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Різдвяні вітання

РІЗДВЯНЕ ВІТАННЯ ГОЛОВИ СФУЛО
Доро́га світо́ва украінска лемківска русиньска родино!
Вельмишановны Члены Президиі і Члены Контрольной Комісиі СФУЛО!
Високоповажний Провід Організациі Обороны Лемківщыны в Гамериці,
Обєднаня Лемків в Канаді і в Польщи, Всеукраінского Товариства
„Лемківщына”, Союзив Русинив Украінців Словациі і Сербиі, Украінской
Громади в Республіці Хорвация!
Сердечно ви́там вшы́ткых Вас і Ва́шы роди́ны зо Сьвята́ми
Рожде́ства Христово́го, Новым роком а Богоявлі́ньом!
Мир Вам, люде, з Лемківщы́ны мы здалека приходи́ме,
Же ся І́сус нам наро́див, віст раді́сну приноси́ме.
Гнеска ку́пно з пастушками поклониме ся Дітині,
Дай нам, Боже, щесьця, здравя в лемківскій родині!

Хри́стос ся рожда́є! Славі́ме є́го!
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань сердечно вітає українські
лемківські русинські громади світу, Управи Суб’єктів Федерації та Фундацій
Дослідження Лемківщини, всіх щирих і небайдужих людей, які трудяться задля
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збереження нашої культурної, духовної та історичної спадщини, з Різдвом
Христовим і Новим 2021-им роком!
З нагоди Різдвяних свят СФУЛО надсилає найщиріші вітання Ієрархам
Українських Церков, Проводу Світового Конґресу Українців, складовим
організаціям СКУ, всій українській громаді в світі та в Україні!
У радісний день Рождества Ісуса єднаємося з усіма депортованими українцями з
рідних земель у Закерзонні в 1944-1951 роках та з їхніми родинами і засилаємо
теплі поздоровлення й найкращі побажання!
Висловлюємо сердечну вдячність всім поважним особам і організаціям, які
підтримували діяльність Федерації, а також сподіваємося на широку співпрацю з
громадами та з людьми доброї волі, які готові сприяти її роботі.
Щире лемківське «Боже заплат!» кожній небайдужій людині в Україні і в світі,
яка посіяла свою зернинку добра і праці задля захисту, популяризації та
розвитку самобутньої культури й історії Лемківщини.
2020 рік став для СФУЛО роком складних випробувань в умовах карантинних
обмежень, як і для всього світу. Проте завдяки новаторським підходам та
сучасним методам комунікації вдалося провести чимало суспільно-культурних
заходів. В режимі онлайн відбулися лемківські ватри в Ждині (Польща), в
Монастирську (Україна), на Оселі в Канаді. Проведено віртуальні круглі стіли,
відео зустрічі, відео вітання ювілярів, засідання через зум- і скайпзв’язок тощо.
Низку візитів голови СФУЛО (Польща, США, Канада) вдалося здійснити в
докарантинний період.
Завдяки активній позиції СФУЛО та широкій міжнародній підтримці зокрема,
Світового Конґресу Українців, українських організацій Сполучених Штатів
Америки і Канади 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» було розглянуто і підтримано Комітетом 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, а також
включено до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України. 17-18
грудня законопроект було внесено до поточного порядку денного ВРУ, проте так і
не розглянуто. Тому напружена робота в цьому напрямку триває, і ми не
втрачаємо світлої надії на те, що у цій боротьбі правда переможе.
З щирою вірою і радісним хвилюванням, приступаючи до святої вечері на
Велию, благаймо Новонародженого Ісуса, щоб він своєю всеосяжною любов’ю,
своїм безмежним милосердям визволив світ від підступної недуги, а українську
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землю – від виснажливої війни. Згадаймо всіх Героїв, які полягли за Україну, та
просім Божої опіки для наших воїнів-охоронців.
А як запалиме свічку до вечері на святу Велию, станеме до щырой
молитвы, то єм певна, же каждий лемко спімне своіх прадідив,
лемківскій звичай, лемківску коляду, духом полетит до милых Бескидыв,
до ридной Лемковины, і тота сьвята памят поєднат нас вшыткых,
розметаных сьвітами.
А Вефлеємска зьві́зда і ангели з неба най зві́щают в ка́ждий лемківскій
хыжи о Рождестві Сына Божо́го! І най Риствяне Ісусикове благословіня
зыйде на нашы родины, на далеку Лемківщыну, на соборну Украіну, і най
нам дарує щесьця і здравя, миліст і радіст, мир і статок!

Веселих Різдвяних свят і щасливого Нового року-2021!
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!
З повагою
Ярослава Галик,
Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань

Різдвяні вітання
Організації Оборони Лемківщини в США

Відео: https://lemko-ool.com/?p=9479&fbclid=IwAR3jjSROhxgnyX-Devc7xurSL7SXJzrjDM8AILu83KjwCeupBHSGzukk6M&lang=uk
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https://www.ukrainianworldcongress.org/news/?lang=uk

Світовий
вітовий Конґрес Українців вітає з Новим 2021 роком
і Різдвом Христовим
Щиро вітаю вас з прийдешнім величним святом Різдва Христового!
Різдвяні свята – це час подяки, час надії та єднання.
Як світове українство, ми маємо спільну мету і надію: підтримати міцну та
процвітаючу, суверенну та неподільну українську державу, вільну від російської
агресії.
Ми молимося за хоробрих захисників батьківщини,
батьківщини, та задля встановлення миру
на українській землі. Я вдячний відданим волонтерам у наших громадах за їх
щоденну працю для розбудови сильної української діаспори на довгі покоління.
Дякую кожному українцю, кожній українській родині та кожному другу У
України!
Де б ми не жили, гордімося, що ми є українцями.
Пандемія COVID-19
19 поставила безпрецедентні виклики перед українськими
громадами у всьому світі, але дух нашого народу освітив ці темні часи.
Незалежно від того, чи це було надання фінансової підтримк
підтримки трудовим
мігрантам чи допомога їм дістатись додому до своїх сімей, підбадьорення наших
літніх членів громади, соціалізація і віртуальна підтримка чи дистанційні уроки
для українських шкіл, – багато з вас виявили справжню безкорисливість,
щедрість та співчуття.
чуття. Це є найбільший подарунок до свят.
В ці світлі дні залишайтеся в безпеці, святкуйте з рідними, у колі тих, з ким
мешкаєте, а також віртуально з іншими близькими людьми.
Будь ласка, пам’ятайте: наш єдиний добрий захист від цього страшного вірусу
полягає у тому, аби не зустрічатися з людьми поза своїм колом, практикувати
фізичне дистанціювання, залишатися вдома, якщо занедужали, носити маску,
коли потрібно, і часто мити руки.
Від імені Світового Конґресу Українців та своєї родини, дружини Адріянни і
дітей – Романа, Данила, Лариси і Олени, бажаю Вам миру, здоров’я, злагоди,
радісного Різдва та щасливого Нового року.
Христос рождається! Славімо Його!
Павло Ґрод
Президент
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Гравюра Василя Мадзеляна

Василь Хомик

Вінчуваня посівачив

Вінчую Вас, ґаздо, з святими святами,
З женом і діточками,
Жеби Бог Вам дав діждати
Нових святок щасливіших,
Богатших і розкошнійших!
Дай же Вам, Боже, щесьця-здоровя,
Щесця-здоровя, велькой радости,
Збільшеня роду і маєтности!

Вінчую Вам на щесця, на здравя, на
Новий рик,
Жеби ся родили жито і пшениця,
горох і біб.
Жеби сте мали тилько теличок, кілько
яличок,
І тилько бичків, як в лісі бучків.
Жеби ся Вам родила пшениця, як
рукавиця,
Овес, як кудлатий пес, жито, як
корито, ярец, як палец,
Жеби сте мали тилько діточок, як в
небі зьвіздочок.
Жеби Вам ся годували гуси і пацята
Жеби Вам пчоли меду наносили,
І жеби корови добри ся доіли,
Жеби дітям на хліб масла щиро
намастили,
А з комина солонина ниґда не
виходила.
Жеби наши Бескиди вічно зеленіли,
Жеби вшитки лемки в ніх у мирі
жили!
Христос ся рождає!

Дай же Вам, Боже, добрі ґаздувати,
Од дітий щесця ся дочекати,
Все веселити свою родину,
Завсе славити нашу Лемковину!
Помагай, Боже, щедрой рукою,
Би Вам щесця плило, як вода рікою!
Вінчую Вас, ґаздо і ґаздиньо з дітми,
З тим вельким щестям, здоровльом,
Віком довшим і щесливим,
Би нам Бог дав дочекати,
Нови свята святкувати.
Христос ся рождає!
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З ДІЯЛЬНОСТІ СФУЛО
Участь голови СФУЛО в Річних загальних зборах СКУ
17-18.10.2020 року відбувся Перший віртуальний Форум Світового Конгресу
Українців "Єднаймося Україною" та Річні загальні збори СКУ. Голова СФУЛО
Ярослава Галик підготувала Звіт про діяльність Федерації за минулий рік для
публікації у Збірнику і взяла участь у роботі Річних зборів СКУ.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ СФУЛО
9 листопада 2020 року голова СФУЛО за підтримкою Президії Федерації
спрямувала до найвищих гілок влади України Відкрите звернення щодо
невідкладності розгляду законопроєкту №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».
Копії звернення були спрямовані також до міжнародних організацій США і
Канади, до СКУ для організації підтримки. Також звернення було широко
опубліковане в соціальних мережах Фейсбук та в пресі.
(Текст звернення читайте на наступній сторінці)
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Archiwum Państwowe w Łodzi

«9» листопада 2020 р. №7/037-4
Президенту України Володимиру Зеленському
Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову
Прем’єр-Міністру України Денису Шмигалю
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань (СФУЛО), яка
об’єднує українські лемківські організації в Україні, Польщі, США, Канаді, Сербії,
Хорватії та Словаччині, і водночас яка є світовою складовою організацією
Світового Конґресу Українців (СКУ), звертається до Вас з цим Відкритим
Зверненням щодо невідкладного розгляду та ухвалення Верховною Радою України
законопроєкту №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» (реєстр.
3.09.2019 р.).
6 травня 2020 року цей законопроєкт було розглянуто і підтримано
Комітетом 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).
Постановою ВРУ 828-ІХ від 01.09.2020 року законопроєкт №2038 повторно
включено до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України, так як на
третій сесії його не було розглянуто.
9 вересня 2020 року минуло 76 років від початку тотального вигнання
корінного українського населення (750 тисяч осіб) з історичних українських
земель, які відійшли Польщі: з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного
Підляшшя, Західної Бойківщини. Виселення за національною ознакою відбувалося
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з грубими порушеннями прав людини та під тиском жорстких гібридних методів
примусу польських прокомуністичних владних структур і каральних органів,
репатріаційних комісій, прямих дій регулярної польської армії.
Внаслідок цих злочинних акцій тодішніх режимів найзахідніша тисячолітня
гілка українського народу була доведена до фізичного і духовного відмирання
через їхнє територіальне розпорошення й асиміляцію, до руйнування споконвічної
культурної та історичної спадщини на етнічних теренах, що поставило на грань
знищення цілі етнографічні групи українського народу, зокрема лемків.
Примусове виселення понад півмільйона етнічних українців із споконвічних
земель до СРСР у 1944-1946 роках під гібридною назвою «евакуація» звалося
«добровільним» і відбувалося на підставі Угоди між Урядом Української Радянської
Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення про
евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з
території УРСР від 9 вересня 1944 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616
Угода досі в Україні чинна, незважаючи на те, що ще 19 грудня 2002 року
Конституційний Трибунал Речі Посполитої Польської визнав, а Європейський суд з
прав людини 22 червня 2004 року підтвердив, що ця ж угода від 09 вересня 1944
року не мала жодних правових підстав для її підписання, а дії, пов’язані з
виконанням її умов з примусової евакуації, є незаконними.
Тим часом, у 2005 р. в Польщі було ухвалено і втілено в життя закон «Про
реалізацію права на компенсацію на підставі полишення нерухомості поза
теперішніми кордонами Республіки Польща». Таким чином, Польська держава вже
давно впорядкувала законодавство щодо понад 800 тисяч поляків, які були
репатрійовані з УРСР до Польщі у 1944-1946 роках на підставі цієї ж Угоди.
«Сьогодні в Польщі "репатріанти", яких частіше називають "кресовяками", є
однією з найбільш відомих і шанованих груп суспільства, елітою польського
народу. Їхня трагічна доля, описана у тисячах публікацій, мемуарів та фільмів,
стала важливим елементом історичної політики польської держави. Втрачені ними
матеріальні блага, будинки та земля – відомі як «забужанське майно» – були щедро
компенсовані Державним казначейством відповідно до спеціальних законів
польського парламенту. Українці ж, вигнані з Польщі, – втратили все що мали
найдорожче. Загнані до радянських колгоспів та радгоспів – не отримали нічого»,
– відзначає відомий польський дослідник та архівіст, доктор історії Євген Місило.
Широка міжнародна громадськість демократичного світу, зокрема, Світовий
Конґрес Українців, українські організації Сполучених Штатів Америки і Канади
підняли свій голос задля захисту й відновлення справедливості та прав вигнаних з
рідної землі українців-автохтонів Закерзоння.
Враховуючи вищевикладене,
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань звертається до
Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України
Дмитра Разумкова, Прем’єр-Міністра України Дениса Шмигаля з вимогою про
невідкладне ухвалення законопроєкту №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
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Республіки» задля відновлення прав етнічних українців, депортованих за
національною ознакою.
В інакшому випадку СФУЛО для встановлення справедливості змушене буде
апелювати до міжнародних організацій із захисту прав людини та корінних
народів: Організації Об’єднаних Націй, Парламентської асамблеї Ради Європи,
Європейського Суду з прав Людини.
З повагою
Ярослава Галик,
Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань

Інтерв’ю голови СФУЛО для Українського радіо UA Карпати:
Рік пам’яті депортацій українців у ХХ столітті на Прикарпатті: підсумки

Наталія Асатурян, журналістка Українського радіо UA Карпати, «Суспільне»:
«Підсумовуємо Рік пам’яті депортацій українців у ХХ столітті на
Прикарпатті. Як на проведення вплинув карантин та що вдалося зробити –
говоримо з ініціаторами проголошення року пам’яті: Сергієм Адамовичем депутатом обласної ради VI-VII скликання, координатором ГО «Поступовий гурт
франківців» та Ярославою Галик – головою Світової федерації українських
лемківських об’єднань».
Відеозапис:
https://if.suspilne.media/episode/35805?fbclid=IwAR2tx1Y87ABPHJYk9W9RV
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76 РОКІВ ВІД ПОЧАТКУ ДЕПОРТАЦІЇ
Звернення СФУЛО напередодні 76-х роковин початку депортації

Гравюра Василя Мадзеляна

ПАМ’ЯТАЙМО!
13 вересня 2020 року - День Пам’яті українців – жертв примусового
виселення у зв’язку 76-ми роковинами початку депортації українців з
Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Західної Бойківщини у 1944 – 1951 рр.
Постанова Верховної Ради України від 8.11.2018 р., п. 2:
2. Установити в Україні День пам’яті українців – жертв примусового
виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, який відзначати
щороку у другу неділю вересня.
СФУЛО закликає провести меморіальні заходи до Дня Пам’яті українців –
жертв примусового виселення по всій Україні й у світі, зважаючи на
обмежені можливості в умовах карантину: поминальні літургії, покладання
квітів до пам’ятників депортації, круглі столи чи конференції (онлайн) та
інші заходи пам’яті.
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Світовий Конгрес Українців:
«Вшануємо світовою родиною День Пам’яті українців – жертв примусового
виселення у 1944 – 1951 рр.»

Сьогодні світові українські громади вшановують сумну дату – 76 річницю від
початку депортації українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 рр.
«Примусове виселення українців у 1944 – 1951 років – це та сторінка історії, про
яку має знати світ і Україна. На всіх рівнях СКУ наголошує на важливості
законопроєкту №2038. Належне визнання цих трагічних подій української історії наш обов'язок перед теперішніми та майбутніми поколіннями», - заявив
Президент СКУ Павло Ґрод. Більше: https://cutt.ly/kfIHfLX
На сайті СКУ, зокрема, було відзначено:
"Лемківщина – географічно-етнографічна назва західнокарпатського краю, що
розташований між ріками Боржавою і Сяном на сході та Попрадом і Дунайцем на
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заході. Цей гірський край з давніх часів населяли працелюбні талановиті лемки –
західна гілка українського народу. Друга світова війна принесла на цю землю
велику історичну трагедію: за радянсько-польським договором 1945 року
територія північної Лемківщини була остаточно передана Польщі. На підставі
укладених договорів 1945-1946 рр. проходив взаємний обмін населенням у
прикордонних районах.
Переселення лемків з їхніх етнічних земель мало проводитися добровільно, однак
набуло характеру етноциду. Роки принижень і поневірянь без права повернення
на рідну землю, розлука з рідними, голод, терор, колгоспне рабство – так
комуністичне керівництво СРСР чинило з сотнями тисяч українців.
У цей пам’ятний день Світовий Конґрес Українців (СКУ), разом зі Світовою
Федерацією Українських Лемківських Об`єднань (СФУЛО), закликає українців в
усьому світі вшанувати трагічну пам’ять, приєднавшися до літургій, покладання
квітів до пам’ятників депортації, віртуальних круглих столів, конференцій, які
проходитимуть в усьому світі. СКУ також закликає Верховну Раду України
підтримати законопроєкт №2038 щодо визнання депортованими громадян
України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської
Народної Республіки.»
«Примусове виселення українців у 1944 –
яку має знати світ і Україна. На всіх
законопроєкту №2038. Належне визнання
наш обов'язок перед теперішніми та
Президент СКУ Павло Ґрод.
ukrainianworldcongress.org

1951 років – це та сторінка історії, про
рівнях СКУ наголошує на важливості
цих трагічних подій української історії майбутніми поколіннями», - заявив

https://www.ukrainianworldcongress.org/novini/vshanuyemo-svitovoyu-rodynoyuden-pamyati-ukrayincziv-zhertvhttps://www.facebook.com/UWCongress/photos/a.239898332739349/35

«СКУ закликає Раду визнати депортованими українців,
примусово виселених з території Польщі в 1944-51 рр.»
Публікації в:
«Історична правда» http://www.istpravda.com.ua/short/2020/09/15/158115/
«Укрінформ»:
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3099305-sku-zaklikaeradu-viznati-deportovanimi-ukrainciv
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Український інститут національної пам’яті:
Сьогодні, у другу неділю вересня, вшановуємо пам’ять українців, яких у 19441951 роках примусово виселили з рідних домівок на Лемківщині, Холмщині,
Надсянні, Південному Підляшші, Любачівщині, Західній Бойківщині.
Пам’ятну дату запровадив український парламент у 2018 році. Вперше на
державному рівні цей меморіальний день відзначали у 2019-му, в 75-ті роковини
депортацій.
Одним із підсумків Другої світової війни стало встановлення нових державних
кордонів в Європі, зокрема між СРСР і Польщею. 9 вересня 1944 року в Любліні
голови Ради народних комісарів УРСР Микита Хрущов і Польського комітету
національного визволення Едвард Осубка-Моравський уклали угоду про «взаємний
обмін населенням»: українського – з території Польщі до УРСР і польського – з
території України до Польщі.
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До переїзду в СРСР підлягали усі громадяни української національності з теренів
Холмського, Грубешівського, Томашівського, Красноставського, Володавського та
інших повітів Люблінського, Ряшівського та пізніше з Краківського воєводств.
Переселення мало бути добровільним, однак перетворилося на примусові
депортації, які супроводжувалися репресіями, позбавленням майна, обмеженням
політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей.
За згаданою угодою в 1944-1946 роках понад 482 тисячі українців переселили до
УРСР. В радянській Україні їх розселили на території 17 областей – від Галичини
до Причорномор’я, Слобожанщини та Донеччини.
Тоді ж із західних областей радянської України до Польщі переселили майже 790
тисяч поляків та євреїв.
Продовженням депортації українців стала «акція Вісла», проведена польським
комуністичним режимом. У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати
до СРСР, польська влада депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців
примусово переселили майже 150 тисяч людей.
Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час
обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948, 1951
роках.Більше інформації ➮https://bit.ly/3inBcio
Ділимося спогадом Михайла Боцулі 1928 року народження, якого переселили з
села Нагірчани (Надсяння): «Ми не переселенці, ми – вигнанці. Пам'ятаю,
осіннього вересневого ранку 1945 року в наше село Нагірчани <…> увійшла
велика група польських солдат <…> і дали команду: «За 20 мінут жеби вас тут нє
било!» У селі здійнявся крик, зойк, плач. Транспорту нам ніхто не дав. Хто мав
коней, той зложив собі, що міг, на віз і поїхав на станцію Бакунчиці в Перемишлі.
І хто не мав коней — брав клунки на плечі, дітей, корову на шнурок і чвалав на
станцію пішки, залишивши все в хатині, у стодолі і на полі. Назад дороги нам не
було. <…> Ми прибули на станцію Бакунчиці в Перемишлі: більше ніхто до села не
повертався, бо поліція і солдати не пускали. Чекали на ешелон надворі під дощем,
в холоді і в голоді, бо не можна було зварити їжу навіть для малих дітей.
Помістили у вагон чотири сім’ї. Вагони були довоєнні, малі. <…> Вивантажили на
станції Комарно. Люди розійшлися по ближніх селах шукати собі житла і
пристановища. <…> Однак у селі вільних хат не було: ще не виїхали з нього
поляки. Ми цілий місяць жили разом з польською сім’єю»...
Джерело: книга «Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр.: Документи,
матеріали, спогади» / Інститут українознавства імені Крип’якевича НАН України
https://www.facebook.com/uinp.gov.ua/photos/a.332393123581995/1711902
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Голова СФУЛО взяла участь у меморіальних заходах
«76 років пам’яті» в Івано-Франківську

13 вересня 2020 року, в День пам’яті українців – жертв примусового
виселення у зв’язку 76-ми роковинами початку депортації українців з
Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної
Бойківщини у 1944–1951 рр., у Івано-Франківську, в Києві, у Львові в
Сокільниках, у Тернополі, в Монастириськах, в Козовій на Тернопіллі та в інших
містах і селах України відбулися пам’ятні заходи з вшанування пам’яті жертв
депортації. Проте в зв’язку з карантином заходи були дуже обмежені.
У Івано-Франківську в лемківській церкві св. Кирила і Мефодія (Княгинин)
після Літургії о. Богдан Лиско відправив поминальну панахиду за жертвами
депортації та всіма нашими предками, які відійшли у вічність і поховані в різних
куточках світу. Він виголосив зворушливу проповідь про ті трагічні події в історії
українського народу. Після щирої спільної молитви хор заспівав сумну лемківську
пісню "Ой, верше, мій верше".
У меморіальних заходах взяли участь голова СФУЛО Ярослава Галик, голова
Івано-Франківської обласної громадської організації "Лемківщина" Оксана
Данилів, члени правління організації, депортовані і їхні нащадки, парафіяни.
Після панахиди до Пам’ятного каменя жертвам депортації учасники заходу
поклали квіти.
Хай світлою і вічною буде пам’ять про невинні жертви депортації етнічних
українців із споконвічних земель у 1944-1951 роках!
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Пам’ятник українцям – жертвам депортації 1944-1947 років

