване
СРСР та Польщею в рамках 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 укладеної в м. Люблін (Польща) 9 вересня 1941 р. (далі - Люблінська
угода) [2]. Ця угода стала першим двостороннім договором, який визначав порядок
та особливості переміщення та обміну населення між обома державами, щоправда
в документі використовувався термін «евакуація».
Одним із ключових принципів переміщення населення, які закладалися в
Люблінській угод і які, згодом, були грубо проігноровані був принцип
добровільності. Так, в частині третій ст. 1 угоди було встановлено, що: «Евакуація є
добровільною і тому примус не може бути застосований ні прямо, ні посередньо».
Передбачалося, що згоду (в термінології угоди – «бажання»), може бути висловлене
особами в усній чи письмовій формі [2].
Якщо проаналізувати зміст Люблінської угоди то, найперше, можна
констатувати, що попри створення видимості добровільності та демократичності
процедур цей договір не було виконано і не могло бути виконано належним чином.
Так, особи, які підпадали під дію угоди з обох боків кордону, не виявляли бажання
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добровільно евакуйовуватися і це було одним із факторів, який зумовив
продовження дії положень Люблінської угоди спершу до 31 грудня 1945 р. згідно з
Додатковим протоколом між Польщею та УРСР, який був підписаний в Києві 20
вересня 1945 р., а, згодом – до 15 січня 1946 р. відповідно до наступного
Додаткового протоколу до Люблінської угоди, який було підписано у Варшаві 14
грудня 1945 р. Також змінилася і кінцева дата евакуації – 15 червня 1946 р., хоча,
як відзначає українська дослідниця Н. Рудницька: «ще і у липні організовані
державними структурами переселенські акції продовжувалися» [3, c. 249].
У зв’язку із відсутністю бажання осіб, які підлягали евакуації з обох сторін,
добровільно зголошуватися для її проведення, обидві сторони розпочинають
вдаватися до примусу з метою реалізації планів евакуації. О. Я. Калакура зазначає,
що: «Перед обома сторонами стояла дилема: визнати принцип добровільності як
головну умову обміну чи вдатися до примусу. Радянське керівництво та польська
сторона обрали останній варіант, грубо відійшовши від добровільності» [4, c. 46].
Аналогічну точку зору висловлює і А. Клос, на думку якого «…ці люди під тиском
загрози фізичного знищення тоталітарною системою були примусово вислані з
власних етнічних земель у межах польської держави й опинилися на чужині» [5].
Серед засобів примусу, які польська влада застосовувала стосовно українців,
наводять: виключення українського населення із аграрної реформи в Польщі,
заборона шкільництва українською мовою, обмеження і заборони діяльності
Української Греко-католицької Церкви та Польської Автокефальної Православної
Церкви та ін. Метою таких дій, безумовно, було як примушування українського
населення Закерзоння до «добровільної евакуації», так і знищення їхньої
національної ідентичності.
Іншим формальним інструментом тиску на українців стало питання
громадянства: застосовуючи норми польського довоєнного законодавства про
позбавлення польського громадянства осіб, які служать в іноземній армії, включали
під переміщення підпадали українці, котрі в ході Другої світової війни та у
повоєнний період служили у Червоній Армії.
Проте, були й спроби домовитися із українцями про добровільне
переміщення. Так, 24 липня 1945 р. відбулася зустріч представників польського
уряду з делегатами від українського населення Закерзоння на запрошення глави
польського уряду Е. Осубки-Моравського. В ході неї, українські представники
заявили, що не бажають залишати споконвічні землі і вважають себе польськими
громадянами, а також висунули низку вимог до польського уряду, серед яких:
рівний доступ до земельної реформи, свобода віросповідання в рамках традиційних
конфесій, україномовне шкільництво та відновлення українського кооперативного
руху, право на створення української демократичної партії та амністія для
українців, обвинувачених за політичними статтями. Проте вимоги українців не
були задоволені і, більше того, їм було заявлено, що ті, хто не погодиться на
евакуацію, будуть примусово переселені на території Західної Польщі.
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Зрештою, як відзначає О. Я. Калакура, «злочинна акція» польського та
радянського комуністичних режимів завершилася до осені 1946 р., а її жертвами
стали від 472 500 до 482 500 осіб з території Польщі на територію УРСР та від 789
до 812 тисяч з території УРСР до Польщі [4, c. 46]. Водночас, згідно з даними
істориків, на території Польщі продовжувало залишатись 14 тис. 325 осіб, 5 638
українських родин (21 тис. 928 осіб), яких було звільнено від виселення, а ще 3600
родин (11 тис. осіб) переховувались в лісах, сусідніх воєводствах тощо [8, С. 673679]. Однак Т. Радь вказує, що як стало відомо за результатами переміщення
українського населення Закерзоння в ході операції Вісла, кількість українців, які
продовжували проживати на території, яка відійшла до Польщі, була у сім-вісім
разів більшою[9].
Так звана «евакуація» населення здійснена СРСР та Польщею за підсумками
Люблінської угоди стала першим, але не завершальним фактом польськорадянських операцій із обміну та депортації населення. Аналіз її змісту, дозволяє
відзначити кілька її особливостей: 1) зафіксований в угоді принцип «добровільності»
евакуації, не дотримувався і сторони застосовували примусові інструменти
евакуації; 2) гарантії, які надавалися особам, що підлягали «евакуації», були
нереалістичними і, очевидно, вони не мали намірю їх втілювати в життя; 3)
кінцевою метою сторін була саме депортація вказаних в Люблінській угоді груп
населення і їх взаємно скоординовані дії були спрямовані саме це, незважаючи на
положення угоди та бажання самих осіб.
Люблінська угода та переміщення осіб відповідно до неї не стали
завершенням процесу депортації українського населення з етнічних земель
«Закерзоння», який продовжився під іншого масштабного факту переміщення
населення між Польщею та УРСР – операції «Вісла».
Переселення українського населення з історичних земель Закерзоння у 19441946 рр., мало зворотним наслідком активізацію українського руху опору. Зокрема,
загони Української повстанської армії, які продовжували діяти як на території
СРСР, так і на території Польщі. Оскільки на території Закерзоння залишалася
велика кількість українців, то одним із методів протидії діяльності українських
повстанців, польська влада вбачала завершення процесу виселення українців з
їхніх історичних земель в цьому регіоні.
Так, у звіті заступника начальника Генерального штабу Польщі С. Моссора
міністрові національної оборони Польщі М. Жимерському 20 лютого 1947 р. щодо
майбутнього українського населення було висловлено думку, що: «Оскільки
Радянський Союз уже не приймає цих людей, видається за необхідне здійснити
енергійну акцію їх переселення... розпорошивши по всіх Повернених Землях1, де
вони швидко асимілюються» [10]. Аналогічну позицію С. Моссор висловив у Рапорті
Воєводського Комітету Безпеки в Ряшеві2 до Державної Комісії Безпеки від 25
лютого 1947 р., де він констатував, що українці, які продовжують
1Повернені

