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Вступне слово…

Останні місяці весь світ живе під знаком збройної агресії Росії щодо
України. Цей час важкий і небезпечний, проте саме зараз прийшло
осмислення, а що ж за країна така Росія, і хто в ній визначає вектор її
діяльності.
А правда в тому, що майже 70 років тому було засуджено нацистську
агресію, злочини нацистів були визнані трагедією усього людства, і ця
ідеологія була визнана нелюдською і забороненою. Проте в той же час якось
стороною минуло те, що протилежна сторона - комуністична ідеологія - не
була ані менш кривавою, ані менш нелюдською. СРСР, читай Росія,
винищив сотні тисяч громадян різних країн і національностей, знівелював і
заперечив усі норми моралі і міжнародного права. І десятки років
прикривався «покривалом» визволителя. Так нас «визволяли» від рідної
землі, від нашого господарства, від хліба, від свободи, від незалежності, і
від життя. Ми дозволяли себе депортувати, знищувати, морити голодом,
принижувати, дозволяли забирати нашу історію і нашу ідентичність. Ми всі
– включно з великими країнами світу – дозволяли Росії жирувати і
диктувати свої правила гри.
І сьогоднішні події в Україні – це наслідок нашого терпіння і нашої
бездіяльності. Крим окупували, бо за нього ніхто не боровся. Схід
намагаються окупувати, бо ще багато хто говорить «давайте віддамо, лиш
би не було війни». І якщо ми не дамо бій, України не буде, а потім не буде
Європи, а потім не буде демократії, бо зараза диктатури поширюється
швидко, а викорінити її ой як важко.
В цьому номері ми пропонуємо вашій увазі тему депортації кримських
татар. 18 травня 1944 року, рівно 70 років тому почалося їх вигнання із
рідної землі. Кілька місяців опісля, у вересні 1944 року почалося вигнання
українців з рідних земель на заході. Лиш 20 років тому киримли почали
вертатися додому… Наші ж мало хто вернувся. Зараз кримські татари знов
під загрозою депортації… Тому ми всі спільно маємо давати бій, гуртувати
зусилля по всіх куточках світу, щоб протидіяти фашистській чумі з Росії.
Цей бій є спільним! І спільною буде перемога!
Софія Федина,
голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань
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ЧУЖОЇ БІДИ НЕ БУВАЄ
Депортація Кримський татар (до 70-річчя трагедії)
Навесні 1944 р. радянська
влада повернулась у Крим й
відразу вдалася до масових
репресій проти категорій
населення, які виявили хоча
б найменшу нелояльність до
сталінського
режиму
у
період війни. До числа
«неблагонадійних»
потрапили
громадяни,
репресовані
раніше
за
політичними мотивами, а
також
представники
«нелояльних народів».

За принципом «колективної відповідальності»
Досвід масових «етнічних чисток» у Криму в перші роки німецько-радянської
війни (зокрема, операції з виселення з півострова 61 тис. 184 німців у серпнівересні 1941 р. та 438 італійців у січні 1942 р.) став у нагоді відразу після
повторного захоплення півострова військами 4-го Українського фронту та
Окремої Приморської армії. Вже на шостий день після початку Кримської
операції, 13 квітня 1944 р. був підписаний спільний наказ наркома внутрішніх
справ СРСР Л. Берії та наркома держбезпеки СРСР В. Меркулова «Про заходи
щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів». Йшлося
насамперед про кримських татар, звинувачених у «зраді Батьківщини» та
«пособництві на користь німецьких окупантів». Для виконання цього завдання до
Криму прибуло 5 тис. оперативних працівників НКВС та НКДБ СРСР, водночас до
таємної операції залучили 20 тис. бійців та офіцерів внутрішніх військ НКВС.
За даними НКВС-НКДБ, з 10 по 27 квітня 1944 р. було заарештовано 49 членів
мусульманських комітетів, створених кримськими татарами під час війни у
співпраці з німецькою окупаційною адміністрацією, виявлено 5 тис. 806
«антирадянськи налаштованих осіб». У середині травня їх кількість зросла до 8
тис. 521 особи. Під час оперативно-чекістських заходів вилучено 6 тис. 100
одиниць бойової зброї.
Факти співпраці окремих представників кримськотатарського народу з
нацистським окупаційним режимом у роки війни Сталін хотів використати для
реалізації власних великодержавницьких цілей. Через сумнівну лояльність до
радянської влади, наявність неросійських національностей на окраїнах
комуністичної імперії ставала небажаною. Водночас з’являлася можливість
отримати додаткову дешеву робочу силу й скерувати її в інші регіони країни
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для використання в екстремальних умовах. Відтак, усе кримськотатарське
населення опинилося під загрозою виселення.
Радянські каральні органи розпочали підготовку широкомасштабної операції з
виселення кримськотатарського населення з півострова ще задовго до прийняття
рішення вищим військово-політичним керівництвом про її проведення. У
доповідній записці на ім’я очільника НКВС Л. Берії 7 травня 1944 р.
повідомлялося: «Підготовчу роботу по операції вважаємо можливим закінчити 1820 травня, а всю операцію – до 25 травня». Нарком внутрішніх справ 10 травня
1944 р. власноруч доповідав Сталіну: «Враховуючи зрадницькі дії кримських
татар проти радянського народу, та виходячи із небажаності подальшого
проживання кримських татар у прикордонній окраїні Радянського Союзу, НКВС
СРСР вносить на ваш розгляд проект рішення ДКО про виселення усіх татар з
території Криму. Вважаємо доцільним розселити кримських татар в якості
спецпоселенців в районах Узбецької СРС для використання на роботах як в
сільському господарстві – колгоспах, радгоспах, так і в промисловості та на
будівництві».
На п’яти машинописних сторінках тексту проекту постанови були роз’яснення з
усіх питань організації депортації кримських татар, зазначалися терміни
виселення, перераховувалися відомства, відповідальні за виконання завдання
уряду тощо. Проект був підписаний Й. Сталіним та набув юридичної сили. Ніколи
ще проміжок часу між звільненням від окупації та депортацією не був таким
коротким: трохи більше місяця.
11 травня 1944 р. Державний комітет оборони СРСР прийняв історичну
постанову № 5859 про виселення кримських татар із Кримської АРСР в Узбецьку
СРС. Підставою для депортації у документі вказувалося: «У період Вітчизняної
війни багато кримських татар зрадили Батьківщину, дезертирували із частин
Червоної армії, які обороняли Крим, і переходили на бік противника, вступали у
сформовані німцями добровольчі татарські військові частини, які боролися проти
Червоної армії, в період окупації Криму німецько-фашистськими військами,
брали участь у німецьких каральних загонах, кримські татари особливо
відзначалися своїми звірячими розправами щодо радянських партизан, а також
допомагали німецьким окупантам в справі організації насильницького угону
радянських партизан в німецьке рабство та масового винищення радянських
людей». До 1 червня 1944 р. кримські татари отримували статус «спецпоселенців».
21 та 29 травня 1944 р. були прийняті додаткові постанови про нові переселення
татар із Криму в Марійську АРСР, Горьковську, Івановську, Костромську,
Молотовську та Свердловську області РРФСР.

«Детатаризація» Криму
НКВС та НКДБ СРСР вважало можливим закінчити всю операцію з депортації
кримських татар достроково до 18-20 травня 1944 р. Згідно з графіком операція з
«детатаризації» Криму мала розпочатися вранці 18 травня. Однак за окремими
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даними, в деяких населених пунктах виселення корінного населення розпочалося
пізно ввечері 17 травня.
«З вечора 17 травня 1944 р. у Сімферополі з’явилося багато вантажних машин, –
пригадує Ділявер Еннанов. – Вони розмістилися по обидві сторони вулиці.
Одночасно у місті з’явилося багато-багато солдат. Ми, маленькі хлопчики, бігали
по вулицях і рахували. Починали і збивалися з рахунку. Хіба ми могли собі уявити,
для чого вони призначені? У місті не було скасовано комендантської години, і ми з
мамою лягли спати раніше. Раптом серед ночі сильний гуркіт у двері.
Прокинувшись, я побачив, як заспаній матері офіцер сердитим голосом щось
читав на папері. Поряд з ним стояло двоє солдат. Офіцер поспішав. Повідомив,
що на збори є 10 хв. (…) Нас вивели з дому в двір. Під дощем в оточенні солдат
внутрішніх військ сиділи зі своїм скарбом наші сусіди, також кримські татари.
Разом з ними ми просиділи до світанку. Підігнали машини і нас відвезли на
окраїну міста, до залізничної станції (…) Пам’ятаю, нас посадили в подвійний
вагон № 44. Сльози, стогін, крики – і поїзд рухається з місця. Коли перетинали
кордон Криму, всі, хто був в ешелоні, заспівали якусь пісню. Співали і плакали,
оглядалися назад».
Тамара Протасова, яка маленькою дівчинкою також була депортована разом зі
своєю сім’єю з Криму, розповідала: «На світанку 18 травня 1944 р. нас розбудив
гуркіт у двері. Троє озброєних солдат наказали нам швидко зібратися для виїзду.
Перелякана мама вирішила, що нас повезуть на розстріл, як німці розстрілювали
євреїв. Вона мовчки взяла мене за руку і, не збираючи ніяких речей, пішла до
виходу. На щастя, нам трапилися хороші конвоїри. Вони пояснили: вас
виселяють, шлях некороткий, беріть із собою все, що зможете взяти».
18 травня 1944 р. нарком НКВС СРСР Л. Берія звітував Й. Сталіну та В. Молотову
про початок депортації кримських татар: для завантаження в ешелони було
підготовлено 90 тис. осіб, з яких 48 тис. було відправлено на схід. Наступного дня
з усього півострова було зібрано спецконтингент у 165 тис. осіб, з яких 136 тис.
412 осіб було депортовано.
У звіті 281 окремого стрілецького полку внутрішніх військ НКВС на прикладі
Судацького р-ну Кримської АРСР йдеться про те, як відбувалася підготовка та
проведення спецоперації: «З 12 по 17 травня підрозділи полку займалися
безпосередньою підготовкою до проведення операції – вивчали місцевість
гірського району очікуваних дій, наявність прихованих підступів до населеного
пункту, місця для розташування вогневих засобів та спостереження, вивчали
склад місцевого населення, готували маршрути пересування, визначали місця
посадочних площ та пункти зосередження машин (…) Проведення великої
підготовчої роботи в підрозділах полку, доведення до всього особового складу
конкретного завдання майбутньої операції, дали можливість успішно провести її в
короткий період без єдиного випадку якого-небудь спротиву або укриття від
населення (…)».В результаті операції із Судацького р-ну було депортовано 14 тис.
378 кримських татар.
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20 травня 1944 р. заступник наркома внутрішніх справ СРСР І. Сєров та
заступник наркома держбезпеки СРСР Б. Кобулов у звіті вищому партійнодержавному керівництву підвели підсумки проведеної операції – депортація
кримських татар була завершена о 16-ій год., за її результатами було переселено
180 тис. осіб. Впродовж трьох діб каральні органи відправили з півострова понад
70 залізничних ешелонів, у кожному з яких було по 50 вагонів, ущент заповнених
переселенцями.
«По дорозі в Сімферополь проїжджали в темноті пусті села. В кожному з них сумно
і страшно вили собаки, вили корови – просто страх брав. У Сімферополі нас
битком набили в товарні потяги, можна було тільки сидіти. Проїжджали ми різні
міста та села, часто у відкриті двері вагонів летіло каміння, доносилися крики:
«Везуть зрадників Батьківщини!», – пригадувала виселенка Лілія Яртубашева.
Масштаб депортації видавався сталінському керівництву недостатнім. Тому 21
травня 1944 р. ДКО СРСР прийняв постанову про додаткове переселення з Криму
кримських татар.
Враховуючи кількість мобілізованих Головним управлінням формування Червоної
армії та спецконтингент, скерований на провідні промислові об’єкти країни,
загальна кількість вивезених татар становила 191 тис. 14 осіб. Під час проведення
кампанії з виселення були заарештовані «як антирадянський елемент» 1 тис. 137
осіб, за весь час операції – 5 тис. 989 осіб. Л. Берія наказав своїм емісарам І.
Сєрову, Сергієнко та Фокіну залишатися в Криму та забезпечити арешт тих татар,
які переховувалися від переселення: «тов. Сєрову необхідно врахувати, що в
Криму ні в якому разі не можна залишати татар, які ухиляються від переселення,
та інший бандитський елемент». Одночасно виселяли партійних та радянських
працівників Криму.
Через деякий час на схід були відправлені кримські татари, які заселяли інші
райони країни. НКВС СРСР вимагало від республік свідчити про наявність на
їхніх територіях кримських татар. Дослідники називають різну кількість
виселених у 1944 р. кримських татар. За останніми підрахунками – близько 200
тис. осіб.