4 грудня 2020 року з ініціативи Володимира Бека та за підтримки громади в
смт. Козова на Тернопіллі відкрито пам’ятник «Українцям – жертвам депортації
1944-1947 років».
«Депортація і репресії безповоротно змінили долі як моїх предків, так і
мільйонів українських родин. Це та пам'ять, яку вони ніколи не змогли б забути, а
ми - повинні вшановувати та плекати, зокрема монументально увіковічнюючи її
для майбутніх поколінь», – написала у Фейсбук Маріанна Бек, дочка пана
Володимира.
Автор пам’ятника – відомий в Україні скульптор Іван Йосипович Сонсядло.
Композиція пам’ятника відтворює трагічну сторінку історії українців Лемківщини,
Надсяння, Підляшшя і Холмщини, яких насильно вигнали з рідних земель 76 років
тому.
Скульптурний витвір відображає дві частини розірваного життя. Зліва –
палаючі домівки, святі храми, спустошені села, посередині – похилий
придорожний хрест, а справа – валка нещасних вигнанців, які долають важкий
шлях на Схід. Чорний важкий п’єдестал символізує жорстокий тоталітарний
режим, який спрямував своє злобне вістря і розтяв навпіл долі сотень тисяч
вигнанців з рідної землі… А на верхівці пам’ятника – зігнані зі своїх гнізд лелеки,
котрі жалісно курличуть над нещасною долею депортованих українців,
кружляючи у вічному колі між рідним «домом» і краєм вигнання…
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Інна ОМЕЛЯНЧУК
21 листопада 2020 р., «Урядовий кур’єр» ukurier.gov.ua
НАБОЛІЛЕ

«Відновіть історичну справедливість!»
На цьому наполягають українці, які стали жертвами
кількох депортацій
Тривожний дзвінок голови Світової федерації українських лемківських
об’єднань Ярослави Галик укотре повернув до болісної, інакше й не скажеш, теми
примусового виселення найзахіднішої гілки українців з їхніх етнічних земель
Закерзоння в 1944—1951 роках. Укотре, бо «Урядовий кур’єр» кілька разів
привертав увагу суспільства та офіційного Києва до проблеми, яка не втрачає
актуальності через десятиліття (матеріали «Під жорнами кількох депортацій» від 16
липня 2019 року, «Вигнані з батьківщини» від 14 вересня 2019-го, «Відмовчали б,
та як відмовчиш?» від 12 вересня 2020). Ця тема пронизана слізьми й болем
кількох поколінь наших співвітчизників, які не можуть дочекатися відновлення
справедливості в рідній державі навіть на 30-му році її незалежності. Нонсенс?
Ще й який!
Очікування, що затягнулися
«6 травня цього року законопроєкт №2038 щодо визнання депортованими
громадян України, які в 1944—1951 роках внаслідок чотирьох депортацій були
примусово виселені з території тодішньої Польської Народної Республіки,
підтримав профільний комітет Верховної Ради, який очолює Дмитро Лубінець. Він
з’явився в порядку денному спочатку третьої, а потім нинішньої четвертої сесії.
Однак його досі не внесли до парламентської зали, тож очікування сотень тисяч
нащадків депортованих українців невиправдано затягнулися. Це попри те, що є
підтримка міжнародної громадськості: Світовий Конгрес Українців, українські
організації США та Канади офіційно звернулися до Президента, Голови Верховної
Ради, Прем’єр-міністра з чіткою позицією відновлення історичної справедливості
та прав вигнаних з рідної землі українців Закерзоння», — пояснює Ярослава
Галик.
9 вересня 1944 року дві маріонеткові структури — уряд УРСР та не
визнаний суб’єктом міжнародного права польський комітет національного
визволення — уклали в Любліні угоду «Про евакуацію українського населення з
території Польщі та польських громадян з території УРСР», що спричинила ту
велику кривду українства, яку сталінський режим планував давно. Усього під
жорна кількох депортацій потрапило 750 тисяч(!) етнічних українців.
Конституційний трибунал Речі Посполитої Польської визнав, а Європейський суд з
прав людини підтвердив, що та угода не мала жодних правових підстав для
підписання, тож і її виконання незаконне. А в Україні вона, виходить, чинна й
досі.

20

Голова Світової федерації
українських лемківських об’єднань
Ярослава Галик не припиняє видання
Книги пам’яті Лемківщини. Фото
надав автор

Невже апелювати до міжнародних інституцій?
«Щодо своїх громадян Польська держава впорядкувала законодавство. Нині
репатріанти, яких ще називають кресов’яками, — одна з найбільш шанованих
груп суспільства, еліта польського народу. Їхню трагічну долю описано в серіях
публікацій, мемуарах та фільмах, вона стала важливим елементом історичної
політики польської держави. Втрачені матеріальні блага, відомі як забужанське
майно, компенсувало державне казначейство відповідно до спеціальних законів
польського парламенту. Українці ж втратили все найдорожче. Загнані до
радянських колгоспів і радгоспів, вони не отримали нічого», — зазначає відомий
польський дослідник та архівіст доктор історії Євген Місило.
«Якщо нас не почують у рідній державі, то заради відновлення історичної
справедливості змушені будемо апелювати до міжнародних інституцій із захисту
прав людини та корінних народів: ООН, ПАРЄ, Європейського суду з прав
людини», — рішуче налаштована Ярослава Галик.
А тим часом відходять за вічну межу ті, хто поклав життя на вівтар
відновлення історичної справедливості, так і не дочекавшись цього. Ось і днями в
далекій, однак близькій нам за духом Канаді полишила цей світ унікальної
доброти віцепрезидентка Світового Конгресу Українців, голова Світової федерації
українських жіночих організацій Анна Кисіль. Отже, на одного борця за права
найзахідніших українців стало менше. Але доки вони пам’ятають, якого родуплемені, Лемківщина і Надсяння, Холмщина і Підляшшя живі.
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vidnovit-istorichnu-spravedlivist/?fbclid
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Євген Місило
https://www.facebook.com/eugeniusz.misilo

WYPĘDZENI Z ŁEMKOWSKIEGO RAJU (І)
Dziś mija 75 rocznica wydania przez polskie władze
ZARZĄDZENIA, na podstawie którego - "ze względu na
bezpieczeństwo i ochronę granic państwa polskiego" - w
ciągu kilkunastu dni wypędzono brutalnie do "sowieckiego
raju" - według oficjalnych danych - 15.190 Łemków
zamieszkałych w pow. Nowy Sącz, woj. krakowskie.
Wbrew umowie z 9 września 1944 r. gwarantującej dobrowolność przesiedleń
ludności, normom prawa międzynarodowego i prawdzie.
Łemkowie bowiem od wieków byli ostoją i gwarantem bezpieczeństwa oraz
rozwoju ekonomicznego i kulturalnego tych ziem.
ZARZĄDZENIE
wydano
na
podstawie
przedwojennego,
sanacyjnego
ustawodawstwa, które przed 1939 r. wykorzystano przeciwko mniejszości niemieckiej,
Żydom i komunistom.
WYDAŁ je starosta nowosądecki Józef ŁABUZ 25 września 1945 r.
Zbrodnia ta nigdy nie została potępiona!
Więcej na ten temat w mojej książce "Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie
Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946", tom I-II.
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Євген Місило. ВИГНАНІ З ЛЕМКІВСЬКОГО РАЮ (II)
Розповіді про те, що лемки - це не українці, і тому під час депортації до
СРСР (1944-46) та Акції «Вісла» (1947), поляки і польська держава ставилися до
них краще і з належною повагою, я давно вже сприймаю немов казку для дітей.
Подібно як повітовий староста в Горлицях, Францішек Жезньовецький, який
19 лютого 1946 р., ідучи за прикладом новосанчівського старости Лабуза, видав
розпорядження, яким примусив чергових кільканадцять тисяч лемків покинути
свої хати. Більшість із них вигнали в степи та на Донбас, спустошені під час війни
та охоплені черговою хвилею голоду.
Впродовж багатьох років об’єднання вигнаних з Польщі вимагають від
української влади визнання злочином тієї вже нині забутої брутальної депортації,
здійсненої польською та радянською владами в 1944-1946 роках, та надання їм
прав, прирівняних до тих, якими користуються поляки, експатрійовані із тзв.
«Кресів». І як досі, безрезультатно.
Сьогодні в Польщі «репатріанти», яких частіше називають «кресовяками», є
однією з найбільш відомих і шанованих груп суспільства, елітою польського
народу. їхня трагічна доля, описана у тисячах публікацій, мемуарів та фільмів,
стала важливим елементом історичної політики польської держави.
Втрачені
ними
матеріальні блага, будинки та
земля
відомі
як
«забужанське майно» – були
щедро
компенсовані
Державним
казначейством
відповідно до спеціальних
законів
польського
парламенту.
Лемки ж, виселені з
Польщі в Україну, були і далі
вважаються
громадянами
нижчої категорії. Вигнані з
Польщі – втратили все, що
мали найдорожче. Загнані до
радянських
колгоспів
та
радгоспів – не отримали
нічого. Їхня доля, набагато
трагічніша
від
польських
«репатріантів»,
була
і
є
байдужою
всім
черговим
владам незалежної України.
P.S.
На
оригіналі
«Оголошення» слова «лемки»
та «лемківської» були замазані
чорнилом.
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2020 рік - Рік депортацій українців у ХХ столітті на Прикарпатті
18 грудня 2020 року в рамках суспільно-громадських заходів, які проходили
на Прикарпатті в Рік депортацій українців у ХХ столітті, в Івано-Франківському
драмтеатрі відбулася презентація наукової монографії Ігоря Любчика «Лемківські
долі: трагізм і пам’ять поколінь». У заході брали участь представники духовенства,
науковці, громадські діячі, політики, депутати, журналісти, представники влади.
Голова СФУЛО Ярослава Галик виступила з вітальним словом, у якому
наголосила: «Задля пам’яті про наших предків, які пережили таку страшну
моральну і матеріальну кривду, надважливою є науково-дослідницька діяльність,
щоб ця гірка сторінка нашої історії не була забута, а постала перед світом як
пересторога для прийдешніх поколінь людей».

З нагоди презентації книги про Лемківщину Галик подарувала науковцю
свій авторський тритомник «Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946».

Дорогою пам'яті. Степан Криницький і Лев Мончак.

Відео:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0ECxfyb0GDM&feature=emb_logo
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КОНФЕРЕНЦІЇ
Науковий віртуальний круглий стіл
«Депортація українців найзахідніших етнічних земель у 1945 році:
характер, методи, наслідки»
12 вересня 2020 року відбувся науковий круглий стіл у вигляді
відеоконференції на тему: «Депортація українців найзахідніших етнічних земель у
1945 році: характер, методи, наслідки». Захід був приурочений 76-м роковинам
депортації українського населення з території Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Підляшшя та Західної Бойківщини та 75-м роковинам примусового виселення
1945 року.

Співорганізаторами круглого столу виступили:
Світова федерація українських лемківських об’єднань,
Всеукраїнське товариство «Лемківщина», Київське товариство «ЛемКиїв»
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Модератором заходу був Дмитро Байкєніч.
З вступним і заключним словом виступила голова СФУЛО Ярослава Галик.
В роботі круглого столу взяли участь і виступили з доповідями:
Ярослава Галик, голова СФУЛО, член Національної спілки краєзнавців України
Гібридні методи примусу до виселення українців з Лемківщини до УРСР у січнісерпні 1945 року
Володимир Кіцак, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України,
археології та спеціальних історичних дисциплін Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль
Депортація як спосіб вирішення українського питання в Польщі під час та після
Другої світової війни
Ігор Любчик, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства і
філософії Івано-Франківського національного медичного університету
Депортації як злочин у вимірі споглядальності міжнародної спільноти та
очікування лемків
Роман Кабачій, кандидат історичних наук, м. Київ
Різниці в проведенні трансферів населення між Польщею з одного боку, та УРСР
та БРСР з іншого
Дмитро Байкєніч, кандидат історичних наук, Інститут дослідження Голодомору,
м. Київ
Депортація українців із Закерзоння до Сумської області: розселення та адаптація
Юлія Артимишин, кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім. І.
Крипякевича НАН України, м. Львів
«Закерзоння» як концепт: лінія–кордон–терен–втрачений регіон
Богдан Сиванич, ЛМГО «Молода Лемківщина», м. Львів
Особливості третього покоління переселених в контексті пам'яті про
депортацію
Віра Дудар, Директор Монастириського обласного комунального музею
лемківської культури і побуту, м. Монастириська
Депортація. Незагоєні рани дітей Бескидів. Слідами музейних експедицій в
рамках проекту «Обличчя Лемківщини»
Сергій Адамович, доктор історичних наук, професор Прикарпатського
національного університету ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
Реалізація в Івано-Франківській області заходів до відзначення «Року депортацій
українців у ХХ столітті»
Депортація 1944-1946 потребує продовження і поглиблення наукових
досліджень задля розкриття злочину тотального виселення етнічних українців зі
споконвічних земель у 1944-1946 роках і відновлення прав українців,
депортованих за національною ознакою. Тому проведений круглий стіл - це ще
один крок до встановлення історичної правди та визнання вигнаних українців з
рідного краю депортованими.
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ПРИВІТАННЯ СФУЛО, НАГОРОДИ
ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ!
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань сердечно вітає
з нагоди ювілеїв:
відомого лемківського діяча,
багаторічного члена та відповідального секретаря
Президії федерації,
довголітнього голову Івано-Франківської обласної
організації ВУТ "Лемківщина"

Степана Криницького
з величним 85-літнім ювілеєм!

українського громадсько-культурного діяча у
Словаччині,
невтомного подвижника світової української лемківськорусинської спільноти,
голову СФУЛО у 2010-2012 роках, багатолітнього члена
Президії СФУЛО, колишнього голову Центральної ради
Союзу русинів-українців Словаччини

Івана Лабу
із славним 80-літнім ювілеєм!

активного сподвижника етнічного відродження
Лемківщини, голову СФУЛО у 2002-2007 роках,
багатолітнього члена Президії СФУЛО,
українського ученого-фізика

Івана Щербу
із світлим 70-літнім ювілеєм!
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члена Президї СФУЛО, голову Центральної ради Союзу
русинів-українців Словацької Республіки (СРУСР),
відомого журналіста і громадського діяча української
русинської громади Словаччини

Павла Богдана
з чудовим 70-літнім ювілеєм!

ВІТАЄМО З НАГОРОДАМИ!
За багатолітню подвижницьку працю задля відродження
і збереження української лемківської культурної спадщини,
за вагомий особистий внесок в діяльність СФУЛО та з
нагоди ювілеїв Президія Світової федерації українських
лемківських об’єднань нагородила заслужених ювілярів
іменними ювілейними нагрудними знаками СФУЛО:
–
–
–
–

«Степану Криницькому – 85»
«Івану Лабі – 80»
«Івану Щербі – 70»
«Павлу Богдану – 70».

Щиро бажаємо ювілярам міцного здоров’я, духовної наснаги, великого
родинного щастя, визначних професійних і громадських досягнень, нових ідей та
плідних здобутків у розбудові лемківської справи в Україні і в світі. Многих Вам і
благословенних літ!
Желаме Вам здравя моцного, як горы Бескиды, жытя веселого, як
лемківскы сьпіванкы, щесьця прекрасного, як нашы писанкы, жеби сте ся
тішыли світом, а світ Вами! А Панбіг най благословит Вас на многа́я і
блага́я літа!!!
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НАЙ СЯ ВАМ ВЕДЕ!

ВІТАННЯ З УРОДИНАМИ!
Світова федерація українських лемківських об’єднань
щиро вітає із радісним днем уродин членів активу СФУЛО,
народжених у вересні-грудні:
члена Президії Федерації
Максима Маслея (Канада)
члена Президії Федерації
Андрія Ротка (Канада)
члена Президії Федерації

Олександра Венгриновича (Україна)
члена Президії Федерації

Велимира Паплацка (Сербія)
члена Контрольної комісії

Славка Микитишина (Сербія)
члена Контрольної комісії
Андрія Сподарека (Канада)
члена Контрольної комісії

Миколу Петріщака (Словаччина)
Ілюстрація Андрія Хомика

Зичимо Вам міцного здоров’я, великого життєвого щастя, невичерпної
енергії, нових ідей, високих звершень та плідних здобутків у Вашій невтомній
прації задля відродження, збереження і розвитку багатовікових культурних
надбань Лемківщини, миру і добра на землі!
Многих і благословенних Вам літ!!!
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НОВИНИ
Ярослава ГАЛИК

ТІЛЬКИ ЗА ТЕ, ЩО – УКРАЇНЦІ
Лемки,, депортовані на Луганщину, вдруге за 70 літ стали
вимушеними «переселенцями»
«Все почалося з Ватри. Відтоді
Переможне стало знаменитим як
заможне проукраїнське село, де
живуть «щирі українці-лемки»,
лемки», –
розпочав свою розповідь Олексій
Стафиняк, ветеран АТО, волонтер,
боєць ВДВ, провідник розвідгрупи
ОАЕМБр – окремої аеромобільної
бригади. А ще – лемко в другому
поколінні в Україні з родини
Стафиняків з Переможного, що на
Луганщині.
Так, все почалося з того, що,
починаючи
з
2005
року,
на
Луганщині, в селі Переможному
Лутугінського району, щороку в
середині вересня почали проводити
фестивалі
ивалі лемківської культури «Стежками Лемківщини»,
Лемківщини», так звані Л
Лемківські
ватри. Їх організовувала і проводила громадська організація українців,
депортованих з території Польщі, – Луганське обласне товариство «Ватра». За
даними голови товариства Петра Ясінчака,
Ясінчака, на Луганщині в той час проживало
близько 30000 лемків.
Заснуванню лемківських товариств на Луганщині сприяв Зиновій Гузар,
перший заступник голови Луганської облдержадміністрації, родом із Львівщини,
який несподівано для себе «відкрив» ці поселення «переселенців»
«переселенців» з Лемківщини на
початку 2000-х.
х. У 2005 році на підставі розпорядження Луганської ОДА ««Про
відзначення 60-її річниці переселення лемків на територію Луганської області» були
проведені широкі культурні заходи «у
« зв'язку з 60-ю
ю річницею переселення
етнічної групи українців-лемків
лемків з Польщі в Україну».
Центром проведення Ватр стало Переможне, адже це село було заселене
здебільшого примусово виселеними українцями з українського етнографічного
краю – Лемківщини, який після ІІ світової війни відійшов до П
Польщі. Із 100 дворів
у селі 80 були лемківськими. Виганяли їх у 1944-1946
1944 1946 роках з рідного краю тільки
за те, що були українцями, тобто за національною ознакою. І цей тяжкий злочин
депортації не був ні визнаним, ні покараним.
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У 1945 році сюди було завезено товарняками 60 сімей депортованих лемків
з села Чарна повіту Новий Санч. Раніше це була німецька колонія, колгосп ім.
Шмідта, з якого німці в 1942 році були депортовані до Казахстану. Тут, на
Луганщині, депортовані лемки мешкають також в інших селах (Штормове, Карла
Лібкнехта
та
ін.)
у
Лутугинському,
Новоайдарському,
Міловському,
Білокуракинському, Краснодонському, Станично-Луганському районах. Усі вони
прибули в Луганську область з різних районів Краківського воєводства Польщі.

Анна Бадляк з сестрою з Чарної

Родина Терпаків Василя і Юлії з Дошниці

Лемківське весілля в Переможному

31
Незважаючи на нелюдські умови депортації і перші надважкі роки
облаштування на гарячій степовій землі, лемки-горяни зуміли зберегти свою
самобутність і культуру навіть в умовах російськомовного сходу України.
В родинному колі лемки спілкувалися рідною говіркою, співали своїх
співанок, справляли лемківські весілля й гостини, виховували в своїх дітях любов
до Бога, до праці, вчили взаємоповаги в сім’ях та відчуття власної гідності.
«Недаремне, – говорить Олекса, – місцеві українські хлопці віддавали перевагу
дівчатам з переселенських родин, бо вони були гарно вихованими та добрими
господинями». Лемківські двори вирізнялися своєю акуратністю й заможністю, а
господарі – впертою працьовитістю.
«На Лемківські ватри почали приїжджати всі: і східняки, і західняки, –
продовжує розповідь Олекса, – тисячі людей не тільки з околиць, але й з цілої
України та з-за кордону: представники громадських організацій лемків, творчі
колективи з Донецької, Київської, Львівської й інших областей України, з Польщі,
Словаччини, а також заїжджали «казаки» з Російської федерації. І як він
відзначає, останніх вражав рівень добробуту лемків: заможні двори, наповнені
худобою та птицею, ошатні будинки з усіма вигодами, квітучі поля…

Відкриття каплички в Переможному. На цоколі пам’ятного знака – списки сіл на
Лемківщині, з яких були депортовані лемки на Луганщину
Луганські лемки стали учасниками багатьох лемківських свят в інших
областях України. А також за підтримки товариства «Лемківщина» багато з них
отримали закордонні паспорти й візи і почали відвідувати лемківські ватри та
фестивалі в Словаччині, Польщі, Сербії та інших країнах.
У 2005 році в Переможному була побудована і освячена капличка в пам’ять
про жертви примусового переселення з території Польщі до України у 1945-1948
роках. У 2008 році, на IV фестивалі лемківської культури відбулося урочисте
відкриття пам’ятного знаку біля каплички в Переможному. Фактично, це був
перший пам'ятник депортованим лемкам у східній Україні.
Пам'ятний знак створений у вигляді двох кам’яних плит чорного і біло-сірого
кольорів, у яких закладено символічна суть старозавітних скрижалей, які Бог дав
Мойсею на горі Синай. У пам'ятному знаку ліва частина каменів зміщена вперед,
як ознака того, що був порушений Закон Божий на право субетносу мати свою
батьківщину, власну територію. Між двома кам'яними стовпами – символічний
повітряний хрест, який депортований люд несе, страждаючи багато років поспіль,
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цілими поколіннями. Всередині хреста – дзвін, голос його просить не забувати ту
страшну трагедію, а знизу на мармуровій плиті викарбувані назви сіл, з яких
примусово виселили лемків.