Землі (пол. ZiemieOdzyskane) - умовна назва територій Сілезії,
Померанії, Східної Пруссії та ін., які в окремі історичні періоди входили до складу
території Польської держави, і за підсумками Другої Світової війни були передані
від Німеччини до Польщі (Прим. Авт.).

73
залишатися на терені Ряшівського воєводства: "...становлять базу забезпечення,
розвідки і зв'язку банд УПА (термінологія оригіналу – Прим. авт.). Обов'язково слід
довести до повного кінця акцію виселення розпочату в 1945 р. Якщо зараз немає
можливості переселити цих українців до СРСР, то треба скерувати їх на захід і
поселити розпорошено аби унеможливити шкідливу діяльність" [11].
Хоча рішення про виселення українців на територію Західної Польщі і стало
логічним продовженням подій, пов’язаних із реалізацією Люблінської угоди 19441946 р., проте формальним приводом для його реалізації стало вбивство віцеміністра національної оборони Польщі К. Свєрчєвського. 28 березня 1947 р., в ході
інспекційної поїздки в Підкарпатському воєводстві, він разом з групою польських
солдат та офіцерів потрапив в засідку і в ході бою загинув [12]. У вбивстві одразу
було звинувачено «українських фашистів УПА» [13] (термінологія оригіналу –
Прим.Авт.) і польська влада розпочала вживати відповідні заходи.
29 березня 1947 р. на засіданні Політбюро Центрального Комітету Польської
Робітничої Партії було постановлено провести "репресивну акцію" щодо
українського населення, яка б передбачали: "Швидкими темпами пересилити
українців і змішані родини на повернені терени (передусім Півн[ічна]. Пруссія), не
витворюючи суцільних груп і не ближче 100 км від кордону" [14].
Це рішення знайшло своє втілення у Розпорядженні Державної Комісії
Безпеки для Оперативної Групи "Вісла", яка і мала проводити однойменну операцію
і до завдань якої було віднесено евакуацію "...усіх відтінків української
національності, а так само тих польсько-українські родини, які співробітничали з
УПА... на північно-західні землі, оселяючи їх там у можливо більшому
розпорошенні...". Орієнтовною датою початку виселення було визначено 24 квітня
1947 р. [15].
Загалом Операція «Вісла» тривала близько трьох місяців і формально
завершилася наприкінці липня 1947 р., хоча процес виселення тривав і після цієї
дати. Загалом, станом на 31 липня 1947 р. з території Закерзоння було переселено
140 575 осіб. Сам факт примусового переселення, як і методів які
використовувалися при цьому, зокрема:
- застосування силового примусу при проведенні операції: населені пункти
оточувалися частинами регулярної польської армії та внутрішніх військ;
- свідоме неповідомлення українського населення про виселення;
-обмежений час (кілька годин), який давався населенню на підготовку до
виселення;
- відсутність можливості взяти із собою більшу частину майна, відсутність
механізмів компенсації через втрату майна, яке залишилося;
- обмеження свободи переміщення через створення умов, які перешкоджали
поверненню назад;
- ув’язнення в концентраційному таборі Явожно (пол. Jaworzno) осіб, які
підозрювалися у співпраці з українським підпіллям та осіб, які намагалися
повернутися на Закерзоння та створення в концтаборі умов перебування, які
можна кваліфікувати як катування.
2Ряшів

– давня українська назва міста Жешув (пол. пол. Rzeszów),
адміністративного центру Ряшівского (Жешувського) воєводства (Прим.Авт.)
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Ці та інші факти свідчать про наявність значних порушень, які були вчинені
щодо українського населення в ході здійснення Операції «Вісла». Крім того, багато
з рішень, які стосувалися застосування тих чи інших методів щодо переселення
українців., було зафіксовано у відповідних рішеннях та документах польської
військової, цивільної та партійної влади3. Ця Операція стала другим етапом
трагедії, пов’язаним із виселенням українців з території Закерзоння. Останнім
актом, стала т.зв. «Акція-51».
Після завершення «евакуації» за результатами Люблінської угоди 1944 р. та
Операції «Вісла» 1947 р., понад 600 тисяч українців було примусово переселено із
території Закерзоння. В той же час попри радянсько-польський Договір про
радянсько-польський державний кордон від 16 серпня 1945 р., згідно з яким
міждержавний кордон було встановлено по «Лінії Керзона», між СРСР та Польщею
продовжувалися переговори про зміни державного кордону.
Їх підсумком, став обмін прикордонними територіями між Польщею та СРСР
на ділянці, яка складає сучасний кордон України та Польщі, який став однією із
найбільших змін державних кордонів у повоєнній Європі відповідно до . Проте,
окрім суто територіальних змін, в цьому випадку мав також т.зв. «обмін
населенням» територій, які виселенню.
Безпосередньо про виселення в тексті угоди мова не йшла, але в ст.4
Протоколу до Договору, йшла мова про те, що: "відселення населення", повинне
бути завершене кожною зі сторін договору не пізніше шести місяців з дня вступу
договору в силу. Таким чином, передбачалося, що передача територій відбудеться
без населення, яке постійно проживало на цих територіях. В цьому випадку, на
відміну від Люблінської угоди 1944 р. навіть номінально не декларувався принцип
"добровільності" при переселенні [15].
Ця акція переселення згодом отримала в історичній літературі назву «Акція51» або «Депортація-51» за роком, в якому воно проводилася. Як відзначає
О. Юристовський ця операція з виселення проводилася в два етапи. На першому
етапі (зима-весна 1951 р.), з метою стимулювання добровільного виселення,
радянська влада проводила агітаційні заходи на території населених пунктів
району, який підлягав виселенню та організацією «делегацій» на території Східної
України, куди мало проходити виселення, з тим, щоб ці делегати в подальшому
заоохочували своїх земляків до переселення [17, c. 245].
На другому етапі (літо-осінь 1951 р.), проходило безпосередньо примусове
переселення, яке завершилося 15 жовтня 1951 р. та супроводжувалося тими ж
фактами нехтування особистих та майнових прав населення, які мали місце і на
попередньому етапі. Зокрема, ст. 3 Протоколу до Договору між СРСР і Польською
Республікою про обмін ділянками державних територій визначалося, що: «Вартість
нерухомого майна, яке залишається особами, що переселяються на ділянках
території, які обмінюються, не підлягає компенсації з боку держави, на території
якої це майно залишилося» [16].
3Див.