Довга дорога на схід
Переселення відбувалося у важких санітарно-побутових умовах. Люди погано
харчувалися, що стало причиною високої смертності. Кримська татарка Тамара
Протасова пригадувала умови свого транспортування: «До самої смерті не забуду
почуття приниження, коли нас, як стадо тварин, заштовхали в товарні вагони і
довгі дні та ночі везли затравлених, завошивлених, голодних. Люди помирали. На
коротких зупинках солдати викидали трупи із вагонів. Хоронити було ніколи:
паровоз давав гудок і ешелон рухався далі». Її одноплемінник Ділявер Еннанов
розповідав: «На шляху двері вагону відкривалися на коротких зупинках, коли
вважала за потрібне охорона. На зупинках думали про воду… виносили із вагонів
покійників. На більш тривалих зупинках із наявних продуктів, хто встиг що
схопити з дому, під наглядом конвоїрів готували собі їжу. За два тижні шляху ті,
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непізнаваними».

це

перевезення,

страшно

вихуділи,

завошивіли,

стали

За підрахунками дослідників, людські втрати під час перевезення кримських
татар ешелонами на схід становили 7 тис. 889 осіб [16]. У довідці про рух
спецпоселенців Криму в 1944–1946 рр. зазначалося, що у перший період серед
них загинуло 44 тис. 887 осіб., тобто 19,6 %. Як зазначалося у зведенні із
Узбецької РСР, у 1944 р. серед спецпоселенців у республіці померли 16 тис. 52
особи (10 %), у 1945 р. – 13 тис. 183 особи (9,8 %) із загального числа
депортованих. Тамара Протасова щодо умов свого проживання на спецпоселенні
в Узбекистані розповідала: «Влітку страшна спека, епідемія тифу та малярії, укуси
зміїв та скорпіонів, а взимку холод та голод забирали тисячі людей. Ми з мамою
чудом залишилися в живих після тифу, а малярія мучила нас кожне літо на
протязі шести років».
Понад 2/3 із виселених кримських татар були спрямовані в Узбецьку РСР. Перші
7 ешелонів із виселенцями прибули в Узбекистан 1 червня 1944 р., наступного дня
– 24; 5 червня – 44; 7 червня – 54 ешелони. Усього до Узбецької РСР було
депортовано 35 тис. 275 сімей кримських татар. Їх прийом був закінчений 8
липня 1944 р., про що доповідав Л. Берії нарком внутрішніх справ Узбекської РСР
Ю. Бабаджанов. Географія розселення виглядала наступним чином: Ташкентська
– 56 тис. 641, Самаркандська – 31 тис. 604, Андижанська – 19 тис. 773,
Ферганська – 16 тис., Наманганська – 13 тис. 431, Кашкадар’їнська – 10 тис.,
Бухарська – 4 тис. осіб.
Поряд з цим контингентом кримські татари прибули також в Казахську РСР – 2
тис. 426 осіб, Башкірську АРСР – 284, Якутську АРСР – 93 особи, в Горковську
область Росії – 2 тис. 376 осіб, а також Молотовську – 10 тис., Свердловську – 3
тис. 591 осіб, Іванківську – 548, Костромську область – 6 тис. 338 осіб.
Значну частину кримських татар «передали для трудового використання» на
шахтах, заводах та будовах. Більшість з них не мали елементарних умов для
життя і праці, багато людей хворіли (від 10 % до 40 %). Станом на 1948 р. у
промисловості та сільському господарстві працювало 74 тис. 97 спецпоселенців із
кримськотатарського народу.

Етноцид проти народів Криму
Насильницьке переміщення кримськотатарського народу зі споконвічної
Батьківщини до Середньої Азії та інших регіонів СРСР супроводжувалося його
тотальним пограбуванням. Фактично конфіскувалося усе рухоме й нерухоме
майно переселенців. Відповідно до постанови ДКО від 11 травня 1944 р. кожній
родині дозволили взяти із собою лише «особисті речі, одяг, побутовий інвентар,
посуд та харчі в кількості до 500 кг». У результаті депортації у кримських татар
було вилучено: понад 80 тис. будинків, понад 34 тис. присадибних будинків,
близько 500 тис. голів худоби, всі запаси продовольства, насіння, саджанців,
корму для домашніх тварин, будівельних матеріалів, десятки тисяч тон
сільськогосподарської продукції. Ліквідовано 112 особистих книгозбірень, 646

10
бібліотек у початкових і 221 у середніх школах. В селах перестали діяти 360 хатчиталень, у міста і райцентрах – понад 9 тис. шкіл і 263 клуби. Були закриті
мечеті в Євпаторії, Бахчисараї, Севастополі, Феодосії, Чорноморському та в
багатьох селах. На місце виселених кримських татар на півострів прибули
переселенці з України, Воронезької, Брянської, Тамбовської, Ростовської областей
РФ – загалом 17 тис. 40 сімей (62 тис. 104 особи).
Насильницька депортація позбавляла кримських татар їхнього споконвічного
етносоціального та етнокультурного середовища проживання. Хоча офіційно
депортований кримськотатарський народ звинувачували у співробітництві з
німецькими окупантами, дії комуністичної влади щодо виселення цього народу з
півострова були цілком злочинними, адже жоден народ за всіма міжнародноправовими нормами не може і не повинен бути покараним за злочини, вчинені
окремими чи навіть багатьма його представниками. Репресивна політика
радянської
держави
визначила
соціальний
та
демографічний
регрес
кримськотатарського народу у повоєнний період, поставила його на межу
вимирання як національної спільноти. За усіма критеріями депортацію кримських
татар у травні 1944 р. можна назвати геноцидом. Конвенція ООН про запобігання
злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 р. визначала ним «дії,
здійснені з метою знищити повністю або частково яку-небудь національну,
етнічну, расову або релігійну групу як таку».
Відповідно до постанови ДКО СРСР від 2 червня 1944 р. одночасно з кримськими
татарами з Криму виселяли «німецьких посібників з числа греків, вірмен та
болгар». З пропозиціями щодо проведення цієї спецоперації звернувся 29 травня
1944 р. нарком НКВС СРСР Л. Берія. Вірменам та болгарам інкримінувалося
активне співробітництво з окупантами, грекам – дрібні торгівельні гешефти з
німцями. Операція з виселення охопила обидва контингенти і була здійснена
упродовж двох днів – 27-28 червня 1944 р. Органи НКВС примусово перемістили
з Криму на спецпоселення в Гур’євську, Молотовську, Свердловську, Кемеровську
області та в Башкирську АРСР сім’ї греків, вірмен та болгар в кількості 37 тис. 455
осіб (з них: греків – 16 тис., вірмен – 9 тис. 821, болгар – 12 тис. 628). Всього у
травні-червні 1944 р. з Криму було виселено 225 тис. осіб.
Політика етноциду щодо депортованих етносів Криму не обмежувалася лише їх
виселенням за межі етнічної території. Було здійснено комплекс антиправових
заходів, спрямованих на знищення історичної пам’яті, мови, культури і
самосвідомості депортованих народів. Відразу після виселення «антирадянських
елементів» з півострову розпочалася ліквідація всього, що нагадувало про етноси,
які колись населяли Крим. Відбувалася майже цілковита зміна топоніміки
півострова. Згідно з указом Президії Верховної Ради РРФСР від 14 грудня 1944 р.
[26] були перейменовані райони та районні центри, назви яких були пов’язані з
виселеними
спецпереселенцями.
Зокрема,
Ак-Мечетський
район
був
перейменований в Чорноморський, а село Ак-Мечеть – у село Чорноморське, АкЩейхський район – в Роздольненський. Усього було перейменовано 11 районів та
районних центрів Криму. За підрахунками дослідників, протягом наступних років
було перейменовано 1 062 села в 26 районах Кримської області.
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Постановою Президії Верховної Ради РРФСР від 30 червня 1945 р. було подано
прохання до Президії Верховної Ради СРСР щодо перетворення Кримської АРСР у
Кримську область. Того ж дня своїм указом Президія ВР СРСР постановила
затвердити відповідне подання. Згідно зі ст. 18 Конституції СРСР 1936 р.
територія радянських республік не могла бути змінена без їхньої згоди. Однак
всупереч цієї норми Кримська АРСР була перетворена в область у складі
РРФСР [28]. Ніхто не запитав згоди на це ні в населення, що мешкало на території
півострова, ні навіть в органів радянської влади Кримської АРСР. 25 червня 1946
р. на засіданні Верховної Ради РРФСР був підписаний закон, яким було
затверджено ліквідацію Кримської АРСР. Таким чином, скасування останньої було
взаємопов’язане із переселенням кримських татар, болгар, греків, вірмен та
німців з території Криму.
Особи, депортовані з Криму, були зараховані до категорії спецпоселенців,
виселених довічно. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про кримінальну
відповідальність за втечі з місць обов’язкового постійного поселення осіб,
виселених у віддалені райони Радянського Союзу в період Вітчизняної війни» від
26 листопада 1948 р. встановлював жорстоке покарання за втечу зі
спецпоселення – 20 років каторжних робіт.
Внаслідок поганих кліматичних та санітарно-побутових умов, непосильної праці
та хвороб у нових місцях проживання кількість кримських татар різко
зменшилася. Станом на 1 січня 1953 р. у Радянському Союзі проживало 165 тис.
спецпоселенців кримськотатарської національності, з них 46 тис. 461 чоловіків,
64 тис. 53 жінки, 50 тис. 220 дітей. Окрім цього, режим спецпоселень сприяв
руйнуванню етнічної єдності, мовної спільності кримськотатарського народу,
знецінивши такі норми як право на життя, честь і гідність людини.
Режим спецпоселення для репресованих народів Криму був скасований лише
указами Президії ВР СРСР від 27 березня 1956 р. (для кримських греків, болгар,
вірмен) та від 28 квітня 1956 р. (для кримських татар). Законодавчі акти вищого
органу державної влади СРСР хоча й передбачали звільнення з-під
адміністративного нагляду спецпоселенців з Криму, однак повністю позбавляли їх
права на компенсацію втраченого при виселенні майна та забороняли
повертатися в місця колишнього проживання. Ця заборона формально діяла до
1974 р., а фактично до 1989 р.
Олександр Пагіря, науковий співробітник Музею «Територія терору»
Джерело: http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=405
http://zaxid.net/news/showNews.do?karta_deportatsiyi_krimskih_tatar&objectId=1308795

Фільм про депортацію кримських татар «Хайтарма»
можна перглянути за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=V0Oggm53II8
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НАШІ ЛЮДИ