«Тим, хто помер від ран, від холоду і голоду в страшні сорокові на
Луганщині, і тим, хто вижив у ці важкі роки, присвячується наша
пам'ять».
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У 2014 році цей пам’ятник був зруйнований російськими окупантами
окупантами,
розбитий і сплюндрований. Та камінь береже лемківську пам’ять…

Поруч з Переможним, за 2 км, знаходився
ходився луганський аеропорт, де
працювали більшість мешканців села. У 2014 році, коли почалася війна, в травні в
аеропорт зайшла невелика військова рота з 60 українських воїнів
воїнів-десантників,
контрактників, серед яких були і хлопці з Прикарпаття.
Прикарпаття. Зокрема, тут служив воїндесантник окремої аеромобільної бригади Зіновій Гайдук з Яремча
Яремча. Це були юнаки
20-22 років. Потім до них підтягнули ще два батальйони бійців. Воїни мали
завдання блокувати роботу аеропорту проти висадки російських літаків з
бойовиками агресора, а також зі зброєю та продовольством для окупантів.
Підтримки в українських бійців на той час не було жодної, вони були практично
ізольовані,, знаходилися в повному оточенні.
оточенні. Їм бракувало води й продуктів, також
необхідна була інформація про пересування ворога, про кількість російської
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техніки тощо. Тому місцеві жителі з Переможного почали допомагати їм,
доставляючи їжу, воду та все необхідне автомобілями або ж пробираючись з
провіантом знайомими польовими стежками до аеропорту. А нерідко й рачки по
кукурудзі…
Це був страшний ризик. «Адже у 2014 році там вбивали тільки за слова – «Я
українець», – говорить волонтер. Пізніше, вже під час служби в аеропорту, Олексій
з групою розвідників взяли у полон кількох бойовиків, які були в «розстрільних»
групах. Ці бандити зізналися, що в цей період розстріляли більше 10 родин
місцевих українців, не враховуючи 8 лемківських родин. Що вони награбували
стільки, скільки неможливо заробити за все життя…
Відважилися на такий ризик – допомогати захисникам аеропорта –
лемківські родини Стафиняків, Бочневичів, Васюрів, Верхановських, Старченків
та інші. Не залишилися осторонь і деякі місцеві жителі: Володимир Альохін, Олена
Куліш, Геннадій Ушко й ін. «Це були порядні, чесні люди, – розповідає Олексій. –
Володимир Альохін, росіянин, до війни працював у якійсь американській фірмі. З
початком війни вони з дружиною Оленою, луганською радіоведучою, привозили
продукти як для села, так і для бійців аеропорту. Також варили гарячу їжу, прали,
а батько возив усе в аеропорт. Альохіна звинуватили також, що він давав
коректування
на
обстріли.
Їх
забрали
вночі, вивезли в поле,
змусили рити собі ями,
потім розстріляли…

Володимира Альохіна і
Олену Куліш убили з 10
на 11 серпня 2014 року
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Ще раніше, в перших числах серпня загинув Микола Васюра. Російські
бойовики помітили, що він підвозив воду до аеропорту. На їхній будинок навели
снаряд, який розірвався прямо всередині хати. Микола своїм тілом закрив матір і
врятував її від смерті, а сам загинув. Коли його хоронили, то батько накрив його
тіло українським прапором, а бійці в аеропорту вшанували його пам’ять почесним
залпом…
Допомагали продуктами та коштами й інші місцеві фермери, зокрема,
Малійова Сергій, який, на жаль, нещодавно відійшов до вічності. Коли ж
бракувало коштів, то Віктор Стафиняк, батько Олекси, який був фермером ще з
1991 року, завантажував власне авто овочами (капустою, помідорами) і відважно
їхав у Краснодон на ринок продавати їх, щоб виручити гроші на продукти та все
необхідне для наших солдатів в аеропорту. Водночас він роздивлявся, скільки і
куди техніки й живої сили ворога рухаються. Найбільша небезпека була в тому,
що необхідно було проїжджати через ворожий блокпост, де треба було
пояснювати, що весь товар (хліб, сіль, цукор, макарони, товари першої
необхідності тощо), який був закуплений в Краснодоні, п. Віктор везе для
мешканців села. Це частково було правдою, хоча більша частина товару була
призначена для бійців аеропорту. Захисники аеропорту вже добре знали його і
ласкаво кликали Віктора Юрійовича «Дєдом».
Ці систематичні базарні поїздки, а, можливо, і чийсь донос, викликали
підозру в окупантів.
«13 серпня 2014 року батько знову поїхав до Краснодона на ринок, і на
блокпосту його захопили бойовики. Батька арештували і відправили на військову
базу в Краснодоні, «на підвал». Там його піддавали страшним тортурам, били і
катували. Допитували росіяни, особливо жорстокими були чеченці, кадировці: де
знаходяться українські бійці, скільки їх, як туди їздиш, якими стежками ходиш
туди, скільком помагаєш і інші питання лунали безперестанно. Спершу били,
повибивали зуби, потім роздягнули до трусів і повели до стінки на розстріл, на
голову натягнули мішок, поставили на коліна і з травматичної зброї чотирма
кулями кадировець прострілив батькові ногу (на щастя, кісток не зачепило). Потім
іще били, аж проламали череп. Тоді знову одягнули мішок на голову, зв’язали руки
наручниками і підвісили на балку під сходами. Півтори доби не знімали мішок і
заборонили підходити до нього. Забрали з сумки гроші – близько 30 тис. грн… Так
його мордували впродовж 5 діб. Вночі було дуже холодно, а вдень сонце пекло в
голову, руки замліли зовсім, дихати неможливо. Підсилали місцевих «ополченців» і
підмовляли до втечі. Але це була вірна смерть, тому він відмовився. Аж
несподівано прийшли двоє росіян, зняли наручники, вивели його за паркан і один
каже: «Не знаю, якому ти Богу молився, але прийшов наказ тебе відпустити.
Забирайся геть, але побачу тебе ще раз – уб’ю!». Так і побіг, майже голий,
поранений, побитий… Йшов лісосмугами, кукурудзяними полями, ховався, як міг,
бо довкола вже були російські війська. Допомогали йому деколи хтось із місцевих,
і врешті якось доплентав додому. Але в той час якраз почалися в селі розстріли
місцевих волонтерів по списках.
Віктора довезли друзі на велосипеді до Лутугіно, до українського штабу.
Звідти наші солдати доставили його в Лутугіно до місця, де вже були його
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дружина й родина. І аж пізніше він дізнався, що був обміняний на російського
офіцера, якого «вполювали» розвідники з аеропорту.
Після арешту Віктора Стафиняка стало зрозуміло, що треба рятувати родини
тих, хто допомагав українським бійцям. Олексій з товаришами організували
евакуацію кількох лемківських сімей разом із своїми рідними спершу до Лутугіно,
а далі вже їх відправляли до Києва, Львова, Тернополя. Виїхали з Переможного 12
легкових автомобілів з людьми – до семи десятків осіб. Тоді вивезли і батька
розстріляної Олени Куліш, якого вдалося врятувати. Проте наступній групі
втікачів, які рухалися п’ятьма автомобілями, виїхати не вдалося. Блокпост вже
був захоплений бойовиками. Тоді провідники заховали людей в гараж, який був
поряд, закидали його залізяччям, яке валялося довкола, бо почався бій за
аеропорт. 31 серпня аеропорт оточили. На опорний пункт виїхали російські танки,
людей знайшли в гаражі, вивели й змусили повзти на колінах кількасот метрів, бо
думали, що поле заміноване. Потім пограбували всі цінності, які були в людей, і
вивезли всіх на базу. Тоді на блокпосту убили Андрія Кузьмича. Відвели вбік і
розстріляли, а тіло потім спалили в районі ферми. Тільки за те, що був у контакті з
людьми, які допомагали бійцям в аеропорту м’ясом.
Ще в липні 2014 року Олексій записався добровольцем у 80-у окрему
аеромобільну бригаду і став провідником розвідників під позивним «Сєпар». Разом
з групою десантників їм вдалося взяти в полон полковника російської розвідки,
якого спершу відвезли на допит в штаб сектору, а потім на прохання захисників
аеропорту обміняли на полоненого Віктора Стафиняка.

Олексій Стафиняк з бойовими побратимами
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Жорстокі бої за аеропорт тривали з ранньої весни і ціле літо. Село
Переможне опинилося на шляху до його захоплення. Над селом літали і
розривалися снаряди, тому ще з квітня мирні жителі жили в погребах, в страху за
власне життя і дах над головою. Особливо лемки ховали від обстрілів дітей… Під
час масованих ракетно-артилерійських ударів з «Градів» в селі загинуло багато
мирних жителів.

Луганський аеропорт після відходу українських воїнів
Російські війська кілька разів заходили в Переможне і змушені були
відступати перед шквальним вогнем українських бійців. 15 серпня їм знову
вдалося прорватися в Переможне. В селі знайшлися зрадники (їхні прізвища всі
відомі), які передали росіянам списки мешканців села, котрі допомагали
захисникам аеропорту.
Бойовики почали вбивати мирних жителів Переможного за цим
«розстрільним» списком. Першими розстріляли на власному подвір’ї цілу родину
Бочневичів: батька Григорія Романовича, матір Катерину Семенівну, сина Сергія і
невістку Вікторію. Внуки, на щастя, були вже відправлені до Львова. Бочневичі
були близькими родичами Стафиняків: Віктор доводився племінником
Бочневича-старшого. Два дні їхні тіла лежали в дворі, бо люди боялися їх забрати і
поховати…
Хто встигав, той рятувався втечею, покидаючи все найцінніше, навіть
документи. На Ватрі в Монастириську в 2015 році я зустріла фермера-лемка
Петра з Переможного, який чудом врятував себе і родину. Йому зателефонували,
що на тому кінці села бандити вбивають. Він стрімголов схопив дітей, гукнув
дружину, вскочили всі у автомобіль і рвонули з села. В чому були. Залишилося все:
майно, дім, документи… У Переможному він арендував 1000 га землі, був
заможним господарем. Прихисток знайшов на Тернопіллі, в «своїх», теж колись
депортованих лемків, у Копичинцях.
28-29 серпня Переможне повністю захопили російські бойовики. Дорога з
Переможного до аеропорта була відрізана. А 1 вересня російські війська
буквально знесли аеропорт.
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146 днів українські воїни героїчно
захищали Луганський аеропорт. І покинули
його тільки після наказу командування.
Олексій Стафиняк брав безпосередню
участь у цих запеклих боях за оборону
аеропорту. 31 серпня він був тяжко

поранений під селом на опорному пункті. Боєць якраз зайшов до комбрига, як
упала важка міна, що пробила три рівні укріплень і на четвертому, де вони
знаходилися, розірвалася. Олексій отримав тяжке множинне поранення в голову її
осколками (252 осколки). Його літаком в непритомному стані вивезли до Харкова,
до військового госпіталю. Дружині повідомили про його загибель. Проте
надзусиллями медиків і завдяки великій життєвій силі Олексій вижив. «Народився
у сорочці», – сказав хірург.
Дружина тільки через два місяці дізналася про те, що він живий і віднайшла
його вже у Львові, куди був переведений для продовження лікування. Лікування
тривало півтора місяця. Родина тоді вже була в Копичинцях на Тернопіллі. З
госпіталю Олексій поїхав до них. Тут його всім миром збирали на війну, купили
бронежилет, благословили в церкві…
І через 10 днів Олексій знову поїхав на Схід, в зону активних воєнних дій,
воїном-десантником за контрактом.
Був двічі контужений в боях і в
грудні 2017 року демобілізований.
Відзначений за взірцеву службу
бойовими нагородами: медалями
«За оборону Луганського аеропорту»,
«За участь в антитерористичній
операції», «За жертовність і любов
до України», «Відвага та честь»,
«Кров за Україну», «За взірцевість у
військовій службі», «За взірцеву
службу ІІІ ступеня».
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В той час родина Стафиняків
Стафин
вже оселилася в селі Свірж
Свіржі на Львівщині. В
2017 році дочці Оксані як переселенці та інваліду з дитинства разом з родиною
виділили тут невеличку земельну ділянку під будівництво будинку. Нову хату
будували всім миром, особливо багато
бага
допомогли бійці-ветерани.
етерани. Тепер родина
потроху обживається в новій садибі.
садибі

Адже родина
одина Стафиняків велика і дружна: батько Віктор (1958) – з
депортованих лемків, мати Наталя (1956) – з козацького роду з Запоріжжя, син
Олексій (1981), донька Оксана (1982), син Микола (1985).
(1985). Микола у 2014 році
працював водієм у Краснодоні й возив шахтарів, тому був корисним для збору
інформації. У 2015-2016
2016 роках він – боєць АТО, як і старший брат Олексій
Олексій.

Олексій і Микола Стафиняки
няки,, Василь Сороканич, Віктор Стаф
Стафиняк, Миколка
Бочневич, син убитого Сергія Бочневича
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25 серпня 2017 року Віктор Стафиняк з родиною були почесними гостями
VI Конґресу СФУЛО. Віктор був відзначений Почесною грамотою СФУЛО та
орденом св. Юрія від міського голови Львова.

Віктор Стафиняк
няк на VІ Конґресі СФУЛО отримує нагороду

Зліва: Олексій і Віктор Стафиняки
Стафи
з делегатами VІ Конґресу СФУЛО.
Справа: Олексій
й і Микола Стафиняки з Я.
Я Галик.
Нині Олексій Стафиняк з дружиною Вікторією і донечкою Діаною мешкає у
Львові на арендованій квартирі. «Мені як ветерану АТО дер
держава виділила
земельну ділянку в Свіржі – 2 гектари. І в мене є заповітна мрія: побудувати
будинки тут для всіх восьми наших лемківських родин, які знову, як і в 1945
1945-му,
стали вимушеними «переселенцями» й залишилися без даху над головою. Щоб ми,
лемки, знову
ову жили разом, як на Луганщині, а ще раніше – на Лемківщині.
Питання впирається в кошти…»
кошти…
Слухаю
лухаю Олексія і міркую: «Невже в Україні та в світі не знайдеться добрих
людей, меценатів, які допомогли би піднятися на ноги цим героїчним і відважним
людям, що не пошкодували для нас всіх найдорожчого – ЖИТТЯ? Лемківським
родинам, які вже вдруге за 70 років змушені були покинути все, що мали, тільки
за те, що вони – УКРАЇНЦІ…»
(Світлини Я. Галик, О. Стафиняка, а також з інтернету.)
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Про офіційний візит голови УІНП Антона Дробовича до Польщі
(2-4 грудня 2020)
З Нашого слова

Інтерв’ю з головою УІНП Антоном Дробовичем
Дробовичісторична політикаМонастирУІНП
Христина Заник 7 Грудня 2020
«Це має бути вулиця із двостороннім рухом»
Інтерв’ю з головою Українського інституту національної
Антоном Дробовичем з нагоди його офіційного візиту до Польщі

пам’яті

Христина Заник: Вчора відбулася ваша перша офіційна зустріч з
очільником польського Інституту національної пам’яті Ярославом
Шареком. Це перша зустріч представників двох інституцій на офіційному
рівні за останні три роки. Минуло досить багато часу. Якою була атмосфера
і про що розмовляли?
Антон Дробович: Робочі неофіційні контакти між польським та українським
інститутами національної пам’яті були. Я зустрічався з доктором Шареком під час
візиту президента Анджея Дуди – він був у складі делегації. Представники
інституту за часів головування Володимира В’ятровича комунікували з польським
Інститутом національної пам’яті (далі – ІПН) і в офіційному, і в робочому порядку.
Але так щоб на офіційному рівні зустрілися делегації на чолі з головами, то такого
не було вже мінімум три роки, тому це знакова подія. Тим паче, що польська
сторона вже рік нас кликала. Я ще не встиг заступити на посаду – а вже в
Інституті лежало запрошення відвідати Варшаву. Тож ІПН був налаштований на
співпрацю. З іншого боку, комунікація була складною, бо було багато обопільної

42
настороженості. І ця настороженість, мені так здається, стала меншою після
зустрічі.
Тепер – про що ми говорили. Про дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи,
місця пам’яті, українську громаду в Польщі. Звісно, говорили і про гору Монастир.
Також ми обговорювали можливі спільні проєкти. Наприклад, Меморіал
порозуміння на кордоні, ідею якого подав президент Володимир Зеленський. Було
досить широке коло тем – понад три години інтенсивної бесіди. У моєму блокноті
був список того, що я планував обговорити, ми й половини не встигли.
На пресконференції ви казали, що розмова була щира, відверта, але
напружена. І підозрюю, що одним із найбільш напружених питань були,
власне, місця поховання і, зокрема, пам’ятна дошка на горі Монастир. Як
ви думаєте, чому це сталося? Чому взагалі польська сторона вирішила
замінити цю дошку, адже це було легальне місце пам’яті?
По-перше, ми так і не отримали відповіді на питання про те, хто ж ухвалив
рішення про заміну. Під час спілкування з українською громадою мені
повідомили, що її спорудив якийсь Фонд свободи та демократії. Що це за фонд і
чи він уповноважений ухвалювати такі рішення – гадки не маю. Офіційно ми
цього не знаємо. Згідно з міжурядовою угодою між Україною і Польщею,
відновлення пам’ятника на горі Монастир не може бути справою третіх сторін.
Тобто вам не пояснили, хто це зробив?
Так, відповідь не прозвучала, хоча запитання було. Під час зустрічі стало
зрозуміло, що польська сторона не заперечує, що пам’ятник легальний. Вона
пропонувала провести пошукові роботи на могилі на Монастирі, аби точно
з’ясувати, скільки людей там поховані. Ми запитали в ІПН, чи могло таке бути, що
Анджей Пшевознік, який відповідав за встановлення пам’ятника, міг його
спорудити без належних досліджень, в тому числі щодо імен загиблих? Бо таблиця
з іменами на ній в тому вигляді, в якому вона була раніше, встановлена за кошти
польських платників податків, під орудою польських офіційних осіб (ідеться про
вже покійного Анджея Пшевозніка, генерального секретаря Ради охорони пам’яті
боротьби та мучеництва в 1992-2010 роках, який схвалив надпис на
меморіальній дошці, – ред.). На це ми теж не отримали жодної докладної відповіді.
Натомість польська сторона каже, що усних чи архівних свідчень може бути
недостатньо для встановлення всіх даних. Максимально точним інструментом є
ексгумаційні роботи. Це, дійсно, може, й ретельніший метод, але навіщо під
легальним пам’ятником проводити ревізію могили і турбувати спокій тлінних
останків? Так можна далеко зайти.
Розкопки тих могил, на яких споруджені легальні пам’ятники з раніше
узгодженими написами, – це шлях, який приведе до постійних ревізій попередніх
домовленостей. (…)
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…Ще хочу підняти одну важливу для наших читачів тему. В Україні дуже
мало знають про акцію «Вісла», зазвичай чули про переселення в Радянську
Україну, яке їй передувало у 1944-1946 роках. Чи є якісь плани щодо
поширення цієї інформації?
У нас ще триває планування і добре, що до річниці ще є трохи часу. Але тепер,
після розмови тут із українською громадою, я зрозумів, наскільки це чутлива для
всіх тема. Порадившись із колегами, я усвідомив, як багато непорозумінь є
навколо цього. Тому один із проєктів, який ми запропонуємо польському ІПН, – це
проведення спільних заходів ближче до річниці. Треба добре підготуватися і в
науковому, й інформаційному плані. Ці ініціативи будуть інформувати про так
звану репатріацію, а насправді – депортацію польського населення у Польщу, про
депортацію українців, про акцію «Вісла». Також будемо говорити про те, що це –
провина комуністичного керівництва. Бо це було злочином.
Давайте вилучимо етнічну й політичну оптику, а подивимось на людей: їх вирвали
з корінням з їхнього життя, і волюнтаристськими методами відправили мешкати
деінде. Це неприпустимо. Давайте подивимось, як складається людська доля,
поговоримо про їхню гідність, права. І розповімо про історичні перипетії цих
людей, про їх долю,– таку, якою вона була.
Це дуже важливо. Тим більше, що ця пам’ять серед українців у Польщі є
живою. Вона мала великий вплив на психологію, культуру людей.
До речі, додам ремарку. Вчора ми спілкувалися з представником Єврейського
історичного інституту імені Емануеля Рінгельблюма – Павелом Співаком, чия
родина походить із Херсонщини. Він розповідав, що його батько був поетом,
писав вірші про український степ. І він з такою любов’ю і ніжністю про це казав!
Про ту невідому і незнану для нього Херсонщину. Тож я розумію, що це може
означати для людей, яких виселили насильно. Вони були позбавлені не тільки своєї
вкоріненості. Всі ті маленькі історії, з яких формується розуміння простору
навколо, – вони були фактично знищені. І коли батьки, виховуючи дітей,
розповідали їм ці історії, діти не могли впізнавати те, про що йдеться. Це був
великий розрив, який міг призвести до травми між поколіннями, нерозуміння
поколінь. Тому екзистенційний, антропологічно-культурний аспект цього теж
потрібно розуміти. Ви маєте рацію, це і психологічно, і культурологічно
надзвичайно цікава і надзвичайно сумна історія.
(Повний
текст
інтерв’ю
читайте:
https://www.nasze-slowo.pl/antondrobovych-rozmova/?fbclid=IwAR0HBVokhQEakwwO
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З нашого слова

Героїня двох народів, героїня двох наративів, або у кого
проблеми з Анною Валентинович?