Акція «Вісла». Документи / Впорядкування і редакція Євгена Місила. — ЛьвівНью-Йорк: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, 1997. —564 с.

75
20 жовтня 1951 р. у Нижніх Устріках було підписано Акт про передачу
нерухомого майна на ділянці державної території СРСР, що відійшла до Польщі.
Відповідно до нього на території, яка передавалася Польщі, залишалися 6 711
житлових приміщень, не враховуючи іншого майна [18]. Зі свого боку, за
свідченнями переселенців, те нерухоме майно, яке вони отримали на територіях
куди їх переселили не було рівноцінне тому, яке залишалося на територіях НижньоУстріцького району та інших населених пунктів.
Загалом, за результатами «Акції-51» на Східну і Південну Україну було
переселено 32 066 осібабо 7 167 сімей [19]. Абсолютна більшість населення була
виселена на території Південної та Східної України. Частина – переважно сім’ї
залізничників, були переміщені на територію, яка відходила СРСР від Польщі, з
метою налагодження там залізничного сполучення [17]. Остаточну крапку в процесі
виселення українців із зазначенихбуло поставлено із укладенням
у Львові 17
листопада 1951 р. Заключного протоколу про завершення роботи по передачі і
прийому нерухомого майна на ділянках державних територій, що обмінюються, яка
здійснювалася на основі і згідно з Договором між Союзом РСР і Польською
Республікою від 15 лютого 1951 р.
«Акція-51» стала завершальним етапом подій 1944-1951 рр., пов’язаних із
виселенням етнічного українського населення з історичних українських земель
Закерзоння. За його підсумками, понад 650 тисяч українців були примусово
переселені із земель, які увійшли до складу Польщі за підсумками Другої світової
війни. В подальшому радянська та польська влади планували провести ще низку
змін державних кордонів на ділянці України та Польщі, однак внаслідок смерті
Сталіна ці процеси не відбулися.
Підсумовуючи, можна констатувати, що попри те, що на перших етапах і
польська, і радянська влада декларували «добровільний» характер переміщення осіб
та те, що це є «евакуацією», аналіз документів, пов’язаних із реалізацією положень
та цілей Люблінської угоди 1944 р. та, в подальшому, Операції «Вісла», свідчить, що
кінцевою метою було повно виселення українського етнічного населення із території
Закерзоння. вже у 1945-1946 рр. розглядалися варіанти, що в разі недосягнення
цієї цілі через переміщення українців з території Польщі до СРСР, ті, хто залишився
мали бути переселені на територію Західної Польщі, що і було реалізовано у 1947 р.
Відповідно, ключовими цілями цих дій щодо українців були:
1. Знищення української етнічної групи на території Закерзоння (Східної
Польщі);
2. Асиміляція українців, які були переміщені на території Західної Польщі
внаслідок Операції «Вісла» 1947 р. шляхом їх розпорошення серед іншого населення
цих територій і унеможливлення компактного проживання;
3. Репресивні дії щодо українців, що проживали на території Закерзоння, в
тому числі заборона шкільництва українською мовою, обмеження стосовно їхньої
участі в аграрній реформі в Польщі, обмеження діяльності Української грекокатолицької та Православної автокефальної церков, що мало на меті як
примушування до переселення, так і ліквідацію національної ідентичності
українців Закерзоння.
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При здійсненні процесів примусового переселення мали місце ціла низка
порушень, як з боку Польщі, так і з боку СРСР, які були типовими на усіх етапах,
зокрема:
1. Переселення носило примусовий характер, навіть попри декларований
«добровільний» характер, а у випадку Операції «Вісла» та «Акції-51» переселення було
безальтернативним, що порушувало право на свободу пересування та вільний вибір
місця проживання;
2. При здійсненні переселення мало місце багато фактів застосування сили,
переселення здійснювалося в умовах та із застосуванням методів, які можуть бути
потрактовані як катування;
3. При здійсненні переселення, особи, які залишали місця свого проживання,
вони втрачали власне нерухоме і рухоме майно, належна оцінка майнових втрат не
здійснювалася і майно, яке отримувалося натомість, в більшості випадків було
неспіврозмірним з втраченим.
4. Особи, яких було примусово переселено, були позбавлені права на
соціальний захист та визнання власного статусу постраждалих від примусового
переселення, що призводило до порушення їхніх соціальних прав.
Попри те, що з боку України та Польщі були двосторонні спроби визнати
порушення (див. напр., заяву Сенату Польщі 1990 р., чи спільну заяву Президентів
України та Польщі 2007 р.), ці події так і не отримали належної юридичної
кваліфікації і різними істориками трактуються як «етнічна чистка», «воєнний
злочин» чи, навіть, «геноцид», що видається поспішним та необгрунтованим.
Проведення належної юридичної кваліфікації є одним із викликів майбутнього і має
мати серед своїх цілей, які внесення ясності у польсько-українські відносини з цього
питання, так і вирішення проблем осіб, що постраждали у зв’язку із переселенням
та їхніх нащадків.
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АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ
Готується до друку тритомне видання «Етнографічні групи
українців Карпат. Гуцули. Лемки. Бойки»
Як анонсовано у ФБ https://www.facebook.com/photo.php?fbid, це результат
десятирічної праці колективу авторів Інституту Народознавства НАНУ під
керівництвом директора Інституту, академіка Степана Павлюка. Тритомник має
вийти з друку у вересні 2020 року у видавництві “Фоліо», Харків. Можна буде
придбати на сайті folio.com.ua