У ЛЮТЕНСЬКИХ БУДИЩАХ В ЧЕТВЕТРЕ СПАЛАХНУЛО
ПОЛУМ’Я УРОЧИСТОЇ ВАТРИ
У мальовничому куточку
Полтавщини, в селі Л.Будища
Зіньківського району, вчетветре
спалахнуло полум’я урочистої
ватри – на IV Міжрегіональному
фестивалі лемківської культури
«Барви
Лемківщини»,
започаткованого у 2011 році.
З 2012 року свято набуло
статусу
обласного.
Щороку
фестиваль збирає все більше і
більше спраглих до говірки,
звичаю,
лемківської
пісні.
Слід відмітити, що на Лівобережній частині України подібне свято відбувається
лише в Зіньківщині.
Відкриття
фестивалю
відбулося
3
травня.
Святкове
дійство
розпочалось вокально – хореографічною композицією «Україна - це ми!»,
вокального ансамблю районного Будинку культури «Барвисті переливи» та
зразкового хореографічного колективу «Спалах».
Гостей
свята
вітав
виконуючий
обов’язки
голови
Полтавської
облдержадміністрації Роман Чабановський, голова обласної ради Петро Ворона,
заступник начальника управління культури облдержадміністрації Валентина
Вождаєнко,
голова
Зіньківської
райдержадміністрації Павло Омельченко, голова
районної
ради
Андрій
Рись,
Співголова
Полтавського обласного відділення Товариства
зв’язків із закордонним українством, кандидат
історичних наук, доцент ПНПУ ім. Короленка
Лариса Шаповал .
Від представників лемків до глядачів
звернулись: голова Івано-Франківської обласної
організації
Всеукраїнського
товариства
«Лемківщина», відповідальний секретар світової
федерації Українських лемківських об’єднань
Степан Криницький, голова Калужської міської
організації
Всеукраїнського
товариства
«Лемківщина» з Івано - Франківської області Федір
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Лабик, член фундації дослідження Лемківщини, член Київського товариства
«Лемківщина» ім.І.А.Богдана Іван Челак та журналіст міста Івано-Франківськ
лемкиня Анна Кирпан.
Після вітальної частини запалала традиційна лемківська ватра. Цього річ її
влаштували
недалеко
від
імпровізованої
сцени,
з
якої учасники фестивалю демонстрували глядачам не лише знання лемківських
пісень, а й уміння їх виконувати, під них танцювати. Присутні захоплено
сприймали
виступ
артистів Зіньківського районного Будинку культури,
учасників художньої самодіяльності
Л.Будищанського СБК,
ансамблю
«Вербиченька»
Зіньківського
територіального центру та народного
самодіяльного хору міста Зінькова.
Завершив святковий концерт
вокально-інструментальний
гурт
«DCDANC» з міста Суми. В цей же
день на фестивалі відбувся фінал
кубка
з
футболу
«Пролісок»,
присвячений пам’яті Героїв Майдану.
Присутніх
свята
потішили
ексклюзивні вироби декоративно-прикладного, народно-вжиткового мистецтва.
Торгували й творили руками маленькі дива народні майстри: Комаревцев Віктор
з смт.Опішня, представив глиняну кераміку; Приходько Віталій, Зіньківська
дитяча станція юних техніків - різьба по дереву; Володимир Прислонський,
м.Зіньків, провів майстер клас з писанкарства «Лемківська писанка»; Бедюх
Валентина - декоративний розпис,картини, шкатулки; Левдик Раїса з м. Шостка
провела майстер-клас з писанкарства; Федченко Тетяна, м.Котельва – лялькимотанки, пояси , віночки, козацькі шапки та шаровари; Гавриленко Людмила та
Хайдарова Сніжана, Зіньківський БДЮТ - ляльки мотанки, обереги та садовопаркові скульптури; Ландик Майя, Зіньківська СЮТ - декоративний розпис;
Давидко Вікторія, м.Зіньків - вироби з бісеру, вишивка з бісеру; Грисенко Мар’яна
та Віктор, смт.Опішня – кераміка;Орлова Вікторія, м.Полтава – сувенірна
продукція;Рябенко Яна, м.Полтава – лялька-мотанка, біжутерія; Корніліч Віктор,
м.Полтава – віночки, стрічки, вишиванки; Ветрюк Наталія, м.Слов’янск – плетені
іграшки; Боровська Наталія , м. Слов’янск – авторська кераміка; Шаріпова
Альона, м. Полтава – сувенірна продукція.
Містечко майстрів дивувало розмаїттям людського таланту, умінням тримати
в руках голку, нитку, олівець, дерево. Бажаючі отримували майстер- класи, які
надавалися усім охочим.А навколо – цілі групи , найчастіше давніх друзів і
знайомих, які, вслухаючись у пісні, що лунали зі сцени, підіймали
найрізноманітніші
тости,смакували
запашною
кашею,підготовленими
бутербродами, ковбасою та салом. І учасники, і гості відходили з Ватряного поля
з твердим наміром знову зустрінутися тут через рік.
Джерело: zinkiv.org.ua
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ТАБІР “ТРАВНЕВА ЛЕМКІВЩИНА”- ПРАЦЯ-МОЛИТВА-ІНТЕГРАЦІЯ
30 квітня по 4 травня у Команчи проходив табір – "травнева Лемківщина".
Метою табору булa спільна молитва, робота та інтеграція. На табір прибули
семінаристи: Ігор Губач, Франциск Врубель, Іван Ядловський, Адріан Лихач, Павло
Шади та Матей Деменюк, а також місцеві Команчани Наталія Гелетканич та пан
Богдан Должицький. Семінаристи прибули до Команчи у середу пополудні та
зразу розпочали працю.
Кожний день починався
Божественною
Літургією, а
відтак через цілий день всі
спільно робили. В четвер до
Команчи приїхали о. митр.
Іван Піпка, о. д-р Микола
Костецький
та о. Богдан
Кішко. В п’ятницю ввечері всі
спільно відслужили Вечірню у
Церкві. Ефекти праці є такі,
що вирізано та спалено всі
кущі на скарпі при подвірі
Сарепти. В майбутньому має
там вести стежка на гору, де є
велика простір сарептяньского
поля, яке можна загосподарювати. Також скошено траву на цілому подвірії та
винесено старі вікна, двері, ітп.- все це що стояло біля хати. Прибрано також
хатки Сарепти та підготовлено їх до літніх таборів. Кожен учасник насправді
вклав дуже багато зусиль та серця у працю яку виконав за цей час. Можна
сказати, що цей табір це у якійсь міри повернення до джерел Сарепти. 30 років
тому коли відбувалися перші Сарепти то саме семінаристи приїжджали на місце
кілка днів скоріше де косили траву, палили галузі чи збивали лавки підготовляючи
табір. Всі семінаристи, незважаючи на це що сильно напрацювались, дуже
вдоволені з цього виїзду і сказали, що в травні наступного року також з охотою
приїдуть. Надіємось також, що на другій рік приїде більше осіб для яких близькою
є Сарепта і які хочуть мати свій вклад у її розвиток
Автор: Ігор Губач
Джерело: seminarija.pl

І БІЛЬ, І ПАМ’ЯТЬ: ПРЕЗЕНТУВАЛИ ФІЛЬМ ПРО ДЕПОРТОВАНИХ
УКРАЇНЦІВ
У неділю, 11 травня, у Тернополі презентували фільм про депортованих
у 1945-1947 роках українців – “І біль, і пам’ять – крізь роки”.
Автор ідеї фільму та організатор-меценат – лікар-фітотерапевт Марія
Тройчак.Її предки народилися на Лемківщині у селі Яселко Сяноцького повіту.
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Марія Тройчак вперше приїхала на батьківщину рідних лише у 2002 році
після смерті батьків. Відтоді відвідини Яселка стали для неї доброю традицією.
Разом з однодумццями вона віднайшла у заростях і чагарниках сільський
цвинтар, місце, де була церква, і, що найголовніше, – побувала на власному
обійсті. Відтоді у її серці поселилася надзвичайно сильна любов до батьківської
землі і щире прагнення плекати лемківську культуру, відроджувати трагічну
історію свого народу.
– У другу неділю травня Україна святкує День матері, – сказала у вітальному
слові пані Марія. – У цей день ми стараємось зробити щось приємне для своїх
найрідніших. Тож сьогодні ми, діти депортованих родин, робимо подарунок своїм
батькам і презентуємо фільм, у якому по крупинці зібрали нашу історію та біль,
спогади, минуле і сьогодення і майбутнє, багату культуру і традиції.
Фільм створений на основі відеоматеріалів, світлин, записів щоденника,
зібраних за тридцять років. У стрічці відтворені трагічні події 1945-1947 років,
показано, чим живуть сьогодні родини депортованих українців, як плекають
культуру і традиції своїх предків, до чого прагнуть і про що мріють. Відзняла
фільм відеостудія «PROFI». Зйомки відбуватися на території України та Польщі.
Пані Марія організувала поїздку на територію Лемківщини для нащадків
депортованих родин. Разом з оператором Олегом Нищотою вони побували на
українських цвинтарях, відвідали рідні села своїх предків, поклонилися їх
могилам. Тож у фільмі гармонійно поєднується минуле і сучасне переплітаються
людські долі, історії родин, осучасніть та повернення до своїх коренів.

Лемкиня Богуслава Полкова також взяла участь у зйомках фільму. Жорстоку
депортацію 85-річна бабуся бачила на власні очі. Переглядаючи фільм, не може
стримати сліз. Зізнається: досі сумує за рідним селом Криниця. Тужить за рідною
хатою, за дзеркально чистими карпатськими потічками та запашним свіжо
скошеним сіном.
- Ми такі доми гарні мали, все полишали, – з болем згадує пані Богуслава. –
Це трагедія нашого народу. Тепер ми прижилися тут і мріємо, щоб наша Україна
нарешті була самостійна, щоб була вільна, щоб був спокій, щоб був мир, щоб ми
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всі жили в злагоді та любові. У фільмі віддзеркалена краса природи, всі барви
лемківської культури. Все те, що ми бачили на власні очі. Я вдячна пані Марії за
те, що вона зберегла все це для наших дітей, внуків і правнуків.
Документальний фільм присвятили 70-річчю жорстокого виселення
українського населення та 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка.
До створення фільму активно долучилися понад двісті учасників об’єднаних
товариств депортованих українців Лемківщини, Надсяння, Бойківщини і
Холмщини.
Активну участь у зйомках взяли настоятель храму Всіх Святих Українського
народу, доктор-отець Володимир Гринда, отець-митрат, душпастир лемків
України Анатолій Дуда-Квасняк, заслужений працівник культури Володимир
Верней, перший голова суспільно-культурного товариства «Надсяння» професор
Йосиф Свинко, голова ревізійної комісії цього товариства Омелян Черняк,
громадська діячка Богуслава Палкова, фольк-гурт «Подоляни» під керівництвом
Мирона Хмурича та діти депортованих родин Олеся Круковська, Максимко
Петрик і Андрій Тичинський та багато інших небайдужих людей.
Автор: Юля Томчишин
Джерело: nday.te.ua