Анна Валентинович промовляє до робітників під час страйку в Ґданській
корабельні, серпень 1980, фото – Вітольд Ґурка, збір осередку KARTA
Домінік Щенсни-Костанецький ■ ІСТОРІЯ ■ №43, 2020-10-25
Анна Валентинович була незвичною постаттю. З одного боку, рятуючи
страйк на Ґданській корабельні в 1980 році, вона стала однією з головних
причин постання «Солідарності». З другого, залишаючись у душі скромною
робітницею, не змогла скористатися громадськими заслугами для
особистих потреб. Довгі роки вона перебувала в опозиції до Леха Валенси,
якого називали легендою, і лише під кінець життя її оцінили завдяки
президенту Качинському. Вона говорила від імені тисяч рядових діячів
«Солідарності», що боролися за вільну Польщу. І водночас вона багато
говорить нам про польсько-українські відносини.
Питання, як визначити національність Анни Валентинович, трохи проблематичне.
В дитинстві вона була просто українкою. Хоча й нетиповою, бо виховувалася в
родині протестантів-штундистів на Волині, а не у православній сім’ї, але це не
змінює суті речей. Імена та прізвища батьків – Назар Любчик і Приська з
Пашковців – говорять самі за себе. Однак досить швидко, вже у віці 7-8 років,
дівчинка з родини Любчиків потрапила під вплив польської культури. Спершу
завдяки навчанню в загальній державній школі – сьогодні ми б назвали її
«початковою» школою – в Сінному (село Садове в Гощанському районі). Скрутне
матеріальне становище багатодітної сім’ї Любчиків змусило батьків хоча б одну
дитину віддати на роботу. Таким чином у 1941 році Анна потрапила до маєтку
Пустомити, яким керував поляк Едмунд Телесніцький.
Контакт із цією людиною мав визначальний вплив на все її життя. Влітку 1943
року під час Волинської трагедії та наближення Радянської армії «хлопці з лісу», як
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їх називала сестра Анни, схилили Телесніцького, щоб він залишив Волинь.
Управляючий маєтком Пустомити поїхав на польські етнічні землі, забравши з
собою родину і 14-річну на той час Анну Любчик. Щоб не викликати підозр у своєї
юної працівниці, він обдурив її, кажучи, що її батьки померли, а батьків заплутав,
стверджуючи, що їхня дочка «кудись пішла». Втікачі з Волині спочатку потрапили
на околиці Варшави, а згодом до Ґданська, де мешкали разом до 1950 року, коли
Анна, не бажаючи більше терпіти принижень і визисків з боку Телесніцьких,
вирішила сама керувати своїм життям. Незабаром вона потрапила до Ґданської
корабельні. Через багато років Валентинович згадувала, що до роботи в корабельні
її схилила вміла агітація комуністів і симпатія до нового режиму, що обіцяв кращі
умови життя за старанну працю: «У голові мені шуміло море і чулися слова з
плакатів: «Молодь будує кораблі». […] Я ходила на курси зварювальників і була
вдячна Польській Народній Республіці, що вона дозволяє мені працювати».
Потрібно зрозуміти її становище. Анна – на той час іще Любчик, прізвище
Валентинович взяла після шлюбу з Казімєжом, колегою з роботи – відразу після
приїзду до Польщі не мала геть нічого. Ані квартири, ані заощаджень, ані
нормованої якимось чином праці. Ніхто не подбав про те, щоб вона могла
підвищити свою кваліфікацію. Все це їй натомість запропонували політичні реалії
новопосталої комуністичної Польської Народної Республіки. І Валентинович не
була спроможна порівняти їх із довоєнною Польщею, оскільки бачила ту
попередню державу очима мешканки одного з найбідніших регіонів і через
призму визисків Телесніцьких. Вона не ототожнювала себе з міжвоєнною
Польщею, з її ідентичністю і традиційною культурою, а тому в 1950-х роках
опинилася в «онтологічному просвіті»: глибоко приховувала свою українськість і
ще не стала польською патріоткою.
Досить легко пояснити процес її відходу від комунізму, ключовими в якому стали
1970-ті роки. У другій половині цього десятиліття Валентинович побачила два
потужні робітничі виступи проти влади, яка лише прикривалась інтересами
пролетаріату. Спершу в грудні 1970 року в Тримісті (агломерація, що складається
з Ґданська, Ґдині й Сопота) вона зблизька спостерігала за страйком проти
підвищення цін, а далі – за його жорстоким придушенням військовими силами та
міліцією з використанням бойових набоїв. Протягом наступних шести років до неї
доходили розповіді про подібні протести в Урсусі (робітничий район Варшави) та
Радомі. Навесні 1978 року, за два роки після останніх протестів, Анна
Валентинович розпочала опозиційну діяльність як діячка Вільних профспілок
Узбережжя – організації, що висувала робітничі і політичні вимоги на підставі
тодішнього законодавства, яке часто порушувалось…
Читайте повний текст тут: https://www.nasze-slowo.pl/geroyinya-dvoh-narodivgeroyinya-dvoh-naratyviv-abo-u-kogo-problemy
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У Новому Саді в Сербії встановили пам’ятник
Тарасу Шевченку

Погруддя Тарасові Шевченку встановили в Новому Саді - головному місті
сербського автономного краю Воєводина. Українсько-русинська громада в місті
становить близько трьох тисяч осіб. В місті є греко-католицька церква св. Петра і
Павла.
Пам'ятник Кобзареві став дарунком міста Львова, яке понад 20 років співпрацює
з Новим Садом. На ньому українською й сербською мовами викарбувані слова
поета з поеми «Єретик»: «Щоб усі словʼяни стали добрими братами і синами сонця»,
а внизу – «Від громади Львова громаді Нового Саду». Цікаво, що тут Тарас
Шевченко постає молодим, як і на пам'ятниках в низці інших європейських міст.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-serbia-pamyatnykshevchenka/30960548.html?fbclid
Інформація та фото - Радіо Свобода,
https://www.facebook.com/359429071842/posts/10158205372421843/
#УД_Тарас_Шевченко#УД_памятник_Тарасу_Шевченку#УД_Сербія
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Михайло Маслій
https://www.facebook.com/mykhajlo.masliy

Незлим тихим словом… Лемківський самородок Іван Мердак
(26 листопада 1933 — 27 травня 2007)
Іван Мердак: «Лемки пройшли такий тяжкий шлях і тому люблять говорити: «Якщо
на світі був Ісус Христос, то мусів бути з лемків, бо другий би таких мук не
витримав». Ми нізащо̒ перенесли такий тяжкий хрест…»
Цього невисокого на зріст
чоловічка
з
теплотою
філософського
погляду
та
неосяжним добром, відданого
служінню мистецтву, знали і
любили не лише в Тернополі, в
Україні, а й у далеких світах.
Бельгійці
називали
лемківського
самородка
автором
живих
скульптур,
німці — гросмайстром, поляки
визнавали, що «таких жезьбів
Польска
нє
відзяла»,
американці
вважали
його
найбагатшою у світі людиною,
австралійці заздрили, що він
не жив у них…
Свого часу Іван Мердак входив
у
десятку
найкращих
скульпторів Радянського Союзу
і виставлявся у всесвітньо
відомому московському музеї–
майстерні Cергія Коньонкова.
Він завжди був і залишився
сином Лемківщини, співцем її природи та звичаїв, яскравим продовжувачем
традицій лемківської різьби. Він, як ніхто інший, завше мав талан до тонкої
спостережливості і дивовижної уяви. У нього рідкісне відчуття дерева —
найприроднішого матеріалу, яке щоразу оживало від легенького доторку різця
майстра. Він навчився відчувати душу деревини; побачити такі тонкощі в
природі може лише людина глибокої і ніжної натури. Кожна його робота давала
поштовх до незвичних роздумів: де довершений природній твір, а де його вміло
торкалася рука Івана Мердака. Йому вдалося розгадати глибинні таємниці сивої
давнини, яка зваблювала і надихала до пошуку незвіданого. Основу творчої
скарбниці скульптора становлять лики наших рідних древніх пращурів, котрі
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генетично пронесли ідею світолюбної і світославної української культури, історії та
релігії. За його скульптурами можна вивчати історію Київської Русі. Перше, що
кидалося у вічі, — надзвичайна працьовитість і посидючість майстра. Усе
зроблене — наче пісня, найкраща і наймиліша поезія життя. І слава Богові, що
вона у Мердака була невичерпною. Вона вічна і віща. У нього були найблагородніі
наміри, добре серце і чисті руки. Важко і незвично говорити про цю світлу і
надзвичайно добру людину в минулому часі. Був він із своєрідної творчої плоті, зі
своїми емоціями, зі своїми діями та незвичними вчинками, зі своїми, як у
кожного із нас, смертних, не завжди простими стосунками навіть із близькими
людьми. Для багатьох його переїзд у 70–річному віці з Тернополя в Херсон став
несподіванкою. Лемко, який змалечку закохався в рідну українську мову і мав
радикальні погляди щодо побудови і розквіту молодої держави і зросійщений
Херсон!? Це ніяк не в’язалося. Але і цьому крокові було пояснення. Адже дід
Дмитро і батько Григорій свій останній спочинок знайшли саме там. У 2007-му до
них долучився і він — Іван Мердак.
1. Родом з Райського.
26 листопада 1933 року в селі Райському Ліського повіту, що в східній
Лемківщині, в родині сільського коваля Григорія Мердака народився другий син,
якого назвали Іваном. Село отримало таку милозвучну назву «Райське» від тих
небесних неповторних краєвидів, що оточують його, від мальовничих берегів
стрімкої гірської ріки Сян. «Я міг годинами стояти і милуватися витвором
Господнім, такої краси більше в житті не зустрічав», — не раз пригадував про
свою батьківщину митець. Усі роки він бачив лише кольорові сни: літав над
Лемківщиною, хотів бачити свою яблуню під хатою, сад, церкву... «Коли
повернувся через 50 років у своє рідне Райське, подивився на Карпати і Сян, аж
відтоді дивовижній красі природи дав належну оцінку, – визнавав Іван
Григорович. – Завжди згідний був віддати усе, щоб напитися джерельної цілющої
води з криниці рідного подвір’я. Не випадково у Німеччині введено урок природи.
У різні пори року діти вивчають ліс, птахів, ріки, озера, усе навколишнє. Ось таку
школу природи я пройшов зі своїм дідом. Хоч я був середущим з внуків, він
вибрав мене. У 7 років босоніж з дідом обійшли усі Карпати. Дід Дмитро
розповідав про гори, дерева, гриби, кущі, коріння — це та сама школа природи.
Ця прищеплена змалку любов до рідного супроводжує мене усе життя». Так
несподівано для самого себе хлопчина почав працювати з деревом. Спочатку
вистругав паличку, потім коника, згодом — портрет діда Дмитра, який для нього
залишився символом честі, добра і мудрості народної…
Дерево має дивовижні властивості. Найкраще про нього висловився мордовський
скульптор Степан Ерзя: «Я люблю дерево більше за граніт і за мармур. Коли воно
було живе, у ньому текла людська кров». Мармур і граніт — холодні і мертві
матеріали, дерево ж завжди віддає теплом. Хоч Мердак завше був захоплений
роботами з дерева румунських, угорських скульпторів, Ерзя залишався близький
йому, оскільки він використовував форму дерева. Кожна тріщинка, заглибина,
текстура, примхливий природний вигин диктували образи композицій. Навіть
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відомий російський скульптор Коньонков заздрив Ерзі через те, що Степан був
митцем від природи, від душі.
2. «Люди надзвичайно жорстоко ставляться до дерева, — любив повторювати Іван
Мердак. — Бездумно і безпідставно зрізаємо, спалюємо, нищимо. Дерево
супроводжує нас протягом життя, тому воно рідне і близьке. На весіллях грає
скрипка, сопілка і цимбали. Спимо на дерев’яних ліжках, користуємося меблями.
Змалечку ніщо не замінить дерев’яної колиски і також малюсінького ліжечка.
Навіть, згоряючи, дерево наостанок віддає нам своє тепло, не маючи ревності
через те, що поводимося з ним варварськи. Коли закінчуємо життя — домовина
також дерев’яна, як і хрест. На могилах садять калини…».
«Пам’ятаю травень 1946–го... Було це в четвер, а, може, в п’ятницю. Мати пекли
хліб, глянули у віконечко і побачили, що з гір чорною лавиною спускається в село
банда жовнірів... Через дві години в Райському не залишилося жодної живої
душі... А згодом із села не залишилося нічого». Поляки шмагали нагайками тих,
хто не хотів йти в гори. Падали коні, плакали діти, стогнали дорослі... Тривога
гнала талановитий лемківський люд у незвідані краї. В телячих смердючих
вагонах, разом з худобою, в страшній санітарії сім’ю Мердаків насильно вивезли.
Кінцевою зупинкою була станція Борщів.
3. Кінець ХХ століття, дві принади Тернополя: озеро і майстерня-музей Івана
Мердака
Мердаки залишилися в Королівці, в Борщівському районі. Важкі голодні роки
загнали в домовину 37–річну матір художника. Осиротіли четверо малих дітей,
наймолодшому Славику навіть не виповнилося й рочку. Там, у Королівці, Іванка
Мердака зачарував вмінням малювати вчитель Іван Русенко (його графічними
роботами був оформлений лемківський буквар, виданий у Канаді). 1952–1955
роках майбутній художник вчиться в Чернівецькому художньо–ремісничому
училищі. Хоч якийсь час довелося працювати ліпником у Кривому Розі, від 1965
року Іван Мердак переїжджає в Тернопіль, де від початку 1970–их з головою
поринає в різьбу по дереву. Майже у центрі міста, на Новому світі (Боже, яка
дивовижна назва, ще б таким був би зміст!), у столітній подільській хаті
розкинувся сад його мистецтв, який приваблював тисячі відвідувачів зі всього
світу. Тут бували Леонід Кравчук, Іван Гаврилюк й Іван Драч, Дмитро Павличко й
Іван Попович, Ігор Білозір, молодша сестра Володимира Івасюка Оксана і Олена
Кондратюк (майбутній народний депутат України), Іван Мацялко і Оксана Пекун,
відомі європейські та світові художники, фотомитці, телевізійники, актори театру
і кіно, політики, естрадні виконавці, школярі, студенти... всіх не перелічиш. Якби
там не було, усі, захоплені роботами майстра, були одностайні: Тернопіль має дві
перлини: озеро та сад мистецтв — творчу майстерню–музей заслуженого майстра
народної творчості України скульптора Івана Мердака.
Якось у радянські часи до майстерні завітав відомий бельгійський скульптор Тьєрі
Вергелєн. Його супроводжувала перекладачка з Москви, яка намагалася
пояснити, хто є героями моїх творів – Іван Вишенський, князь Володимир,
княгиня Ольга, Нестор-літописець… Він попросив її помовчати. Через якийсь час
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бельгієць сказав: «Я української культури та історії не знаю, але нині пізнав Івана
Мердака краще від самого себе за його творами. Мене вражає композиція, колір,
форма. Ваші скульптури живі, вони рухаються, вам у цьому допомогло дерево. Це
є відкриття у скульптурі. Маємо тут цілу науку. Ви мусите відкрити свою школу»…
4. Роботи Мердака були серед експонатів чисельних виставок у Радянському
Союзі, за кордоном та вже в самостійній Україні. Його мистецтвом захоплювалися
в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Австралії, Німеччині, Франції.
Не один раз майстер виїжджав за кордон. Був цікавий випадок у Німеччині.
«Неподалік Гамбурга оглянути мої роботи прийшли учні шостого класу, — згадував
Іван Мердак. — У центр уваги потрапила скульптура Григорія Сковороди. Я
зобразив філософа босим, з торбою за спиною, в одній руці він тримає відкриту
книжку, іншою спирається на палицю. Над головою — мальви. Потім школярі
описували побачене. Один учень зауважив, що це сторож з палицею. Інший — що
ця людина боса, адже багато ходила пішки світами. А те, що у нього торба, —
мама йому давала хліба, бо він далеко ходив. Книжка у нього відкрита тому, що
він несе вчення людям. Над головою вінок свідчить про його славу. А палиця в
руці означає, що наука не може лізти в голову без бука. Наступного дня до мене
прийшов директор школи із проханням продати роботу. Той вислів, що знання
даються з палицею, надихнув його. Нині дерев’яна постать українського філософа
Григорія Сковороди висотою до трьох метрів зустрічає учнів та вчителів цієї
німецької школи».
5. Наприкінці 1990–их скульптор зізнався: «Тепер менше їжджу в гори чи в ліси.
Але й у місті випадково можу щось знайти. Вчора неподалік майстерні біля
новобудови побачив чудернацьке коріння верби. Приніс — і спати вже не міг цілу
ніч. Хоч мав інші плани, взявся за цю вербу — для мене рідкісну породу, — знаю,
що вдасться шедевр, уже його бачу. Найчастіше працюю з липою, горіхом, менше
з дубом. Маю оригінальну роботу з бузку — Святий Ілля–пророк їде на колісниці.
Працюю у двох напрямах: з одного боку, сама природа диктує кінцевий варіант
(ці роботи найцікавіші), з іншого — поставив за мету реалізувати портрети
славетних діячів Київської Русі. Тут наперед готую ескізи, дерево шукаю роками.
Так було з Нестором–літописцем. Я виліпив його з пластиліну, і довший час не міг
знайти необхідний матеріал. Аж доки не трапилася до рук старенька яблуня. Цю
роботу придбав у мене краєзнавчий музей. Я настільки зжився з Нестором, що не
уявляв, як буду далі жити без нього. З часом зробив ще одну подібну роботу, не
гіршу, а в дечому кращу від попередньої.
Люблю Шевченка, Гоголя, Коцюбинського, але зі всіх історичних постатей мене
найбільше вражає Іван Вишенський. Ось де характер, висота! Учений, політолог,
воєвода. Це ж яку силу волі треба було мати, щоб прийняти обітницю замурувати
себе молодим. Таких сильних характером людей, як він, я не зустрічав. Спонукало
до творчості над портретом Івана прочитання цікавого дослідження про нього
Франка. Матеріал випадково знайшов у гущавині лісу неподалік Збаража. Ним
виявився старовинний граб, покритий лісовими грибочками. Ще в лісі побачив
закінчений образ. За два дні зробив портрет. Так ця робота принесла мені славу.
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Коли виносив Вишенського з майстерні, то поцілував його і сказав: «Іване, не
забувай за мене. Щось думай, щось роби!» Більше в нікого зі своїх скульптур нічого
не просив. Хочу визнати, що добрий дух Вишенського мені допомагає у житті.
Щось у тому таки є. Так сталося, що після Нестора–літописця щось підштовхнуло
до творення портретів княгині Ольги, Володимира, Ярослава Мудрого, князя
Василька, Святослава, Феофана Грека… Коли зробив Тараса Бульбу, захотілося ще
зробити портрет Гоголя. Так потихеньку народжувалися світочі Київської Русі. Ще
б хотілося зробити антологію творів Лесі Українки — сотні різноманітних мавок і
лісовичків. До створення «Київської Русі» мене хвилювала тема слов’янських богів.
Може, треба було з неї починати. Лемківська тема мені також близька і рідна.
Мрію збудувати своїми руками за ескізами хату, в якій би могли розміститися усі
мої роботи”.

Текст статті й фото – із сторінки Фейсбук Михайла Маслія
https://www.facebook.com/photo?fbid=5419642541395264&set=pcb.54196573
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Йосиф Сірка

Перший лемко, творчість якого визнали в Європейському Союзі
До 100-річча Михайла Шмайди – українського письменника Східної
Словаччини
Незважаючи на брак університетської освіти,
письменницький талант довів його до найвищої
оцінки, не тільки серед його співвітчизників.
Михайло Шмайда народився 2 листопада 1920 року
в с. Красний Брід, на Лабірщині (Східна
Словаччина). Його доля нагадує багатьох, які в
дитячому віці втратили батька, а багатодітну родину
потрібно було допровадити до повноліття. І тут
Михайло був великим помічником матері, якій
прийшлося без чоловіка опрацьовувати землю, щоб
виростити четверо діточок.
Після закінчення горожанської школи, Михайло не
мав можливости піти вчитися, бо мама потребувала
чоловічу робочу силу, зрештою, і фінансово це було
неможливо.
1939 р. Чехословаччина розпалася, а з нею і зв’язки Пряшівщини з Ужгородом, де
можна було здобути і русинам освіту. А потім постала Словацька фашистська
держава, а далі розпочалася Друга світова війна і Шмайда опинився на
примусовій праці в Німеччині.
Новий етап у житті Михайла настав після 1945 року, коли він поміняв працю
інспектора культури на працівника заснованого Музею української культури.
Збирання та записування усного народного фольклору в українських селах - пісні
- сучасні й історичні, казки, леґенди, різні оповіді тощо, вплинуло на творчий
характер М.Шмайди. Часом він публікував свої оповідання, чи коротку прозу, у
тзв. українській пресі Пряшівщини, яка з 1945 р. тут видавалася російською
мовою, навіть орґаном Української Народної Ради Пряшівщини ( УНРП —
національно-суспільна організація русинів-українців Східної Словаччини, що
існувала впродовж 1945—1951 років) «Пряшівщина».
Українську літературну мову на Пряшівщині було запроваджено у школах щойно
після 1951 р., незважаючи на те, що на це не було ні підручників, ні вчителів.
Педагогічні кадри складалися, в основному, з російської еміграції та російських
ґімназій Пряшівщини. Оскільки Михайло Шмайда не був під впливом русофілів
Пряшівщини, то йому завжди літературна українська була ближчою, аніж
російська, яка була далекою від лемківського діалекту його рідного села та
околиці. Самоук, який «наважився» взятися за художню прозу без глибокого
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вивчення «принципів соціалістичного реалізму», без «розуміння керівної ролі
комуністичної партії», що ставало і в Чехословаччині головним і керівним
«принципом», 1953 року видає першу свою повість «Паразити». Ця повість була
першою, де письменник таки «піддався класовому підходу» до теми – так, як цього
вимагала «ґенеральна лінія комуністів». Шмайда, у цій повісті, зобразив село так,
як він сам його знав і бачив – до і після війни – воно було поділене на два табори.
Подорожі та записи фольклору дали Шмайді багато матеріалу для художнього
зображення побаченого і навіть ним самим пережитого. Так з’явилась збірка
оповідань «В’язка ключів» (1954), яка складається переважно із соціально
спрямованих і відносно вдалих психологічних та й сатиричних малюнківоповідань. Їх будова, мова, стиль, драматичне напруження, психологічне
проникненя в душу окремих персонажів, сатиричне і критичне зображення, є
доказом того, що М.Шмайда зробив виразний крок вперед у художньому
осмисленні і зображенні окремих проблем.
Слід зазначити, що поява кожного нового твору М.Шмайди привертала увагу
читачів певною дозою новізни, якої бракувало у тогочасній літературі не тільки
українцям Чехословаччини. Тому наступний успіх письменника, якого він зазнав
романом «Тріщать криги» (1957), був цілковито закономірним. В ньому автор
спробував вже панораматично зобразити гострі соціальні, моральні, політичні і
конфесійні протиріччя українського села Пряшівщини, коли воно, після
комуністичного перевороту 1948, розпочало змінюватися із старого на модерне
село: ламалися старі традиції мислення, моралі, господарювання, а виникали нові:
з труднощами, зі значним протистоянням старих сил і політичних структур, коли
мінялися пріоритети життя, політичні партії тощо. Все відбувалось раптово і автор
намагається подати події правдиво, використовуючи свій талант. Симпатії
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письменника були на боці того нового, що народжувалось у селі. Він показав, як
різко і болюче відбувався цей процес, коли тріщали старі криги моралі і
зароджувалися нові плани.
Роман «Тріщать криги» був найуспішнішим твором Шмайди, то й не дивно, що
книгу було перекладено на словацьку мову під назвою „Púkajú ľady“(1959). Саме
цей роман Шмайди був першим і одиноким романом на таку тему в словацькій і
чеській літературах, він, навіть, став джерелом для написання кіно-сценарія, але
до його екранізації не дійшло.
Окрилений успіхом, Михайло Шмайда задумав створити трилогію «Лемки» і вже
1965 р. вийшла перша книга, під назвою, «Корчмарський слуга». На жаль, планам
письменника перешкодила окупація Чехо-Словаччини 1968 р. совєтським
військом, внаслідок чого був припинений демократичний розвиток країни.
Оскільки письменник не підтримав окупацію країни, то його звільнили з праці в
музею, зі Спілки словацьких письменників і заборонили публікувати будь-які
твори, чи листи. Його було цілковито виключили з українського культурного життя
на наступні понад 20 років.
Та все ж, ще до втрати праці та заборони публікувати, появилася повість Шмайди
«Роз’їзди” (1969), яка не тільки в українській літературі Пряшівщини, але й
літературах тодішньої Чехо-Словаччини, показала життя українського селянина
(та селянина тодішньої республіки) з іншого боку, ніж його показували досі.
Повість подає картини, які зміни в українське село принесла зі собою побудова
Металургійного комбінату у східнословацькому місті Кошіце.
Робітників щотижня автобусами завозили на будівництво і щосуботи привозили
додому. Літературний критик М.Роман, зазначає, що: « Вони протягом тижня були
робітниками, а в суботу-неділю селянами. Місто ламало, іноді навіть калічило їх
психіку, їх почуття, мораль, національну свідомість; вони довго не втрачали своєї
селянської моралі та ще не прийняли міську, чи робітничу... Насправді чимало
наших людей, селян внаслідок індустріалізації краю втратило, чи загубило свою
русько-українську національну ідентичність, стали словаками».
У 1948 році Шмайда дебютував у часописі «Колокольчик-Дзвіночок», потім
друкувався в журналах «Дружно вперед», «Дукля». Він – автор першої частини
трилогії «Лемки» - повісті «Корчмарський слуга» (1965), романів «Тріщать криги»
(1958), «Роз’їзди», повісті «Паразити» (1953), збірки оповідань «В’язка ключів»
(1956), збірки новел «Ебенова шкатулка» (2000). Відомий український поет Ігор
Качуровський порівнював декотрі новели Шмайди з творами Ч.Діккенса та
О.Генрі, що є свідченням постійного росту письменницьких здібностей Шмайди.
Зміни, які відбулись з Михайлом Шмайдою-письменником за період його
відсутности в українській літературі Словаччини (1968-1993), читач знайде у
психологічній повісті «Росколота душа» (2004), яку можна вважати вершиною його
творчости. Вона є незвичайним твором не тільки у творчому доробку
письменника, але й в українській літературі Пряшівщини. Літературні критики
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підкреслюють не тільки тематику твору, але й глибокий психологізм, філософську
й гуманістичну позицію автора, шукання правди, справедливости, добра,
шукання відповіді на різні питання життя і світу взагалі; захист людей, які
шукають свободу слова, руху, віру в Бога; засудження тоталітарного режиму,
захоплення красою карпатської природи, рідним словом, звичаями тощо.
Шмайда вдало обрав головного героя повісти «Росколота душа» Віктора
Барнашевича, сина греко-католицького священика, якого тоталітарний режим
заслав із підбескидського села у Чехію, де він був змушений працювати й жити з
худобою. Цей твір Михайла Шмайди є доказом росту й дозрівання його творчости,
доказом того, що талант людини можна «пригальмувати», затримати, але він
дозріє, якщо людину не знищили.
Твори і діяльність М. Шмайди були оцінені міжнародними преміями, а саме
літературною Премією ім. Богдана Нестора Лепкого, Премією мистецтва
Европейського Союзу (це перший член Спілки словацьких письменників) та
Державним орденом «Прібінов кріж» від Президента Словаччини (це перший
русин-українець, нагороджений таким орденом).
У 2015 р. в Мюнхені вийшла його остання книга «Балади».
30 квітня 2017 р. у Братиславі пішов у кращий світ 96-річний Михайло Шмайда,
український письменник Словаччини, краєзнавець, дослідник лемківського
фольклору, борець за права людини. Творчий доробок Шмайди міг бути значно
більшим, коли б його творчий розвиток не затримав тоталітарний комуністичний
режим на повних 25 років.