Книга Ярослава Сирника "Przemoc i chaos", Польща
Це нова книга доктора Ярослава Сирника про події 1944 - 1947 рр. в
Сяніцькому повіті, про всеохопний хаос і масштабні насильства, які тут діялися в
цьому часі: пацифікація, вбивства (понад 1.3 тисяч смертей), погроми, грабунки,
підпали та інші злочини.
Ярослав Сирник. Насильство і хаос. Повіт Сяніцький і околиці: серпень 1944 липень 1947. Антропологічно-історичний аналіз. 688 стор. Вроцлав-Варшава, 2020
Книга вийшла польською мовою.
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Лемківскы ватры 2020 онлайн
38 Лемківска Ватра в Ждині онлайн 2020

Лемківска ватра в Ждині. Ден перший
https://www.youtube.com/watch?v=W4sJy39hfAs&feature=youtu.be&fbclid=IwA

Лемківска ватра в Ждині. Ден другій. Запаліня Ватри. Витаня госьців
https://www.youtube.com/watch?v=VN5cMkTxHU0&feature=youtu.be&fbclid=Iw
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Лемківска Ватра в Ждині. Ден третій
https://www.youtube.com/watch?v=GQDZuv6iAco&feature=youtu.be&fbclid=Iw

Лемківска ватра в Ждині. Концерт Етно ХL
https://www.youtube.com/watch?v=Q1zxTp3MTP0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0_
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35 ювілейна Лемківска Ватра в Канаді онлайн
на Оселі «Лемківщина»
Організатор – Об’єднання Лемків Канади

https://youtu.be/9rz2g_RjUvM
Приємного відпочинку при ватряному вогнику!
Автор фільму Богдан Колач
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XXI Міжнародний фестиваль лемківської культури
"Дзвони Лемківщини" в Монастириськах 2020

Проморолик фестивалю
https://www.youtube.com/watch?v=spojjZeaSgM&pp=QAA%3D

Ден 1. Витаня госьців. XXI Медженародовий фестиваль лемківской
культуры "Дзвоны Лемківщыны"
https://www.youtube.com/watch?v=034f89y1md0&feature=share&fbclid=IwAR0x4DF

Запаліня Ватры на Ватряным полю
https://www.youtube.com/watch?v=pVQasMzjiYI
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"Лемко, я си Лемко..."
https://www.youtube.com/watch?v=g3UdMYWpfaU

Ден 2. Наша будучнист
https://www.youtube.com/watch?v=FeeSWnwExCE&list=PLPw8QRsjQQs1mkKEZzQ

Музейовы цєкавины.
https://www.youtube.com/watch?v=Lhfib__CjBo&feature=share&fbclid=IwAR3U5X3l
Rx4tF
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Андрій Хомик. Чи можна тужити…
Текст, адаптований лемківською
говіркою, читає Віра Дудар-Дидина

https://www.facebook.com/andriykho/videos/3468172026534990/UzpfSTEyNjQyNzM5MTU

Відеоспогад. VІІ Лемко-ватра в США 2007, Елленвілль, Лемко ООЛ
https://lemkoool.com/?p=9052&fbclid=IwAR21u0r6ytRyzXzWHZNkkpPzvZXaGpkf_JH5skfBuu