ВШАНУВАННЯ ЗНАМЕНИТОГО ЮВІЛЯРА БОГДАНА ЖЕПЛИНСЬКОГО
В суботу 17 травня 2014р. в Львівському
Палаці мистецтв відбувся урочистий вечір з
вшанування 85-літнього ювілею науковця
Богдана Михайловича Жеплинського. На цей
захід,
який
знаменито
вів
директор
Львівського
обласного
центру
народної
творчості та культурно-освітньої роботи канд.
педаг. наук п. Роман Береза, зібралась
численна громада шанувальників таланту
ювіляра та його досягнень в області науки та
мистецтва.
Розпочалися урочистості молитвою, яку
провів син ювіляра о. Тарас Жеплинський.
Ведучий вечора у вступному слові
охарактеризував особистісні якості Богдана
Михайловича Жеплинського, як людини,
любителя
і
шанувальника
прекрасного,
інженера-хіміка, науковця, члена НТШ,
публіциста, бандуриста, Почесного Голову Львівського обласного відділення
національної спідки кобзарів України, засновника і керівника лялькових вертепів,
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лауреата Фонду духовного відродження ім. Митрополита Андрея Шептицького,
заслуженого працівника культури України, учасника численних наукових
конференцій.
Ювіляр нагороджений багатьма почесними відзнаками, зокрема «Хрест
слави» (2004р.) та «Хрест звитяги» (2005р.). Б.Жеплинський автор книг: «Коротка
історія кобзарства в Україні» (2000р.), «Кобзарськими стежинами» (2002р.),
«Біобібліографічний довідник» (2011р.), «Українські кобзарі, бандуристи, лірники»
(2011р.), «Відроджений ляльковий вертеп» ( 2013р.), а до ювілею вийшла з друку
ще одна книга – Б.Жеплинський, Д.Ковальчук, М.Ковальчук. Кобзарство і ми. –
Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. – 1252ст., 1 та 2 том.
Народився Богдан Михайлович Жеплинський 5 квітня 1929р. в м.Дрогобич у
священичій сім’ї. В 1946р. закінчив Яворівську СШ №1 і почав навчання на
хіміко-технологічному факультеті Львівського Політехнічного інституту. Тут разом
з братом Романом грає-співає в інститутській капелі бандуристів під
керівництвом Олега Гасюка, займається науково-дослідною роботою в галузі хімії
та хімічної технології. На жаль в 1950р. разом з братом був безпідставно
звинувачений та засланий в Сибір. В Сибірі разом з Романом навчав засланців
робити бандури і там створили сибірську капелу бандуристів. Після смерті
Сталіна, Б.Жеплинський був реабілітований, закінчив Томський Політехнічний
інститут, працював інженером-хіміком на різних підприємствах. Працюючи на
Роздольському
гірничо-хімічному
комбінаті,
створив
родинний
квартет
Жеплинських та капели бандуристів «Дністер» та «Струмок», якими керував разом
з братом Романом. Далі постійно займається науково-дослідницькою працею,
публікує ряд статей та дописів до енциклопедій та інших видань, зокрема в
часописах України, Росії, Польщі, Югославії, Німеччини, США, Канади, Австралії.
В 1997р. ювіляр стає дипломантом Фонду духовного відродження ім.
митрополита Андрея Шептицького, а в 2002р. нагороджений дипломом І-го
ступеня ( лауреат першої премії міжнародного фестивалю «Горицвіт»). В 2005р.
нагороджений знаком «Відмінник освіти України», а в 2006р. п. Богдану
присвоєно звання «Заслужений працівник культури України». В 2008р.
нагороджений медаллю з нагоди 100 річчя генерала Р. Шухевича.
На ювілейний вечір зібралися численні шанувальники іменинника, якого
вітали представники урядових та громадських організацій, а далі приятелі та
друзі. Б.Жеплиинський був нагороджений і йому вручено медаль від Міністра
Культури України Є. Нищука «За досягнення в розвитку культури і мистецтва»,
яку вручив представник Департаменту з питань культури, національностей та
релігій Львівської обласної державної адміністрації. Ювіляра також нагороджено
Грамотою від Митрополита Львівського Ігора (Возняка). Подяку від Голови
Львівської обласної Ради п. П.Колодія вручив депутат Львівської обласної ради
п.Остап Стахів. Від міжрегіонального центру профтехосвіти, художнього
моделювання та дизайну вітання вручали директор п. Я.Даць, А.Прокопюк,
В.Терлецький., від Товариства «Лемківщина» – п.Я.Швягла, від Яворівщини –
міський Голова м. Яворів п.Степан Венгерак. Привітання від Наукового
Товариства ім. Т.Шевченка вручали канд. філол. наук. П. М.Чорнопиский та док.

18
філ. наук Р.Кирчів.. До привітань приєднався директор видавництва «Галицька
видавнича спілка» п.Ярослав Сватко, який презентував глядачам нове видання
Б.Жеплинського « Кобзарство і ми». На урочистості завітали представники м.
Новий Розділ, колишні учасниці капели бандуристів «Струмок» Люба Худяк, Марія
Романюк, Марія Швед, Христина Соболь. Вони щиро вітали ювіляра. Народна
артистка України Людмила Посікіра прочитала вітального листа від Національної
Спілки кобзарів України та від Львівського обласного відділення цієї спілки,
засновником і довголітнім членом якого є Б.Жеплинський. Вітання з Києва привіз
ювіляру п.Віталій Гурнак. Прийшов привітати п. Богдана керівник знаменитого
Львівського хору хлопчиків та юнаків «Дударик» п. Микола Кацал.
Привітати ювіляра прибув проф. Пряшівського університету, автор рецензій
на книги Б.Жеплинського п. Микола Мушинка з Словаччини. В свойому виступі п.
Мушинка сказав, що найбільше цінує трьох найвизначніших науковців в області
вивчення кобзарства – М.Колессу, С.Людкевича та Б.Жеплинського і що п. Богдан
заслуговує найвищої державної нагороди України.
Ведучий вечора зачитав привітання, які були надіслані ювіляру від
Львівського міського Голови п. Андрія Садового та проф. Альбертського
університету п.Андрія Горняткевича ( Едмонтон, Канада).
Прикрасили урочистий вечір виступи бандуристів – студента Львівської
національної музичної академії Богодара Баглая, тріо бандуристок « Червона
калина» під кер. засл. арт. України М.Сороки в складі Л.Вальчак, Н.Кончаківської,
та І.Шуст, що виконали пісні «Цвітуть сади на Україні» та твір «Козацька
Мадонна», музиканта Мирона Блощичника, ансамблю бандуристок «Чарівні
струни» Будинку науки і техніки Львівської залізниці під управою Ірини
Содомори. Завершив вечір виступ капели бандуристів УТОС « Карпати» під кер.
Я.Мелеха.
Під час презентації нової книги демонструвалися уривки з відеофільмів
присвячених діяльності ювіляра, а також фото, альбоми та книги написані та
видані Б.Жеплинським. На урочистостях було нагороджено грамотами Львівського
обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи всіх авторів
нової книги – Б.Жеплинського, Д.Ковальчук, М.Ковальчук, директора
видавництва Я.Сватка, заст. директора видавництва Г.Левандовського,
технічного редактора книги І.Семенко, літературного редактора О.Сатурську,
художника М.Качмар ( Фляк).
Не випадково, що Богдан Жеплинський святкує свій ювілей в рік
вшанування 200-літнього ювілею від дня народження Великого Кобзаря України –
Т.Г.Шевченка. В адресу ювіляра надійшло привітання від хранителів
Шевченківського меморіалу в Каневі. Ось що написано в телеграмі: «Дорогий
Богдане Михайловичу! Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею – 85
– ти річчя від дня народження. Тарасова Гора єднає навколо себе людей вірних
Шевченковим заповітам національного єднання братолюбія. Щиро вдячні Вам за
подвижницьку працю, багаторічне плекання української культури, вікових
традицій рідного народу, вивчення та популяризацію кобзарства, як унікального
явища українського мистецтва. Радіємо Вашим творчим здобуткам з збереження
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та примноження духовних скарбів України. Бажаємо Вам щастя, міцного
здоров’я, козацького духу, родинного затишку. Нехай Бог береже Вас і Україну.
Многая літа!»
Надійшли привітання з Національної спілки кобзарів з Києва та з обласних
відділень спілки кобзарів України, зокрема від Г.Топоровської з Рівного, В.Дутчак
та М. Шевченко з Івано-Франківська, М.Євгеньєвої з Тернополя, В.Січко з
м.Миколаєва, І. Куровської з Криму. ( м.Ялта). Ось що вона пише:
«Ювілеї як вихори мчать,
Віхи Вашої долі відзначені,
Але хочемо Вам пригадать ,
Для великих надбань Ви призначені.
Безкінечним здається дослідницький шлях,
Ще багато імен не обізнані,
Та сіяє посмішка у Ваших очах,
Йти попереду видно Ви призвані..
Вам бажаємо щастя і многі літа,
Хай Господь береже Вас і милує.
Дзвінко грає бандура завжди молода,
І в серцях озивається вірою.
В руки ювіляра вручали численні букети весняних квітів колишні учасники
Львівської капели бандуристів «Заспів» Г.Кіт-Ралько, Г.Медведенко, Г.КонрадПляшовецька, Г.Шевців, В. Дудусь, О.Сатурська, Ю.Жеплинський, М.Петрук та
інші.
Завершилося святкування многоліттям в честь Богдана Жеплинського..
Автор : Лідія Сергета
(учасниця святкувань)
Джерело: ukrpohliad.org

КАЛУСЬКІ ЛЕМКИ ПРИВЕЗЛИ ДО ВІЛЬХІВЦЯ (ЛЕМКІВЩИНА,
ПОЛЬЩА) НА КЕРМЕШ СВОЇ ПІСНІ
Народний фольклорно-етнографічний ансамбль пісні і танцю "Студенька"
взяв участь у святі «Лемківський Кермеш», яке відбулося 17-18 травня у селі
Вільхівець (Польща). Калуські лемки привезли на свято у Польщі цілий музичнопісенний репертуар.
— Було що співати. Почали із пісні «Дай же, Боже, добрий час». А закінчили
нашу майжу двогодинну програму в’язанкою лемківських народних пісень
«Віночок», — розповіла “Вікнам” учасник ансамблю «Студенька» Марія Парило. —
Федір Лабик прочитав літературно-музичну композицію «Ой верше, мій верше».
Ольга Лагойда виконала свою авторську композицію «Як я сой зашпівам». Ще
одну пісню, «Ой гоя гоя» разом із нею заспівав Іван Дзямба
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Колись кермеш для лемків був і ярмарком, і навіть храмовим празником.
Тепер значення цього поняття, лемківський дух сповна можна відчути у дводенній
фестивальній палітрі. Як на мене, це ще й головна зустріч лемків, на якій трагізм
спогадів панує разом з усіма барвами народного свята.

На фестивалі «Лемківський Кермеш», яке відбулося 17-18 травня у селі
Вільхівець, зібралися лемківські самодіяльні гурти із Польщі, України та інших
країн. Загалом, Вільхівець прийняв сотні лемків та десятки колективів.
— Нас люб’язно привітав голова об’єднання лемків Польщі. Завдяки
організаційній допомозі Іванни Гринів і директора ПК «Мінерал» і фінансовій
підтримці управління культури ми змогли здійснити цю поїздку, — каже керівник
ансамблю «Студенька» Марія Парило, — Багато зусиль доклали керівник колективу
«Студенька» Наталія Гуменюк та музикант Володимир Нагловський та всі
учасники колективу.
Про історію назви колективу «Студенька» Марія Парило розповідає охоче і
багато.
— У моєму рідному селі так казали на криницю. Студня — це криниця без
зруба, — розповідає пані Марія. — Студенька — це криниця по-лемківськи,
зменшувально-пестливо.
Протягом кількох років унаслідок такої «евакуації» понад 480 тисяч лемків
насильно переселили на територію радянської України, а решту 200 тисяч осіб
уже під час сумнозвісної операції «Вісла» — на північно-західні землі Польщі. «За
національною ознакою нас вигнали з рідних теренів, і досі ніхто не попросив у
лемків пробачення за завдані кривди, за трагедію».
— Закарпатські лемки на польські — це одна етнічна група. Вони жили у
різних умовах. Закарпатських лемків не депортували, бо після війни область
увійшла до складу України. Вони — єдині. У них єдина музична культура.
Зокрема, пісня «Плине кача» народилася десь у недрах Закарпаття.
Джерело: vikna.if.ua
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У ЛЕМКІВСЬКІЙ ЦЕРКВІ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ
ВІДЗНАЧИЛИ КЕРМЕШ
У суботу, 24 травня, у
лемківській
церкві
святих
слов'янських
апостольських апостолів
Кирила і Методія в
Івано-Франківську
відзначили Кермеш —
храмове свято.
Храм
все
ще
не
завершений,
бракує
коштів,
отож,
лемківська
громада
буде вдячна всім, хто
зможе
дати
навіть
цілком невелику пожертву.
Реквізити
для зарахування коштів на побудову Лемківського Храму Святих апостолів
Кирила і Методія Української Греко-Католицької Церкви в Івано-Франківську:
Отримувач коштів — Релігійна громада Святих апостолів Кирила і Методія УГКЦ
м. Івано-Франківськ,
код —36733646
Поточний рахунок — 2600330101480 (грн., дол. США)
Банк — Філія Івано-Франківське обласне управління
ВАТ «Державний ощадний банк України МФО — 336503, ТВБВ № 10008/040
Призначення платежу: Благодійна допомога для будівництва Храму Святих
апостолів Кирила і Методія.

Джерело:http://vikna.if.ua/news/category/if/2014/05/25/18286/view
Журналіст Юрій Тимощук. Фото Анна Кирпан/Facebook
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КУЛЬТУРА
«ВЕСНЯНА» «ВАТРА»
«Ватра» – журнал, який видає Об’єднання
лемків у Польщі, і виходить він «межи люди»
щоквартально, а точніше – в кожну пору року... І
ось переді мною черговий випуск – «весна 2014
року», про який хочу «розповісти» вам.
Найактуальнішими темами журналу стали:
відзначення
200-ліття
від
дня
народження
славетного Шевченка та тема Майдану. У вступній
статті «Актуальний і два століття пізніше» головний
редактор Вікторія Гойсак акцептує увагу читача на
неординарності особи Тараса Шевченка, згадуючи
часи комуністичні, коли «пришивали» йому різні
стереотипи: що писав тільки про убогих, проти
капіталістів, а і проти Бога (адже з вирваних з
контексту фраз можна видобути що завгодно)...
Редактор пише, що вона (комуністична цензура) так
робила із десятками інших прізвищ (наприклад, із Б.І.Антоничем), але проти
Шевченка просто не мала сили. Та й «зробили» із нього старого діда в кожусі і
баранячій шапці (а людина в 47 років іще не стара), та й «бідного хлопа» (а був
Шевченко академіком Академії мистецтв в Петербурзі)...
Вікторія Гойсак, наводячи фрази Шевченкових віршів: «на нашій – не своїй
землі», «і могили мої милі москаль розриває... нехай риє, розкопує, не своє
шукає...», підкреслює їхній новітній сенс сьогодні. І ще: «До неоімперської політики
сусіда пасує: «той неситим оком за край світу зазирає, чи нема країни, щоб
загарбать...»...
Про святкування 200-ліття Т.Г.Шевченка в горлицькому Центрі культури
ім.Б.І.Антонича також пише головний редактор. Головним завданням
організаторів було висвітлення актуальності творчості поета. Почесним гостем
свята був учасник Майдану Віталій Карпин, який перебував на лікуванні у
Польщі. Він розповів про бойові дії на Майдані, про своє поранення, про свої
сподівання...
Дуже актуальною є стаття Вікторії Гойсак «Давна лемківска пісня – жалібний
київский плач». А я б доповнила: український плач... Адже, прозвучавши на
похороні героя «Небесної сотні» Михайла Жизневського, вона облетіла по всьому
світу, ставши гімном-реквієм. Хіба камінне серце не здригнеться, слухаючи цю
мелодію...
Читаємо, що карпатська пісня «Гей, пливе кача...» виконала «Піккардійська
терція», але співали її і Віктор Морозов, Оксана Білозір, «Черемшина» з Канади,
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Тарас Чубай, Мар’яна Садовська. Також описана коротенька історія виникнення
цієї сумної пісні і вміщений повний її текст: «Гей, пливе кача по Тисині,// Пливе
кача по Тисині,// Мамко ж моя, не лай мені,// Мамко ж моя, не лай мені...».
Про солідарність із Україною та підтримку діляться Любін, Ґожів, Лігниця.
«Найдавніша історія лемків на основі історичних джерел» – стаття Григорія
Трохановського, який розповів про зустріч із професором Богданом Гальчаком у
Кракові. Доповідач цікаво подавав факти: «лемки – то люде, яки традицийні
окресляли себе як русини (назва «лемки» поширилася на початку ХХ ст.), все
визнавали східнє віросповіданя, писали кирилицьом, а сам лемківський діалект
близко споріднений з українськом мовом...».
Із циклу «Мандрівки Лемківщином» – Щавник» друкує свій допис Адам
Вев’юрка. Нагадуючи, що незабаром вкотре запалає «Ватра» фестивалю на
Лемківщині, автор наголошує, що найбільше об’єднує людей своя церква. І
пропонує відвідати село поблизу Мушини – Щавник, яке є одним із найстаріших
сіл в Бескиді. Подаючи коротку історію Щавника, автор ділиться із читачами
красою цього краю і закликає до спільної молитви, яка «розбудить» щавницьку
церкву і нагадає про своє існування...
Єва Хом’як поділилася такою подією, як «Стоднівка в нашій лігницькій
школі». Захід розпочався вшануванням жертв київського Майдану, як «на знак
нашої солідарності з Україною в терпінні». Вишиванки всіх учасників підтвердили
українську тотожність. Про інші заходи лемківчан теж розповідає А.Вев’юрка. Він
також пише про «Пам’ят про гоьокауст і не лем», торкнувшись теми терпіння
жидів у часи ІІ світової війни.
Цікавою є п’єса того ж автора – «Акція «Вісла», розміщена на сторінках
«Ватри». Думаю, її використає кожен, кому ця тема болить і хто хоче донести її до
сердець своїх ближніх. Тема відома, але її можна розглядати в різних варіантах
бачення.
Належне місце відведено активному дописувачу, поету Василю Шляхтичу,
який в цьому номері «подає» нам «пригорщу» спогадів із одноіменної рубрики – «Зі
спогадів улючанина – Степана Чебеняка». Герой розповіді ділиться із нами
згадками про початок ІІ світової війни: як «прийшли» німці, а потім – совіти...
Утворення колгоспів, відбирання людських «маєтків» і примусовий вступ до
новоствореної організації – гіркі спогади тих далеких часів.
«Ватра» розмістила також вірша В.Шляхтича «Слова мого батька»: «Хочеш
почути? Все скажу.// Ось тут стояла наша хата.// Побудував їй дід, мій тато.//
Дерев’яна, Стріхою крита.// Така, як майже всі в селі.// Тут вперше бачив красу
світа.// Тут родились діди твої...».
Останні сторінки «несуть» інформацію про смерть видатного лемкознавця
Івана Красовського (1927–2014): «Проживши довге і плідне життя, помер відомий
історик, етнограф, публіцист та громадський діяч, родом із села Дошно на
Сяніччині...». Редакція додає, що І.Красовський є автором багатьох наукових
праць, таких як: розділ «Матеріальна культура лемків» («Лемківщина»,
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ред.Б.Струмінський, т.2. 1988), монографія «Прізвища галицьких лемків XVIII ст.»
(Львів, 1993), «Лемківщина у боротьбі за возз’єднання з Україною» (Нью-Джерсі,
1964), «Хто ми, лемки...» (у співавт. З Д.Солинком. Львів, 1991), «Тільки з рідним
народом» (Львів, 1992), «До земляків за океан» (Львів, 1993), «Михайло Орисик –
визначний різьбар Лемківщини» (Львів, 1995), «Лемківська церква святих
Володимира і Ольги у Львові» (Львів, 1997) та багато інших творів і праць.
Завершує читання журналу «Лемківська хроніка». Скажу, що видання
«переплетене» чисельними фотографіями, тут є навіть така рубрика, як:
«Презераме стари фотографії і документи» (назва «говорить» сама за себе). А
рубрика «З мойой полички» подає рецензії на книжки: Юрій Гаврилюк, «Землі на
українському обрії: Лемківщина, Бойківщина, Надсяння, Холмщина, Підляшшя».
Том І: Від Володимирових походів до лінії Керзона, Торонто–Білосток. 2013, 608 с.
(українською, польською та англійською мовами); «Brusno – (nie)istnienie w
kamieniu, red. O.Solarz.
Як наголошує головний редактор В.Гойсак, свіжий номер журналу дуже
відрізняється від попереднього: події в Україні не могли не «зачепити» і українців у
Польщі, тому майже весь зміст видання «перелитий» болями і тривогами рідного
краю. І виступи українського ансамблю «Гайдамаки» на сценах 8-ми польських
міст (в т.ч. Лігниця та Вроцлав) в рамках проекту «Євромайдан, тур 2014 – Не
забуваймо про Україну!!!» теж були «перекликані» «живим голосом Майдану». Про
цей гурт можна розповідати дуже багато, але наведу фразу із статті Ольги Єрман:
«Гайдамаки – одна з музичних формацій в Україні, яка мислить по-європейськи.
Вона має власне альтернативне обличчя, живу основу українського фолку, чіткий
соціальний меседж, що формує команда освічених музикантів високого рівня... їм
аплодує Європа».
Автор: Мирослава Олійник (Бучківська)
Варшава – Львів.

З ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАСТУ В СЛОВАЧЧИНІ
Для розуміння специфіки умов, в яких
перебуває
українське
автохтонне
населення
Східної
Словаччини
(Пряшівщини), необхідно доторкнутись
до історичних та суспільно-політичних
обставин
національного
життя
українців
Східної
Словаччини
протягом
XX
століття.
Внаслідок
Версальського договору,підписаного в
Сен-Жермені 10 серпня 1919 р.
(Паризька конференція 1919 р.), і так
званих «дипломатичних заходів» представників тодішніх чеської та словацької
політичних верхівок, наперекір протестам Руських Народних Рад на Закарпатті і
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Пряшівщині, з яких переважна більшість вимагала приєднання Закарпаття й
Пряшівщини до Галичини, Закарпаття ввійшло до складу Чехо-Словацької
республіки. Приблизно 280 сіл і міст Пряшівщини з автохтонним українським
населенням стали складовою Словаччини.
Уряд Чехо-Словаччини намагався гальмувати національне самоусвідомлення
населення тодішньої «Подкарпатської Руси» — сучасної Закарпатської области
України. Однак зупинити національне відродження було неможливо. Позитивну
ролю, серед іншого, відіграло заснування Пласту на Закарпатті 1921 р. Попри
несприятливі умови пластовий рух на Закарпатті набрав великого організаційного
розмаху, що позитивно вплинуло на свідому інтеліґенцію, а також на молодь
Пряшівщини, що студіювала у середніх та фахових школах Закарпаття.
Чималий вплив на студентів празьких високих шкіл з Пряшівщини мали
зустрічі з членами куреня старших пластунів, який був заснований 1926 року при
Карловому університеті в Празі і діяв під керівництвом відомого театрального
діяча, режисера і довгорічного активного члена пластового проводу на Закарпатті
Юрія Августина Шерегія, а також зустрічі з членами відділів Союзу Українських
Пластунів Еміґрантів, заснованого при українській гімназії у Ржевицях, а згодом в
Модржанах біля Праги. Там теж студіювала молодь з Пряшівщини та Словаччини.
У 1928 р. при Горожанській школі та учительській семінарії у Пряшеві виник
перший пластовий відділ. Його членами стали понад 70 студентів обох навчальних
закладів. Засновником і керівником відділу був проф. Іоан Кизак.

Табір «Карпати». Ранкову
збірку проводить комендант
табору Ігор Довгович, 1992 р.

У
першому
числі
закарпатського
журналу
«Пластун»
за
1928
рік
читаємо: «Вітаємо із щирого
руського
серця
новозорганізований руський
відділ у Пряшеві, цю першу
ластівочку навесні у Словаччині, що повинна вказати правильну дорогу для всієї
руської молоді Словаччини і заведе всіх до пластової організації».
Хоча на основі вже згаданого Сен-Жерменського договору чимало
українських сіл і містечок Пряшівщини адміністративно було відокремлено від
Закарпаття, зв’язок українців обох частин історичної Срібної землі в галузі
шкільництва та суспільно-культурного життя, а після виникнення Пласту і між
пластовими організаціями, не припинявся. Підтвердженням цього була участь
закарпатських пластунів в урочистому відзначенні 540-ліття приходу князя
Теодора Корятовича на закарпатські землі (Пряшів, 1932 р.). Організаторами
святкувань були гіряшівський відділ Пласту і товариство «Просвіта»*
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*У ч. 10/1932 р. «Українського слова» (Ужгород) про відзначення 540-ліття
приходу князя Теодора Корятовича на Закарпаття читаємо: «Пластуни з Хусту
взяли участь в історичному святі пряшівських українців з нагоди 540-річчя
приходу кн. Теодора Корятовича, що відбулося в Пряшеві, у днях 19—20. VI. 1932
р., під проводом братів Юрія Грома і Євгена Горішка (Юрій та Євген Шерегії. —
Авт.).
Торжественну св. Службу Божу відспівав знаменитий пластовий
хустської молоді під проводом відданого працівника, бр. Євгена Горішка.

хор

По обіді відбулася святочна академія, під час якої пластовий хор відспівав
чимало прегарних пісень, особливо ж молитва «Отче наш» (Д-дур, комп. бр. Є.
Горішка) викликала велику сенсацію слухачів. Того ж дня, під проводом балетмайстра Андрія Костя, відбувся вечір народних танців, що закінчився великим
успіхом. За ля не могла помістити захоплених глядачів…».
Це величне свято молоді позитивно вплинуло на подальшу діяльність
Пластуна Пряшівщині. В селах і містах Східно-словацького регіону виникли
зародки пластових гуртків. Свідчення про такі гуртки на Пряшівщині подали
безпосередні учасники пластових зустрічей 30- их років: о. Василь Прокіпчак та о.
Вікентій Надь, відомий письменник і поет Іван Гриць-Дуда та учитель у с.
Якуб’яни (згодом — викладач Вищої летунської академії в Кошицях) Андрій
Єдинак. Всі вони були членами Пласту.
Крім пластового відділу в Пряшеві, кілька років поспіль (1934—1938 рр.)
працював пластовий відділ у Кошицях, члени якого були рівночасно і членами
чоловічого, а пізніше мішаного хору танцювального і театрального гуртків
товариства «Просвіта» (свідчення про це подав Павло Мартоник, соліст і член хору
товариства «Просвіта»).
З перших днів входу Пряшівщини під словацьку юрисдикцію проводилася
систематична словакізація українців Східної Словаччини. Національну свідомість
українського автохтонного населення Пряшівщини протягом століть зберігали
греко-католицькі єпископи та священики. Представники словацького уряду чітко
усвідомлювали це, тому,
денаціоналізуючи
українців
Пряшівщини,
ліквідували
церковні
народні школи з «руською»
викладовою
мовою
(лемківський
діялект),
залякували
учителів
і священиків.
Після Другої світової
війни в усіх сателіти их
державах
комуністичної
Москви
скавтінґ
як
молодіжна організація був
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заборонений.
Відновлення Пласту у Словаччині
Демократизаційні процеси кінця 80-х — початку 90-х рр. XX століття в
Чехословаччині сприяли відновленню різних громадських організацій.
Використовуючи закон про відновлення діяльности суспільно-громадських
організацій, зареєстрованих у міжвоєнні роки, було вирішено відновити на
Пряшівщині Пласт, що діяв у 1928—1939 рр.
19 грудня 1990 р., за підписом студентів Ігоря Довговича та Мар’яна Коваля,
розіслано з Кошиць «Декларацію підготовчого комітету молодіжної організації
русинів-українців», яка дала поштовх для створення комітету з відновлення
Пласту в Чехословаччині в такому складі: Павло Дуркот — голова, Іван Кравець —
заступник голови, Сергій Панчак, Святослав Довгович, Ігор Довгович — члени, а
також Олена Довгович — юрист-консультант для підготовки статуту для
реєстрації в Міністерстві внутрішніх справ Словаччини. Статут зареєстровано 22
травня 1991 р.
Паралельно було розпочато підготовку до першого літнього табору української
молоді Словаччини, який відбувся 13-21 липня 1991 р. у селі Микова під назвою
«Карпати-91». Учасники — 72 особи, з них 9 з України.
Гарантом табору був український хор «Карпати» з Кошиць, головними
організаторами — сім’я Довговичів з Кошиць у співпраці з Марійкою Рибак з
Братислави, Марійкою Лешко-Лацою зі Свидника, Іваном Бачею та Ярославом
Господарем з Кошиць. Провідниками табору були Святослав та Ігор Довговичі —
учасники пластового табору в Німеччині у 1990 р., які включили в програму
табору певні пластові елементи.
28 вересня 1991 р. у Пряшеві проведено
Установчий
з’їзд,
на
якому
ухвалено
зареєстрований Статут Крайової Пластової
Організації (КПО), обрано Крайову Пластову
Старшину у складі: Левко Довгович з Кошиць
— голова, Павло Дуркот з Пряшева —
заступник голови, ігор Довгович з Кошиць —
виховний сектор, Копчак Богдан з Пряшева —
Одноденний туристичний похід. Попереду комендант Роман Довгович,
виховники Іван Прокіпчак та Гавріїл Чіпак

писар, Беата Бегені з Пряшева — скарбник (за кілька місяців виїхала в
Америку, на її місце була кооптована Олена Довгович), Людвик Шолтис з Кошиць
— член. Обрано і Крайову Пластову Раду у складі: Анна Коцур з Бардієва —
голова, Марія Рибак з Братислави — заступник голови, Марія Ганко з Кошиць —
член. Ухвалено головний плян діяльности Пласту.
Визначною подією стало прийняття у жовтні 1991 року КПО Чехословаччини
до КУПО. Це була дев’ята країна, яка разом з Польщею та Україною увійшла до
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складу КУПО. Це певною мірою зняло недовірливе ставлення урядових чинників
Чехословаччини до відновлення діяльности української скавтської організації на
теренах цієї країни.
Хроніка діяльности 1992-2010 рр.
1992. Крайовий пластовий табір «Карпати-92», с. Микова. Разом з булавою 77
учасників, з них 8 осіб з України, 5 — з Польщі, 1 — з Австрії та два вихов- ники
новацтва — ст. пл. Адріяна та Юрій Слижі — з Америки.
Учасником табору був комендант останньої «Лісової школи» на Закарпатті у
1938 р. пл. сен. Михайло Штефуца з Братислави, який приніс у Микову вуглик з
прощальної ватри «Лісової школи». Цим вугликом він символічно запалив пластову
ватру у Миковій, ніби передаючи естафету пластунів Закарпаття відродженому
Пласту Словаччини. Він розповів про те, як зберігав отой вуглик 54 роки і вірив,
що Пласт на Закарпатті та на Пряшівщині відродиться. Цей символічний чин
друга Михайла справив велике враження на учасників табору. Кожен учасник
отримав вуглик з таборової ватри, щоб запалити пластові ватри в Польщі, Україні,
Америці, підтверджуючи цим єдність Пласту у світі.
1993. 20 липня — 9 серпня. 27 юначок і юнаків зі Словаччини, а також 4
провідники, спільно з українською молодцю з Польщі, Югославії, Казахстану та
України (разом — 208 осіб) були учасниками Міжнародної літньої школи
українознавства, яка проходила у таборі «Червона калина» неподалік Трускавця та
у Львові.
В той самий час у Львові організовано урочисте святкування 80-ліття Пласту.
Учасниками святкувань були пластуни з усіх 9 країн — членів КУПО.
1994. 25 червня. Відбувся II Крайовий Пластовий З’їзд Словаччини. У ньому
взяв участь голова ГПБ пл. сен. Орест Гаврилюк із ЗСА. Обрано новий склад КПС:
пл. сен. Левко Довгович — голова,
пл. сен Марія Рибак — заступник
голови, ст. пл. Ігор Довгович —
крайовий комендант новацтва та
юнацтва, пл. сен. Олена Довгович
— скарбник і діловод, пл. сен.
Валентина Гуменик — член. КПРаду
обрано у такому складі: пл. сен.
Павло Дуркот — голова, пл. сен.
Марія Ганко — заступник голови,
пл. сен. Марія Лешко — член.
Заключна анкета-іспит з літньої школи українознавства

2—17 липня — літній табір «Карпати-94», с. Гуменський Рокитів з участю 72
осіб (в тому числі 17 з України, а також 1 юнак з Австрії). В таборі для талановитої
молоді організовано школу живопису. Лектор — закарпатський художник Віктор
Демидюк.
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1995. 12—23 липня 1995 р., табір «Карпати-95» в с. Меджиброддя за участи 64
осіб. Серед них один юнак з Австрії, один — з Америки та дві юначки з України.
1996. 3—7 липня — мандрівний табір, учасники — 15 юначок та юнаків.
Серед них юнацтво з Ужгорода (7 осіб) під керівництвом ст. пл. Олесі Глуханич.
10—21 липня, табір «Карпати-96» у с. Хмельова за участи 91 особи зі
Словаччини, Австрії, України.
Складовою цього табору була перша Літня школа українознавства (ЛШУ) в
Словаччині, яку організовано за фінансової допомоги Фонду Дж. Сороса, що дало
можливість
запросити
учнів
десяти
українських
шкіл
Пряшівщини. На святковому закритті табору та ЛШУ були присутні понад 120
батьків, учителів українських шкіл і гостей практично з цілої Пряшівщини та з
Братислави, Кошиць, Пряшева (батьків, прихильників і гостей організатори
запрошують на урочисте закриття кожного табору).
5—9 грудня 1996 р. КПС організувала побут групи юнацтва зі Львова (35 осіб)
на Бардіївщині, у с. Хмельова.
1997 — крайовий табір не відбувся через брак коштів.
30 червня — 6 липня організовано мандрівний табір в регіоні польськословацько-українського кордону на Снинщині. Учасники — 15 осіб зі Словаччини
та 5 старших пластунів із Закарпаття.
1998. 14—23 серпня, табір «Карпати-98» та другий річник ЛШУ. Учасники —
79 осіб, з яких 22 — 3 Польщі, 1 — з Австрії, 4 студенти з Хорватії.

Учасники табору «Карпати» відвідали
Музей «Енді Варгола»
(Андрія Вархоли)в місті Меджилабірці,
1994 р.

1999 — крайовий табір не
відбувся через брак коштів.
17—19 грудня в Кошицях
організовано дводенну ЛШУ (3-й
річник), в рамках якої відбувся III
КПЗ’їзд. На З’їзді обрано КПС у такому складі: пл. сен. Левко Довгович — голова,
пл. сен. Олена Довгович — заступник голови і скарбник, ст. пл. Роман Довгович —
крайовий комендант юнацтва, ст. пл. Ксеня Рибак — крайовий комендант
новацтва. Члени: пл. сен. Світлана Чорнанич, Оксана Господар, ст. пл. Славка
Ройко, Наталка Годарська та Володимира Пасок. КПРада: пл. сен. Марія Рибак —
голова, пл. сен. Марія Ганко — заступник голови, пл. сен. Марія Лешко-Лаца —
член. В рамках цього форуму проведено науко- вопрактичний семінар з нагоди
70-ліття заснування Пласту в Словаччині. Присутніми було 69 осіб: 12 юнаків і
юначок, 37 делегатів, 20 офіційних гостей і науковців.
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2000. 4—13 серпня, табір «Карпати-2000» і 4-й річник ЛШУ (52 учасники).
Фінансову підтримку надав Союз Українців Великобританії та інші спонсори.
2001. 3—12 серпня, табір «Карпати-2001» та 5-й річник ЛШУ. Разом 60
учасників з 18 українських сіл і містечок Словаччини, а також два — з Сербії і
Чорногорії.
2002 — крайовий табір не відбувся через брак коштів.
2003. 31 липня — 9 серпня, 10-й Крайовий пластовий табір і 6-й річник ЛШУ.
Таборувало 58 учасників, з них 49 — діти і молодь, які прибули з 31 села і
містечка Словаччини. Часткову фінансову допомогу надав Головний провід ОУН
та Організація українських жінок у Великій Британії.
У 2004 та 2005 рр. через брак коштів табори не проведено.
2006. 1—9 липня, табір «Карпати-2006» та 9-й річник ЛШУ (72 учасники; з
них — 1 юнак з Праги, 1 — з Відня, З новаки з України).
2007. 27 липня — 5 серпня, табір «Карпати-2007» і 10-й річник ЛШУ в
рекреаційному осередку «Злата їдка». Участь взяла 91 особа і 13 осіб булави. У
таборі була молодь від 6 до 20 років практично з усіх регіонів Пряшівщини (з 24
сіл та 10 міст). Таборували також два юнаки з України та один — з Чехії.
2008. 26 липня — 3 серпня, табір «Карпати-2008» та 11 річник ЛШУ за
фінансового сприяння Міністерства культури Словацької республіки (фонду
підтримки культури нацменшин). Учасники — 128 осіб (19 з України).
2009. табір «Карпати-2009» і 12-й річник ЛШУ. 123 учасники від 6 до 18
років (12 — з України).
2010. 31 липня — 8 серпня, 15-й табір «Карпати-2010» і 13-й річник ЛШУ. До
участи зголосилося 102 особи зі Словаччини та 18 з України.
2011. 30 липня — 7 серпня, табір «Карпати-2011» і 14-й річник ЛШУ. Разом
104 учасників — 99 зі Словаччини та 5 з України. Під час табору «Карпати-2011»
відбулося святкове відзначення 20-літгя відновлення Пласту в Словаччині та 100ліття українського Пласту.
На урочистій зустрічі, крім членів КПС та КПРади, були присутніми і 16
офіційних гостей, в тому числі Генеральний консул України в Пряшеві Ольга Бенч.
Протягом 20 років діяльности
(1991— 2011) в 32-х літніх і
зимових зустрічах та в 14-х ЛШУ
брало участь, разом з керівниками
(тобто
членами
булави),
1727
учасників, зокрема 1368 з 74 сіл і
міст Словаччини, решта 164 особи
з України, Австрії, ЗСА, Німеччини,
Польщі, Чехії. Дехто був майже на
кожній зустрічі, інші кілька разів.
Учасники табору виконують для батьків заключну мистецьку програму
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Гуртки
Обмеженої кількости зустрічей молоді (один-два рази на рік) недостатньо для
інтенсивної національно-виховної роботи. Пластове виховання та дотримання всіх
пластових вимог, тобто робота в гуртках, не проходить на належному рівні.
Виняток творили у перших роках діяльности гуртки у Кошицях та Пряшеві.
Єдиний пластовий гурток, який діє вже довгі роки, — це гурток у Братиславі
під проводом пл. сен. Марії Рибак і її співпрацівників (від 2013 року у Пряшеві діє
новацький рій та юнацький гурток, а у квітні 2014 р. проведено дошкіл
виховників. – прим. 100 кроків)
Кількість автохтонного українського
Словаччини поступово зменшується.

населення

в

селах

і

містечках

Основна причина — несприятливі економічні умови. З року в рік
погіршується і знання української мови (ориґінального лемківсько-пряшівського
діялекту), не кажучи вже про знання історії, літератури чи навіть азбуки. Причина
— майже повна ліквідація українського шкільництва. У 1945 році, після
денаціоналізаційної політики словацької держави 1939— 1945 рр., на Пряшівщині
були 1 дитячий садок, 165 «руських» народних шкіл з 368 класами, 1 гімназія з 8
класами, 1 учительська семінарія з 5 класами. У навчальному році 1948/49,
завдяки державним шкільним установам, вже був 51 дитячий садочок, 275
народних шкіл зі 469 класами, 3 гімназії, 1 учительська семінарія з 20 класами, 2
середні фахові школи з 7 класами. Надалі кількість учнів зросла у середині 1960-х
років до 5000, а в наступні десятиліття почала неухильно зменшуватися.
Навчальний рік 2007/2008: дитсадків — 12, основних шкіл — 12, 1 гімназія,
1 середня медична школа.
В екстремально незичливих умовах роботи для національної меншини
українців Словаччини Крайова пластова організація зробила чимало позитивного
для національного усвідомлення хоча б частини молоді.
У пластових таборах чималим виховним моментом для батьків і гостей
(учасників заключних програм під час урочистого закриття таборів) є патріотична
мистецька програма у виконанні учасників і традиційне звучання прекрасного
гимну закарпатських пластунів, яким наша молодь, як у 20—30 роки, відкриває і
закриває програму кожного дня, кожної пластової зустрічі.
Інша діяльність
Визначним успіхом пластової організації є проведення Міжнародного
наукового семінару, який відбувся у 2008 році з нагоди 80-ліття заснування
Пласту в Словаччині, та видання збірника доповідей під назвою «Молодіжні
організації Русинів-Українців на Словаччині 1928—2008».
Видано два збірнички пластових, стрілецьких і популярних народних пісень:
з нагоди відзначення 80-ліття заснування Пласту в Україні під назвою «У горах
Карпатах» і з нагоди 80-ліття заснування Пласту в Словаччині під назвою «Гори
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наші, гори наші Бескиди». Для кращого оволодіння програмами Літніх шкіл
українознавства видано 4 бюлетені, в яких у дуже стислій та популярній формі
подано основну інформацію з історії наших церков, літератури, культурних
надбань (театр, архітектура, пісенне багатство), про визначних діячів нашого
народу тощо.
Пластові в Словаччині надали допомогу Головна Пластова Булава та крайові
пластові організації:
ГПБ профінансувала участь делеґатів зі Словаччини у Зборах КУПО в НьюЙорку та Києві;
КПС Америки профінансувала подорожні витрати і побут ст. пл. Ігоря
Довговича на ЮМПЗ в Нью-Йорку з нагоди 80-ліття Пласту (1992 р.);
КПС Канади та ГПБ частково профінансували побут трьох старших пластунів
зі Словаччини на ЮМПЗ-98 в Монітобі;
КПС Німеччини надала фінансову допомогу для побуту Святослава та Ігоря
Довговичів у таборі в 1990 р., а також ст. пл. Ігоря Довговича 1—3 травня 1992 р.
у Раді Орлиного Вогню;
юнацькій групі з 6 осіб на вишколі для роботи з молоддю (серпень 1992 р.) та
участь кількох членів Пласту у літніх таборах в подальших роках;
КПС України надала допомогу пл. уч. Володимирові Кравцю та пл. розв.
Романові Довговичу для участи в міжнародному пластовому таборі в Україні «Там,
де Прут», в якому таборували також пластуни з Німеччини і Польщі (9—19 серпня
1993 р.), а у серпні 1996 р. на першому в історії українського Пласту
міжнародному Джемборі зі Словаччини були учасниками 4 юначки і стільки ж
юнаків.
Чималий позитивний вплив на десять старших пластунок і пластунів зі
Словаччини мала участь у І Европейській конференції української молоді в
Будапешті 22—24 жовтня 1999 р. Ініціяторами зустрічі були Левко Довгович —
голова Европейського Конгресу Українців, та Ярослава Хортяні — голова
Державного самоврядування українців Угорщини. На конференції були
присутніми 56 молодих українців з 17 країн Европи.
Теперішнє керівництво Пласту повинно б докладати усіх зусиль для
організації літніх зустрічей молоді, тим більше, що в останні роки співпраця з
представниками українських установ Словаччини значно покращилася. Отже,
віримо, що в майбутньому вони будуть хоч би морально підтримувати таку або і
кращу роботу з молоддю з метою збереження ідентичности українців
Пряшівщини, які близько тисячі років проживають на історичних землях нашого
народу.
Автор: Левко Довгович
Джерело: З діяльності Пласту в Словаччині.
Альманах 100-ліття Пласту
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ОГОЛОШЕННЯ ТА АНОНСИ

1.СВЯТО КУЛЬТУРИ РУСИНІВ-УКРАЇНЦІВ
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2.ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА В США

3.ВІДБУДУЙМО РАЗОМ «НАРОДНИЙ ДІМ» У ПЕРЕМИШЛІ!
Закликаємо yсіх тих, кому не байдужа доля «Народного дому» – символу
українства на рідних землях – приєднатися і допомогти у його відбудові.
Добровільні пожертви можна вплачувати на банківський рахунок:
Społeczny Komitet Odbudowy Narodnego Domu w Przemyślu
ul. Kościuszki 5; 37-700 Przemyśl
PBS Oddział w Przemyślu
67 8642 1155 2015 1507 1608 0001
З допискою:
„Darowizna na odbudowę Narodnego Domu”
Почесний комітет відбудови «Народного дому»
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4.ТАБОРИ НА ЛЕМКІВЩИНІ. "САРЕПТА"

36
МИ ПАМ΄ЯТАЄМО

У травні народилися:

2 травня Роман СОБОЛЕВСЬКИЙ (1920-1978)
9 травня Андрій ОРИСИК (1922-1998)
9 травня Володимир ГНАТЮК (1871-1926)
21 травня Никифор ДРОВНЯК (1895-1968)
22 травня Іван ЗІЛИНСЬКИЙ (1879-1952)

***
9 травня 1922 року в селі Вілька (сьогодні Республіка Польща) на Лемківщині
в сім’ї різьбяра народився Андрій ОРИСИК (1922-1998) – майстер художнього
різьблення по дереву, член Спілки художників України.
Різьбити почав з дитинства. Його подальший шлях навряд чи міг бути іншим,
оскільки народився він у колисці лемківського різьбярства, а його батьком була
знакова постать у школі лемківської різьби по дереву Михайло Орисик. Саме у
нього Андрій навчався ремеслу.
У 1945 році сім’я була переселена в Україну в село Гутисько на
Тернопільщину, де вже наступного року помер батько. Після цього Андрій
переїжджає на Львівщину у Трускавець.
Об’єктом його творчості стали фауна (дикі та домашні тварини), флора та
сцени з життя. Серед найвідоміших робіт «Ведмідь-пасічник», «Олень», «Дикий
кабан», «Орел», «Телятниця», скульптурна композиція «Визволення», яка
знаходиться у Музеї лемківської культури в селі Зиндранова на Лемківщині. Автор
композиції за творами Тараса Шевченка «На панщині», «Катерина», «Козаки в
турецькій неволі». Від батька перейняв спосіб різьблення «Араба на верблюді».

***

У цей день 1871 року в селі Велеснів на Тернопільщині народився
Володимир ГНАТЮК (1871-1926) - український етнограф, фольклорист,
мовознавець, літературознавець, мистецтвознавець, перекладач та громадський
діяч, член-кореспондент Імперської Петербурзької АН (1909), академік АН України
(1924), член Празької та Віденської Академії наук, Чеського наукового товариства
(1905), Австрійського етнографічного товариства у Відні (1907) та Міжнародного
союзу фольклористів у Гельсінкі
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Навчався в гімназіях у Бучачі та Станіславі (сьогодні Івано-Франківськ),
філософському факультеті Львівського університету (1894-1899), де студіював у
Михайла Грушевського та Олександра
Колесси.
Збирати етнографічні та фольклорні
матеріали почав учнем Бучацької гімназії.
Ще
студентом
першого
курсу
філософського
факультету
Львівського
університету
зацікавився
фольклором
лемків південних схилів Карпат. У 1897
видав
першу
книжку
шеститомника
«Етнографічні матеріали з Угорської Русі»,
які
містять
485
зразків
прозового
фольклору (оповідання, легенди, казки,
байки, новели, анекдоти) та 583 пісні.
Після
закінчення
університету
працював усе життя вченим секретарем
філологічної секції та етнографічної комісії
(з 1916 – голова комісії) Наукового
товариства імені Тараса Шевченка у
Львові. Редактор видань НТШ (близько 60
томів
Етнографічного
Збірника
та
Матеріалів для української етнології) та
Літературно-Наукового
Вісника.
Був
директор Української видавничої спілки.
Під керівництвом Івана Франка редагував етнографічний збірник «Матеріали
до української етнології». Видав ряд наукових праць про лемків закарпатської
смуги, а також югославських русинів: «Руські в Бачці» (1898), «Русини в Угорщині»
(1899), «Русини Пряшівської єпархії і їх говори» (1900), «Словаки чи русини» (1901).
Створив регулярну мережу для збору етнографічних та фольклористичних
матеріалів. Численні праці з порівняльної етнографії, мовознавства, літературної
критики, упорядкування та видання фольклористичних матеріалів.
Автор близько 1 тисячі наукових праць. Зокрема, «Cловацький опришок
Яношик в народній поезії» (1899), «Пісенні новотвори в українсько-руській
народній словесності» (1902), «Галицько-руські народні легенди» (2 т.; 1902-1903),
«Угро-руські духовні вірші» (1902), «Cпіваник з Грушова» (1903), «Коломийки» (3 т.;
1905-07), «Гаївки» (1909), «Народні оповідання про опришків» (1910), «Колядки і
щедрівки» (1914), «Українські народні байки» (2 т.; 1916), «Національне відродження австро-угорських українців» (1916), «Деякі уваги над байкою» (1916),
«Українська народна словесність» (1917), «Народні новели» (1917), «Війна і народна
поезія» (1917), «Народні байки» (1918), «Чи закарпатські українці автохтони?»
(1922), «Гуцули» (1923), «Як повставав світ: Народні легенди з історії природи й
людського побуту» (1926), «Паленє та купанє відьом на Галичині».

38
Був співредактором журналу «Літературно-науковий вістник» (18981906 і 1922-1926), організатором, директором і редактором «Українсько-руської
видавничої спілки» у м. Львові (з 1898).
Редактор творів українських і зарубіжних письменників, перекладав
українською мовою з болгарської, польської, російської, сербської, чеської,
шведської та інших літератур.
Помер Володимир Гнатюк 6 жовтня 1926 у Львові і похований на
Личаківському кладовищі. У селі Велеснів діє Музей Володимира Гнатюка, його
іменем названо Тернопільський національний педагогічний.університет, а згідно
Постанови Кабінету міністрів України засновано премію імені Гнатюка В.Гнатюк
«за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини».

***

21 травня 1895 року в Криниці (сьогодні
Республіка Польща) на Лемківщині у сім’ї
Євдокії Дровняк народився син Епіфаній
(1895-1968)
–
самобутній
український
художник-примітивіст.
Шкільна наука давалася Дровняку
важко, а тому навчання довелося полишити.
Змалку
не навчився
добре
говорити,
навчився хіба що писати друкованими
літерами, трохи читати та рахувати. Зате
змалку любив малювати - спочатку грифелем
на дошці, згодом олівцем на клаптиках
паперу. Малював образки з дивовижними
спорудами, фантастичними святими, які
згодом обмінював у селян на хліб. За свій
хист мешканці Криниці іронічно прозвали
Никифора Матейком.
Як художника Дровняка світ відкрив
1932 року, коли в Парижі в галереї Leon
Marseille експонувалося його 200 малюнків. На виставку українських,
французьких та італійських художників, яку влаштував у листопаді Українським
народним музеєм ім. Т.Шевченка, вони потрапили завдяки старанням львівського
художника Романа Турина, який під час мандрівки до Криниці був вражений
творчістю лемківського маляра-самоука. Творчістю Дровняка також зацікавився
польський художник Єжи Вольф, який у 1938 році опублікував у часописі Arkady
нарис «Маляр наївного реалізму в Польщі. Никифор».
Далі були виставки у Львові (1938), Варшаві (1948), Сопоті (1949), Італії
(1956), але справжню славу митцю принесло експонування його робіт в галереї
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Diny Vierny у Парижі 1959 року. Відтоді творчість Никифора набула світової
популярності. Його твори експонувалися в Бельгії, Великобританії, США,
Швейцарії, Чехословаччині, Югославії, Ізраїлі, Бразилії.
У доробку Никифора понад 30 тис. малюнків, виконаних у техніці акварелі.
Для них характерна декоративна виразність, контрастність кольорів, наївність,
своєрідність образного мислення автора. Никифор ніколи не копіював природи і
ніколи не повторювався. Малював те, що вважав за потрібне, самовільно
доповнював образи природи неіснуючими, часто фантастичними деталями.
У 1947 році Дровняк розділити долю українців Польської Народної
Республіки, які внаслідок оператції «Вісла» були змушені покинути рідну землю.
Чотири рази його висилали до Щецина, але він, долаючи пішки понад 700 км,
повертався додому. Коли вкотре не вдалося Дровняка переселити, влада вирішила
змінити його національність на польську. Придумали йому ім'я Ян і дали прізвище
Никифор. Саме цим пояснюється поява інших імен Дровняка як от «Никифор з
Криниці», «Никифор Криницький», «Ян Криницький», та пов’язана з цим
плутанина. Завдяки багаторічних судових позовів лемківської громади Польщі до
влади рішенням суду вдалося відновити його походження та ім’я НикифорЄпіфаній Дровняк.
Восени 1968 року Никифор їде до містечка Фолюш, де в місцевому санаторії
лікується від туберкульозу. Довготривала хвороба, голод, злидні та поневіряння не
минули безслідно і 10 жовтня він помирає. Його гроші та майно перейшли до
держави, картини стали власністю музею у м. Новий Санч.
Незадовго до смерті Никифора, у серпні 1968 року відбулася друга виставка
його малюнків у Львові, яка експонувалася також у Києві. Восени 1988 року у
Львові організовано третю виставку творів лемківського маляра.
Сьогодні в його рідній Криниці встановлено пам’ятник та функціонує музей.
Нещодавно пам’ятник Никифору Дровняку встановлено і у Львові. А в 2004 році
польський режисер Кшиштоф Краузе зняв фільм «Мій Никифор», який розповідає
про останні роки життя та творчість українського лемківського художника.

***

22 травня 1879 у селі Красна (Коростенка) біля
Коросна (сьогодні Республіка Польща) на Східній
Лемківщина народився Іван ЗІЛИНСЬКИЙ (1979-1952)
- український мовознавець, фольклорист, дослідник
лемківських говірок, дійсний член НТШ.
Навчався
у
Перемишській
гімназії,
після
закінчення якої вступив на філософський факультет
Віденського університету. Уже на другому курсі
підготував реферат
«Загальний
стан
української
діалектології», в якому велику увагу присвятив
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лемківській говірці рідного села. 1907 року закінчив університет, здобув наукове
звання доктора філософії. Працював викладачем української, німецької та
латинської мов у гімназіях міст Бережани, Станіслав (нині Івано-Франківськ),
Львів.
1911 року побував на Східній Україні, досліджуючи українську мову. На
основі зібраних матеріалів написав працю «Спроба упорядкування українських
говорів» (Львів, 1914). Перша світова війна на певний час загальмувала його
працю.
Викладав діалектологію, фонетику української мови в Українському таємному
університеті у Львові (1922-1924).
У 1926 році почав працювати «допоміжним» професором Ягеллонського
університету в Кракові, згодом «надзвичайним професором руських мов». З
великою активністю і далі працював над дослідженням лемківських говірок.
1927 року опублікував поважне наукове дослідження «Носові звуки в говірці села
Красна Короснянського повіту. Філологічні праці» (Варшава, 1927).
1933 року опублікував «Карту українських говорів», що стала вагомим
внеском в українську діалектологію. Особливо енергійно виступив проти гіпотези
окремих польських дослідників, які стверджували, що основою лемківської,
бойківської та навіть гуцульської говірок, начебто, була польська мова.
У квітні 1931 року взяв участь в експедиції на Західну Лемківщину (село
Явірки), врезультаті якої написав наукову розвідку «Лемківська говірка села
Явірок» (1934). Чимало уваги присвятив спробам встановлення границь між
окремими говірками карпатської групи, головним чином лемківської та
бойківської. Його праці з цього приводу: «Питання про лемківсько-бойківську
мовну границю» (1934), «Границі бойківського говору» (1938), «Мова закарпатських
українців» (1939).
У 1941-1944 роках був директором «Українського видавництва» в Кракові.
Після Другої світової війни залишився у Празі на посаді професора
української та білоруської мов Карлового університету. Помер 21 квітня 1952 року
після недуги і похований у Празі. Справу Івана Зінинського продовжив його син
Орест Зілинський, а також його учениця Софія Рабій-Карпінська.
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І НАОСТАНОК
ОФІЦІЙНІ ВІЗИТИ СОФІЇ ФЕДИНИ, ГОЛОВИ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ЧЕРВНІ 2014Р.
Перший візит відбудеться 1113 червня до Словаччини на рідні
українські лемківські терени в
рамках
60-го
свята
русинів
українців
Словаччини.
Цей
фестиваль
чи
не
найдавніша
українська культурна твердиня, що
постала після Другої світової війни і
була промінчиком волі і демократії
у нетрях Радянського союзу. Саме
туди найперше почали з’їжджатися
депортовані українців, прийнаймі
таким
чином
маючи
змогу
доторкнутися до рідних земель, що
залишилися за кордоном.
В рамках свого візиту Софія
Федина зустрінеться з керівництвом
Союзу Русинів українців Словацької республіки, відвідає музей української
культури у Свиднику, зокрема лемківський скасен та за презентує для
відвідувачів фестивалю програму Лемківських пісень.
Другий офіційний візит до США розпочнеться 25 червня, на запрошення
Організації Оборони Лемківщини у США. Саме там функціонує найдавніша
українська лемківська організація, поруч із Фундацією дослідження Лемківщини,
які вже понад 50 років зберігають і розвивають лемківську спадщину українців
далеко за океаном. 28-29 червня відбудеться 14 Лемківська Ватра у США, на
якому Софія Федина презентуватиме програму лемківських пісень. 4-6 липня
відбудеться виступ Софії Федини на 4-му щорічному фестивалі Спілки Української
молоді «Надія є!!!». 11-14 липня Софія Федина візьме участь у найбільшому
українському фестивалі у США «Союзівка».
В рамках візиту Софія Федина зустрінеться із керівництвом і активом
Організації Оборони Лемківщини у США, з членами Українського конгресового
комітету та представниками української громади.
З питаннями щодо організації зустрічей з Софією Фединою під час
перебування у США та щодо концертів контактувати з Марком Гованським:
president@lemko-ool.com, (917) 678 41 68