https://zakarpattya.net.ua/Special/206865-Pershyi-lemko-tvorchist-iakoho-vyznalyv-IEvropeiskomu-Soiuzi-
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Ярослава Величко. Сторінками «Чарівної Криниці»
Зі спогадів Івана Красовського (1927-2014), історика, одного із засновників
Товариства «Лемківщина», завідувача науковим відділом Музею народної
архітектури та побуту.

Лемківське село Дошна… Оточене з усіх сторін горами, воно наче потопало в
зелені вишневих і яблуневих садів. З-поза дерев визирали смугасті чепурні
дерев’яні хижі, стіни яких вдосталь надивилися на людське горе і радість, сміх і
сльози. Від віків тут народжувалися, росли, вінчалися, ґаздували і тут же
спочивали вічним сном.
Здавалося, що гори та дрімучі ліси назавжди закрили в своїх обіймах оцю
мальовничу долину і не випустять жодної живої душі в інший, широкий світ.
Село дихало власним, трохи таємничим життям. Життям ― повним простої
селянської лірики, щирої та непідробної ніжности…
*
Літо 1941 року закінчувалося. Сільська дітвора підняла над річкою такий лемент і
гамір, ніби намагалася цим способом відстрашити осінь. Малечі було шкода
надовго прощатися з прохолодною водою гірської річки, а тому так завзято
плескалися у хвилях.
Лише мені було якось ніяково. Сьогодні мушу покинути рідне село і поїхати на
навчання в учительську семінарію до Криниці. Двісті кілометрів… Внутрішній
голос нашіптував: «Радіти треба. Ти перший із села поїдеш так далеко в
українську школу. Ще й поїздом…».
Жадоба до навчання поступово перемогла почуття страху. Добре, що поїдемо
удвох зі шкільним товаришем із сусіднього села Степаном…
*
― Ваню, Ваню, та под юж домів!
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Дрижачими, спрацьованими руками мати укладала в дерев’яний куферок
полатану, але чисту білизну, штанці, гуньку, буханець хліба, горнятко масла…
― І таке мале ― у світ, ― схлипувала.
Нишком і я витирав очі.
― Но ид, ид, ― ледве чутно сказав батько, беручи куферок.
Ще один теплий поцілунок матері.
*
Повільно стогнав паровоз, випускаючи хмари диму і пари. Минали ліси, села,
містечка. За синім туманом сховалися знайомі гори і рідне село. На душі важко.
Змінюються краєвиди зеленої Лемківщини. Землю повільно сповивають вечірні
сутінки. Поїзд мчить на захід.
*
У нічній пітьмі вирисовувався силует будівлі вузлової станції Струже. Щойно
вранці зможемо поїхати в дальшу дорогу іншим поїздом. Через дірки грубих
полотняних штанят відчутно пробивається холод.
В залі очікування темно і тому зморює сон. Поруч присіла струнка, білява дівчина,
зодягнена по-міському. Допитливо споглядала на нас.
― Куди це ви їдете, хлопчики?
― Вчитися. До Криниці.
― Самі, без батьків?
― Та грошей не мають. І часу обмаль…
Наша співбесідниця усміхнулася. Поступово її лице споважніло. Здавалося,
задрімала.
Спокій пасажирів порушили двері, солдатські кроки, брязкіт зброї. Скрипнули
двері. Німці!
― Документи. Шнель!
― Ми в школу їдемо.
― А квитки є?
― Ще не продавали…
Підійшов ще один солдат.
Щось швидко і сердито заговорив, повторюючи слово «арбайтен». Справа
ускладнювалася. Всі знали, що німці ловлять підлітків і молодь та силоміць
вивозять до Німеччини. Такою була їхня сьогоднішня місія.
Наша сусідка раптом піднялася і без вагання подала солдату «кенкарту».
― Ці хлопці насправді їдуть до школи. Зі мною.
Німець уважно приглядався то до документів, то до дівчини. Її великі ясні очі
звузились, чорні брови ледь тремтіли від хвилювання.
― Наталія Волошинська… Чи вчителька?
― Так.
Солдати відійшли. Дівчина повільно сіла на попереднє місце. На її блідому обличчі
сяяла усмішка.
Хотілося обняти незнайому, як добру, рідну сестру…
*
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Їхали в одному вагоні. За вікном маячіли щораз вищі гори, окутані ранковим
туманом. Позаду Новий Санч, Жеґестів, мальовнича Мушина. Краєвид настільки
захоплюючий, що не хочеться відривати очей від шиби. Зрідка споглядаю на
незнайому дівчину. Хотілося бути її учнем. І яку ж велику радість принесла нам
дальша розмова!
Насправді, вона ― наша майбутня вчителька.
*
Криниця… Цей прекрасний куток природи годі описати. Навкруги гори, покриті
вічно зеленими лісами, а в долині ― немов якийсь чарівник розсипав море
різнокольорових самоцвітів. Усе дивне: і вілли, і яскраві реклами, і килими квітів,
і асфальт, і коні з ґумовими підковами…
Зустрів нас вихователь гуртожитку (бурси).
― Учнів привезла.
― Та що Ви! В бурсі місць немає…
В очах учительки блиснули сльозинки. Вихователь помітив це.
― Добре. Хай залишаються, ― буркнув після короткого вагання, але директора
будете вмовляти Ви.
*
― Чи вірите, ― звернувся наступного дня директор школи до вчительки, ― що ці
малюки будуть добре вчитися?
― Не тільки вірю, але й переконана в цьому. Вони дуже кмітливі і мають жадобу
науки в українській школі.
Так почалося наше нове життя, повне несподіванок, радості і горя. Війна. Голод і
холод. Ми терпіли і вчилися.
(Чарівна Криниця. Мемуарне видання. Документи, спогади, есеї, роздуми.
Упорядники О. Величко, Я. Величко. ― Львів, 2014)
На світлинах:
Іван Красовський – учень УУС
Учителька Наталія Волошинська
За публікацією Слави Величко у Фейсбуці:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100052101726353&sk=friends_mutual
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«Обличчя Лемківщини». Мар’я Чайківска, з дому Припутень,
з Лелюхова
Музейний комплекс «Лемківське село»:З МУЗЕЙНИХ НАУКОВИХ ЕКСПЕДИЦІЙ

Витаме високоповажне товарыство! Ци мате хвыльку часу до нашой бесіди
през компутер? Добрі. Як прешов понеділыско? До пятничкы іщык далеко, нє? Ну
то на добрий початок мусите зарядыти себе добрым гумором, зогріти ся
лемківскым огником. І хтовди піде шытко, як по маселку. Бо што то сут нашы
клопоты… Выскладайте си до порядку в голові: хыжы сут, всяди тепліцько, їдла
нівроку Пан Біг дає, здравля тиж менше-веце. Лем ся пильнуйте і фертык!
Бо як спомню си оповіді діда о митарствах преселіня родычів, о тим голоді і
хоротах, што обсіли бідних Лемків, як пархы, то наше жытя здає ся райом на
землі.
На такий фільозофский лад настроїла мі оповід барз мудрой і поважной
Лемкыні Мар’ї Чайківской з Білокрыници, што близ Підгаєц.
Мали зме приємнист бесідувати з том красном женом і вислухати пресыпану
веселима прыповідками, тяжкыма спомынами, милими лемківскому серцю
пісьнями мудру бесіду о нелегкім жытю Мар’ї Прыпутень з Лелюхова
Новосандецкого повіту. І
Просиме до чытаня.
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І традицыйно печеме ся о вашым здравічку: ци наготували си ГАРБАТКЫ?
Гнес додайте си ґу ней кусічко м’яткы ци мелісы, жебы не денервувати ся на
прыкры трафункы будености. Лябнете си того ліку - і шытко буде по-хырбеті
(опріч лемківского).
То просиме до зазнакомліня зо шварном Лемкыньом в музейовим заголовку
«Обличчя Лемківщини».
Народилася Марися у 1934 році в родині солтиса Янка Припутня і Мар’ї, з
дому Капустінська. В сім`ї було багато дітей: Василій, Йосафат, Юрко,Іля, Уля,
Ганя і наймолодша Мар’я.
Батько 15 років був на заробітках в Америці. Працював на вугільних
копальнях. Приїхавши з Америки, побудував цегляну хату.пані Марія дотепер
пам’ятає кількість кімнат і навіть кількість сходинок до неї. Їх було рівно дев’ять.
В кухні стояли гарні вирізьблені креденси, шафка, на стінах висіли дуже
гарні тарілки з квітами, що куплялися у словацьких ремісників, які приїжджали
до села.
Сім’я була заможною, мали велику газдівку: 4 корови, 2 воли, вівці, кури,
гуси. Коней не мали, у полі більше волами робили, бо ними легше було по горах
йти.
Вівці випасав югас (спеціально навчена людина), а люди платили йому
гроші. Вже ближче до зими забирали в нього заготовлений сир.
Батько Янко був освідченим, вмів читати і люди обрали його солтисом на
довгі 15 років, аж до виселення.
Вдома була дисципліна, де кожна дитина мала свої обов`язки: Мар’я пасла
гуси, старші дівчата з мамою і татом ходили в поле, доїли корови вміли прясти та
шити, старший Юрко пас корови. Поки приходили старші з поля, молодша Мар`я
мала почистити картоплю, розпалити в печі, бо як прийдуть, щоб мали що їсти.
З оповідей Лемкині:
«…Вечурки. Які то спомини... Після того, як попоралися в хаті та біля господарки старші дівчата ходили на них. Мене на вечірки не допускали, бо була ще мала.
Дівчата йшли із куделями і мали свою компанію: молодші мали своїх фраїрів, а
старші своїх. Вечірки проводили кожний вечір в іншій хаті. В хаті могло
збиратися до 10 дівчат. І хлопці також приходили, були і словацькі фраїри. Часто
на вечірках парубки робили дівчатам збитки: на криву середу криво різали з
куделі, а в палений вівторок – палили. З того було багато сміху. На вечірках
дівчата були до 11 години, до півночі мали бути вдома. Коли дівчині
виповнювалось 14-15 років, тоді вона могла йти на вечірки».
Хоча пройшло багато років, проте Мар`я добре пам`ятає, як хотілося їй
приєднатися до цього веселого гамірного гурту. А з яким вогником в очах жінка
згадує про традиції в Лелюхові!
«…На Русаля хлопець йшов до лісу і рубав найвищу сосну. Зрізав чубок і
прикрашав різними пантліками і закопував під хатою, де жила дівчина. Вдома
могло бути нараз і по два таких дерева. А пастухи на Русаля брали палюнку і
робили на полі гостину».
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Зі сльозами на очах жінка пригадує події виселення у 1946 році.
«…Мені тоді було 12 років. Поляки дали нам тиждень, щоб вибратися.
Казали, що такий закон і всі мусять йти, а хто не захоче, того спалять.
Взяли шафу та одяг. Фіри запрягли коровами. В той день, що нас виселяли,
в печі допікався хліб. Мама і просила, і плакала, але нам не дали його в дорогу
взяти. Свої пожитки складали на фіру, а поляки їх скидали назад. Покрали в нас
кури, свиню.
Фірами до Санча їхали цілу ніч. Там цілий тиждень чекали на поїзд. На
станції нас знов обікрали. Ми були голодні. З дому взяли пецик, розпалили вогонь,
щоб зварити ґрулі, та прийшли поляки і перекинули нам той пецик. Збиткувалися
з нас.
То був грудень, на дворі сніг, мороз. Товарняк, в якому їхали, був дирявий.
Картопля в мішках замерзла. Корови мичали голодні. В вагони грузили людей і
худобу разом. У одному вагоні було по кілька сімей. Потім нас привезли до Хирова
і залишили на два тижні. Наступна зупинка була в Потуторах. На дворі падав сніг
з дощем. На станції нас розмістили в одній кімнаті, де було холодно. Ми палили
меблі, щоб зварити їсти і зігрітися. Їли хліб і пили молоко. В Потуторах чекали знов
дві неділі.
Поселили нас в хату без вікон і дверей, тільки щури бігали. Кухні не було. Ми
мерзли, не мали що їсти. Батько ходив скаржитися до голови сільради, замісників.
Але нікому до нас не було діла. Місцеві питали, чого ми приїхали на їхню землю,
ображали нас.
Проте були добрі люди, які нам допомагали, приносили їсти. З Лелюхова ми
взяли з собою дві корови. Через голод в дорозі одна корова нам загинула. Одяг,
який з собою везли, весь промок. Ми розкинули його сушити, а вночі нас
обікрали. Сказали, що як пожаліємось, то будемо всі повішані і підпалили нам
хату.
Нас врятувало привезене з дому блискуче полотно і хустки, яких мама мала
багато. Я ходила з тими хустками попід хижі і вимінювала хустки на їду. Давали
по 10-20 картоплин. ..».
Отаке нелегке жытя судилося Мар’ї Чайківскій з Лелюхова. І хоц корені
родыни Янка Прыпутня пущени юж в Білокрыници, нераз їй ся гвыжат, як скаче
малим дівчатком по тих дев’яти східцьох отцовой хыжы і рахує дни-рокы, коли
мож буде зазирнути на тоти весело-потаємни сходыни – ВЕЧУРКЫ..
Дай вам Боже здравля, дорога пані Марысю, за Вашы спомыни, за нашу
лемківску памнят!!! Най ся вам веде!
А в тебе, Лемку, готови куделі до вечурок?
Помний своі корені!
На тим слові оставайте нам здорови.
Трымайме ся купы!!!
Ваш музей.
https://www.facebook.com/monmuzej/
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Павла Богдана нагороджено Золотою плакетою Словацької
Республіки та Пам’ятним листом
Уповноважений представник Уряду Словацької Республіки у справах
національних меншин Ласло Буковський (László Bukovszky) нагородив Золотою
плакетою Словацької Республіки та Пам’ятним листом заступника голови
Центральної Ради Союзу Русинів Павла Богдана з нагоди його життєвого ювілею –
70-річчя.
Урочистий акт відбувся 18 грудня 2020 року в Пряшеві. Ласло Буковський
наголосив, зокрема, на роботі, яку виконав Павло Богдан у справі захисту і
розвитку ідентичності української національної меншини. Більше 10 років Павло
Богдан представляє інтереси русинів-українців у Комітеті у справах національних
меншин та етнічних груп, який є постійно діючим дорадчим органом Уряду
Словацької Республіки.
«Нове життя», двотижневик СРУСР, №1, 15.01.2021.

Івану ЛАБІ – 80!
Славний 80-літній ювілей відсвяткував Іван Лаба – український громадськокультурний діяч у Словаччині, невтомний багатолітній подвижник світової
української лемківсько-русинської спільноти.
Іван Лаба очолював Світову федерацію українських лемківських об’єднань у
2010-2012 роках, багато років був членом Президії СФУЛО. У 1999–2009 він був
головою Центральної ради Союзу русинів-українців Словаччини в Пряшеві;
водночас – членом Ради уряду Словаччини у справах національних меншин та
етнічних груп і Міжурядової словацько-української комісії з питань національних
меншин, шкіл, культурних та наукових контактів. У 1990–1994 роках був головою
Регіональної ради Союзу русинів-українців Словаччини в Гуменному.
З нагоди світлого 80-літнього ювілею СФУЛО висловлює пану Івану Лабі
глибоку вдячність за його подвижницьку працю на українській громадськокультурній ниві в Словаччині й у світі та просить прийняти найщиріші вітання та
побажання міцного здоров’я, духовної наснаги, родинного щастя і многих
благословенних літ!
За значний внесок у діяльність світової української лемківсько-русинської
спільноти та з нагоди ювілею Президія Світової федерації українських
лемківських об’єднань нагородила Івана Лабу Почесним ювілейним іменним
нагрудним знаком СФУЛО «Івану Лабі – 80».
Народився Іван Лаба 3 червня 1940 року в селі Вирава, нині
Меджилабірецького округу, що у Словаччині. У 1988 році закінчив Інститут у
справах національних комітетів у Братиславі. Від 1961 учителював; у1965-1990
роках працював на керівних посадах у культурно-освітніх установах у
Гуменському і Снинському округах. Брав активну участь у заснуванні низки
колективів і фестивалів народної художньої самодіяльності та збереженні
пам’яток культури в українських селах Словаччини. Заслужений працівник
культури Словаччини (1989). У 2006 році нагороджений Орденом «За заслуги» 3-го
ступеня.
Ярослава Галик, голова СФУЛО
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Максим Маслей – невтомний подвижник лемківської справи

Максим Маслей – співзасновник і член Президії СФУЛО, багаторічний
активний учасник Об’єднання Лемків Канади (ОЛК), колишній довголітній член
Комісії Людських і Громадянських Прав СКУ, нагороджений Світовим Конґресом
Українців медаллю св. Володимира Великого (2018), самовідданий подвижник в
боротьбі за права українців, вигнаних із Закерзоння внаслідок злочинної «Акції
«Вісла» 1947 р., невтомний трудівник задля збереження культурної спадщини
Лемківщини, засновник і куратор Музею лемківської спадщини ім. Юліяна
Тарновича-Бескида. І нині він активно трудиться на лемківській ниві, адже він є
членом Президії СФУЛО та член Управи ОЛ Канади.
Максим Маслей (Maximilian Masley) народився 23 жовтня 1937 року в селі
Берест повіту Новий Санч, на Західній Лемківщині біля Криниці, в родині
автохтонних українців-лемків, які віками проживали на тих землях. В 1947 році
разом з ріднею був депортований у злочинній «Акції «Вісла» на понімецькі землі в
розпорошення поміж польським населенням у повіт Всхова Зеленогірського
воєводства. Тут був цілковито позбавлений українського шкільництва та
вживання рідної мови поза власним помешканням в середовищі сильно
антиукраїнськім. Матуру завершив у гімназії у Всхові в 1956 році і поступив на
механічний факультет політехніки у Вроцлаві. Факультет завершив у 1961 році з
дипломом магістра інженера-механіка.
У Вроцлаві вперше зустрічає початки організації офіційного українського
суспільно-культурного відродження та церкви. Вступає до Українського
Суспільного-Культурного Товариства. Бере активну участь у танцювальному
гуртку, який успішно показує українські танці для загальної публіки у цілій
Польщі. В 1966 році був обраний заступником голови Воєводського Правління
УСКТ у Вроцлаві, а з часом виконує обов’язки голови цього Правління. В 1968
став співзасновником Комісії історичної при Воєводському правлінні УСКТ. У
травні 1971 року редагує і висилає петицію до центральних партійних і урядових
установ Польщі в обороні української меншини, що спричиняється до його
усунення з УСКТ та підданню дискримінації і судовим процесам.
В 1972 році виїжджає з ріднею на відпустку до Канади, де залишається на
постійне проживання. Тут уже в наступному році вступає до Об’єднання Лемків
Канади, співорганізує Крайову Управу і в 1977 році обирається її головою на дві
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каденції. В рядах ОЛК постійно і активно працює до сьогодні, особливо у протидії
наслідкам «Акції «Вісла» 1947 року. В 1986 році став головним засновником Музею
лемківської спадщини ім. Юліяна Тарновича і до сьогодні є його куратором. Від
2000 року впродовж 15 років працював у Комісії Людських і Громадянських Прав
Світового Конґресу Українців. На професійній ниві Максим Маслей працював як
інженер конструктор та дослідник нових розв’язок та менеджменті.
Від імені Об’єднання Лемків Канади п. Максим Маслей ініціював,
співорганізував і активною працею підтримував та допомагав, та й до сьогодні
продовжує підтримувати низку проектів у структурах СКУ, КУК, СФУЛО, ОЛК або
приватно в українській діаспорі.
Список проектів і досягнень, у яких працював п. Максим Маслей в
українській діаспорі за останні 50 літ, є дуже довгий, а до головних із них
відносяться наступні:
• Відзначення чергових роковин злочинної «Акції «Вісла» в Торонто.
• Петиція до Канадського Парламенту за звільнення українського дисидента
Миколи Горбаля з ув’язнення у сов’єтській тюрмі i візит Миколи Горбаля до
Торонто після його звільнення з тюрми.
• Проект засудження «Акції «Вісла» у Міжнародному Суді в Гаазі.
• Щорічні Лемківські Ватри, організовані ОЛК впродовж останніх 33-ох років.
• 45-літня постійна праця в ОЛК на підтримку різноманітних культурних,
історичних, політичних і громадських українських проектів.
• Багатолітня підтримка і праця задля участі ОЛК на щорічних Українських
Фестивалях в Торонто (BWVUF), включаючи представлення історії і культури
Лемківщини на цьогорічному фестивалі BWVUF 2018.
• Підтримка і допомога у рамках СФУЛО-ОЛК в організації Міжнародної науковопрактичної конференції на тему: «Суспільно-історична та політико-правова оцінка
тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»,
проведеної СФУЛО у Львові 7 вересня 2018 р.
• Ко-ініціатор і ко-фундатор проекту встановлення пам’яткової таблиці
Заслуженому лікареві Криниці, доктору Смолінському в Криниці (2018).
Зичимо Вам, пане Максиме, міцного здоров’я, великого родинного щастя,
дальшої успішної праці для світової української лемківської спільноти,
невичерпної енергії на многії і благії літа!