Жеби жила памят…

https://www.youtube.com/watch?v=HcvP4Xx03Ho&feature=youtu.be&fbclid=Iw
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ЗВІТИ
ЗВІТ
Голови громадської спілки
«Світова Федерація Українських Лемківських
Об’єднань»
Ярослави Галик
за І півріччя 2020 року
2020 рік розпочався активною діяльністю спілки
та Суб’єктів федерації. Звітний період також
відзначився налагодженням тісної співпраці СФУЛО з
Світовим
Конґресом
Українців,
Європейським
Конґресом Українців, українськими організаціями на
американському континенті.
У І півріччі 2020 року СФУЛО була проведена наступна робота:
У січні голова СФУЛО Ярослава Галик підготувала Звіт про діяльність федерації в ІІ
півріччі 2019 року, Фінансовий звіт за цей період, а також Бюджетну програму на
2020 рік та План роботи СФУЛО на 2020 рік, які було надіслано всім членам Президії
федерації для узгодження і затвердження. Також голова федерації підготувала
фінансовий і статистичний звіти про діяльність СФУЛО у 2019 році і подала в
Податкову інспекцію та Відділення статистики.
Теж у січні на Українському радіо Карпати: UA у передачі журналістки Світлани
Гаєвської «Про все і не тільки» голова СФУЛО Ярослава Галик виступила з докладним
інтерв’ю «Про діяльність Світової федерації українських лемківських об’єднань у
2019 році».
В період Різдвяних свят, а також Великодніх і багатьох інших свят,
лемківські/русинські громади в Україні і в світі проводять широкі масові святкові
заходи задля відродження і збереження найдавніших звичаїв і традицій в
глибокому їх єднанні з Україною. Такі традиційні свята об’єднують громади,
родини, різні покоління і сприяють утвердженню найзахіднішої самобутньої гілки
української культури.
Різдвяний візит голови СФУЛО до Польщі 2020
7-9 січня 2020 р. голова СФУЛО Ярослава Галик разом з релігійнофольклорним дитячим ансамблем "Лемчатко" з Калуша (організатор Олена
Ліщинська) перебували на північно-західних землях Польщі і вітали з Різдвом
Христовим лемків у Шпротаві, Ґудзіце, Фалковіце, Ліґниці, Любіні, Вроцлаві
(Польща).
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Голова федерації Різдвяним вітанням поздоровляла лемківські українські
родини, які вимушені були поселитися тут у 1947 року, після вигнання їх з
Лемківщини внаслідок злочинної акції "Вісла".
Діти виступали перед лемківськими громадами в церквах УГКЦ, на парафіях
з вертепом і колядою, з поезією про Лемківщину А. Ядловського. У Вроцлаві діти
колядували в катедрі УГКЦ на запрошення Преосвященнішого Владики
Володимира Ющака, який уділив їм свої благословення. У Любіні чудова зустріч і
коляда відбулися в храмі св. ап. Петра і Павла УГКЦ, за що сердечна подяка о.
Богдану Огороднику і всім лемкам-українцям, які тепло прийняли вертеп.
Найщиріша подяка о. Андрію Бунзилі (УГКЦ) за запрошення і гостинність, а також
всім парафіянам храму Преображення Господнього у Шпротаві за сердечне
прийняття юних колядників. Завдяки старанням лемка Яна Ющака, солтиса
Ґудзіце, відбулася також спільна коляда української греко-католицької громади з
польською римо-католицькою громадою, на якій були присутні бургомістр, солтиси
кількох сіл, представники духовенства, працівники культури, а також численні
лемки-українці, які мешкають в цьому і сусідніх селах. Було багато теплих зустрічей
і розмов, різдвяних привітань і сліз спогадів та жалю, і щоразу лунала дитяча
коляда, котра звіщала добру новину про народження сина Божого для лемківукраїнців у виселенні і зігрівала їхні зболені серця.
10 січня голова СФУЛО повернулася з Польщі до Львова.
11 січня вона взяла участь у Лемківській Велиї на запрошення Львівської обласної
організації «Лемківщина», привітала лемків Львівщини з Різдвяними святами.
На святі Я. Галик привітала голову ЛОО «Лемківщина» Степана Майковича з 80літнім ювілеєм і вручила йому ювілейний почесний нагрудний знак СФУЛО. Також
вручила екс-голові СФУЛО Івану Щербі пам’ятну ювілейну медаль «70 літ пам’яті».
11 січня 2020 року в Палаці мистецтв у Львові відбувся Різдвяний творчий концерт
лемківського українського співака Остапа Канаки. Голова СФУЛО Ярослава Галик
привітала відомого виконавця, лемка за походженням (Рихвальд-Овчари),
подякувала за його гідний творчий внесок у збереження й популяризацію
лемківської української культури та активну громадянську позицію, вручила йому
Почесну грамоту СФУЛО та книгу «Антонич від А до Я».
25 січня на святкуванні традиційного «Лемківського Різдва», яке проводила ІваноФранківська обласна організація «Лемківщина», голова федерації привітала лемків
Прикарпаття з Різдвяними святами і взяла участь у святкових заходах.
В січні голова федерації отримала запрошення від Організації Оборони Лемківщини
в США прибути на Крайовий з’їзд ООЛ, а також від Об’єднання Лемків Канади
відвідати лемківську спільноту Канади.
Тому з 26 по 28 січня Я. Галик перебувала у Львові з метою відкриття візи до
Канади.
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30 січня за поданням громадської організації «Яремчанське літературно-мистецьке
об’єднання «Зґарда» Ярослава Галик була нагороджена почесною громадською
відзнакою «ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРІЇ» як відома дослідниця, авторка тритомника
«Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946», монографії «Лемківщина – край наших
предків» та кількох художніх книг, голова Світової федерації українських
лемківських об’єднань, член Національної спілки краєзнавців України, голова
Яремчанського літературно-мистецького об’єднання «Зґарда» за значний внесок у
дослідження й збереження історії і культури Лемківщини.
У лютому СФУЛО виступила з громадською підтримкою Софії Федини, членкині
Президії федерації, ексголови СФУЛО, народної депутатки України в зв’язку з її
викликом до Державного бюро розслідувань 12 лютого 2020 року та вручення їй
письмового повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента
України за фактом висловлювань на його адресу 26 жовтня 2019 року. 11 лютого
головою федерації було підготовлено і спрямовано до слідчих органів
характеристику на Софію Федину, а 14 лютого за дорученням Президії СФУЛО
головою спілки підготовлено й опубліковано в соціальних мережах Заяву СФУЛО
про підтримку щодо захисту прав і свобод Софії Федини й Марусі Звіробій.
Одним з головних напрямів діяльності СФУЛО у 2020 році визначено роботу,
спрямовану на ухвалення закону про визнання депортованими етнічних
українців, примусово виселених із споконвічних земель т. зв. Закерзоння до УРСР
в 1944-1951 роках. Задля цього надважливим завданням є широке інформаційне
висвітлення в Україні та світі цього злочину, формування міжнародної підтримки
української громадськості.
У Верховній Раді України 3.09.2019 р. групою народних депутатів України
зареєстровано законопроект №2038 «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».
В зв’язку з цим голова СФУЛО проводила широку роботу серед народних
депутатів України задля прискорення роботи над законопроектом в комітетах
Верховної ради і розгляд його народними депутатами в залі.
Зокрема, 7 лютого спрямовано листа голови СФУЛО до голови Комітет ВРУ 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 щодо
нагальності розгляду комітетом проекту 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».
Водночас надіслано листа народному депутату Вячеславу Рубльову (з родини
виселених з Холмщини) про необхідність запиту до Міністерства соціальної політики
України щодо кількості зареєстрованих учасників війни з числа депортованих для
визначення необхідної суми для компенсацій згідно до законопроекту 2038 (за
висновками бюджетного комітету ВРУ).
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25 лютого голова СФУЛО мала офіційну зустріч в Івано-Франківську з
народною депутаткою Оксаною Савчук (з родини депортованих лемків) і подала їй
Звернення щодо підтримки прийняття закону про депортацію.
26 лютого опубліковано в соцмережах і розіслано народним депутатам
України спільне Звернення СФУЛО і Всеукраїнського товариства «Лемківщина» про
нагальну необхідність ухвалення законопроекту №2038 та підтримку при
голосуванні.
В лютому вийшов Зимовий Вісник СФУЛО №48 (голова редколегії Я. Галик).
Вкінці лютого була проведена підготовча робота перед візитом голови СФУЛО до
США і Канади (проекти Звернень, лист до СКУ, доповіді для виступів, грамоти,
нагрудні знаки тощо).
Зокрема, Ярослава Галик звернулася з листом до Президента СКУ Павла Ґрода
про призначення робочої зустрічі для обговорення низки важливих питань,
зокрема, про підтримку СКУ щодо нагальної необхідності ухвалення 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». Зустріч була призначена на 11 березня 2020 року.
Візит голови СФУЛО Ярослави Галик до США
4-8 березня 2020 року голова СФУЛО Ярослава Галик на запрошення ООЛ
відвідала США задля участі у ХХХІ Крайовому з’їзді Організації Оборони
Лемківщини.
ХХХІ Крайовий з’їзд Організації Оборони Лемківщини в США відбувся 7
березня 2020 року в Йонкерсі, Нью-Йорк. Голова СФУЛО Ярослава Галик взяла
участь у роботі з’їзду і виступила з вітальною промовою до делегатів та учасників
з’їзду. Вона відзначила активну діяльність організації з відновлення Відділів ООЛ в
Америці, подякувала за успішну роботу й закликала делегатів з’їзду допомогти
СФУЛО в організації міжнародної підтримки щодо відновлення прав етнічних
українців Закерзоння, депортованих у 1944-1951 роках за національною ознакою.
ХХХІ Крайовий з’їзд Організації Оборони Лемківщини в США ухвалив
Звернення учасників з’їзду до найвищих гілок державної влади України про
невідкладне ухвалення відповідного законодавчого акту про визнання депортацією
репресивних акцій комуністичних тоталітарних режимів СРСР і більшовицької
Польщі впродовж 1944-1951 років з тотального виселення українців-автохтонів з їх
одвічних земель та про встановлення статусу депортованих як жертв політичних
репресій тоталітарних режимів.
Голова федерації Ярослава Галик виступила також з головною промовою
«Лемки у світі: виклики і перспективи» в урочистій частині святочного банкету з
нагоди проведення з’їзду, привітала учасників банкету та вручила нагороди.
Зокрема, за багатолітню сумлінну працю в організації задля утвердження
лемківської справи і з нагоди 95-ліття було вручено п. Володимиру Уздейчуку
ювілейний нагрудний знак СФУЛО «Володимиру Уздейчуку – 95». Також за невтомну
роботу в організації були відзначені активні учасники ООЛ Почесними грамотами
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СФУЛО і пам’ятними медалями «75 літ пам’яті», виготовленими федерацією
до трагічних роковин початку депортації етнічних українців Закерзоння у 19441951 роках.
Візит голови СФУЛО Ярослави Галик до Канади
8-15 березня 2020 року голова федерації Ярослава Галик на запрошення ОЛК
перебувала в Канаді з метою участі в заходах Об’єднання Лемків Канади з
вшанування жертв депортацій етнічних українців Закерзоння у 1944-1951 роках.
14 березня 2020 року в Торонто, в залі церкви св. Дмитрія відбулися урочисті
заходи – День вшанування жертв депортацій етнічних українців із Закерзоння у
1944-1951 роках. Організатором заходів виступило Об’єднання Лемків Канади.
З вступним словом виступив Андрій Ротко, член Президії СФУЛО, секретар
Управи Об’єднання лемків Канади. В залі були присутні парох храму св. Димитрія
о. Іван Татарин, священики храму, голова ОЛК Роман Колос, члени Управи ОЛК,
члени лемківської громади, а також запрошені поважні гості громади Торонто.
З ґрунтовною доповіддю виступила голова СФУЛО Ярослава Галик про
депортації етнічних українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя,
Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, яка тривала впродовж години і викликала
жваву дискусію.
Логічним продовженням доповіді була презентація «Книги пам’яті
Лемківщини 1944-1946», авторкою якої є Ярослава Галик, а також презентація
пам’ятних медалей «75 літ пам’яті», які були виготовлені СФУЛО до трагічних
роковин початку депортації.
У перерві учасники заходу ознайомилися з експонатами виставки музею
Лемківської спадщини ім. Юліяна Тарновича: оригінальним лемківським одягом та
лемківськими церквами на картинах визначного художника Лемківщини.
Голова СФУЛО сердечно подякувала всім українцям Канади за велику
підтримку України в роки боротьби за незалежність і нині, в тяжкі часи російськоукраїнської війни, і закликала допомогти СФУЛО в організації міжнародної
підтримки щодо відновлення прав етнічних українців Закерзоння, депортованих у
1944-1951 роках за національною ознакою.
Окремо Ярослава Галик звернулася до членів Об’єднання Лемків Канади з
щирою подякою за велику подвижницьку працю задля збереження і примноження
лемківської культурної спадщини, розвитку й утвердження лемківської справи у
світі та оголосила про відзначення Стефана Баюса, багатолітнього подвижника
ОЛК, ювілейним почесним нагрудним знаком СФУЛО, а також вручила активістам
організації Почесні грамоти СФУЛО.
Впродовж перебування у Канаді голова СФУЛО побувала на Оселі
«Лемківщина» ОЛК, відвідала величні українські храми, оглянула експозиції Музею
Лемківської спадщини ім. Юліяна Тарновича, побувала в пам’ятних українських
місцях в Торонто: біля меморіалу Голодомору, пам’ятника бійцям за волю України,
біля пам’ятника Лесі Українки в Гай-парку, поклонилася пам’яті видатних лемків
на цвинтарях в Торонто і околицях, ознайомилася з діяльністю українських шкіл,
будинків для літніх українців, кредитних спілок та інших українських закладів у
Канаді.
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Співпраця СФУЛО з СКУ та українськими організаціями США і Канади
Впродовж візиту (8.03-15.03.2020) до Канади голова СФУЛО здійснила низку
ділових зустрічей з очільниками та представниками провідних українських
громадських організацій Канади: з виконавчим директором Крайової Управи Ліґи
Українців Канади Орестом Стецівим, Ліґи Українок Канади Галиною Винник та
інших. Ця робота була спрямована на формування широкої міжнародної підтримки
демократичної громадськості світу щодо відновлення прав етнічних українців