Ярослава Галик,
Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань
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До 120-річчя з дня народження Володимира Кубійовича
Володимир Кубійович – український історик,
географ,
енциклопедист,
видавець,
громадськополітичний діяч. Організатор видання та головний
редактор
«Енциклопедії
українознавства»
та
фундаментальної праці «Географія українських і
сумежних земель», монографії «Етнічні групи південнозахідної України» (1983).
Народився 23 вересня 1900 у Новому Санчі на
Західній Лемківщині в українсько-польській родині. Був
охрещений у греко-католицькій церкві лемківського
села Матієва. Роль батька, русина з Городенківщини,
була
визначальною
у
формуванні
Володимира
Кубійовича як українця та греко-католика.
Навчався в народній школі та гімназії Нового Санча. У 1918-му та 1919–
1923 рр. навчався в Ягеллонському університеті в Кракові. Під час війни в
Галичині у 1918–1919 рр. служив артилеристом в Українській Галицькій армії.
У 1928–1939 рр. — доцент Краківського (Яґеллонського) університету.
Займався вивченням українських етнічних земель у складі Польщі, ЧехоСловаччини та Румунії. 27-28 вересня 1929 у Львові відбувся перший Український
з'їзд учителів географії, дійсним головою Президії було обрано доктора В.
Кубійовича.
З 1931 року — дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка, голова
його географічної секції. Як видатний географ брав участь у міжнародних
наукових конгресах у Празі (1932), Варшаві (1934) і Болгарії (1936), де виступав з
доповідями. У 1939 – 1940 рр. — професор УВУ (Український вільний університет)
у Празі.
Як активний учасник українського національно-визвольного руху і щирий
український патріот, проф. В. Кубійович в середині квітня 1940 року очолив УЦК
(Український центральний комітет) у Кракові (був головою до 1944 р.), який
координував діяльність українських громадсько-культурних організацій у генералгубернаторстві (Краків був її адміністраційним центром).
Після Другої світової війни жив у еміграції в Німеччині і Франції,
займаючись переважно науковою діяльністю. У 1947 – 1951 рр. — генеральний
секретар НТШ, з 1952 — голова НТШ у Європі. Автор понад 80 наукових праць з
географії України: «Територія і людність українських земель» (1935), «Атлас
України і сумежних країв» (1937), «Географія українських і сумежних земель»
(1938, 1943), «Українські етнічні групи Галичини» (1953) та ін.
Головний редактор «Енциклопедії українознавства» ( Париж — Нью-Йорк ,
1955—1984) та «Encyclopedia of Ukraine» (Торонто, Баффало, Лондон, 1984—1985),
Ukraine. A Concise Encyclopaedia (Торонто).
Помер 2 листопада 1985 р. у Сарселі (Франція), на 86-му році життя.
https://upa75ua.blogspot.com/2020/09/23-1900.html?m=1&fbclid=IwAR3O9Sv3V-_
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Світлій пам’яті Анни Кісіль
Відійшла до вічності Анна КІСІЛЬ.
Велика Українка з добрим серцем і
глибокою душею...
Анна Кісіль була другим заступником
Президента Світового Конґресу Українців,
Президенткою
Світової
федерації
українських
жіночих
організацій,
Президенткою ГО «Четверта хвиля», членом
Ради
директорів
Світового
конгресу
українців,
членом
Ради
директорів
Конгресу українців Канади, працьовита
підприємиця і щира меценатка… Але
насамперед добра і мудра Людина…
СФУЛО висловлює найсердечніші співчуття
родині. Сумуємо разом з Вами і з
українцями цілого світу.
Світла і вічна їй пам’ять!
https://svitua.org/2020/11/17/vidijshla-uzasvity-vidoma-diyachka-ukrayinskoyi-

Відійшла у засвіти Марія БАЙКО.
Видатна українська лемківська співачка,
Народна артистка України, професор
Львівської національної музичної академії
ім. М. В. Лисенка.
Учасниця відомого вокального тріо сестер
Байко. Родом з Яблониці, з Лемківщини.
Наш чарівний соловейко, наша лемківська
радість і гордість. Наш світлий промінчик у
темряві десятків літ про лемків, коли тільки
«співаночки» сестер Байко будили в серцях
надію на відродження.
Сумна і непоправна втрата для світової
лемківської української спільноти, для всієї
української культури.
Світова
федерація
українських
лемківських об’єднань із глибоким сумом
висловлює найщиріші співчуття родині та
близьким покійної Марії. Вклоняємося її
відданій невтомній праці, її таланту, її
прекрасній пісні, яка обірвалася на землі,
але вічно лунатиме в райських садах.
Вічна і світла пам’ять!
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Володимир Одрехівський:

Відійшла у вічність моя мама, українська співачка Марія Байко
Марія Байко - українська концертно-камерна співачка (ліричне сопрано). Лауреат
Всесвітнього фестивалю молоді і студентів (Москва, 1957). Лауреат Національної
премії України ім. Т. Шевченка (1976). Народна артистка України (1979).
Професор кафедри сольного співу Львівської консерваторії ім. М. Лисенка (1982).
Вокальну освіту здобула у Львівському музпедучилищі ім. Ф. Колесси (1948-1952)
та Львівській консерваторії ім. М. Лисенка (1953-1958) у класі О. Бандрівської.
Паралельно закінчила курс бандури у класі B. Герасименка.
З 1958 року виступає з сольними концертами та як солістка Львівської філармонії
у складі терцету сестер Байко (Даниїла, Марія, Ніна).
Репертуар Марії Байко – це українські народні пісні та романси (Д. Січинський, О.
та Н. Нижанківські, Я. Лопатинський, М. Лисенко, C.Людкевич, В. Барвінський,
М. Колесса, А. Кос-Анатольський, Р. Сімович, М. Скорик, І. Соневицький, Б.
Фільц), твори зарубіжних композиторів, таких як Б. Барток, А. Дворжак, К.
Шимоновський, Й. Брамс, Р. Шуман, Е. Гріг та інші.
Активно виступала з концертами як солістка, так і у складі терцету сестер Байко в
Україні, республіках колишнього СРСР, за кордоном у Європі, США, Канаді тощо.
Як солістка Марія Байко записала три пластинки «Співає Марія Байко», «Пісні
Франкового краю», «О, не забудь» (старовинні романси), компакт-диск
«Співаночки мої», із сестрами Байко - п’ять пластинок та компакт-диск «Співають
сестри Байко».
Відзначена численними державними нагородами та відзнаками: орден «Знак
Пошани», медаль «За трудову відзнаку», почесні звання «Заслужений артист
України» та «Народний артист України», лауреат Національної премії України ім. Т.
Шевченка, «Орден княгині Ольги».
Кращі випускники: Г. Чорноба, В. Сліпак, Л. Кондрашевська, М. Зубанич, Н.
Петренко, С. Фрадіна, І. Попович.
Вічна і світла пам’ять!
https://www.facebook.com/volodymyr.odrekhivskyi
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ПУБЛІКАЦІЇ
Ярослава Галик

Гібридні методи примусу до виселення українців з
Лемківщини до УРСР у січні-серпні
серпні 1945 року
9 вересня 2020-го року минуло 76 років від
початку тотального вигнання етнічних українців з
Лемківщини,
Холмщини,
Надсяння,
Південного
Підляшшя, Західної Бойківщини до УРСР та в північно
північнозахідні регіони Польщі, яке відбувалося поетапно
впродовж 1944-1951
1944
років.
Також у цьому році виповнюється 75 років від виселення українців, зокрема
і з Лемківщини, 1945-го
го року. Адже впродовж 1944-1946
1946 років відбувалося масове
примусове виселення до СРСР корінного українського населення ((482880 осіб) із
споконвічних українських земель, які відійшли до Польщі, під гібридною назвою
«евакуація» на підставі Угоди між Урядом Української Радянської Соціалістичної
Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення про евакуацію
українського населення з території Польщі і польських громадян з території
УРСР від 9 вересня 1944 року. (Далі – Угода). (19)
Акція досі трактується як добровільне переселення,, бо законодавчо в Україні
не визнано її примусовим виселенням, депортацією. Проте всупереч усім
твердженням
енням про «добровільність» цієї акції, факти свідчать про її жорстоку
примусовість. «Від самого початку переселення було порушено умову
добровільності. Акція не була результатом вільного волевияву українського народу,
а навпаки - здійснювалася всупереч його
його волі й супроводжувалася насиллям». (2)
Тому вважаю актуальним зупинитися більш докладно на виселенні з
Лемківщини в першій половині 1945 року, бо якраз цей період багато дослідників
визначають як добровільний, коли до людей начебто не застосовувалося жодного
примусу, навіть «посередньо».
«Евакуація є добровільною і тому примус не може бути застосований ні
прямо, ні посередньо». – зазначено в статті 1 вищезазначеної Угоди.
Проте таким його можна назвати «тільки в теорії», як пише І. Гвать. (7,
с.242) «В практиці проти населення застосовано всі можливі засоби натиску,
включно з фізичним насиллям, щоб змусити людей покинути свої хати й села і
переселитися до СССР». Отже, які ж опосередковані, гібридні методи примусу
використовувалися супроти лемків-українців,
лемків
ів, спробуємо розглянути.
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Після підписання Угоди на Лемківщині восени 1944 року розпочалася
активна діяльність репатріаційних польсько-радянських комісій. Територія
Лемківщини була поділена на 4 райони: «Новий Санч», «Горлиця», «Ясло», «Сянік».
Найраніше акція переселення розпочалася в районі Сянік – в листопаді 1944
року. До кінця 1944 року виїхали до УРСР 19899 українців переважно з
Холмщини (13169 осіб), і тільки 6730 осіб з інших районів. «Але чи добровільно
вони виїжджали? Це були переважно мешканці кількадесяти українських сіл на
Холмщині й Грубешівщині, спалених і спацифікованих навесні й улітку 1944 р.
частинами Армії Крайової і Селянських Батальйонів», – говорить Євген Місило. – У
їхньому випадку це була втеча від неминучої смерті від рук поляків». (16, с. 12)
Роман Кабачій це називає «страхом перед майбутнім». (11, с. 127)
Акція мала тривати з 15 жовтня 1944 року, спершу до 1 січня, а потім до до
1 лютого 1945 року. За цей період було виселено до УРСР всього 70 тис. українців
(за М. Труханом – 63 тис. осіб – авт.) з цілої Польщі замість 400 тис., про що
доповів 13 лютого 1945 року під час засідання Ради Міністрів Тимчасового уряду
РП генеральний представник уряду РП з питань репатріації В. Вольський. Тобто
це був повний зрив переселення, і вище радянське керівництво почало вимагати
пояснень причин цього провалу. Стало очевидним, що потрібно запроваджувати
більш дійові важелі, щоб «спонукати» населення до переселення. (20, с. 154-156)
В результаті насамперед активізувалася діяльність польсько-радянських
репатріаційних комісій, у яких переважно працювали офіцери НКВС, тобто
представники каральних органів (18 заступників районних уповноважених). (20,
с. 131). У їхньому розпорядженні були місцева поліція, військо і локальна
адміністрація.
До їхньої компетенції входило «виявлення числа, місцезнаходження і
національності осіб, які підлягають евакуації, а також нагляд за їх реєстрацією»,
як вказано в Угоді, ст. 9. Вже тут виникає питання: чому треба виявляти,
відшукувати і ще й наглядати за тим, щоб зареєструвалися особи,
національність яких теж треба виявляти, бо вони підлягають евакуації. Де
тут добровільність? Добровільно самі особи повинні зголошуватися і
реєструватися.
А стаття 1 Угоди розкривала можливості для широких маніпуляцій при
виселенні: «Бажання евакуйованих може бути висловлено як усно, так і подано на
письмі». Усну згоду, за Інструкцією, підтверджував уповноважений. А як довести,
що господар не давав усної згоди на переселення? Це давало широке поле для
маніпуляцій.
Текст Угоди не було опубліковано, тільки Інструкції до виконання Угоди 21
вересня 1944 року, що також вносило бродіння серед населення і різночитання
можновладців.
Отже, комісії виявляли осіб української чи русинської національності,
вносили їх у списки, а потім різними методами примушували до т. зв. «евакуації».
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А чому «евакуація»? Від якої небезпеки? Евакуація також передбачає повернення,
а цього права українців позбавляли назавжди. Це ще один гібридний метод для
тиску на психологію людини: ні, це не вигнання, не виселення за національною
ознакою, навіть не переселення навіки, це просто евакуація… Цей термін
змінював уявлення людей про справжні причини переселення.
Терміни виселення порушувалися неодноразово, що свідчить про небажання
українців виїжджати з рідного краю.(20, с. 128)
Лемки опиралися цьому тиску, бо часто видавали себе за поляків чи римокатоликів або переписувалися на них. Це нерідко підтримували польські
чиновники і священики (зміна метрик з греко-католицьких на римо-католицькі,
що вважалося доказом польської національності). У Новосанчівському повіті
близько 5 тисяч лемків, інколи цілими селами (Чирна, також Королева Руська,
Богуша) перейшли на римо-католицький обряд. (10) (7)
Моєму дідові також пропонували переписатися на поляка як війту і
залишитися. Проте коли він не погодився, то було поставлено перед ним питання
відмови від війтівства, що дід і зробив. Далі почався тиск на громаду про те, що
хто впиратиметься від виїзду, тому відберуть маєток і виженуть з гір «без порток»,
а якщо виїдете, то вивезете все, і навіть виберете собі місце проживання. Все це
постійно бродило в суспільстві і викликало страх, тривогу і панічні настрої. «Все
одно ви виїдете!» – ця фраза повторювалася постійно, також у польських владних
коридорах, бо навіть моя мати розповідала, що коли дід повертався з ґміни, то
щоразу говорив бабі: «Вони все одно нас виженуть».
Комісіями здійснювався жорсткий нагляд і контроль за кількістю зголошень
на виїзд з інформуванням вищих інстанцій аж до Кремля. У повітах, де зголошень
було мало, проводилася додаткова «обробка» населення. Агітатори йшли від хати
до хати й індивідуально здійснювали психологічний тиск на свідомість заляканих
людей. Біднішим описували «ковбаси на плотах», багатим – принади українських
чорноземів і вільну працю у вільній країні серед українців без польського гніту.
Часто свідомо перекручувалися умови угоди, переступалися межі пропаганди з
метою натиску до згоди на виїзд. Нерідко лемки під тиском підписували заяви, а
потім їх анулювали або ухилялися від виїзду.
Агресивна агітація на виїзд була інтенсивною і дуже брехливою за
принципом «пряника-батога»: розписування великих переваг СРСР (землі -15 га,
родюча земля, багаті люди) і залякування (якщо не поїдете, вас всіх повбивають;
не поїдете по-доброму, то поїдете по-злому; рятуйтеся в радянському раю від
банд), а нерідко і під’юджуванням, посиленням неприязні до поляків. Також
проводилися численні агітаційно-пропагандистські збори. Крім усної пропаганди,
широко застосувалося використання відозв до українського населення, тисяч
листівок з закликом до «евакуації на батьківщину».
Це було ще однією великою брехнею, бо споконвічна батьківщина лемківавтохтонів була в Бескидах, і ця земля була історично українською.
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Одним з методів впливу на населення було створення гнітючої атмосфери
загальної тривоги, недовіри ( і до добровільності виїзду), колективного страху, що
виселять до СРСР всіх, а багатших на Сибір. Будь-яка чутка розросталася і
породжувала нові страхи. Тому при виїзді навіть мій дід, маючи до 25 га поля і
лісу, в страху перед розкуркуленням і Сибіром записав тільки 10 га поля і 5 га
лісу.
Проте вся ця масована пропаганда не давала очікуваного результату: лемки
ніяк не хотіли покидати своїх гір, особливо в страху перед колгоспами. Бо
верталися деякі переселенці 1939-1940 рр. і розповідали жахливі речі про
колгоспи і життя при совітах.
На 1 січня 1945 року заяв на виїзд від лемків не було.
Навесні 1945 року виїхала невелика група мешканців зруйнованих при
відступі німецьких військ та сусідніх сіл з районів Лупківського і Дукельського
перевалів (Дуклянщина, Короснянщина, частково Горлицький і Ясельський
повіти), господарства яких цілковито зруйнувала війна. Даху над головою і
допомоги не було, а в СРСР обіцяли. Це і було основною причиною виїзду, а не
вільний вибір. Це підтверджують і дослідження Р. Кабачія, який наводить
свідчення мешканки села Поляни, що «першими переселенцями з села були люди,
чиї домівки знищила війна». (11, с. 136)
Отже, навіть перші виселення не були добровільними, а під тиском певних
обставин, і також були жертвами спланованої маніпуляції. Їм надавали фальшиву
інформацію про ситуацію в СРСР, яку перевірити вони не могли.
«Всупереч існуючим досі поглядам, серед тих, хто виїжджав до УРСР у цей
період, порівняно невеликий відсоток складали українці з лівими поглядами», –
зауважує Місило. (16, с 15).
Також всупереч багатьом твердженням, «соціолог Квілецький цитуючи слова
представника адміністративної влади повіту Новий Санч писав: Лемки шукають
будь-якого приводу, щоб ухилитися від евакуації» (18, с. 13).
Тому польська влада взялася «допомогти» їм зробити «добровільний вибір». І
тут вже не гребувалося нічим.
Насамперед це були заходи адміністративного тиску:
1) заборона шкільництва українською мовою – відкриття шкіл непотрібне і
небажане;
2) утиски і заборона церкви як греко-католицької, так і православної;
3) позбавлення права українців на землю відповідно до земельної реформи
від 6 вересня 1944 року. У спеціальній інструкції для комітетів ПРП вказувалося:
«Ми повинні прагнути до того, щоб українське і білоруське населення
висловлювалося на користь своїх республік, і тому принципово не слід вміщувати
його у списки й наділяти землею». (16, с.13)
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4) податковий тиск: 4 листопада і 1 грудня 1944 року були видані
розпорядження про звільнення українців від сплати заборгованих і поточних
повинностей за умови підписання заяви на виїзд. Хто не зголосився до виїзду, мав
сплатити податки і обов’язкові поставки за поточний і минулий роки;
13 лютого 1945 року Тимчасовий уряд ПР ухвалив рішення про безумовне
стягнення обов’язкових натуральних поставок за 1944 і 1945 роки з українців, які
записалися, але ухилялися від виїзду. В розпорядженнях ряшівського воєводи
йшлося про «особливе обтяження українців всіма повинностями в галузі воєнних
поставок», що мало схилити українців «до переселення на схід». Але часто українці
готові були віддати останнє, тільки щоб їх не виселяли.
5) обов’язковий призив до війська до штрафних батальйонів і навіть арешт
українських чоловіків призивного віку, які не написали заяви на виїзд; (16, с. 14);
6) У квітні 1945 року Лемківщиною прокотилася хвиля арештів української
інтелігенції, священиків, авторитетних селян, яких під погрозами і тортурами
змушували підписувати оголошення на виїзд. Це деморалізувало населення краю,
вселяло непевність і страх перед арештом, послаблювало опір;
7) відсутність амністії для членів українського підпілля, які нерідко були
членами селянських родин;
8) створення через пресу збірного образу українців як націоналістів,
колаборантів, бандитів і вбивць, ворогів поляків і Польщі (преса). Поширювалося
твердження, що всі «чесні українці» їдуть до УРСР, а залишаються ті, хто
співпрацює з бандами УПА, тобто навішувалися ярлики: не виїжджаєш – бандит;
9) застосування у судочинстві різних вироків для поляків і українців за ту
саму провину: наприклад, за переховування зброї для українців – смертний
вирок, а для поляків – невеликі терміни;
10) заборона політичних українських партій, культурних осередків, закриття
кооперативів і ін.;
11) АК оголосила заборону українцям продавати майно (будівлі, поле),
полякам – його купувати з метою залишення його при виїзді до УРСР. (20, с. 144)
Існувало тисячі інших способів індивідуального тиску на господарів з боку
влади, аж до шантажу через дітей видуманими справами чи порушеннями.
Практикувалося підселення сімей евакуйованих поляків до українських родин (20,
с. 153). На цьому фоні загострювалися стосунки між поляками і українцями, які
ще вчора були на Лемківщині більш-менш сумирними.
«У кінці квітня 1945 рокудо ЦК КП(б)У надходили повідомлення про
загострення міжнаціональної ворожнечі в Горлицькому і Новосанчівському
повітах, у яких проживала значна частина лемківського населення. На думку
радянських представників, це сприяло «створенню сприятливих умов для
евакуації». «У квітні 1945 року радянські урядовці намагалися залучити до
переселення лемків Лемківський центральний комітет Робітничо-селянської партії,
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яка діяла в Горлицькому повіті. Зважаючи на його вплив серед лемків
Горлицького, Новосанчівського і Яслівського повітів, радянські райуповноважені
домовилися з комітетом про зосередження його діяльності на успішному
проведенні переселення лемків». (20, с. 161)
Та найстрашнішим чинником тиску на українців стали організовані напади
польського підпілля на українські села під гаслом «Українці за Сян!». Про кожен
такий напад з уст в уста передавалася інформація від села до села і сіяла страх
перед реальною смертю. Через прямі погрози і репресії створювалася загальна
атмосфера паніки і страху. Почалися вибіркові вбивства української інтелігенції
(вчителів, священиків, свідомих селян).
У лютому, березні й квітні 1945 року були проведені антиукраїнські збройні
акції польського підпілля і частин Корпусу Внутрішньої безпеки (напади банд,
планові пацифікації грабунки, знущання, масові вбивства ), що призвело до втечі
перед страхом смерті деяких сіл з повітів Коросно і Березів. У Павлокомі повіту
Березів 3.03.1945 замордовано 365 українців від старців до немовлят, у яких
перед вбивством перевіряли документи на підтвердження української
національності (16, с. 15). Так звану «відплатну акцію» на засадах колективної
відповідальності проводила диверсійна група ВіН під проводом «Вацлава».
Видавалися ці злочини за помсту за Волинь чи інші конфлікти.
Богдан Гук пише: «через Польську Республіку 1945 р. прокотилася
хвиля масових вбивств українців, які були її громадянами. Вона почалася в
січні і тривала до травня, охоплюючи територію від Сянока по Нисько.
Малковичі, Старе Місто, Лежайське, Пискоровичі, Дібча, Іскань,
Мацьковичі, Дубровиця-Велика, Радава, Тисова, Добра, Павлокома, Старий
Люблинець, Новий Люблинець, Гораєць, Слобода, Руська П’яткова, Руський
Явірник, Рушельчиці, Лубно, Ожанна, Бриська Воля, Жухів, Трійчиці,
Уйковичі, Скопів, Курилівка, Кульно, Солоне, Теплиці, Бахів, Березка,
Лежахів, Сурохів, Коритники, Воля-Кривецька, Середня, Старе Село,
Сівчина – це далеко не повний список сіл, які спливли тоді кров’ю.
Кількість жертв сягає 5000 чоловік». (8,9)
Радянські військові чи уповноважені не захищали українців від безчинства
польських бандитів, а лише наполягали на їх переїзді до СРСР: «Їдьте, бо ще гірше
буде!».
На Лемківщині зросла кількість різних грабіжницьких банд, до яких входили
шовіністично настроєні польські селяни, які прагнули збагатитися майном лемків,
деколи римо-католицькі священики (про що пише Лемкін). Банди нерідко були
створені з ініціативи НКВС, з участю Міліції Обивательської чи інших органів
безпеки. Цілі села ставали жертвами грабежів, мордувань і вбивств. Іноді
нападали цілеспрямовано на багатших авторитетних лемківських господарів або
війтів, які своїм прикладом проти виїзду стримували селян.
Свідчить очевидиця Іванна Дзюбінська з села Верхомля (Вірховня) Велика
повіту Новий Санч:
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«…На Йордан 1945 року в наше село прийшла Радянська Армія. Тоді й був
призначений уповноважений, який проводив агітаційну роботу з переселення
наших людей в УРСР. Але ніхто не хотів виїжджати. То «комісари» нас виразно
попередили, що якщо не хочете добровільно, то поїдете примусово. Та ще й
польські банди не переставали нас тероризувати.
Пригадую, як польська банда вночі напала на мого стрийка, який мав у селі
магазин. Всіх членів сім’ї поставили в одній кімнаті під стіну, спрямувавши на
них дула автоматів, і тримали до тих пір, допоки не повантажили на сани і фіри
весь товар з магазину і майно з хати. Стрийка дуже побили і примусили разом із
моїм братом Антоном відвезти все награбоване в ліс, де бандити мали свою базу.
Такі напади повторювались дуже часто, поки із села не виселили всіх людей.
В травні 1945 року дійшла черга виселення і нашої родини».
Селяни ночами переховувалися
Почастішали погрози, підпали, вбивства.