Лемківщини,
Холмщини,
Надсяння,
Підляшшя,
Західної
Бойківщини,
депортованих за національною ознакою у 1944-1951 роках.
В результаті цієї роботи українські громадські організації Канади: Об’єднання
Лемків Канади, Ліга Українців Канади, Організація Українців Закерзоння в Канаді
звернулися з спільним Зверненням до найвищих гілок влади України про підтримку
відновлення прав етнічних українців Закерзоння, депортованих за національною
ознакою.
Зустріч з Президентом СКУ
11.03.2020 року, в рамках візиту до Канади, в Торонто у офісі СКУ відбулася
робоча зустріч голови СФУЛО Ярослави Галик з Президентом Світового Конґресу
Українців Павлом Ґродом. Було обговорено низку важливих питань, зокрема, про
необхідність ухвалення 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».
Президент СКУ однозначно підтримав актуальність і нагальну необхідність
ухвалення відповідного закону Верховною Радою України, покликаючись також на
Резолюцію ХІ Конґресу СКУ від 26 листопада 2018 року та Звернення СКУ до
Пам’ятної академії з нагоди 75-х роковин початку депортації етнічних українців
Закерзоння від 9.09.2019 року. У розмові Президент СКУ відзначив: «Примусове
виселення українців Лемківщини, Надсяння, Західної Бойківщини, Любачівщини,
Холмщини та Південного Підляшшя зруйнувало домівки, розділило сім’ї та
прирекло мільйони корінних українців на роки поневірянь на чужині, поставивши
під загрозу знищення цілі етнічні групи, зокрема, лемків. Збереження та
вшанування правдивої пам’яті про ці події є нашим обов’язком перед майбутніми
поколіннями українців». https://www.facebook.com/UWCongress/?_
Завдяки здійсненій роботі широка міжнародна громадськість
демократичного світу, зокрема, Світовий Конґрес Українців, українські
організації Сполучених Штатів Америки і Канади підняли свій голос задля
захисту й відновлення прав вигнаних з рідної землі українців-автохтонів
Закерзоння.
Світовий Конгрес Українців опублікував на своїй сторінці ФБ інформацію
про зустріч Президента СКУ Павла Ґрода і голови СФУЛО Ярослави Галик щодо
необхідності ухвалення законопроекту №2038, а також звернувся з запитом до
голови Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
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окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки
Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
Дмитра Лубінця щодо нагальності розгляду комітетом проекту 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».
Учасники ХХХІ Крайового з’їзду Організації Оборони Лемківщини в
США, який проходив 7.03.2020 року в Йонкерсі, шт. Нью-Йорк, одностайно
ухвалили Звернення до Президента України Володимира Зеленського, Голови
Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-Міністра України Дениса
Шмигаля про невідкладну необхідність ухвалити «відповідний законодавчий акт
про визнання депортацією репресивних акцій комуністичних тоталітарних
режимів СРСР і більшовицької Польщі впродовж 1944-1951 років з тотального
виселення українців-автохтонів із їх одвічних земель та про встановлення
статусу депортованих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів.
Із спільним Зверненням до Президента України Володимира Зеленського,
Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-Міністра України
Дениса Шмигаля про нагальність ухвалення закону про відновлення прав етнічних
українців, депортованих за національною ознакою у 1944-1951 роках виступили
українські організації Канади: Об’єднання Лемків Канади, Ліга Українців
Канади, Об’єднання Українців Канади «Закерзоння» на заходах з вшанування
жертв депортацій етнічних українців із Закерзоння у 1944-1951 роках, які
відбулися в Торонто 15 березня 2020 року.
Звернення були відправлені до вказаних найвищих органів державної влади
України.
Після повернення з американського континенту голова СФУЛО інформувала в
соціальній мережі та на сайті СФУЛО про візит до США-Канади та його підсумки.
Також у березні головою федерації було спрямовано низку Звернень: до директора
Українського інституту національної пам’яті А. Дробовича, до народних депутатів
України (В. Рубльов, С. Вакарчук, О. Устинова, І. Гузь, І. Констанкевич, Т. Батенко,
О. Юрченко, О. Ткаченко, В. Стернійчук, О. Саламаха, О. Савчук і ін..), до голови
комітету ВРУ Д. Лубінця про завершення опрацювання в комітетах законопроекту
№2038 «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» та про невідкладне внесення його до
Порядку денного на розгляд Верховної Ради України.
6 травня 2020 року в результаті всієї цієї широкої і всебічної роботи вищевказаним
комітетом було розглянуто зазначений законопроект і прийнято рішення –
рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у першому читанні за
основу. Проект відповідної Постанови ВРУ було зареєстровано 8 травня 2020 року
(№ 2038/П від 08.05.2020).
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Також за пропозицією Комітету законопроект було включено до порядку
денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання відповідно до
Постанови ВРУ від 4 лютого 2020 року №485-ІХ.
Про це повідомлено листом від 18 травня 2020 року: «Інформуємо, що на
запит народного депутата України Ігоря Гузя за зверненням голови СФУЛО
Ярослави Галик отримано відповідь 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 про те, що за
пропозицією Комітету законопроект включено до порядку денного третьої
сесії дев’ятого скликання (Постанова ВРУ від 4.02.2020 №485-ІХ). Також
рішенням Комітету від 6.05.2020 р. рекомендовано ВРУ за результатами
розгляду у першому читанні прийняти його за основу.»
Проте впродовж травня законопроект не було внесено на розгляд Верховної
Ради України. Тому голова СФУЛО знову звернулася до всіх вище вказаних
депутатів, голови Комітету, водночас на сторінці СФУЛО у Фейсбук було
опубліковане Звернення до народних депутатів України про підтримку при
голосуванні щодо прийняття законопроекту №2038. Також Всеукраїнське
товариство «Лемківщина» за підтримки СФУЛО розпочало збір підписів
депортованих (необхідно зібрати 25 тисяч підписів) для подання петиції Президенту
України про невідкладність ухвалення законопроекту 2038.
Водночас Я. Галик знову звернулася з листом до Президента СКУ П. Грода
від 2.06.2020 про підтримку щодо внесення на розгляд ВРУ зазначеного
законопроекту.
23 червня лідери Світового Конґресу Українців (П. Грод, М. Купріянова, С.
Романів, С. Касянчук) провели зустріч онлайн з Дмитром Лубінцем, Головою
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.
Лідери СКУ зосередили увагу на проєкті закону #2038 щодо визнання
депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово
переселені з території Польської Народної Республіки. СКУ продовжує
наголошувати: належне визнання цих трагічних подій української історії - наш
обов'язок перед майбутніми поколіннями.
Отже, зараз ведеться тісна і напружена співпраця СФУЛО, СКУ та ВРУ щодо
розгляду і прийняття законопроекту про визнання депортованими українців,
виселених з рідних земель в Польщі до УРСР в 1944-1946 роках.

Незважаючи на карантинні обмеження, завдяки сучасним засобам комунікації
СФУЛО впродовж весни 2020 продовжувала активну громадську діяльність.
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4 квітня голова СФУЛО взяла участь у телеконференції з Президентом СКУ щодо
ситуації в українських громадах у зв’язку з коронавірусом.
Також СФУЛО приєдналася до Звернення Європейського Конґресу Українців до
Президента Європейської комісії Урсули фон дер Леєн щодо припинення
інформаційної дискримінації українців та посилення санкцій проти РФ.
Голова СФУЛО зареєструвалася для участі в Річних загальних зборах СКУ, які
відбудуться шляхом відео конференції 17-18 жовтня 2020 року. Голова СФУЛО
підготувала і надіслала до СКУ Звіт про діяльність СФУЛО за період 1 грудня 2019
– 30 червня 2020 для публікації у Збірнику СКУ.
Напередодні Великодня голова федерації надіслала Великодні вітання світовій
лемківсько-русинській спільноті, членам Президії СФУЛО та голова Суб’єктів
федерації, очільникам державних, релігійних і громадських організацій України і
світу.
У березні і травні були надіслані ювілейні вітання заслуженим ювілярам,
багатолітнім лемківським діячам Ігорю Дуді, голові Контрольної комісії СФУЛО, з
нагоди 80-ліття (10 березня) і Василю Шлянту, члену Президії СФУЛО, з 70-літтям (5
травня). Також обом було оголошено про відзначення їх ювілейним почесним
нагрудним знаком СФУЛО, проте урочисте вручення нагороди в зв’язку з
карантином відкладено.
5 травня Ярослава Галик надіслала вітального листа від СФУЛО
Блаженнішому Святославу з нагоди його 50-ліття.
31 травня голова федерації надіслала вітального листа до новообраної Управи
УГРХ і зокрема Vlado Karešin з обранням його Головою Української Громади
Республіки Хорватія та з побажаннями плідної подальшої співпраці з СФУЛО.
В червні голова СФУЛО записала і надіслала відеопривітання для 38-ої
Лемківської ватри онлайн у Ждині.
З участю СФУЛО ведеться підготовка до відзначення 80-ліття визначного
лемка-дисидента, письменника, громадського діяча, колишнього члена Президії
СФУЛО Миколи Горбаля.
У квітні вийшов у світ Весняний «Вісник СФУЛО» №49. До нього, серед інших,
Ярослава Галик підготувала ювілейні статті «Сторінки життя Василя Шлянти»,
«Марії Мачошко – 80», Володимиру Сергійчуку – 70», «Повість про три дороги»
Миколи Горбаля» та інші.
В цьому ж номері опублікувано також статтю-некролог «Пам’яті Стефана Гладика».
15 травня в мережі Фейсбук була опублікована стаття Ярослави Галик «Лемки з
Ростоки Великої – політв’язні сибірських таборів» (за матеріалами книги
«Лемківщина – край наших предків».
Готується Літній номер «Вісника СФУЛО №50.
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10 травня 2020 в газеті «Урядовий кур’єр» було опубліковано інтерв’ю голови СФУЛО
Я. Галик з журналісткою Інною Омелянчук «"Моя мета – відновити історичну
правду про найзахіднішу гілку українства".
Питання неорусинства
Одним з програмних напрямів діяльності СФУЛО є активна протидія проявам
русинського сепаратизму на субетнічних землях, де компактно мешкають лемкирусини-українці (Сербія, Хорватія, Словаччина, Польща і ін.). Це питання
неодноразово обговорювалося в МЗС України з ініціативи і при безпосередній
участі Ярослави Галик, розглядалося в організаціях-суб’єктах федерації, на
засіданнях Президії СФУЛО. Проте цих зусиль недостатньо.
5 травня у листі члена Президії В. Шлянти (ОЛП) знову було підняте питання
щодо існування підстав для визнання лемків і русинів як окремих націй у Польщі
та інших країнах Східної Європи та політичних наслідків русинського сепаратизму
для світового українства.
17 травня голова федерації звернулася з листом до завідувача кафедри
світового українства Київського національного університету ім. Т. Шевченка
професора Володимира Сергійчука щодо проведення Міжнародної наукової
конференції на тему політичного русинства у Східній Європі. Розпочато дискусію
між науковцями з приводу організації конференції в Києві навесні 2021 року.
29 травня це питання було обговорено з координатором СКУ Євгенією
Петровою.
Також це питання винесено на обговорення засідання Президії СФУЛО 25
липня 2020 року.
Водночас виникає необхідність об’єднання зусиль СФУЛО з СКУ та ЕКУ задля
спільної протидії русинському сепаратизму, який спрямований на ослаблення і
розпад українських лемківських/русинських організацій у Східній Європі.
Федерація продовжує також широку інформаційну діяльність.
На сайті організації www.sfulo.com постійно подається базова інформація про
СФУЛО, а також основні новини та інформації про заходи.
Активно діє у мережі Фейсбук загальнодоступна група СФУЛО/SFULO
(Світова федерація українських лемківських об’єднань) – адміністратори Ярослава
Галик, Софія Федина, Тарас Радь, Андрій Хомик.
https://www.facebook.com/groups/sfulo/events/
Впродовж звітного періоду активно діяла офіційна сторінка Світова
федерація українських лемківських об’єднань, на якій публікуються основні
матеріали та новини організації. Адміністратором сторінки є голова СФУЛО.
https://www.facebook.com/Світова-Федерація-Українських-ЛемківськихОбєднань-807409262783959
Голова СФУЛО підтримує постійний тісний контакт з Суб’єктами федерації шляхом
листування, телефонної, відео і телекомунікації в режимі онлайн задля вирішення
поточних питань і координації виконання завдань.
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На початку липня голова федерації підготувала і спрямувала членам Президії
звіт про роботу СФУЛО та фінансовий звіт за І півріччя 2020 року.
Підготовлено до затвердження План діяльності СФУЛО у ІІ півріччі 2020 року
із змінами в зв’язку з карантинними заходами щодо коронавірусу в світі.
Розроблено для затвердження проект Положення про «Ювілейний почесний
нагрудний знак СФУЛО».
Підготовлено подання голови СФУЛО для відзначення М. Горбаля і І. Щерби
«Ювілейним почесним нагрудним знаком СФУЛО» з нагоди ювілеїв.
Підготовлено проведення засідання Президії СФУЛО онлайн 25.07.2020 р.
На завершення хочу відзначити, що діяльність СФУЛО, як і інших громадських
організацій, в умовах карантинних обмежень вимагає новаторських підходів і
сучасних методів роботи, що дозволяє реалізувати будь-які поставлені завдання при
об’єднанні спільних зусиль. Тому бажаю єдності й злагоди всім українським
лемківським/русинським громадам світу, гідних успіхів та плідної праці.
25.07.2020 р.

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