або

чатували,

щоб

оборонитися.

Проте органи місцевої влади не вживали проти цього жодних заходів, про
що навіть повідомляв у Київ головний уповноважений уряду УРСР.
«Весною 1945 року пройшла і по Лемківщині… хвиля польського терору, як і
на Холмщині. З ініціативи та під опікою польських комуністичних властей
організуються відомі зі своїх звірств у відношенні до українського населення
польські банди в польських селах: Болутянки, Климківка, Дошно, Войтушова і ін.
Під час погромницьких нападів тих банд замордовано: в с. Синява – 22 особи, в с.
Вороблик – 15 осіб, в с. Босько – 10 осіб, в с. Одрехова – 6 осіб, в с. Вислічок – 5
осіб та велика кількість по інших селах», – повідомляють джерела УПА. Зазначено,
що членами банд були члени державної поліції, а командирами – члени Польського
Уряду Безпеки. З бандами тісно співпрацювала Армія Крайова. (14, с. 139
Таким чином, виробилася поєднана тактика тотожних методів
усіх задіяних структур: демагогічна агітація репатріаційних комісій,
адміністративний тиск владних структур, каральних органів (арешти,
залякування),
терористична
діяльність
польських
організованих
шовіністичних банд (грабежі, мордування, поодинокі і масові вбивства,
підпали тощо). (10)
Ці методи в комплексі поступово діяли, і лемків почали витискати з рідного
краю. Виселення на Лемківщині почалося з 1 квітня. Моя родина була виселена в
червні, на Зелені свята. Вагони маїли зеленою липою…
І все ж, незважаючи на зростаючий терор та його жертви, багато лемків
вперто відмовлялися покидати Бескиди. Представники лемків почали звертатися
до вищих органів влади Польщі про застосування незаконних методів виселення.
24 липня 1945 року у Варшаві скликано конференцію з участю польського
прем'єра Едварда Осубки-Моравського та представників українського населення з
Краківського, Ряшівського, і Люблінського воєводств переважно з явно лівими
поглядами: члени КПЗУ, Селянсько-Робітничого Комітету і Українського
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Громадського Комітету. Делегацію від Лемківщини очолював Михайло Донський.
Всі 10 українських делегатів заявили, що не мають бажання залишати землю, на
якій проживали споконвічно, вважають себе польськими громадянами й очікують
ставлення до себе згідно з Конституцією Речі Посполитої, вимагають відповідних
прав і свобод. Польський уряд взяв на себе зобов'язання виконати більшість
пунктів заяви після закінчення акції. (5) Також від польського уряду були
запевнення, що «населення Лемківщини, враховуючи його ставлення до поляків в
час німецької окупації, користуватиметься особливою увагою». (18, с. 310)
На зустрічі представниками Новосанчівського, Горлицького та Ясельського
повітів була поставлена вимога, щоб лемкам, котрі б висловили бажання
залишитися в Польщі, забезпечити вільний національний розвиток. Уряд пообіцяв
делегатам з Лемківщини, що не чинитиме тиску на національні меншини, але при
цьому порадив, зокрема лемкам, «заради спокою» переселитися до УРСР. Бо в
майбутньому може виникнути потреба переселення українців на інші терени
Польщі, що тільки підтвердило існування плану ліквідації української національної
меншини в Польщі. (7)
Також лемки звернулися з листом до віце-прем’єра Польщі і міністра
повернених земель В. Гомулки. І хоч Гомулка офіційно заборонив
використовувати примус до лемків, проте це не допомогло вигнанню лемків з
рідної землі. Водночас цим він визнав, що під час переселення застосовувалося
насильство. (7, с. 245).
«Деякі польські дослідники твердили, що «з найбільшою неохотою ставилися
до репатріації лемки» – сильне прив’язання мешканців гір до рідної землі
загальновідоме». (18, с. 17). «Від 1 серпня 1945 року від лемків не було жодних
оголошень на виїзд. Крім того, тисячі осіб, які первісно зголосилися на
переселення, згодом зневажнювали це оголошення». (7).
Проте вже 22 серпня 1945р. у Варшаві відбулась нарада у міністра
громадської адміністрації Польщі, на якій вирішено оголосити українському
населенню про 14-денний термін його виїзду до УРСР. З 1 вересня 1945 року в
райони виселення було спрямовано частини 3-ї, 8-ї і 9-ї дивізій польської армії.
Солдати вдалися до масових насильств, терору, вбивств, мародерства. Селяни
ховалися по лісах і болотах, окремі переходили на територію Чехословаччини. Для
вистеження й винищення втікачів застосовувалися розвідувальні літаки. Процес
так званого «добровільного переселення» перетворився на відкриту та брутальну
депортацію.
І вкінці літа 1945 року Тимчасовий Уряд Національної Єдності вислав на
Лемківщину та в інші райони українського поселення регулярні військові частини.
До переселення українців 8-а піхотна дивізія приступила у вересні 1945 року в
повітах Сянок, Кросно, Бжозув, Ліско, Ясло та Горлиці. (20, с.171).
Отже, впродовж січня-серпня 1945 роки з метою змушення до переселення
до УРСР до лемків-українців з боку репатріаційних комісій, польської влади,
організованих банд польського підпілля застосовувалися різноманітні гібридні
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жорсткі методи примусу: дискримінація українців, масові репресії і
пацифікації, арешти, ув'язнення, катування людей, поодинокі і масові вбивства,
насилля, грабунки, погроми осель українців-активістів і українських установ,
активна агресивна і брехлива пропаганда та агітація, залякування, терор
польських банд, обкладання непомірними податками, спалення господарств і
цілих сіл, застосування прямої військової сили та інші репресивні заходи.
Внаслідок цього масованого тиску на людей, впродовж 1944-1946 років до
УРСР було виселено з Лемківщини і її порубіжжя не менше як 143610 осіб,
відповідно поіменних списків «Книги пам’яті Лемківщини 1944-1946»
Ярослави Галик.
Проте частина продовжувала чинити спротив і опиратися виселенню. Тому
польська влада перейшла до прямого застосування військової сили задля
вигнання українців і створення омріяної мононаціональної держави.
В жовтні 1945 року українці Закерзоння, в т. ч. і лемки, звернулися з
листом-меморіалом «До цілого культурного світу. Відкритий лист українців,
замешкалих за лінією Керзона», який через окремих підпільних кур’єрів УПА
був вручений всім закордонним представництвам у Варшаві. Витяги з цього
листа фактично документально свідчать про всю трагедію українців Закерзоння
впродовж 1945 року, про нечуване насильство, яке творилося над мирними
беззахисними людьми. (14, с. 143)
«Ми, українці, мешканці української етнографічної території.., звертаємось…
до сумління Цілого Прогресивного Людства з оцим відкритим листом в справі
страшного безправ’я і насильства, яке чинять над нами, під керівництвом
большевиків, військо і органи теперішнього польського уряду.
Тутешне українське населення не хотіло і не хоче під жодною умовою
покинути свої землі і своїх дотеперішніх осель…»
«Офіційно ж в урядових договорах проголошено, що це є добровільне
переселення… Однак, представники польського й большевицького урядів
намагаються перевести не добровільне переселення, а примусове
виселення. Большевицько-польські переселенчі комісії проголошували впродовж
цілого минулого року щораз нові реченці виїзду та провадили в цій цілі широку
пропаганду, але майже ніхто з українців не хотів виїжджати. Тоді
представники польського й большевицького урядів почали організовувати з-поміж
польського населення озброєні банди й наказувати їм нападати на українські
села, щоб у цей спосіб змусити терором до виїзду.
Наслідком цього упродовж останнього року, а головно на весні 1945 р.
нападали на українські села численні польські озброєні банди, яким явно помагала
урядова, державна міліція й інші урядові чинники. Ці озброєні банди, разом з
міліцією і частинами війська, спалили впродовж минулого року на цих теренах

77
кількадесять українських сіл, а багато більше пограбували і понищили. Діялись
при тому страшні злочини масових мордів і вбивств. У деяких селах вбили банди
й міліція по сто, двісті й більше людей впродовж одного дня. Били до крови,
тортурували і вбивали також жінок, старих і дітей. Живих людей, часто навіть
немовлят, кидали прямо в огонь.
Патронували тій людоїдській терористичній акції частини большевицьких
прикордонних військ НКВД, які переходили часто в різних місцях новоутворений
кордон між Польщею і УССР, стаціонували на цьому боці та помагали всіляким
польським терористичним бандам ламати опір і оборону українського населення
перед терором і виселенням.
Під тиском нечуваного терору записався на виїзд тільки невеликий процент
людей. Але й ті, які записувались, робили це під примусом». «Ми, українці,
жителі теренів, положених за лінією Керзона, боремося разом з цілим
українським народом всіма силами проти цих насильств…
Одночасно звертаємось оцим відкритим листом до Всього Культурного
Світу…
Проте світова громадськість мовчала. І при цій мовчазній згоді злочин проти
українців Закерзоння було завершено.
Найзахідніша тисячолітня гілка українського народу була доведена до
фізичного і духовного відмирання, до зменшення і ослаблення свого генетичного
потенціалу, до руйнування української культурної та історичної спадщини на
етнічних теренах, що поставило під загрозу знищення цілі етнографічні групи
українського народу, зокрема лемків.
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Лемківскы талянты
Лемківскы коляды з Калуша, «Студенька», Україна

https://www.youtube.com/watch?v=pXIS6MgmrO8

Концерт «Lemkovyna-Lem»

Концерт «Lemkovyna-Lem» на батьківщині Б. І. Антонича, в Новиці на
Лемківщині. Режисерка дійства – львів’янка Уляна Горбачевська. Давні лемківські
пісні, музичні імпровізації і відео-арт у столітніх стінах Дому Ікон у виконанні
українських, польських та білоруських митців: Julia Doszna, Uliana Horbaczewska,
Alexey Vorsoba (Białoruś), akordeon - Maciej Kudłacik…
https://www.youtube.com/watch?v=GbvaIAYurXo&feature=youtu.be&fbclid=IwA
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ХХ Лемківський Єрусалим

Остатнє зо споткань в рамах ХХ Лемківского Єрусалима Ретроспектива.
Героі Лемківского Єрусалима: Епіфаній Дровняк, Юрій Новосільский, Андрий
Варгола, Богдан Ігор Антонич. В бесіді участ берут: Анна Бас, Ґжеґож Штвєртня;
модерує Лукаш Войтусік.
https://www.youtube.com/watch?v=nPTHX2vwirM

Шляхами Лемківщини

Проєкт українсько-польського обміну молоддю «Науково-етнографічна експедиція
«Шляхами Лемківщини: історія, мова, культура» Житомирського університету ім. І.
Франка 21 - 27 жовтня 2019 року. Керівник Володимир Виговський.
Відео тут:
https://www.youtube.com/watch?v=JxZTChjPtE&fbclid=IwAR2vkmBvSU4mmVsT9Lh0U5g23vsjueyWpaa
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Анастасія ТРИШ
СЬВЯТА ВЕЧЕРЯ
Різдво на підході... Піст злетів, як
листок.
На Вечерю зышли ся родакы близкы.
Сніг тріском і скрипом ся чує в дорозі,
студено морозом дыхат на порозі.
На полотні темнім, в шатрі
піднебеснім
блиснув злотом промін усьмішком
облесном.
То найперша Звізда так ся засьвітила,
на Сьвату Вечерю гостів припросила.
Сьвіжий запах сіна панує в сьвітлиці,
спомин про Яскыню іскрит ся на
лицях.
Стіл сьвяточний довгий обрусом
прибраний,
на нім - пісни страви, ручник
вышиваний.
Ґазда сьвітит сьвічку, зачінат
молитву,
вторят вшыткы дяку Дітятку в
сповитку.
Пшеница із маком, солоджена медом,
найперша готова прославляти Небо.
Кыселица - наша лемківска принада,
розмаїти страви - гостини одрада.
Потім в дяці Богу вшыткы ся
вклоняют.
Молитва з колядом Вечерю вершают.

ЗАСНІЖЕНИ БЕСКЫДИ
Цне мі ся за Вами, гори засніжени!
Юж вас не повыджу, дороги терени...
Снятся мі дотепер дороги весели,
коли зме ходили підвечур "до села".
Як зме ся тішыли сніговом веретом,
хоц нам наробила купами дешпету!
Треба было довго сніги одмітати,
жебы узку стежку до хыж торувати.
Жебы огник лямпи міг потроху тліти,
і в милій бесіді наши серця гріти.
Про працу ґаздівску ся бесідувало,
з давних приповідок вшыткы ся
сьміяли.
Далекы зарібкы з памняти спливали гамерицкы ґроши тяжко ся давали.
З больом споминали скупи слези
гіркы,
што в очах стояли, як смутни сиріткы.
Як домів вертали з "майнів" до
ґаздівкы,
худобу і "морґи" купували гідни.
Хто бы міг повісти, што землю і хыжи
одберут насилу, і нич ся не лишит?
Серце ся рве птахом, як тото
споминам,
і солени слези в самоті вытирам.
Ся мі привыджают гори в ріднім
краю,
што їх маковици небо підпирают.
Сніжистов пеленов навікы сповити
у душах лемківскых дороги Бескыди!
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АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Новий електронний часопис «Лемківщина»
Організації Оборони Лемківщини в США вперше побачив світ! Ознайомитись з
ним можна на вебсторінці ООЛ: https://lemko-ool.com/?page_id=9432&lang=uk

Вийшов друком Лемківський календар на 2021 рік
Всеукраїнського товариства «Лемківщина»

В інтернеті опублікували оцифрований архів найбільшого
українського видання Польщі «Наше слово»
Архів охопив період від 1956 до 1999 року
https://zaxid.net/u_merezhi_internet_viklali_otsifrovaniy_arhiv_naybilshogo_uk

83
Українці Хорватії - книга друга. Упорядник Славко Бурда

Цього року українці Хорватії відзначать 120-ту річницю свого переселення
на територію сьогоднішньої Республіки Хорватія.
Виданням цього збірника «Українці Хорватії: матеріали і документи» (Книга
друга) заповнюється прогалина у відображенні 120-річної історії та життя
української діаспори в Хорватії. У 2002 році Культурно-просвітнє товариство
русинів і українців Загреба видало збірник «Українці Хорватії: матеріали і
документи« (Книга перша).

Сергій Адамович. «Нереабілітована пам’ять» ІІ
Книга присвячена висвітленню масових депортацій українців Радянським
Союзом з Західної України в 40-50- х рр. та їх примусового виселення поляками з
етнічних українських земель Закерзоння на основі спогадів жертв репресій та
архівних матеріалів.
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Ярослав Ґемза. Церкви та ікони Лемківщини

Наприкінці 2016 року у видавництві «LIBRAPL» побачило світ монументальне
видання Ярослава Ґемзи «Церкви та ікони Лемківщини» («Cerkwieiikony
Łemkowszczyzny»). Автор книги — відомий знавець і дослідник сакрального
мистецтва, завідувач відділу церковного мистецтва Музею-замку в Ланьцуті, член
реставраційної комісії Перемисько-Варшавської архієпархії Греко-католицької
Церкви.

Марія Байко. Антологія лемківської пісні
Марія Байко. Антологія лемківської пісні. Львів,
Видавнича фірма «Афіша», 2005.
До книги увійшло понад 900 найкращих зразків
лемківського пісенного фольклору (тексти з
нотами), які було зібрано і впорядковано за
ініціативи народної артистки України, знаменитої
виконавиці
прекрасних
лемківських
пісень,
професора Марії Байко.
Вступне слово до книги написав академік Микола
Колесса, який назвав «Антологію лемківської пісні»
Марії Байко «знаковим явищем української
культури».
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Ганна Врочинська. Українські народні жіночі прикраси ХІХ –
початку ХХ століть

Перевидано дослідження Ганни Врочинської «Українські народні жіночі прикраси
ХІХ – початку ХХ століть».
Частина 1: http://rodovid.net/.../ukrayinski-narodni-zhinochi.../
Частина 2: http://rodovid.net/.../ukrayinski-narodni-zhinochi.../

Анастасія Триш. Поетичні збірки

Вийшла з друку поетична збірка Анастасії Триш "ПАЛІТРА ЗНИКАЮЧИХ БАРВ" в
Тернополі, у видавництві «VECTOR». В п'яти розділах збірки розгорнуті різні за
тематикою напрями поетичних роздумів: а) посил гармонії; б) грані переходу; в)
трунок слова; г) лемківські етюди; д) по сторінках Біблії.
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ЗВІТИ

ЗВІТ
громадської спілки
«Світова Федерація Українських Лемківських
об’єднань»
за ІІ півріччя 2020 року (1.07.2020-1.02.2020)

2020 рік став для СФУЛО роком складних
випробувань в умовах карантинних обмежень, як і для
всього світу. Діяльність Федерації, як і інших громадських організацій, в цих
непростих умовах вимагала новаторських підходів і сучасних методів роботи.
Незважаючи на труднощі через пандемію, завдяки модерновим засобам
комунікації СФУЛО впродовж 2020 року продовжувала активну громадську
діяльність. Багато заходів проводилося у вигляді відеоконференцій. Проведено
віртуальні круглі стіли, відео зустрічі, відео вітання ювілярів, засідання Президії
СФУЛО та інші зібрання через зум- і скайпзв’язок тощо.
Все ж чимало культурно-мистецьких заходів було скасовано або вони
проводилися в умовах карантинних обмежень. Частина з них проходила в режимі
онлайн.
Зокрема, Лемківські Ватри влітку 2020 року з ініціативи ОЛ Польщі успішно
відбулися онлайн: 38 Лемківська Ватра в Ждині (Польща), ХХІ Міжнародний
фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» в Монастириськах
(Україна), З5 Лемківська Ватра на Оселі в Канаді. Ці культурні заходи широко
транслювалися на Youtubе, в соціальних мережах (Фейсбук), і вони є в доступі для
перегляду й сьогодні.
Голова СФУЛО, як і всі голови Суб’єктів федерації, надіслала відео вітання з
нагоди урочистого відкриття цих Ватр.
24 серпня було
незалежності України.

опубліковано

відео

вітання

голови

СФУЛО

з

Днем

Водночас у цьому році з’явилася низка нових книг і публікацій на
лемківську тематику. Побачив світ тритомник «Етнографічні групи українців
Карпат: лемки, бойки, гуцули» під науковою редакцією академіка НАН України,
професора С. Павлюка. На виході з друку «Словник лемківських говірок» П.
Пиртея та книга Ю. Боєчко «Недоспівана пісня лемківської долі». Нові ґрунтовні
наукові дослідження про події в Закерзонні висвітлені в книгах: «Насильство і
хаос» Я. Сирника, «Лемківські долі: трагізм і пам’ять поколінь» І. Любчика, на
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виході з друку книга Є. Місила про жертви Явожно, дослідження І. Галагіди та
інші. Перевидана «Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946» Я. Галик.
Завершується робота над фільмом «Депортація 1944-1946».
Голова СФУЛО в грудні прийняла пропозицію стати співорганізатором
заходів до 150-ліття Філарета Колесси, дослідника Лемківщини спільно з ЛНУ ім. І.
Франка, зокрема в організації конференції та підтримці перевидання збірника
пісень Ф. Колесси «Народні пісні з Галицької Лемківщини» 1929 року видання.
Розпочато створення групи дослідників (Сергій Годлевський, Марко Заверач,
Ярослава Галик і ін.) для проведення експедицій до Польщі на Лемківщину з
метою створення Книги пам’яті сакральних споруд Лемківщини.
Діяльність СФУЛО, спрямована на ухвалення законопроекту 2038
щодо визнання депортованими виселених українців у 1944-1951 роках
Впродовж звітного періоду тривала посилена робота, спрямована на
ухвалення 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», який
був зареєстрований у ВРУ 3.09.2019 року.
6 травня 2020 року законопроект №2038 було нарешті розглянуто і
підтримано Комітетом 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 завдяки активній позиції СФУЛО та широкій
міжнародній підтримці зокрема, Світового Конґресу Українців, українських
організацій Сполучених Штатів Америки і Канади. В лютому 2020 року цей
законопроект було включено до порядку денного третьої сесії Верховної Ради
України.
Проте до завершення роботи третьої сесії ВРУ (серпень) законопроект не був
винесений на розгляд ВРУ.
Тому 10 серпня голова СФУЛО спрямувала листа Президенту СКУ Павлу
Ґроду, а також листа-клопотання Директору Представництва СКУ в Києві Сергію
Касянчуку з проханням про сприяння СКУ щодо включення законопроекту №2038
до порядку денного четвертої сесії ВРУ та наступного розгляду його парламентом.
13.08.2020 року відбулася відеоконференція голови СФУЛО Ярослави Галик
з Директором Представництва Світового Конґресу Українців в Україні Сергієм
Касянчуком. Серед низки обговорених 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».
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13 серпня голова Федерації відправила листа голові ВРУ Дмитру Разумкову
про невідкладність винесення законопроекту №2038 на розгляд ВРУ.
21 серпня, напередодні Дня незалежності України, також було спрямовано
листа Президенту України з клопотанням про визначення невідкладним
законопроект №2038 для розгляду у ВРУ.
26 серпня голова СФУЛО звернулася з клопотанням про підтримку до
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
1 вересня на Погоджувальній раді ВРУ постановою ВРУ 828-ІХ від
01.09.2020 року законопроект №2038 повторно був включений до порядку
денного четвертої сесії дев’ятого скликання ВРУ.
Проте впродовж вересня-жовтня парламент здійснював обмежену кількість
пленарних засідань, і розгляд законопроекту жодного разу не ставився на
поточний порядок денний.
Тому 9 листопада Ярослава Галик за підтримки Президії Федерації надіслала
Відкрите звернення СФУЛО до найвищих гілок влади України: Президента
України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, яке також
опублікувала в соціальних мережах. Копії цих Звернень з супровідними листамиклопотаннями були спрямовані голові Комітету 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 Дмитру Лубінцю, всім головам
фракцій і груп ВРУ, всім народним депутатам (7), які зареєстрували законопроект
№2038: В. Рубльову, Т. Батенку, І. Констанкевич та іншим, низці народних
депутатів з різних фракцій, а також голові УІНП Антону Дробовичу.
Впродовж року проводилося безліч інших консультацій,
контактів, листування задля просування законопроекту.

телефонних

За матеріалами Відкритого Звернення в газеті «Урядовий кур’єр» 21
листопада була опублікована стаття І. Омелянчук «НАБОЛІЛЕ. «Відновіть історичну
справедливість!» – На цьому наполягають українці, які стали жертвами кількох
депортацій». https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vidnovit-istorichnu-spravedlivist/
Треба відзначити, що «Урядовий кур’єр» з ініціативи голови СФУЛО вже
кілька разів привертав увагу суспільства та офіційного Києва до цієї проблеми,
яка не втрачає актуальності через десятиліття (матеріали «Під жорнами кількох
депортацій» від 16 липня 2019 року, «Вигнані з батьківщини» від 14 вересня 2019го, «Відмовчали б, та як відмовчиш?» від 12 вересня 2020)». Також 10 травня 2020
р. в газеті «Урядовий кур’єр» було опубліковано інтерв’ю голови СФУЛО
Ярослави Галик з журналісткою Інною Омелянчук «Моя мета – відновити
історичну правду про найзахіднішу гілку українства».
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yaroslava-galik-moya-meta-vidnoviti-istorichnupra/

89
Очікуємо публікації в газеті «День», куди були також спрямовані відповідні
матеріали.
17 і 18 грудня 2020 року законопроект №2038 було нарешті внесено до
поточного порядку денного ВРУ, проте так і не розглянуто. Пленарні засідання
перенесено на кінець січня 2021 року. Напружена робота в цьому напрямку
триває, і ми не втрачаємо світлої надії на те, що у цій боротьбі правда переможе.
24 грудня відбулася розмова з цього наболілого питання голови СФУЛО
Ярослави Галик і професора Сергія Адамовича на Українському радіо UA Карпати
з журналісткою Наталією Асатурян, а також обговорювалися підсумки Року
депортацій українців у ХХ столітті на Прикарпатті.
Нещодавно голова СФУЛО розпочала консультації з юристами про порушення
судової справи щодо визнання Угоди від 09.09.1944 року нечинною в Україні на
підставі Вироку Європейського суду з прав людини від 22 червня 2004 року, який
підтвердив Вирок Конституційного Трибуналу РПП 2002 року, що ця ж угода від
09 вересня 1944 рокуне мала жодних правових підстав для її підписання, а
дії, пов’язані з виконанням її умов з примусової евакуації, є незаконними.
Отримано і спрямовано правознавцям для вивчення копії вищевказаних
документів.
Водночас здійснювалася широка робота СФУЛО в інших напрямах.
2 вересня за дорученням Президії СФУЛО Ярослава Галик надіслала листа
Президенту Вроцлава Яцеку Сутрику про підтримку симетричного спорудження
пам’ятників польсько-українського єднання у містах-побратимах Вроцлаві та
Львові.
Русинське питання
На підставі рішення Засідання Президії СФУЛО від 25.07.2020 року голова
СФУЛО звернулася до доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри
історії світового українства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка Володимира Сергійчука про необхідність проведення наукової
конференції з русинського питання. Проте в зв’язку з коронавірусними
обмеженнями питання про конференцію ще не вирішене.
11 серпня була опублікувана в Фейсбуці Заява Федерації «СФУЛО проти
провокацій щодо «лемківської мови» у відповідь на реєстрацію на офіційному
інтернет-представництві Президента України провокативної електронної петиції
«про надання лемківській мові особливого статусу на загальнодержавному рівні»,
яка енергійно поширювалася в Фейсбуці та соціальних мережах. Автором «петиції»
виявився кримський татарин Марат Губаєв, який не має жодного відношення до
лемків. Також проти цієї провокації була опублікована й відповідна заява
Всеукраїнського товариства «Лемківщина».
8 жовтня голова СФУЛО надіслала листа Президенту СКУ Павлу Ґроду щодо
організації спільної протидії русинському сепаратизму, який спрямований на
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ослаблення і розпад українських лемківських та русинських громад у Східній
Європі.
День Пам’яті українців – жертв примусового виселення
На початку вересня Ярослава Галик закликала всі українські громади світу
відзначити меморіальними заходами 13 вересня 2020 року День Пам’яті українців
– жертв примусового виселення у зв’язку з 76-ми роковинами початку депортації
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної
Бойківщини у 1944-1951 рр.
12 вересня 2020 року відбувся науковий круглий стіл у вигляді
відеоконференції на тему: «ДЕПОРТАЦІЯ УКРАЇНЦІВ НАЙЗАХІДНІШИХ ЕТНІЧНИХ
ЗЕМЕЛЬ У 1945 РОЦІ: ХАРАКТЕР, МЕТОДИ, НАСЛІДКИ».
Захід був приурочений 76-м роковинам початку депортації українського
населення з території Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя та Західної
Бойківщини та 75-м роковинам примусового виселення з Закерзоння 1945 року.
Світова
федерація
українських
лемківських
об’єднань
виступила
співорганізатором круглого столу. Голова СФУЛО Ярослава Галик виступила з
вступним і заключним словом, а також з доповіддю «Гібридні методи примусу до
виселення українців з Лемківщини до УРСР у січні-серпні 1945 року». Відеозапис
круглого столу опубліковано в інтернеті.
13 вересня 2020 року, в День Пам’яті українців – жертв примусового
виселення у зв’язку 76-ми роковинами початку депортації українців з
Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної
Бойківщини у 1944-1951 рр., у Тернополі, Львові, інших містах і селах України
відбулися меморіальні заходи.
Зокрема, в Івано-Франківську в лемківській церкві св. Кирила і Мефодія
відбулися урочисті заходи з вшанування пам’яті жертв депортації етнічних
українців Закерзоння. У покладанні квітів до пам’ятного знаку жертвам
депортації взяла участь голова СФУЛО Ярослава Галик, яка мала короткий виступ
перед учасниками заходу в церкві. Проте ці заходи в зв’язку з карантином були
дуже обмежені.
Ці та інші події широко відображалися в пресі. Зокрема:
Укрінформ - У СФУЛО закликали відзначити День пам’яті українців – жертв
примусового виселення https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3097052-usfulo-zaklikali-vidznaciti-den-pamati-ukrainciv-zertv-primusovogoУ Світовій федерації українських лемківських об'єднань привітали Миколу
Горбаля з 80-річчям
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3097234-usvitovij-federacii-ukrainskih-lemkivskih-obednan-privitali-mikolu-gorbala-z-
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У СФУЛО привітали з 85-річчям зберігача лемківської культурної спадщини
Степана Криницького https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3172406-usfulo-privitali-z-85riccam-vidomogo-zberigaca-lemkivskoi-kulturnoi-spadsiniДуже важливим було Звернення Світового Конґресу Українців від 13
вересня 2020 року щодо вшанування пам’яті жертв цієї трагічної депортації, яке
було опубліковане на головній сторінці СКУ «Вшануємо світовою родиною День
пам’яті жертв примусового виселення у 1944-1951 рр.». У Зверненні відзначено:
"Лемківщина – географічно-етнографічна назва західнокарпатського краю,
що розташований між ріками Боржавою і Сяном на сході та Попрадом і
Дунайцем на заході. Цей гірський край з давніх часів населяли працелюбні
талановиті лемки – західна гілка українського народу. Друга світова війна
принесла на цю землю велику історичну трагедію: за радянсько-польським
договором 1945 року територія північної Лемківщини була остаточно передана
Польщі. На підставі укладених договорів 1945-1946 рр. проходив взаємний обмін
населенням у прикордонних районах.
Переселення лемків з їхніх етнічних земель мало проводитися добровільно,
однак набуло характеру етноциду. Роки принижень і поневірянь без права
повернення на рідну землю, розлука з рідними, голод, терор, колгоспне рабство –
так комуністичне керівництво СРСР чинило з сотнями тисяч українців.
У цей пам’ятний день Світовий Конґрес Українців (СКУ), разом зі Світовою
Федерацією Українських Лемківських Об`єднань (СФУЛО), закликає українців в
усьому світі вшанувати трагічну пам’ять, приєднавшися до літургій, покладання
квітів до пам’ятників депортації, віртуальних круглих столів, конференцій, які
проходитимуть в усьому світі. СКУ також закликає Верховну Раду України
підтримати законопроєкт №2038 щодо визнання депортованими громадян
України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської
Народної Республіки.
Також на сторінці СКУ в Фейсбуці опубліковано допис: «76 років з початку
депортації українців», де Президент СКУ Павло Ґрод заявив: «Примусове виселення
українців у 1944 – 1951 років – це та сторінка історії, про яку має знати світ і
Україна. На всіх рівнях СКУ наголошує на важливості законопроєкту №2038.
Належне визнання цих трагічних подій української історії - наш обов'язок перед
теперішніми та майбутніми поколіннями».
https://www.facebook.com/UWCongress/photos/a.239898332739349/351166
3052229511/?type=3
15 вересня в «Історичній правді» опублікована стаття «СКУ закликає Раду
визнати депортованими українців, примусово виселених з території Польщі в
1944-1951 рр.»., а також в «Укрінформ».
13 вересня УІНП також відреагував на відзначення 76-х роковин
Депортації. На сторінці Фейсбук УІНП була опублікована стаття «Друга неділя
вересня – День пам’яті примусового виселення українців у 1944-1951 роках з
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Лемківщини, Надсяння, Холмщини». Також відреагували
депортацію українців 1944-1951 років численні ЗМІ.

публікаціями

про

2020 рік був проголошений на Прикарпатті Роком вшанування жертв
депортацій українців у ХХ столітті. В рамках цього проголошення в області
відбулося багато різних заходів щодо вшанування жертв депортацій: публікації
статей, спогадів, записи відеороликів про ці події, організація виставок,
телепередачі, інтерв’ю і відеоролики про С. Криницького і Л. Мончака; видання
монографії І. Любчика «Лемківські долі: трагізм і пам’ять поколінь», С. Адамовича
«Нереабілітована пам’ять» та інші.
18 грудня в Івано-Франківському драмтеатрі відбулася презентація наукової
монографії І. Любчика «Лемківські долі: трагізм і пам’ять поколінь» за широкої
представницької участі наукових і суспільних кіл області. В презентації книги
взяла участь голова СФУЛО, яка виступила з вітальним словом та вручила автору
монографії п. Любчику в подарунок свій авторський тритомник «Книга пам’яті
Лемківщини 1944-1946».
Також голова СФУЛО в той же день відвідала Івано-Франківську обласну
наукову універсальну бібліотеку, зустрілася з її працівниками і подарувала для
книжкового фонду бібліотеки тритомник «Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946».
Наприкінці грудня Я. Галик подарувала тритомник «Книга пам’яті
Лемківщини 1944-1946» Товариству української культури в Румунії (голова
Ярослава Хортяні) з метою пропагування трагедії депортації українців
Закерзоння, зокрема лемків, у світі.

Співпраця СФУЛО з СКУ та іншими міжнародними організаціями
Впродовж 2020 року СКУ активно підтримував діяльність СФУЛО щодо
захисту прав етнічних українців, депортованих із споконвічних земель
Закерзоння в 1944-1951 роках, про що вже відзначалося вище: а)підтримка СКУ
щодо законопроекту №2038; б)вшанування жертв депортації; в)звернення СФУЛО
до СКУ щодо русинського питання (розглядається).
17-18.10.2020року відбувся Перший віртуальний Форум Світового Конгресу
Українців "Єднаймося Україною" та Річні загальні збори СКУ.
Голова СФУЛО Ярослава Галик підготувала Звіт про діяльність Федерації за
період 1 грудня 2019 – 30 червня 2020 рр. для публікації у Збірнику СКУ і взяла
участь у роботі Річних зборів СКУ, які відбувалися онлайн через зум-зв’язок
шляхом відео конференції.
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань (СФУЛО) підтримала
ініціативу СФУЖО щодо петиції про включення терміну «Голодомор» (Holodomor)
у всі основні словники англійської мови та була долучена до списку підписантів
петиції. Ярослава Галик підписала цю електронну петицію 27.07.2020 р.
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21.11.2020 року відбувся онлайн семінар СКУ "Як громадам співпрацювати
з Посольствами України?», у якому взяла участь голова СФУЛО.
Впродовж цікавої і змістовної дискусії були висловлені актуальні думки та
проаналізовано корисний досвід щодо організації співпраці українських громад з
посольствами в різних країнах світу, визначення пріоритетних проектів для
втілення, наголошено на важливості єдності в українських громадах, а також
роботи з молодіжними організаціями. Очільникам громадських організацій варто
уважно прослухати цей семінар в записі.
В семінарі взяли участь: Надзвичайний і Повноважний Посол України в
Лівані Ігор Осташ, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій
Шевченко, Голова Конґресу Українців Канади, відділ Торонто (2014 жовтень2020), керівник Менторської програми СКУ Тарас Багрій. Модератор семінару –
Марія Купріянова, виконавчий директор СКУ. З вступним слово виступив Павло
Ґрод, Президент СКУ.
https://www.facebook.com/UWCongress/videos/182286956898159
СФУЛО висловлює вдячність СКУ за співпрацю, яка в 2020 році була
плідною і різносторонньою. Водночас підтримується активний контакт із ЕКУ,
МІОК, СФУЖО.

Ювілейні заходи, публікації
На липневому засіданні Президії СФУЛО було затверджено Положення про
громадську відзнаку «Ювілейний почесний нагрудний знак СФУЛО».
23 серпня Я. Галик надіслала вітального листа ректору УКУ о. Богдану Праху
з нагоди 60-ліття, лемку, відданому справі відродження лемківської спадщини та
встановлення історичної правди про депортацію українців Закерзоння, а також
опублікувала статтю у ФБ і у «Віснику СФУЛО» – «О. Богдану Праху – 60!».
10 вересня голова СФУЛО надіслала вітального листа та відео вітання з
нагоди 80-ліття видатному Лемку Миколі Горбалю, дисиденту-шестидесятнику,
правозахиснику, письменнику, композитору, подвижнику лемківської справи у
світі й в Україні. Також Миколу Горбаля було нагороджено нагрудним ювілейним
знаком СФУЛО, якого за дорученням голови Федерації вручила ювіляру в Києві на
вечорі його вшанування голова Київської міської організації С. Миронченко. Про
Миколу Горбаля Ярослава Галик опублікувала статтю «Миколі Горбалю – 80!»
23 вересня голова Федерації привітала з нагоди 70-ліття Івана Щербу, ексголову СФУЛО, багатолітнього лемківського діяча, який також був відзначений
нагрудним ювілейним знаком СФУЛО.
У жовтні надіслано вітання ювілярам Павлу Богдану, члену Президії СФУЛО,
голові СРУСР – з 70-літтям та Івану Лабі, відомому громадському діячу Союзу
русинів-українців Словаччини, екс-голові СФУЛО – з 80-літтям. Про Івана Лабу Я.
Галик опубліковала у ФБ коротку статтю (2 грудня). Цим ювілярам було оголошено
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про відзначення їх ювілейним почесним нагрудним знаком СФУЛО. Нагороди
надіслано головам відповідних організацій для вручення їх іменинникам.
До нагородження ювілейним нагрудним знаком були представлені також
Степан Криницький до 85-ліття (15.01.2021) та Микола Мушинка до 85-ліття
(20.02.2021). Ювілейні знаки виготовлені. Степану Криницькому нагороду
вручено. Для Миколи Мушинки нагороду відправлено поштою до Управи СРУСР.
В жовтні опублікована стаття Я. Галик «Максим Маслей – невтомний
подвижник лемківської справи» до дня уродин п. М. Маслея.
У грудні з нагоди уродин опубліковано у ФБ коротку статтю про Велимира
Паплацка, члена Президії СФУЛО, заступника голови СРУС.
Також опубліковані вітальні дописи до уродин Андрія Ротка, Марка
Гованського та інші.
Ярослава Галик надіслала статтю «Організація Оборони Лемківщини в США,
її роль у розвитку і діяльності світової української лемківсько-русинської
спільноти» до першого електронного видання журналу «Лемківщина» ООЛ в США.
Також надіслано статтю Ярослави Галик «Лемківщина в моєму серці» для
публікації Михайла Шимка «Лемківщина очима жінок».
Ярослава Галик написала передмову до книги Ю. Боєчко «Недоспівана пісня
лемківської долі», яка зараз знаходиться в друці.
Також у листопаді Я. Галик дала інтерв’ю для статті І. Омелянчук «Відновіть
історичну справедливість!»
В грудні опублікована у ФБ і надіслана до «Урядового кур’єра» стаття Я.
Галик «Тільки за те, що – українці» про лемків Луганщини, які знову стали
вимушеними переселенцями і яким необхідна допомога для будівництва житла.
Проведені переговори з Львівською проектно-будівельною організацією
«Комфортбуд» про виконання проектних робіт для будівництва трьох котеджів для
ветерана АТО Олекси Стафіняка та ще двох постраждалих лемківських родин на
Львівщині. Проектні роботи будуть здійснені за рахунок фірми «Комфортбуд»,
керівником якої є Андрій Вишневський, лемко з походження. Організовується
вирішення питання з спонсорською допомогою для будівництва цих котеджів.
Федерація проводить також широку інформаційну діяльність.
Наприкінці 2020 року побачив світ новий електронний часопис ООЛ в США
«Лемківщина».
Щоквартально виходить інформаційний Вісник СФУЛО в цифровому
вигляді (редактор Ярослава Галик), який поширюється на сайті спілки, на
сторінках СФУЛО в соціальних мережах, а також підписникам у всьому світі з
метою висвітлення діяльності усіх суб’єктів федерації та усієї української
лемківсько-русинської спільноти.
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У вересні було опубліковано ювілейний номер Вісника №50. Завершується
робота над Зимовим «Вісником СФУЛО» №51. До цих номерів квартальника
Ярослава Галик підготувала низку статей.
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.
В грудні голова СФУЛО привітала світову лемківську спільноту і провід
СФУЛО Різдвяним вітанням, яке було опубліковане на сайті федерації та на
сторінках СФУЛО у Фейсбук, а також розіслала вітальні різдвяні листівки від
СФУЛО поважним особам і організаціям.
Підготовлено звіт голови федерації про роботу СФУЛО у ІІ півріччі 2020
року. Представлено проект Плану роботи СФУЛО на 2021 рік для затвердження на
лютневому засіданні Президії СФУЛО.
Завершується робота над фінансовим і статистичним звітами про діяльність
СФУЛО у 2020 році для подання в Податкову інспекцію та Відділення статистики.
Висловлюю щиру подяку всім членам Президії СФУЛО, Контрольній Комісії,
Головам Фундацій, всім головам Суб’єктів федерації, Проводам та всім членам
Ваших організацій за новаторську і складну працю в умовах карантинних
обмежень у 2020 році задля збереження лемківської культури і відновлення
історичної пам’яті, за щиру і дружну співпрацю в федерації, за розуміння і
підтримку діяльності організації та зокрема мене як голови СФУЛО. Бажаю всім
нам єдності і злагоди, гідних успіхів і процвітання у 2021 році!
З великою повагою і найкращими побажаннями
Ярослава Галик,
Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань

