Внуки хай знають історію рідну, пам'ять щоб їхня була не порожня,
Знають хай твердо, що гідне й негідне, що недолуге, а що - переможне.
ВАСИЛЬ ШЛЯХТИЧ
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Вступне слово…
Напевне найважливіше у нашому житті навчитися відкривати
свій розум і серце новому, сприймати життя таким як воно є, і
пам’ятати, що Бог для нас злого не хоче. Тільки тоді ми зможемо
побачити вихід із складної ситуації, зрозуміти, що все-таки є добрі і
щирі люди навколо, а головне змогти побачити їх і знайти з ними
контакт.
Цього місяця життя організувало для мене дві події, які вчергове
підтвердили, що добрі люди завжди є коло нас. Тільки ми їх не завжди
бачимо.
20-21 вересня разом із делегацією Львівського обласного
товариства Лемківщина я відвідала два лемківських села: Красна і
Ванівка. Це ті терени, з яких наших людей почали депортовувати у
вересні 1944 році. Села, в яких лемківські сліди майже затерті,
цвинтарі зруйновані й занедбані, наші церкви стали костелами…
Прийїджаєш туди і відчуваєш, що рідними залишилися лише наші
лемківські гори. І такий біль пронизує серце, і такий жаль на душі.
Проте Бог нас і тут не
залишає. У селі Красна, де
стоїть лиш одна стара
лемківська хижа, як згадка
про минуле, кілька років
тому почали відновлювати
греко-католицький цвинтар.
Під
час
поїздки
я
познайомилася з молодим
поляком Лукашем, який не
має ані українського, ані
властиво лемківського коріння, але разом зі
своєю дружиноюі батьками взявся відновити, упорядкувати місце
НАШОЇ пам»яті. Без наших прохань і допомоги. Без грошей. А просто
так. Як він мені пояснив, що ті, хто в Польщі захищають дисертацію,
мають віддати частину свого часу і інтелекту на громадську роботу.
А відновлює він наш цвинтар тому, що вважає неприпустимою ту
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руйнацію, якої він зазнав. До речі, саме на цьому цвинтарі поховані
батьки нашого світоча Івана Русенка!
Друга подія – у Ванівці(попольськи
Венглювка)
21
вересня
у
церкві,
тепер
костелі,
відбулася
перша
греко-католицька
служба
після війни. Парох костелу дав
дозвіл нашому отцю Мирону
Михайлишину
з
Ряшева
відслужити нашу службу для
нащадків
тих,
кого
депортували звідси. Він міг
спокійно не погодитися на таку справу, відмовити без мук сумління.
Натомість він відновив іконостас у церкві. Щобільше, до сліз
пронизливо було бачити, як католицький священик молився поруч з
греко-католицьким, як він тримав Євангеліє, коли отець Мирон
читав з нього. Але головне, що на цю службу ксьондз запросив своїх
прихожан, які молилися разом із нами, причащалися разом із нами, а
потім слухали лемківських пісень…
Як просто порозумітися, помиритися і поважати одне одного,
коли просто ХОЧЕШ досягти згоди і миру…
Лишень два дні поїздки. Лишень два села відвідано. А урок – на все
життя.
Голова СФУЛОСофія Федина
Світлини: Віктор Солинко
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НАШІ СПРАВИ

ЕМІГРАНТИ З ЧУЖОЇ ВОЛІ: У ТЕРНОПОЛІ ЗГАДУВАЛИ ПРО
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 1944-1946 РР.
В Державному архіві тернопільської області відкрилася виставка «Мій шлях
додому заснував спориш…», присвячена репатріації українського населення з
прикордонних території Польщі. Початок акції поклала угода 9 вересня 1944 року,
підписана Едвардом Осубкою-Моравським, а з української сторони — головою
уряду УРСР Микитою Хрущовим. Договір надавав можливість виїзду українцям,
білорусам, росіянам, русинам до УРСР і
поверненню до Польщі поляків і євреїв, які
станом на 17 вересня 1939 р. були
громадянами
Польської
держави.
5
стендів
зі
спогадами
і
світлинами
оповідають про трагічні етапи виселення
українців з етнічних територій.
Але промовистіше за все говорять
слова самих очевидців і мимовільних
учасників тих сумних подій.
Представила матеріали працівниця
архіву
Стефанія
Миколаївна
Коваль,
продовжив її розповідь відомий науковецьгеолог, викладач ТНПУ ім. В. Гнатюка
Йосип Михайлович Свинко. Професор
добре пам’ятає холодний день на покрову
1945 року, коли його, малого, із сім’єю
завантажили у вагон – на виселення з
рідної Ямни Долішньої. Сім тижнів тривали
поневіряння бранців новітньої доби, доки
вони не прибули на станцію МикулинціСтрусів. Чоловік пригадує, як дітлахам на
львівському
вокзалі
солдати,
що
поверталися по закінченню війни в
Німеччину, кидали сухарі – це було неймовірною радістю. І як вони тут, у
тернопільському селі, шукали прихистку від холоду і змоги помитися вперше за
весь час виснажливої дороги…
-Це була насильна акція переселення. На початках були деякі ентузіасти –
люди з сіл, спалених війною чи окремі члени КПП. Але згодом акція набула
примусово-насильницького характеру, до неї підключилися 3 дивізії Армії
Крайової і польські банди. З березня 1945 року розпочалися масові вбивства тих,
хто противився виселенню. Основний удар отримало Прикарпаття. Трагічна доля
багатьох сіл. За два дні 3-4 березня у селі Павлокома вбито 386 осіб. Вагітних і
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жінок з малолітніми дітьми «гуманна» влада босими гнала до кордону. Майже всі
ці 40 жінок поселилися у Теребовлянському районі на Тернопільщині.
А в 1946 році розпочався черговий етап операції, відомий під назвою «Вісла».
Тих українців, яким вдалося повернутися додому чи сховатися в лісах, виселяли в
північно-західні райони Польщі. Селили між польськими сім’ями, забороняли
розмовляти українською, співати народних пісень з метою асимілювати.
- Раніше бабусі-дідусі не дуже розповідали про ці події. Адже народитися у
Польщі було плямою на біографії. Зараз
же молоде покоління може дізнатися всю
правду, – продовжує Йосип Михайлович,
звертаючись
до
присутніх
старшокласників Тернопільської школи
мистецтв.
Наші предки зі сльозами на очах
змушені були залишати власні обійстя,
свою землю, могили своїх рідних… Зараз
же спостерігається зворотна картина:
українці прагнуть залишити Батьківщину
у пошуках кращої долі, дуже часто
звертаються і в архів для вироблення документів на так звану «карту поляка».
- Сподіваюся, скоро буде «карта українця», – оптимістично заявив директор
ДАТО Юрій Гумен.
Кандидат історичних наук Володимир Кіцак одним із перших в Україні
успішно захистив дисертацію з проблеми депортації та адаптації українців у
1944-46 рр. Він зазначає, що проблема ця має дуже давні корені. Вони сягають
іще в Х ст., коли Володимир Великий приєднав до Київської Русі Червені міста.
- Обрахувати кількість людей, яких зачепили процеси переселення дуже
складно і достеменну цифру ніколи не вдасться встановити. Вчені окреслюють
рамки: 482 тис – 520 тис.осіб в Україні, 177-200 тисяч – на Тернопільщині.
Із заключною промовою виступив депутат облради Степан Барна, ініціатор
заходу.
- Мою родину також зачепила ця трагедія. Ми всі згадуємо про «Волинську
різню», але не пам’ятаємо, що 69 років тому відбулися не менш сумні події. Я б
хотів, що про них знала молодь. Щоб могли висловитися науковці, дослідники,
очевидці, а не політики.
Виставку можна оглянути у найближчі тижні з понеділка до четверга з 8:00
до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00.
Марія Богданович
Джерело: Тернопільська липа
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БОГДАН СОКОЛОВСЬКИЙ: НЕМА МОГИЛИ – НЕ БУЛО УКРАЇНЦІВ. ЯК
ЗНИЩУЮТЬ КЛАДОВИЩА У ПОЛЬЩІ
Село Бігалі (тепер Польща) лежить в Надсянні, за якигось
10-15 км від теперішнього українсько-польського кордону.
Недалеко від села Краковець, де тепер розташовано
прикордонний пункт пропуску між обома державами.
Бігалі - типове українське село неподалік містечка Любачів.
Звідти походить і пам’ятає себе до 16-ти років мій батько Іван.
Там він пас корову, бавився з хлопчаками у "вулькана", пішов до початкової
школи, від'їхав до міста Ярослава у гімназію і мав багато інших розваг та
обов’язків, які були перед Другою світовою війною у хлопців тих українських
країв.
Але у 1945 році українська родина 45-літнього Федора Соколовського і 39літньої Анастасії Соколовської (це мої покійні дідусь і бабуся) з 6-ма дітьми (серед
них найстаршим був мій 16-літній батько) тоді були виселені із свого села.Це були
перші українці, які тоді виїжджали із східних теренів Польщі відповідно до
домовленостей Сталіна і Президента Польщі.
Дідусь розповідав, що йому пропонували вибирати: чи їхати на Схід, до
українців; чи – на Захід, на німецькі землі. Вибрав перше. Хоч і страшно було
їхати в СРСР, але все ж до українців, до "своїх".Розраховував, що перебуде там 2-3
роки і повернеться назад додому – не судилося, померли у 1980-му і у 1990-му,
навіть ніколи не відвідавши рідного села Бігалі. Дідусь перед від’їздом із
батьківщини навіть залишив гроші одному полякові, аби той доглядав пилорами
(тартаки) в лісі, що їх дідусь прикупив перед війною.
Їхали поїздом через Раву-Руську до Радянської України. Документи оформили
на переїзд у селище Борщовичі (Львівщина), але, як казав дідусь, "п’яна совєтська
залізниця" все переплутала і завезла в містечко Борщів на Тернопільщині –
мовляв: "похожие названия!".
Тоді ще на дві родини давали вагон, а худобу (коней, корів, кіз тощо) везли
окремими вагонами – тобто можна було трохи із собою взяти речей, що селянин в
кожній державі завжди цінував.
Вже пізніше вивозили українців з Польщі лише на підводі і майже без
особистих речей. І назвали це "Операція "Вісла" [автор плутає депортації 1944-46
років, коли вивозили з Польщі в УРСР, і акцію "Вісла", коли українців депортували
на новонабуті землі на півночі і заході Польщі, де до того жили німці - ІП].
Цікаво, що ідею про виїзд подав дідусеві друг – поляк, який, за словами
дідуся, пояснював так: "Федьку, їдь звідси. Бо твою родину знищать або наша
Армія Крайова, або ваша УПА". А було шестеро дітей. Дідусь прислухався. З
іншого боку, яким же мудрим і надійним виявився друг поляк. Можна тепер
сказати, що для простого поляка, як і для простого українця, і АК, і УПА були
однаковими.
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І тут виникає перше запитання до теперішніх польських політиків і наших
українофобів: "Хто Вас, панове, уповноважив тепер сварити нащадків того поляка
і мого діда? Чому ви сварите тепер поляка з українцем?"Бо комусь так вигідно. Ми
навіть знаємо, кому.
Але повернемося до історії. Пам'ять мого батька зафіксувала, як ставили
пам’ятник на могилі його діда (мого прадіда) в 1938 році.Тоді 10-річний батько
вибивав напис на кам’яному надмогильному пам’ятнику (хрест з білого пісковика).
І зробив помилку: вибив "Тут спочває……" замість "Тут спочиває…….". Пропустив
літеру "и".Хіба міг тоді юнак Іванцьо (так в родині називали мого батька)
подумати, що саме ця помилка стане своєрідним символом на майбутні багато
десятиліть? Стане... І пропаде.
Саме завдяки цій помилці ми знайшли згадану могилу на сільському
цвинтарі, що розкинувся в ліску коло дороги, неподалік сільської церкви. Це було
у 1988 році, коли я побував у Бігалях разом із батьком.
Загалом же могил з родини Соколовських українською мовою було кілька.
Були на цьому кладовищі пам’ятники з XIX-го і XX-го століть. Українських могил більшість, що свідчило, що село Бігалі було таки українським. Причому давно –
щонайменше кілька століть.
Тоді, у 1988 році, ще за часів СРСР, Іван Соколовський із 34-річним сином
(тобто, мною) і 10-річним онуком Олегом, моїм сином, поїхали до села Бігалі
вперше після виселення в 1945-му році. Запам'яталися мені від тодішніх відвідин
прадідова могила, пісчаний грунт, ранок і білий камінь-пісковик, з якого був
зроблений надмогильний пам’ятник – яких більшість було на тому цвинтарі.
Ми їхали тоді автомобілем "Запорожець". Цілу ніч стояли перед КП на кордоні
в автомобільній черзі. По дорозі до Бігаль зупинилися, щоби у перехожого років
60-ти перепитати дорогу. Тоді було перше моє здивування: у відповідь на
запитання мого батька польською мовою чоловік відповів місцевою українською
говіркою. Українець!
Після відвідин цвинтаря заїхали до костьола, у який перетворили нашу грекокатолицьку церкву. Неподалік церкви жила батькова однокласниця, яку ми
провідали і батько мав можливість згадати їх шкільні роки.Потім поїхали у село.
Батько показав, де була їхня хата, яку спалили поляки ще в 1945-му році, відразу
після виїзду родини Федора Соколовського.
Далі зустріли поляка Володимира Соколовського (може, і якась родина). Його
діти передали для моєї дружини Ліди подарунки – відрізи тканини на плаття чи
спідницю. Очевидно, що у нас, у Львові, тоді все було дефіцитом. А хто їздив за
кордон – часто привозив такі відрізи.
Вдруге на цвинтарі і коло церкви в Бігалях я побував через 10 років, в 1998
році, разом із дружиною. Тоді я працював у Києві, в Міністерстві закордонних
справ України, начальником управління міжнародного економічного і наукового
співробітництва.
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На вихідні приїхав додому, до Львова. І ми з Лідою вирішили з'їздити на
цвинтар, до Бігаль. На кордоні не довго стояли – я користувався дипломатичним
паспортом, який давав право перетинати кордон без черги.
Швидко ми знайшли ту могилу з татовою помилкою. Були й інші наші
поховання. Але тоді ми помітили, що написи на памятниках нашої родини були
недавно пошкоджені - побиті. Вже тоді в мене промайнула думка, що йдеться
щонайменше про неповагу до українців (і похоронених, і живих). Йдеться, мабуть,
про нашу пам'ять, історію!
Це не вкладалося у дух добросусідства, яке розбудовували президент України
Леонід Кучма і президент Польщі Александр Квасневський. Що ж виходить:
президенти думають по-своєму, а народ – по-своєму?
Про це я навіть розказав послу Польщі в Україні, з яким підтримував добрі
стосунки. Але він пояснив усе побутовими причинами. А я, зі свого боку, скоро
про все забув і далі займався рутиною.
В той час у Бігалях, зокрема на могилах, побували татові брати: покійний
Михайло і Володьо.
Про побиті написи ніхто більше не згадував.
Утретє мені довелося побувати в Бігалях 2 вересня 2013 року з генералом
Віктором Гвоздем, колишнім начальником військової розвідки України. Його
батько походив з сусіднього (від Бігаль) села Щуткова (моя бабця здається
називала його Щитків).Там знайшли старших двох дядьків, які пам’ятають і
Гвоздевого діда-столяра, і тата. Вони показали, де була хата "Гвоздиків" - так вони
називали родину Гвоздів.
Цікаво, що вони також розказали, що коли закладали Гвоздикам фундамент –
знайшли пляшку із запискою, яка свідчила, що хата збудована на місці старої
хати... Соколовського.
На Щутківському цвинтарі є (поки що є?) багато пам’ятників з українськими
написами. Було щонайменше 5-7 могил Соколовських. Родичі? Не знаю.
Зі Щуткова ми заїхали у Бігалі, близько того місця, де стояла хата мого діда
Федора Соколовського. Там розпитали сусідів і заїхали до Володимира
Соколовського, який сам вже доживає віку, але мого діда пам’ятає добре. Вживає
прізвисько "Столярчик" - так називали мого діда, бо він займався столяркою.
Володимирова жінка померла, а його діти, які колись робили дарунки моїй Ліді,
живуть у Любачеві.
Далі заїхали на сільський цвинтар. І ось тут я пережив враження, які не
покидають мене вже довго: По-перше, я не знайшов згаданої могили і взагалі
українських могил (є пам’ятник Соколовським - полякам); по-друге, кілька давніх
українських надмогильних хрестів поставлені коло огорожі і не зрозуміло, з яких
вони могил – написи збиті.
Загалом, цвинтар упорядкований і на ньому дуже багато польських дорогих,
гранітних пам’ятків. Практично всюди.
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Якщо подивитись тепер, то складається враження, що на цьому кладовищі
ніколи й не було українських поховань. Тільки польські. Але це ж не так: Бігалі українське село! Принаймні, було українським до виселення звідти українців, поза
їхньою волею, у 40-х роках минулого століття. А, значить, і ховали наших людей
там століттями.
Тож виникають запитання до поляків.
Зокрема: чи випадково у 1998-му році написи на надмогильні хрести моєї
української родини були збиті? Чи це була кимось продумана підготовка до того,
щоб українські хрести були викинуті з цвинтара як пошкоджені?
Невже той поляк, який порівнював АК і УПА дідусеві в 1945-му, був одним із
останніх тверезих? Чому у польському Сеймі тепер порушують питання УПА, але
не згадують Армію Крайову? Невже політики, що опікуються Бігалями, не
розуміють, що нищити могили - не по-християнськи? Що нищенням могли вони
лише сприяють тим, хто приніс на наші землі ворожнечу між українцями і
поляками?
Чи тепер українці мають нищити старі польські поховання на Волині,
Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Харківщині та інших українських
землях? Бо виходить так, що таким чином в Польщі руйнується українська
пам'ять віків, а в нас плекається польська?
Хочемо ми цього чи ні, свідки тих захоронень скоро повністю відійдуть в світ
інший. І ніщо нікому не нагадуватиме про те, що села в Надсянні були здебільшого
українськими – нема могил, не було тут і українців! Ніщо більше не тягнутиме і
мене в Бігалі.
Невже ви, поляки, щиро вірите, що руйнуючи українські могили, стверджуєте
себе європейцями? Наступними, треба думати, будуть німці, яких багато було у
Східній Прусії, котра сьогодні належить Польщі. Чи з німецькими могилами
воювати страшно, а з українськими можна?
Я запитав би про все президента Польщі Лєха Качинського, який вручав мені
орден. Але не можу вже цього зробити.
Водночас маю багато запитань і до
української сторони.
Насамперед – до себе: Чому ми,
нащадки переселенців, так рідко
відвідували
батьківщини
наших
предків і створили підставу для
ліквідації українських могил? Ми себе
не поважаємо і хочемо, аби хтось за
нас оберігав нашу історію? Що робить
наша влада? Чи тепер там нема
українців взагалі?
Цвинтар українського села Жуків
(теж на Любачивщині, як і Бігалі),
відновлений українськими активістами з
табору "Вирій"
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Чому на Волині, або Львівщині чи ще де-небудь в Україні і в Польщі, поряд з
імперськими польськими "вони загинули від УПА" не встановлено українських
памятників на кшталт "вони загинули від АК"?
Список таких "чому" можна продовжувати безконечно. Але все зводиться до
одного: треба себе поважати і шанувати. Тоді й від сусідів можна вимагати того
ж!

Богдан Соколовський
Джерело:"Історична Правда"

ВОЛОДИМИР СЕРЕДА: "ПОЛЬСЬКІ КОМУНІСТИ ХОТІЛИ
МОНОЕТНІЧНОЇ ДЕРЖАВИ"
"Польські солдати наказали спакувати
майно - все, що поміститься на один віз.
Решту покинули. Кілька днів депортовані
чекали вагонів на станції Радимно. Дехто з
місцевих кидався в нас камінням... А тепер
у Радимно проводять "реконструкцію
Волинської різанини"..."
69 років тому, у вересні 1944-го, з Польщі
почали депортувати українців. За сім років
польська і радянська влади примусово
переселили близько 500 тисяч наших земляків.
Вражаючі цифри доповнюються вражаючими фактами:
- кордону між Польщею та Радянським Союзом не існувало;
- депортація проводилась ніким не визнаними структурами, під прицілом
гвинтівок та зі словами про добровільність;
- часто польська соціалістична влада і польське націоналістичне підпілля
діяли солідарно;
- людей депортували у відкритих товарних вагонах разом із худобою - до
порожніх хат, де неможливо було приготувати навіть їжу.
Про перший період депортації, який розпочався 9 вересня 1944 року, із
власного життєвого досвіду для ІП розповів голова Об’єднання товариств
депортованих українців "Закерзоння" Володимир СЕРЕДА.
- У Верховній Раді зареєстровано постанову, у якій депортація
українців 1944-51 років називається "етнічною чисткою з ознаками
геноциду"? Чи не є це симетричною відповіддю на польське трактування
Волинських подій?
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- Не треба зводити все до "око за око" чи "зуб за зуб". Для нас, депортованих
українців, політична та юридична оцінки нашого примусового виселення завжди
були актуальними.
Однак, маємо визнати й інше: антиукраїнські настрої, а деколи істерія, яку
ми зараз спостерігаємо у Польщі, набрали обертів в останні роки.
Польська політична еліта не завжди дотримується попередніх польськоукраїнських домовленостей. Зокрема, це стосується українських меморіалів у
Польщі і навпаки. І раніше сторони знаходили порозуміння.
- Які були правові підстави цієї депортації?
- По суті, жодних. Угоду про так звану "евакуацію" українського населення з
території Польщі і польських громадян із території УРСР 9 вересня 1944 року у
Любліні уклали органи влади, які на той час ніким на міжнародній арені не
визнавались. Це були – уряд УРСР та Польський Комітет національного
визволення.
Станом на 9 вересня 1944 року ще не існувало міждержавного договору про
радянсько-польський кордон. Договір був укладений лише 16 серпня 1945 року в
Москві, а ратифікований у лютому 1946-го. Однак в угоді 1944 року вже
перераховувалися навіть повіти, з яких повинні були виселяти українців.
- Якою була позиція Сталіна?
- Формально він вирішив не втручатись у проблеми українців, які опинились
по той бік кордону. Це було доручено васалам – уряду УРСР, який на той час
очолював
Микита
Хрущов,
та
комуністичному
Польському
Комітету
національного визволення, на чолі з Едвардом Осубкою-Моравським.
- Чому ж Москва погодилась на переселення?
- Вся справа у тому, що це переселення йшло у двох напрямках – із Заходу на
Схід і зі Сходу на Захід. З території УРСР до Польщі було репатрійовано понад 700
тисяч поляків. Це те, що не дає сьогодні спокійно жити багатьом так званим
"кресовим" [від польського "Східні креси" ("східні околиці") - території нинішніх
України, Білорусі і Литви, які в 1920-39 роках входили до складу Другої Речі
Посполитої - ІП] середовищам у Польщі.
- Яку мету переслідував польський комуністичний режим?
Комуністичний режим Польщі ставив собі за мету продовжити злочинну
політику польського міжвоєнного уряду націонал-демократів – збудувати у Польщі
моноетнічну державу, Польщу, де б не було місця національним меншинам.
- В угоді кілька разів було вказано, що
добровільно. Наскільки це відповідає дійсності?

евакуація

відбувалася

- Евакуація – це тимчасове переселення у зв’язку з якимись катастрофами,
стихійними лихами, воєнними діями. Однак після усунення причин евакуації всі
охочі можуть повернутися додому. У нашому випадку такого не передбачалось.
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Володимира Середу вигнали з рідного
дому у віці 10 років

У першій статті Угоди чітко
зазначалось,
що
"евакуація
є
добровільною і тому примус не може
бути застосований ні прямо, ані
посередньо". Однак уже на початку
листопада 1944 року люблінський
воєвода
[аналог
голови
облдержадміністрації - ІП] Казімєж
Сідор у зверненні до керівництва
комуністичної
влади
Польщі
стверджував, що теза "добровільності"
в угоді про переселення є неслушною,
і "ми повинні йти на примусове
переселення".

- Кого почали виселяти першими?
- Перші ешелони з українцями поїхали 15 жовтня 1944 року – це були в
основному ешелони з Холмщини. Депортація з Холмщини почалась передусім
тому, що це була найбільш страждальна земля. Антиукраїнський терор розпочався
там із 1942 року. Спочатку польське підпілля вбивало найбільш політично
свідомих українців – учителів, священиків, громадських діячів.
Навесні 1944 року антиукраїнський терор на Холмщині досягнув свого
апогею. Символом цієї трагедії є колись українське село Сагринь.
Крім антиукраїнського терору, "добровільність" евакуації "забезпечувалась"
повною ліквідацією українського шкільництва, будь-яких проявів організованого
українського громадського життя, дискримінацією українців під час проведення
аграрної реформи, непосильними обов’язковими податками, контингентами зерна
тощо.
- Як депортація проводилась на інших територіях?
- Після Холмщини депортація продовжилась на Лемківщині, у Надсянні та
Західній Бойківщині. Методи її стимулювання не змінились. Навесні 1945 року
там було знищено десятки українських сіл, зокрема Павлокому, Бахів, Скопів,
Березку, Малковичі, Пискоровичі, Гораєць, Новий і Старий Люблинці, де було
замучено не одну сотню українців.
Народ був у паніці, розгублений, і переселення відбувалося дуже мляво.
Влітку 1945 року стало очевидним, що акція остаточно провалилась. Настільки
великим було небажання виїздити, покидати свої рідні оселі, прабатьківський
край.
Тому з вересня 1945 року примусове виселення українців безпосередньо
здійснювали спеціально підготовлені військові підрозділи трьох польських дивізій.
Так само, як і на території УРСР, у повоєнній Польщі комуністичні режими
брутально зліквідували УГКЦ. Перемиські єпископи УГКЦ Йосафат Коциловський і
Григорій Лакота у 1946 році були заарештовані, передані НКВД і ув’язнені в
радянських концтаборах, де й загинули.
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- Як виселяли вашу родину?
- Наше рідне село Ляшки, як і всю Східну Ярославщину, польські солдати
виселяли навесні 1946 року. 21 березня на нашому подвір’ї появилося декілька
непрошених гостей у мундирах польських солдатів і в брутальний, щоб було більш
переконливо, спосіб наказали за лічені години спакувати на один віз своє майно.
У нашвидкоруч оформленому евакуаційному листі написано, що на цьому
возі помістилось 8 центнерів [800 кг] зерна і зернопродуктів та ще 10 центнерів
речей домашнього вжитку. Як колись казали, папір усе витримає.
Все, що не вміщалось на віз,
залишилось. Зізнаюсь, що ми утримували 3
корови, декілька свиней, багато домашньої
птиці, кролів. Прив’язали до воза одну
корову і покинули рідну оселю.
Валка підвод із українцями була
конвойована до залізничної станції у місті
Радимно - того самого Радимно, де
нещодавно у липні польські шовіністи
провели
провокаційну
"реконструкцію
Волинської різанини беззахисних поляків".
На щастя, наш найближчий добрий
сусід - поляк Станіслав Гальва - своєю
підводою привіз на залізничну станцію ще
трохи корму для двох коней і нашої
годівниці корови. Декілька днів у холодну
дощову
погоду
у
напівзруйнованих
бараках поблизу станції чекали на товарні
вагони. Місцеві польські "герої" мали
можливість
не
тільки
образливими
криками, а й жбурлянням камінням
прощатися з нами.
"Евакуаційний лист", виписаний
на батька Володимира Середи
У двохвісні товарні вагони на щастя, криті розміщували по дві три сім’ї. В
одній половині вагона на наших пожитках розмістилися ми, а у другій – наші
коні, корови. Холод, антисанітарія, а найбільше голодні коні, корівки – ось що
супроводжувало понад тижневу "добровільну евакуаційну" дорогу (довжиною
менше 30 км) до польськорадянського кордону.
Нестача паротягів була ще більшою, ніж вагонів. На великій товарній станції
Журавиця, поблизу Перемишля, відчепили паротяг - і серед десятків колій із
завантаженими на них вагонами з вугіллям ми провели ще декілька діб. Я досі
відчуваю запах вугілля, коли згадую про цю подорож.
Радянську територію до станції вивантаження Великі Бірки на Тернопільщині
ми, на щастя, проїхали менш, ніж за добу. Нам пощастило, бо вагон був критий,
але багатьох українців везли у відкритих вагонах і довше, ніж нас.

15
- Куди саме вас виселили і як проходив процес адаптації?
- Наш ешелон розселили по багатьох селах Великобірківського району
Тернопільської області. Нас виселили у селі Байківці. Житла тут не вистачало, тому
на одне подвір’я і в одну хату поселяли по дві сім’ї. Це були господарства, з яких у
1945 році виїхали поляки.
Все, що перед нами було, коли ми
зайшли у свою кімнату – це голі стіни і
підлога. Ані ліжка, ні столу, ні стільця…
Найважче було із приготуванням їжі –
поблизу не було лісу і місцеві люди
розпалювали вогонь соломою, якої нам
важко було в перший рік дістати.
У цьому селі ми були не першими
переселенцями – у 1945 році сюди
привезли
українців
з
Перемишля.
Місцеве населення, попри певні наші
відмінності
на
культурному
рівні,
поставилось до нас добре – із розумінням
трагедії.
Яка була реакція українського
підпілля на депортацію українців?

З родинного архіву Володимира Середи

Перші
українські
загони
самооборони на Закерзонні почали
створюватись навесні 1945 року - з них і
почали формуватись відділи УПА. Було
зрозуміло, що без організованого опору
народ є кинутим на поталу.

Правда, були спроби вести переговори з польським підпіллям. Однак,
результати цих перемовин були тимчасовими і порушувались, як правило,
польською стороною.
Варто визнати: там, де українська самооборона була міцнішою, було менше
українських жертв.
- Як довго тривала депортація українців?
- Кілька разів термін виселення продовжувався - і офіційно депортація
закінчилася у червні 1946 року. Хоча зачистка тривала до кінця липня.
За офіційними даними, на територію УРСР всього було депортовано 482
тисячі 880 осіб. Очевидно, що реальна кількість вигнаних українців була більшою.
В окремих місцевостях не було належного обліку, люди втікали, рятуючи своє
життя.
- Чи була реакція на це примусове переселення від міжнародної
спільноти?
- Східні кордони повоєнної Польщі були важливим питанням на міжнародних
конференціях в часи Другої світової війни. Зокрема, у Ялті Сталін їх практично
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вже погодив із західними союзниками. В основу цих домовленостей лягла "лінія
Керзона", поякій, з окремими відхиленнями на користь Польщі, повинен був
проходити кордон.
- Хто повинен нести відповідальність за ці злочини?
- Що стосуєтьсядепортацій українців у1944-46, 1948 та1951 роках, то
відповідальність за це повинні нести обидва комуністичні режими – польський і
радянський.
Що стосується депортаційної акції "Вісла" у 1947 році, то це справа виключно
Польської Народної Республіки. Принаймні, я не знаю жодного документа, в якому
говорилось би про офіційну вказівку Кремля проводити акцію "Вісла". Хоч ця
акція і проводилась у погодженні з Кремлем.
- Як нам сьогодні ставитися до цього історичного факту?
- Упродовж 1944-1946, 1948 і 1951 років із Холмщини, Підляшшя, Надсяння,
Лемківщини, Західної Бойківщини було примусово виселено - тобто депортовано понад півмільйона українців. Об’єднання товариств депортованих українців в усі
роки своєї діяльності розцінювало і розцінює ці дії як етнічну чистку.
Примусове виселення супроводжувалось убивствами виселених українців - в
тому числі й масовими. Ці вбивства здійснювало як польське націоналістичне
підпілля, так і в окремих випадках підрозділи Війська Польського, Комітету
внутрішньої безпеки, прикордонники. Це дозволяє сказати, що етнічна чистка
українців на землях нинішньої Польщі має ознаки геноциду.
Наступного року виповниться 70 років від початку цих трагічних подій.
Заради торжества історичної справедливості, нашим основним завданням є
нарешті домогтися на найвищому державному рівні об’єктивної політичної та
правової оцінки цієї однієї з найбільш трагічних сторінок у новітній історії
українського народу.
Координатор проекту "Історичні діалоги"
Михайло Галущак
Джерело:"Історична Правда"

ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ НАПЕРЕДОДНІ ПІДПИСАННЯ
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
Завершується процес підготовки до підписання угоди про асоціацію України
з Європейським Союзом. Залишилося небагато пунктів для виконання із переліку
вимог, які ЄС поставив Українській державі. Вільнюський саміт Східного
партнерства ЄС може увійти в історію України як одна із найважливіших подій.
Українська громада Польщі вітає Президента України, Уряд і Парламент із
прийняттям рішення виконати всі вимоги ЄС і тим самим заключити угоду про
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асоціацію. Із задоволенням сприймаємо єдність дій влади та опозиції у цій справі,
які останніми днями продемонстровано в парламенті. Це свідчення зрілості
політиків, їхнього розуміння державного та національного інтересів.
Засуджуємо безпардонний тиск Російської Федерації на Україну з метою не
допустити підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Застосування
економічних дій, атаки на українські влади та пропагандистська акція з метою
дискредитації України на міжнародній арені – це свідчення неоімперського курсу,
який реалізує російська влада.
Ми вдячні Європейському парламенту та державам-членам ЄС за підтримку
європейського курсу України. Ми особливо вдячні Президентові Польщі,
євродепутатам, урядові та більшості політичних сил упарламенті за велику
активність у цій справі.
Для переважної більшості громадян України та для всіх українців розкиданих
по всьому світі угода про асоціацію є лише першим етапом повності інтеграції
України з ЄС. Адже Україна – це європейська держава. Українська культура – це
інтегральна частина загальноєвропейської культури. За намагання зберегти
власну європейську тотожність наш народ заплатив у ХХ столітті жахливу ціну
життя мільйонів людей та майже поголовним знищенням національної еліти.
Головна рада ОУП звертається до членів організації та всієї української
громади проявити активність на заключному етапі підготовки до підписання
угоди про асоціацію. Підтримаймо Президента України, уряд і парламент у їхній
роботі над виконанням усіх вимог ЄС щодо України. Посилаймо листи і
звернення, як від організацій та організаційних структур, так і від окремих осіб і
сімей. Організуймо зустрічі з українськими дипломатами, звертаймося до міст,
районів та областей-побратимів органів місцевого самоврядування, заохочуймо
наші родини і знайомих в Україні, щоб і \они організували акції підтримки
європейського курсу України.
Заохочуймо владу Польської держави та польських євродепутатів бути ще
активнішими у справі європейського майбутнього України. Звертаймося до них зі
зверненнями наших організацій та окремих осіб і сімей. Організуймо зустрічі з
депутатами Європарламенту та польськими депутатами й сенаторами. Наше
особливе завдання – це роз’яснення історичного значення угоди про асоціацію,
залучення до її пропагування якомога ширших кіл польської громадськості.
У цьому історичному моменті будьмо активні та сповнені надій на краще
майбутнє України і всього українського народу!
Головна рада
Об’єднання українців у Польщі
Варшава, 21 вересня 2013 р.
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НАШІ ЛЮДИ

НАВІТЬ ДОЩ НА САМБІРЩИНІ НЕ ЗАГАСИВ "ЛЕМКІВСЬКУ ВАТРУ"
1 вересня. у с. Нагірне Самбірського району Львівської області запалала
ювілейна десята Лемківська ватра. Сюди на свято лемківської культури звідусіль
з’їхалися і сивочолі, що зазнали й пам’ятають післявоєнне гоніння та примусове
виселення з правічних українських земель, а також привезли сюди своїх дітей та
внуків.
Організатори
наголошували,
що
українська нація складається з багатьох
етнічних груп. Та, напевне, жодного з них
доля не покривдила так, як саме лемків.
Найприкріше, що
цих
людей,
споконвіку селянські роди, силою автомата
відірвали від рідної землі та й виселили,
повезли у світ широкий. Відтак вони
розкидані як по рідній Україні, так і поза її
межами.
Тому так купно щороку з’їжджаються
на Самбірщину в с. Нагірне, яке називають столицею Лемківської ватри. Тут вони
демонструють, що шанують і плекають свою культуру та з материнським молоком
передають її від роду до роду.
На святі не бракувало спогадів з гіркотою на серці, незабутніх лемківських
пісень, на сцені ожили запальні танці. Ця етнічна гілка українського народу може
похвалитися видатними постатями, які збагатили нашу історію, науку, мистецтво,
культуру. Вона має свій гімн, а автором українського державного Гімну також є
лемко.
Під час урочистостей несподівано полив дощ. Але він не загасив полум’я
Лемківської ватри – вона догоріла, залишивши тепло нових спогадів, враження
від численних зустрічей, бо таке не підвладне часові, забуттю. А додому повезли
книжки, сувеніри, інші товари народних умільців.
Джерело: mysambir.com

НА ПРЯШІВЩИНІ СТВОРИЛИ КОМІТЕТ ПО СВЯТКУВАННЮ 200РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ШЕВЧЕНКА
Союз русинів-українців Словацької Республіки 3 вересня ц.р. скликав на
засідання представників українських організацій та установ, які створили
Ювілейний Комітет для святкування в наступному році 200-річчя від народження
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Тараса Шевченка – неперевершеного
прогностика долі українського народу.

українського

поета,

філософа

та

Ювілейний Комітет очолив заступник голови
СРУСР
Павло
Боґдан,
членами
стали:
за
україністику Пряшівського університету – проф.
Марія
Чижмар,
за
Асоціацію
україністів
Словаччини – закордонний член НАН України
Микола Мушинка, за НТШ в Словаччині – проф.
Юрій Бача, за Музей української культури у
Свиднику – Йосиф Вархол, за Спілку українських
письменників Словаччини – Іван Яцканин, за
Пласт в Словаччині – Левко Довгович.
Було обговорено концепцію святкування, яку
Комітетові подав Юрій Бача, та характер
Міжнародної наукової конференції, проект якої
підготував Микола Мушинка. В загальних рисах
було обговорено святкування ювілею в окружних
центрах Східної Словаччини, в яких проживає українське населення, в
українській пресі Словаччини, як також участь інших установ (Театру ім. О.
Духновичи, «ПУЛЬС», в тому числі й словацьких) в ювілейному році. Ювілейна
тематика мала б відбитися в усіх акціях, які організує СРУСР, таких як ювілейне
Свято культури русинів-українців Словаччини у Свиднику та в усіх інших його
фестивалях, таких як «Маковицька струна», «Струни серця», Фестиваль драми та
художнього слова ім. О. Духновича тощо.
Остаточний план акцій буде доповнено за рахунок пропозицій від окремих
організацій та установ на наступному засіданні Ювілейного Комітету, яке
відбудеться 3 жовтня ц. р.
Ювілейний Комітет буде співпрацювати з Генеральним консульством України
в Пряшеві, від якого сподівається дієвої допомоги.
Джерело:Закарпаття онлайн

ВИСТАВКА ХУДОЖНИКА-ЛЕМКА СТЕПАНА КЕКЛЯКА
8 вересня у Музеї-садибі родини
Антоничів відбулося відкриття виставки
«Щасливе дитинство» художника-лемка
Степана
Кекляка.
Ця
виставка
приурочена до ювілею художника, якому
11 вересня виповнюється 70 років.
На урочистому відкритті Степан
Кекляк розповів, про свою долю, долю
його
сім’ї,
яка
зазнала
жахливих
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поневірянь внаслідок операції «Вісла» - примусової депортації українців із їхніх
споконвічних земель Лемківщини, Підляшшя, Холмщини. Згадуючи ті страшні
роки, коли не було що їсти, не було у чому іти до школи, художник назвав свою
виставку «Щасливе дитинство» - як нездійсненну мрію юних літ.
На виставці представлені справжні
шедеври майстра: 9 образів і 9 картин.
Серед образів найбільше вражає перша
робота Степана Кекляка - «Ісус», яку він
намалював
відразу
після
закінчення
Львівського
училища
декоративноприкладного мистецтва імені Івана Труша.
А ще, зокрема для бортятинців, дуже
цікавими є дві картини «Чорне озеро.
Стійло» та «Схід сонця на Стійлі», на яких
художник
фантастично
змалював
бортятинське озеро. Привітати художника з ювілейною виставкою з’їхалися
багато його друзі з Городка, де він проживає, та зі Львова, адже Степан Кекляк є
членом творчого об’єднання самодіяльних художників і народних майстрів при
Львівському державному обласному центрі народної творчості.
Окрім чудових робіт Степана Кекляка, гості музею мали можливість
послухати лемківські пісні у виконанні фольклорного колективу Народного дому
села Черляни (Городоцького району), які є добрими друзями художника-лемка. У
їхньому виконанні прозвучали пісні : «Чиє ж то полечко», «Анничка», «Червлена
ружа», а художній керівник колективу Марія Понізовська по-лемківськи
прочитала вірші про виселення українців з етнічних земель.
Виставка «Щасливе дитинство» Степана Кекляка діяла у Музеї-садибі родини
Антоничів до 20 вересня.
Завідувач Музею-садиби родини Антоничів
Ольга Дядинчук
Джерело: museum.lviv.ua

ОБЄДНАННЯ ЛЕМКІВ КАНАДИ ВЗЯЛО УУЧАСТЬ У ПАРАДІ НА БЛУР
Під
час
величавого
триденного
сімнадцятого з черги Українського Фестивалю
на вул. Блур-захід в Торонто, між станціями
підземки Гай Парк, Ранімід і Джейн, вже
третій раз підряд, офційно представлялись
члени Об’єднання Лемків Канади. Велике
число з них та охочі долучитися до цього
святкового показу, у суботу 14 вересня ц. р.
вранці, першими почали гуртуватися близько
прегарно
виконаного
пам’ятника
Лесі
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Українки скульптором Михайлом Черешньовським-народженим 5 березня 1911
року в селі Стежниця на Лемківщині. Першунами тут появилися Андрій
Олеснєвич-водій та його помічник Роман Міхнєвич, подружжя М. І П. Лопати та
Максим Маслей-найбільш старанні члени ОЛК, які дбайливо постаралися
обдекорувати нашу довгу на колесах платформу, причеплену до автомашини,
випозичених від Богдана Демковича-підприємця тягарової транспортної компанії
під назвою “LEMKO TRANSPORT”.
Суто лемківське верхнє жіноче та чоловіче народне вбрання, займали перше
місце на платформі з вішалкою і з декількома на ній окремими гачками, на які
повішено багатоколірні складані спідниці з фартухами, вишивані сорочки,
лейбики, кожушки, різноманітні гуньки та чугані. Вертикально поставлені та
причеплені дві високі дошки прикрашено великих розмірів кольоровими
фотографіями, що предстявляли чудові пезажі, ландшафти та краєвиди з різних
місцевостей Лемківщини. На платформі покладено саморобні дерев’яні такі
предмети, як прядку, опалачку, ярмо для волів та гребені.
Переважна
кількість вищезгаданих
речей
випозичено
із
збірки
Музею
лемківської
спадщини
ім. Юліяна ТарновичаБескида,
експонати
якого зберігаються у
хаті панства Надії та
Максима Маслеїв.
До речі, минулого
2012 року його відвідала
голова СФУЛО Софія
Федина зі Львова, яка
також брала участь у
поході з членами ОЛК під час 16-го Українського фестивалю та офіційно
виступала у його програмі та виконувала кілька пісень із свого співацького
репертуару. (Більше про музей дивись-“Вісник” СФУЛО, номер 3, 2013 р.).
Друга половина помосту була призначена для музичної групи, яку творили:
Михайло Щимчак та Джордан Чупак-акордіоністи, Павло Чупак-басист та Павло
Тирчич-гітарист.
Вересневий ранок був холоднуватий, проте соняшний. Над метрополичним
містом не було видко ні одної хмаринки. Щохвилини наша група людей
збільшувалася. Всі зацікавлені брати участь у параді одягалися у сині сорочинки з
різними на них видрукованими написами, як напр.:”Лемком я си вродил, Лемком
я і буду, Мойой Лемковини, Нияк не забуду”, які надавали кожному прегарний
зовнішній ефект.

22
Ідентифікувати нашу групу, яка складалася із більше 50-ти осіб, було цілком
легко, бо її святковий стрій дуже вирізнявся із поміж інших понад 60-ти
складових одиниць, що зголосили свою участь у параді.
Слід відмітити бодай кілька з них: танцювальні групи “Десна”, “Барвінок”,
“Явір”, “ Бойовий гопак”
з Торонто; танцювальний ансмбль “Черемош” з
Едмонтону; молоді танцюристи з “Української академії танців”; Український
студентський клюб, Амбасадор України в Канаді дост. Вадим Пристайко;
українська телемережа “Контакт”, “Маршал параду”, група українського
походження політиків з місцевого, провінційного та федерального урядів”,
Тодощук сестри з Вінніпегу; Добрянські брати з Нью-Йорку”; відома з України
група музично-співацька “Kozak System і Тарас Чубай” та багато різноманітних
українських організацій. Коротко перед одинадцятою годиною ранку похід
почався поволі рухати вперед. Довгий горизонтальний транспарант з написом
“Об’єднання Лемків Канади” на чолі нашого походу несли Богдан Дуда та Роман
Міхнєвич.
Наша дітвора роздавала цукерки всім глядачам цього дійства, які з обох
боків товпами стояли на тротуарах вздовж вулиці. І наші музиканти повторно
пригравали до маршу та співали
разом з іншими машируючими
такі пісні: “Як єм ішов од свой
милой”, “Я паробок з Капушан”,
“ Ой Боже, Боже як то злі” та
“Ідеме, ідеме з гори на долину”.
Парад
нашого
лемківського
товариства,
котрий
тривав
майже
дві
години
часу,
відзначався
урочистістю,
культурною
показовістю
та
пишним із його зовнішнім
виглядом. У поході брали участь
наші наймолодші – тримісячна Софійка (у візочку) та Валентин Філі, батьки яких є
членами ОЛК-Христина та Ярослав, а також гість з американського міста
Сіракюзи-Микола Дупляк, нар. 1936 р. в селі Рудавка Сяніцького повіту,
журналіст, член ООЛ в Америці та головний редактор газети Народна Воля” (19872006). І на самому кінці нашої групи було видко ще таких осіб: голову КУ ОЛК
Романа Колоса, який день наперід походом повернувся з відвідин знайомих в
Україні та рідних сторін на Лемківщині, звідки походили обоє його батьки; його
заступника Стефана Баюса з Гамільтону та автора цього допису. Остаточно
висловлюємо велику щиросердечну подяку усім учасникам параду, які збагатили
число пішоходців для кращої репрезентації нашого ОЛК перед багаточисленною
українською, і зокрема іншомовною громадою в Торонто.
Павло Лопата
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СПОГАДИ, ЩО СПОВНЮЮТЬ ГОРДІСТЮ
ВЕЧІР ПАМ'ЯТІ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА УКРАЇНИ МИХАЙЛА РОМАНИШИНА
У неділю, 15 вересня, в Закарпатському художньому музеї імені Йосипа
Бокшая зібралися колеги, друзі, родичі, знайомі та усі, хто знав видатного митця
та палкого патріота з Великого Березного
Михайла Михайловича Романишина (16 серпня
1933 — 12 жовтня 1999, Київ), аби поділитися
спогадами у 80 рік його народження. І хоча
більшу частину свого життя художник прожив у
Києві, він ніколи не забував про Закарпаття,
увіковічнивши рідні Карпати та їх мешканців на
полотні
та
спрявши
популяризації
образотворчого мистецтва краю.
Розпочався вечір пам’яті з виступу хору
«Кредо» (художній керівник і диригент Ярослав
Кирлик), який через пісні спробував розкрити
багатогранний талант закарпатця. Духовні,
народні та ліричні мовити у творчості художника колектив вдало передав
піснями «Благослови, душе моя, Господа» Кирила Стеценка, щедрівкою «Щедрик»
Миколи Леонтовича та українською народною піснею «Стелися барвінку».
Про життєвий і творчий шлях Михайла Романишина розповів його товариш
Володимир Шелепець, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
який і став ініціатором проведення
вечора. Заступник голови правління
ЗОО ВУТ «Лемківщина» зауважив, що
Михайло був дуже різносторонньо
розвинутим, мав прекрасний голос
(якщо би не поступив до Київського
художнього
інституту,
став
би
непоганим співаком), знав безліч пісень
(друзі
називали
його
«співаючим
лемком») та добре знався на поезії
(серія полотен «Пори року» побудована
на поезії Петра Скунця «Краю мій
карпатський»).
Демонструючи відеопідбірку робіт
художника – знаних і маловідомих із
приватних колекцій, пан Володимир
поділився цікавими історіями створення
полотен (для однієї картини позувала
навіть старша сестра митця Ірина, до
речі, присутня на вечорі, а свій останній
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автопортрет 1999 року митець свідомо залишив незавершеним). Дуже любив
Романишин чорнобривці і часто зображував їх на полотнах, глибоко відчував
природу рідних Карпат і майстерно передавав свою закоханість горами за
допомогою пензля. Життя у столиці наклало свій відбиток на творчість
художника, сформувавши неповторний стиль Романишина, у якому поєдналися
дві своєрідні та яскраві школи живопису: закарпатська і київська.
Крім малярства, художник займався збереженням і примноженням надбань
українського образотворчого мистецтва. Працюючи у Міністерстві культури,
відповідальним секретарем Спілки художників України, членом Національної
комісії України у справах ЮНЕСКО, директором Національного художнього
музею, він не тільки організовував численні виставки українського
образотворчого, народного та декоративного мистецтва в Україні та світі, а й
повертав із забуття українських художників, які творили на батьківщині та
закордоном. Працював до останнього – 5 жовтня 1999 р. ще виступав на
відкритті виставки, присвяченій 100-річчю Національного художнього музею, а
12-ого його вже не стало.
Завдяки
своїй
відкритості
та
щирості художник мав багато вірних
друзів, серед яких і знані поет Дмитро
Павличко якого зобразив на полотні,
композитор
Євген
Станкович
та
іноземний
академік
НАН
України
Микола Мушинка з Пряшева. Останній словацький
фольклорист
та
українознавець, мистецтвознавець та
літературознавець спеціально завітав до
Ужгорода,
щоб
вшанувати
свого
товариша та однодумця. Їх знайомство
відбулося далекого 1964 року, коли пана
Миколу як аспіранта Карлового університету направили до Києва. Саме
Романишин відкрив для нього закарпатську художню школу, познайомив з
багатьма цікавими людьми та настояв привезти до Києва виставку творів
відомого українського художника Олекси Новаківського, яку професор
демонстрував у Львові.
Розповідаючи про високий патріотизм
закарпатця, його прагнення зберегти і
примножити
надбання
українського
образотворчого
мистецтва,
професор
Мушинка навів той факт, що коли
закордоном українці з діаспори дарували
картини для музею, Михайло Романишин
часто за власний рахунок транспортував їх
до України, бо музей не мав на це коштів.
Коли художник був вже хворий на рак
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(після роботи в Чорнобилі), він і далі залишався життєрадісним, жартував над
власною недугою. І це вміння піднестися над життєвими обставинами вражало
оточуючих, як і відданість своєму чоловікові дружини художника –
мистецтвознавця Валентини Мартиненко, яка була його музою. Саме вона після
смерті чоловіка виступає ініціатором виставок його робіт (остання відбулася в
травні в Національній академії мистецтв України), вшанування пам’яті й мріє
про щасливу долю його колекції та випуск каталогу. Через погане самопочуття
вона не змогла приїхати до Ужгорода, але передала найщиріші вітання присутнім
та подяку організаторам вечора - Закарпатському художньому музеї ім. Й.
Бокшая, який продемонстрував 3 картини художника із своїх фондів та
Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім.Ф.Потушняка, яка
представила інформаційний стенд з публікаціями про митці та каталогами його
творів.
Всі
виступаючі
відзначили
велику
підтримку
художником
своїх
земляків.
Закарпатські митці завжди мали преференції
в організаціях виставок у Києві. Ректор
Закарпатського художнього інституту Іван
Небесник розповів як завдяки схвальним
відгукам Романишина вдалося уникнути
запланованого
об’єднання
Ужгородського
училища прикладного мистецтва з іншим
навчальним
закладом,
що
зберегло
продовжувача традицій закарпатської школи
образотворчого мистецтва від руйнування і без якого не було б художнього
інституту.
А мистецтвознавець Людмила Біксей повідала про допомогу Романишина
Юрію Герцу, народному художнику України, якого звинувачували у націоналізмі
та абстракціонізмі. Після втручання київського земляка, переслідування
припинилися.
Оксана Чужа
Джерело: Закарпаття онлайн

ЛЯЛЬКИ РОЗКАЖУТЬ ПРО ЛЕМКІВ
19 вересня в Музеї мистецтв Прикарпаття відкрилася виставка лемківських
ляльок від«Лемківські ляльки» Ірени Омельченко-Криницької. Майстриня збирає
старі забавки, реставрує їх, а потім одягає у лемківські шати.У малому залі музею
поміж картинами, на підлозі та невисоких тумбах розташувалися маленькі
колоритні ляльки. Їх тут, певно, з півдесятка – різних-прерізних. Ходиш,
роздивляєшся і втрапляєш у таку собі країну дитинства. За кілька хвилин того
мандрування набираєшся стільки радості, що вже й не зважаєш на погану погоду
чи негаразди на роботі.А ще тут можна дізнатися про автентичний лемківський
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одяг – про все до найменших деталей. Наприклад, лемківські традиційні кольори –
синій та червоний. Серед вишивки – квіткові узори низинкою. Жіночі корсети з
клапанчиками та чоловічі лейбики (горсети) – обшивали ще й кольоровими
пацьорками. Жіночу блузку лемки називали – оплічата. Із цупкого домотканого
полотна чоловікам шили штани – холошні. Також носили теплі плащі, які називали
– чуганя. На ноги лемки взували керпці – шкіряне взуття, щось схоже на
гуцульські постоли.
Для
майстрині Ірени
ОмельченкоКриницької одягання ляльок не лише хобі, а
щось набагато більше та глибше – це пам’ять
про Батьківщину, з якої їх депортували у
1945 році.
Пані Ірена народилась у Краківському
воєводстві, у місті Криниця. Коли їй було 17
років, усю родину депортували в Україну.
«Везли нас у телятниках, під наглядом
військових, – згадує Ірена ОмельченкоКриницька.
–Привезли
у
Потутори
Бережанського району та висадили у фоси з тим добром, яке ми встигли
прихопити. Жили, як цигани. Поприкривалися шафами, дошками, зробили собі
таку буду. Так жили, поки не знайшли якусь хату, аби хоч дах мала. Батько не
хотів далеко від кордону їхати, думав, що скоро повернемось. Але назад нікого не
пускали. Далі ми переїхали до Івано-Франківська, де й живемо вже близько 70
років».
Пані Ірена болісно розповідає про перші роки депортації. Адже не мали де
жити, що їсти та й місцеві не дуже хотіли
приймати. «Все питали, а звідки то ті лемки
взялися? – згадує майстриня. – Тоді й я запитувала, а
звідки гуцули та бойки? Одна українська земелька нас
прихистила, але нашу в нас забрали».
У Криниці її родина залишила двоповерховий
маєток з землями. Було в сім’ї шість дівчат, батько
старався, аби кожній дати віно. В Івано-Франківську
Криницькі починали все заново.
«Коли Україна стала незалежною, то ми також
піднялися з колін, – говорить пані Ірена. –Якось стало
легше. У 1992 році перший раз поїхали на наші землі.
Нас запросили на лемківський фестиваль «Ватра» у
місто Ждиня. Організатори сказали, аби кожна
діаспора привезла хоча б по одній ляльці у
національних костюмах. І з того часу я й почала їх
робити. Мала певно з 300, але всі роздарила. Дякую
своїй мамі, що навчила швейному ремеслу. Вона нам
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усе казала: якщо хочеш мати сукенку – сідай і вчися шити».
Окрім ляльок, пані Ірена вбирає ще й лемківський хор «Бескид», який діє в
Івано-Франківську вже понад 20 років. У колективі є 50 людей, а всі їхні костюми
– робота Омельченко-Криницької. У хорі вона вважається старостою, займається
всіма організаційними питаннями.
Зі
сценічними
костюмами
майстриня
дозволяє собі пофантазувати. Об’єднує автентику з
сучасними мотивами, бо ж сцена любить, аби було
більше блиску. Вдома шафи пані Ірени просто
забиті різноманітними костюмами, сукнями,
спідницями, хустками та коронами. І нічого не
повторюється. Вона все показує, приміряє на собі,
пританцьовує та приспівує: «Ой чи є ж то полечко
неоране, то моєго милого занедбане…». Каже, поки
буде жити, доти й буде підтримувати та
популяризувати лемківські традиції.
До речі, на Прикарпатті живе десять
осередків лемківської громади. Чимало їх і в Івано-Франківську. Нині біля
Княгинина будують дерев’яну церкву Святих Кирила і Мефодія за лемківським
стилем.
Зараз Ірена Омельченко-Криницька готується до наступної виставки – у
Рожнятові. Просить усіх знайомих приносити їй старі ляльки, аби пошити і для
них щось нове, колоритне, гарне. А ще надіється, що нинішня виставка спонукає
найменших відвідувачів дістати старі ляльки та пошити для них щось цікаве.
Світлана Лелек
Джерело: Івано-Франківський тижневик "Репортер"

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “БОЩАНИ”
Самбірська
організація
“Бощани” була створена 10 грудня
2005
році.
Основною
метою
створеної організації були такі
завдання:

Впорядкування території у с.
Босько, де стояла церква, яку в
1953 році розібрали;

привести до відповідного
стану цвинтар, на якому поховані
наші предки.
Відомо, що за 60 років до цих
об’єктів ніхто не прикладав своїх
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рук і вони були в дуже жахливому стані. Тому в квітні 2006 року делегація в
кількості 4 чоловік виїхала в село Босько /Польща/ до війта з метою отримання
дозволу на проведення відновлюваних робіт.
Зустріч з війтом паном Броніславом Жовкевичем була дуже позитивна. Він
погодився посприяти в проведенні робіт по очистці місць, де стояла церква, а
також очистці та відновленні цвинтаря.
Всі роботи проводились силами робітників села Босько, які стояли на обліку
безробітних, та частково працівників - бощан, які проживають в Самборі. Наша
громадська
організація
“Бощани”
платила
тільки
за
матеріали,
які
використовувались при проведенні робіт, а оплата робітникам здійснювалась за
рахунок місцевих органів. Частково роботи були закінчені у вересні 2006 р. На
місці, де стояла церква, було розчищено всю площадку, по контуру церкви
викладено камінь, встановлено дубовий хрест висотою 5,5м, прокладено доріжки
з тротуарних плит, почищені сходи, які вели до церкви, а їх аж 55 сходин.
Цвинтар був в основному очищений від хащів і ми прийняли рішення зробити
перше храмове свято в Боську “Різдва Пресвятої Богородиці”, яке наші предки
відзначали 21 вересня. Для цього ми зробили запрошення бувшим мешканцям
села Босько для проведення свята та посвячення хреста на місці бувшої церкви.
І 16 вересня 2006 року делегація в кількості 120 чоловік вирушила на
святкування “Різдва Пресвятої Богородиці” зі своїм священиком о. Коркуною
Володимиром, батьки якого походять з Боська. У святкуванні приймали участь
члени місцевої влади та парох села Босько о. Гіль Андрій, місцеві парафіяни.
Відбулася перша літургія з часу нашого переселення, відправлена панахида
за померлими, як нашим священиком, так і польським ксьондзом.
На святкуванні прийняли участь знані люди лемківського походження. Такі,
як професор п. Байко Марія, лемкознавець п. Красовський Іван, голова
об’єднаних українців Польщі в м. Сяноці п. Райтер Мар’ян.
Війт гміни Босько пан Броніслав Жовкевич виголосив промову з надією про
поглиблення наших відносин, а також попросив пробачення за ту кривду, яку ми
зазнали в 1945 році. Така подія дуже зворушила наших бувших мешканців
с.Босько, у багатьох з них на очах виступили сльози.
Дуже багато членів нашої делегації віднайшло своїх знайомих, з якими мали
приємні розмови, багато було у своїх раніше покинутих хатах. Це був початок
нашого великого спілкування з місцевою владою та мешканцями с.Босько.
Перші роки нашої спільної роботи з владою с. Босько деяких мешканцівполяків насторожило, бо говорили, що як влада так буде допомагати відновлювати
наші святині, то ми захочемо повернутися в село. Але ця тривога поволі відпала
після 3-4 разів проведення цього празнику і мешканці с. Босько заспокоїлись і ще
більше стали ближчими до нас.
Роботи по відновленню цвинтаря та території біля церкви проводились і вже
в 2007 році було відремонтовані всі сходи. Наша територія набула належного
вигляду.
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В 2008 році з ініціативи громадської організації збудована і відкрита
капличка з установкою фігури Матері Божої, яку також в часі празнику
посвятили.
З кожним роком все більше на наш празник приїжджають люди, щоб
прийняти участь в урочистостях, які проходять на дуже високому рівні. Місцева
влада дбає, щоб цвинтар і церковна територія були чисті, завжди поставлені
лавки, на могилах квіти та засвічені свічки, проведення молебню озвучено.
З 2007 року місцеву владу очолив новий війт – пан Маріуш Балабан, який ще
більше перейнявся справою впорядкування та утримання цвинтаря.
З 2012 року за проектом та пропозицією місцевої влади наш об’єкт попав під
історичну спадщину Євросоюзу. На цвинтарі пороблені доріжки з поребриками та
настелені гравієм. Наш цвинтар та місце, де була церква, є місцем відвідування
туристів. Місцева влада все більше запрошує наших членів організації на заходи,
які проводить гміна. Ми були запрошені на свято дожинок з художнім колективом
с. Нагірне “Юж мелем”, були на святкуванні 20-річчя Гміни Беска.
Відзначили 70-річчя початку другої світової війни, яка почалася трагічно для
нашого села. Німецька армія, яка ввійшла в село 10 вересня 1939 року, жорстоко
повелася з нашими мешканцями. Було спалено більше 30 хат і вбито невинних
мешканців села – 22 чоловік як українців, так і поляків, в тому числі нашого
священика о. Величка Михайла.
Відзначаючи цю подію в 2009 році в вересні місяці, громадською
організацією “Бощани” поставлено і посвячено пам’ятник отцю Михайлу Величку.
На посвячення пам’ятника приїхала велика делегація з України, відправлено
панахиду. На мітингу виступила правнучка отця пані Петріна Романна та інші
члени делегації.
Велику роботу по відновленні наших стосунків з мешканцями Боська провели
п. Микола Цуп (на жаль, помер в 2009 р.), Ярослав Козак, Степан Теплий та інші
члени товариства.
Наші зустрічі стали традиційними, бо кожного року в день свята “Різдва
Пресвятої Богородиці” нашу багатолюдну делегацію вже чекають мешканці
Боська, його керівники і разом проводимо молебень на місці церкви.
В цьому 2013 році нас чекала велика несподіванка. Осередок культури в
Беску організував зустріч переселенців з України під девізом “Тут є наші корені” в
будинку культури. Цей захід був організований в межах програми “Патріотизм
майбутнього, історією поділені – сучасністю з’єднані”.
Згідно цього проекту на Самбірщину, де проживає більшість переселенців з
Боська, приїхала кореспондент пані Лідія Зельонка для проведення зустрічі з
колишніми мешканцями села – свідками історії.
Зустрілася з бощанкою Марією Цуп /Козак/ 1927 року народження, яка
проживає в селі Воля Баранецька /Копань/, з Марією Зембіцькою /з БоськаКруп’яник/, Антоном Шурготом, який проживає в селі Ралівка, священиком
Лермантовичем парафії с.Ралівка і з Теплим Мироном – лікарем Самбірської
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лікарні. Ці зустрічі пройшли від згадок про проживання в селі Босько до
переселення та як склалося життя в них на новому місці. Про все це було знято
фільм і показано нашій делегації і теперішнім мешканцям села Босько. Після
показу фільму була невелика концертна програма з участю їхніх учасників, а
також наших аматорів з України. Після концертної програми виступили наші
колишні мешканці села.
У виступі Ярослава Козака згадувались молоді роки в Боську, про хороші
відносини між сім’ями українців та поляків, про тяжкі воєнні роки та самі
трагічні події 1945 року, коли треба було покидати рідне село, людей, з якими ми
вже зріднилися. Також говорилося про долю нашого життя на вигнанні, тобто на
Україні.
Довгий час ми не могли відвідувати наші місця, а коли така можливість
появилася, то ми прибули в Босько до місцевої влади, щоб можна було відновити
спілкування з мешканцями села, з якими ми так дружно жили, про дальші наші
дії.
У виступі пані Мирослави Трач, з родини Андриців, також прозвучали слова
про дружні стосунки до переселення та слова вдячності до всіх мешканців села
Босько, які нас дуже розуміють та співчувають нашим поневірянням.
Дуже хорошу промову виголосила пані Марія Ванів, яка народилася на
Україні, але батьки походять з Боська. Вона висловилась про зближення наших
народів, забути ті неприємні події післявоєнного часу, бо прості люди в цьому не
винні. Є надія, що наші відносини з бощанами будуть все сильніші.
На закінчення пані Лідія Зельонка розказала, що цей проект “Історією
поділені – сучасністю з’єднані” продовжується і будуть зібрані матеріали в наших
бувших бощан, які проживають на Україні.
Після цих виступів багато наших членів делегації обмінювались спогадами з
місцевими мешканцями.
На заключення гміною Беска та адміністрацією будинку культури зроблено
святковий прийом.
На другий день, тобто 15 вересня, на місці бувшої церкви “Різдва Пресвятої
Богородиці” було проведено святкову літургію спільно з нашим священиком і
польським ксьондзом. На літургії було 110 чоловік з України та майже всі
парафіяни теперішнього Беска.
Це вже восьма зустріч на святі “Різдва Пресвятої Богородиці” в нашому
бувшому селі Босько, де разом з поляками ми його відмічаємо.
Заступник голови Львівського
обласного товариства“Лемківщина”,
Ярослав Козак
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ДОВГООЧІКУВАНА ПОЇЗДКА У ВАНІВКУ
20-21 вересня лемківська громада Львова
лемківських селах Ванівка та Красна, що у Польщі.

та

Борислава

побувала

у

Обидва села, так само як і ще близько 20
довколишніх сіл, до депортацій формували лемківську
оазу неподалік повітового міста Кросно. Вона
знаходилась дещо північніше межі заселення лемків і
відділялась пасмом польських поселень.
У перший день мандрівки делегація з Борислава
відвідала село Ванівка (нині – Weglowka). Серед учасників було багато тих, які
народилися тут або мають коріння у селі. Першочергово бориславці відвідали
місцевий український цвинтар, на якому кожен з трепетом розшукував
поховання своєї рідні. До гостей з України приєднались теперішні українські
мешканці Ванівки та сусідніх Чорноріків.
У цей же час львівська делегація завітала до села Красна (нині - Krasna), де
також відвідали український цвинтар. Місцеве кладовище розчищено та
впорядковано стараннями місцевого жителя Лукаша Урама та його родини. Разом
з тим відновлено близько 50 могил.
Цього ж п’ятничного дня обидві делегації об’єднались у Красній, де спільно
взяли участь у вечірній Службі Божій у місцевій греко-католицькій церкві
Архистратига Михаїла (нині – костьол Святої Богородиці).
У суботу, 21 вересня з нагоди храмого
празника парох греко-католицької церкви у
Ряшеві о.Мирон Михалишин відправив Службу
Божу у Ванівській церкві. Сьогодні це римокатолицький костьол, а до депортації українців –
православний храм. Літургія була відспівана
хором «Лемківська студенка» з міста Борислав.
Після спільної молитви відбувся невеликий
концерт та частування, як це заведено в
українській традиції з нагоди храмового празника.
Дата поїздки вибрана не випадково. Саме 21 вересня 1946 році, коли у
Ванівці відзначали кермеш, мешканців села було виселено в Радянську Україну.
Пароха місцевої церкви, який противився депортації, того ж дня було розстріляно.
Тарас Радь
Світлини: Віктор Солинко
Джерело: lemky.lviv.ua
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У РАМКАХ «ДНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ» ПОКАЗАЛИ
ЛЕМКІВСЬКІ МІСЦЯ

21
вересня
в
рамках
«Днів
європейської
спадщини», які вже традиційно проходять у Львові у
вересні, відбулася екскурсія «Лемківськими місцями
Львова», розробниками якої є активісти Львівської
обласної молодіжної громадської організації «Молода
Лемківщина».
Провів екскурсію голова історико-краєзнавчої
секції «Молодої Лемківщини» Богдан Сиванич. Під час
екскурсії її учасники мали змогу оглянути 16 пам’яток,
пов’язаних з життям і діяльністю лемків. Особливе
враження на гостей справив Музей вишитих ікон отця
доктора Д. Блажейовського. Всі учасники отримали в
подарунок карту «Лемківські місця Львова», на якій можна знайти розташування
та інформацію про інші пам’ятки, пов’язані з лемками.
Метою «Днів європейської спадщини» є показати маловідомі споруди та
факти, а отже широка громадськість мала змогу познайомитися із лемківським
внеском в історію Львова.

Богдан Сиванич

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЛОМГО "МОЛОДА ЛЕМКІВЩИНА"
22 вересня відбулися Загальні Збори Львівської обласної молодіжної
громадської організації "Молода Лемківщина", на яких було заслухано звіти голови
організації, керівників секцій та скарбника за 2012-2013 роки. Відзначено роботу
історико-краєзнавчої секції.
Було прийнято зміни щодо керівного апарату організації: секцію реставрації
долучено до історико-краєзнавчої секції, натомість призначено ще одного
заступника голови.
За результатами голосування обрано такий склад Правління: Голова Стадник Андрій, заступник з внутрішніх питань - Куйбіда Олесь, заступник з
зовнішніх питань - Радь Назар, голова історико-краєзнавчої секції - Сиванич
Богдан, голова секція культура - Романишин Олена, секретар - Гаркот Наталя,
скарбник - Пеляк Андрій.
Також складено план діяльності організації на 2013-2014 рік.
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ЛЕМ DANCE В ГОРЛИЦЯХ
Кожний може танцювати ... лиш би захотів! Під таким девізом
розпочалася Школа Танцю на Пляцу Двожиско в Горлицях.
У вересні, суботнього післяполудня, в рамках
проекту "Зустрічі з Лемківщиною" Об’єднання Лемків
Польщі разом з Центром Культури ім. Б.-І. Антонича
організували експресні танцювальні курси. Подібний
захід проходив вперше, але за словами організатора
Наталі Гладик, явно не в останнє. Саме тут в
Горлицях,

в

приготовлено

місті

зустрічі

"танцювальні

різних

культур,

було

експерименти"

з

елементами екзотики. Чому екзотики? Тому що, як
лемківські, так і карибські танці для більшості з нас є
іноземними!
Для початку, щоб не відлякати "курсантів", запрошений колектив "Explosion"
з гмінового осередку культури в Ропі разом з власним інструктором пані
Катажиною Швєнс навчали учасників базових кроків карибського танцю.
Звичайно, що за один курс не можна стати першокласним танцюристом, зате
можна добре повеселитися! Власне гарячі ритми і гарні розтанцьовані дівчата
надихнули глядачів взяти участь у цьому
навчанні. Після карибських танців прийшла
черга на танці лемківські. Ксенія Онишканич,
танцюристка
"Oslawiany"

колективу
та

пісні

колективу

і

пісні

танцю
і

танцю

"Slowianki", терпеливо навчала і показувала у
чому полягає суть лемківського танцю, так
зване

коло.

Такий

спосіб

"Зустрічі

з

Лемківщиною" без сумніву отримав лише
позитивні відгуки від учасникі. Цікавий і
добре

організований

захід

з

елементами

непосдіванки став добрим початком в рамках проекту, а тому надіємося, що
організатори дотримаються слова, і повторюватимуть подібні курси періодично.
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КУЛЬТУРА

ПРО ЦЕРКВУ В С. ПАСТУШЕ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Кожна жива людська душа, торуючи в праці свій життєвий шлях, проносить
в собі невидимий, інтуїтивно-духовний щем, дух прадідів, національної
ідентичності, дух пісні, танцю, мови свого народу, сакральність вишиваних
знаків, традицій що просто живуть тисячоліття серед людей і не можуть вмерти,
бо то є незнищенність духу людини, етносу, народу. Що залишаємо по собі на
нашій землі – добру пам'ять в плодах своєї праці.
Праця одухотворена благословенням
твоїх пращурів народжує чудо в ім’я
пам’яті перед Богом і людьми.
Причетність
до
таких
думок
хочеться пронести через архітектурну
працю, над створенням образу церкви в
Пастуше, заселене у великій мірі
вигнанцями
з
Лемківщини,
краю
Бескидів, краю моїх пращурів і мого
краю.
Фото: А.Власенка
Працюючи над храмом Божим в Пастушому прагнув створити образ гордого
духу горян, зберегти традиційність стилю лемківських церков, відобразити
динаміку гір і витесати в камені сучасною архітектурною мовою пам’ятник
лемкам на добру і довгу пам'ять.
Хай Господь Бог прийме і благословить мою працю для продовження духу
мого народу.
Архітектор
Богдан Дудяк

ПІСЕННА КУЛЬТУРА ЛЕМКІВ УКРАЇНИ
Нещодавно вийшла у світ монографія Ольги
„Пісенна культура лемків України (ХХ-ХХІ ст.)”.

Фабрики-Процької

Автор дослідження – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних
інструментів і музичного фольклору Інституту мистецтв Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника, Ольга Фабрика-Процька здійснила
наукову спробу визначення сучасних методологічних підходів до вивчення
пісенної культури лемків України.
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Праця
базується
на
матеріалах
польових
досліджень, здійснених науковцем у 2000-2012 рр., та
їх компаративістики з друкованими джерелами ХХХХІ
ст.
й
містить
широкий
ексклюзивний
фольклорний матеріал. Обмеження тематики лише на
три
області
України
–
Івано-Франківську,
Тернопільську, Львівську – дозволило авторці глибше
проникнути в досліджувану проблематику та звернути
увагу не лише на традиційну народну лемківську
піснетворчість, але й на пісні професійних та
аматорських композиторів та інтерпретаторів.
У розділі про сучасний стан пісенної культури
лемків західних областей України розглянуто кращі
лемківські хори, подано характеристику окремих
інтерпретів, лемківських організацій, фестивалів тощо. Не менш цінною є й
інформація про найновіші тенденції у розвитку лемківської пісенності України
ХХІ століття, зокрема в естрадному виконавстві.
За визначенням академіка НАН України, професора М. Мушинки
„монографія є важливим внеском в загальноукраїнську етномузикологію та
свідченням того, що лемківська культура... живе не лише на рідних землях, але й у
місцях нового поселення лемків”.
Фабрика-Процька О. Пісенна культура лемків України (ХХ-ХХІ ст.) :
монографія / О. Фабрика-Процька ; [літ. ред. І. Шалкітене ; фото Р. Фабрики]. –
Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 328 с. : фото.

Інтерв’ю з авторкою можна почути на Ютубі у рамках програми "Мистецька
палітра"

БИКІЧ ДОЛ - СЕРБСЬКА ЛЕМКІВЩИНА
Бикіч Дол – це село у општині Шід, у Воводині, Сербія, розташоване на
кордоні з Хорватією, на Фрушка-Горі – місцині настільки схожій на Лемківщину і
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Карпати, що перші поселенці назвали її Фрушкогорські Карпати.
Заснували це село Лемки, які прийшли із сіл на північний-захід від
Бардейова (Словаччина) – Луків, Боглярка, Стебник, Вишній Тварожець, а також
із польської сторони Лемківщини з сіл Граб, Мохначка та Ждиня. Перші поселенці
з’явилися 1848 року – це були мужчини, які виконували важку роботу: корчували
ліси, працювали в монастирських виноградниках та лісах, бо на Фрушка-горі було
багато монастирів і лісів, а не було кому робити.
Мужчини працювали від весни до осені, а потім вертали до рідних гір,

витрачаючи три тижні на дорогу додому. З часом десь у 1867-1870 роках тут і
залишилися, щоб ніколи не голодувати, як в старому краї. Перші жили на хуторах,
віддалені одне від одних. Після другої світової війни хижі почали зводити коло
дороги Шід-Ілок. Сьогодні в селі проживає 300 мешканців, з них 70% лемкирусини.
1904 року була збудована греко-католицька церква Успіння Пресвятої
Богородиці, як мешканці кажуть – з молока і масла – бо саме на цих товарах
заробили гроші на її будівництво. Відпуст в селі припадає на 28 серпня.
Школу було збудовано у 1940 році, першим
вчителем був Михайло Ковач. Зараз у школі у 1-4
класі навчається 28 учнів.
Культурно
мистецьке
товариство
«Іван
Котляревський» діє з 1946 року і на сьогоднішній
день маємо 50 активних членів в співочій групі
«Бикічанки», в чоловічій, дівочій та фольклорних
секціях.
У 2008 році завдяки академіку Миколі
Мушинці, визначним жителям Бардейова та Союзу
русинів-українців
Сербії
Бикічани відновили
контакти і зв’язки з Старим своїм краєм
Кожного року до нас приїжджає родина зі
старого краю на свято «Прийшли нам Русаля» і на збір
винограду, бо Бикічани відомі тим, що мають добре
вино і палінку, а також солодкі персики.А ми як мінімум раз на рік їздимо до
старого краю, аби назбирати грибів для мачанки на Велию.
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У 2012 році голова села Стебник (село в Бардийовському р-ні на словацькопольському кордоні) Штефан Кручечка та голова села Бикіч Дол Деян Бобаль
підписали документ про побратимство і співпрацю всіх наших організацій.
Ми хотіли також зробити в нашому селі стару лемківську хижу, у чому нам
дуже помагав Мирослав Сополига, директор музею української культури у
Свиднику, проте через відсутність коштів, цю ідею ми відклали до кращих часів.
Ми думаємо над тим, щоб організувати у нас Лемківську Ватру на чужині,

як спогад про тисячі лемків, які залишили свою рідну Лемківщину і прийшли на
чужину за хлібом, але не забули звідки вони і де є їх коріння (1918 року на
Фрушка-горі проживало 7000 лемків, а нині тільки 2000.) Велику підтримку у
наших планах нам надає і голова СФУЛО Софія Федина, яка була з офіційним
візитом у нашому селі, і бачила, хто ми і як є у нас. Ватра мала б відбуватися на
Фрушка горі в Національному парку, в місці, za vileti što ša vola Lipovača, в
липово-дубовому лісі, де посередині є велика поляна. Віддалене від Бикіч Долу на
1 км це місце має добру асфальтну дорогу і електропостачання. Також було б це
добрим місцем зустрічі лемків з цілого світу і ми б радо вітали дорогих гостей на
Першій лемківській ватрі на чужині в Сербії в Бикіч долі.
До зустрічі в Бикіч Долі!
Деян Бобаль

ОГОЛОШЕННЯ ТА АНОНСИ

1. ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА
Днями виповнюється 104 роки з дня народження Богдана-Ігора Антонича. З
цієї нагоди будуть проведені заходи по вшануванню його пам’яті.
5 жовтня, у день народження, о 13:00 на Янівському цвинтарі у Львові
відбудеться панахида на могилі поета.
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6 жовтня о 13:00 у музеї-садибі Б.-І.
Антонича в Бортятині, де проживала
родина поета, пройдуть святкування
пам’ятної дати. У програмі передбачено
читання віршів, спілкування з поетами,
розповіді дослідників творчої спадщини
Б.-І. Антонича. Зі Львова у неділю
їхатиме автобус в Бортятин. Коли хтось
має бажання записатися на поїздку,
звертайтеся в ЛОО ВУТ "Лемківщина".

2. 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОРЕСТА ГИЖІ
14 жовтня 2013 р. виповнюється 100 років з дня
народження Ореста Гижі - збирача пісенних скарбів
Лемківщини, фольклориста, лікаря, громадського
діяча. Він уродженець с. Висова (Лемківщина). З
1945 і до смерті (1990) проживав у місті Бережани
Тернопільської області. Тут покоїться його прах. На
13
жовтня (неділя) в Бережанах готується
літературно-мистецька Академія присвячена цій
даті. Хочемо запросити Вас допоркнути до
першоджерел Ореста Марковича, які зберігаються в
краєзнавчому музеї і музеї книги, побачитися і
поспілкуватися з його родичами та активістами
Бережанської районної організації Всеукраїнського
Товариства "Лемківщина".

3. КОНФЕРЕНЦІЯ "ГЕНОЦИД УКРАЇНИ В ХХ СТ. УКРАЇНА ПІД
ОКУПАЦІЙНИМИ РЕЖИМАМИ: ІСТОРИЧНІ РЕАЛІЇ ТА
ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ СИНДРОМ"
4-5
квітня
2014
року
в
Національному
Університеті
“Львівська Політехніка” відбудеться
міжнародна
науково-практична
конференція,
яка
покликана
продовжити і поглибити вивчення
злочинного нищення української нації
на
всіх
етнічних
землях
чужинецькими
тоталітарними
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режимами, а також реагувати на новочасні прояви постокупаційного
синдрому у шовіністичних середовищах
У програмі конференції пріоритетне значення матимуть доповіді і
повідомлення, ґрунтовані на конкретних фактах репресій і терору
окупантів проти українців у різних сферах життя на всіх українських
землях і героїчного чину протидії агресорам, а також на сучасних
проявах неореваншистів.
Запрошуємо науковців і всіх небайдужих дослідників національної
історії, фахівців гуманітарних наук з усвідомленою активною
громадянською позицією взяти участь в конференції.
ГЕНОЦИД УКРАЇНИ в ХХ ст.
Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та
постколоніальний синдром
1) Українсько-польські взаємини у ХХ ст.: історичний контекст і
його сучасні інтерпретації
2) Геноцид українців у культурно-духовній сфері
3) Визиск національних трудових ресурсів, природних надр та
господарства
4) Фізичне нищення українців в ХХ ст.
5) Збройний спротив окупаційним режимам
6) Політико-правові наслідки геноциду українців у ХХ ст. в
міжнародному контексті
Організатори конференції:
ВГО «Товариство Відродження Української Нації»
Національний університет «Львівська Політехніка»
Інститут українознавства ім.Криип'якевича НАН України
Інститут літературознавчих студій Львівського національного
університету імені Івана Франка
Контакти:
0673702271 – Мирослав Фіцуляк
0979739783 –Микола Посівнич
0636220744 – Іван Хома
e-mail:skolot@ukr.net
website: http://genocide.ukrscience.org/
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4. ЗАБАВА У ЛІГНИЦІ
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СЛОВО СТАРІЙШИНИ
СТЕФАН КРИНИЦЬКИЙ: ПОРА ПОКАРАТИ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ
МОРДУВАЛИ УКРАЇНЦІВ НА ВОЛИНІ ТА НА ТЕРЕНАХ ЛЕМКІВЩИНИ,
ХОЛМЩИНИ І ПІДЛЯШШЯ У 1943 – 1945 РОКАХ В СЕЛАХ
ДИЛЯГОВА, БОРТКІВЦІ, СІЛЬНИЦІ, ПАВЛОКОМІ, ЗАВАДЦІ
МОРАХІВСЬКІЙ, БАХОВІ І БЕРЕЗЦІ ТА ЗА АКЦІЮ «ВІСЛА»
Польсько-українські відносини є такі старі, як уся польськоукраїнська історія. З давніх часів і до сьогодні вони повні добрих і
трагічних елементів. Ці відносини не могли скластися ідеально, бо з
давніх-давен це були різні народи, різні країни. Протягом віків в
польському суспільстві формувалась українофобська атмосфера. Ця
українофобська політика польських властей по відношенні до
русинсько-українського народу особливо яскраво проявилися у 30-40 pp.,
коли почалась "дезинфекція Лемківщини від українських бацил".
Передвоєнна доба дала нам пацифікацію з терором і масовим
нищенням людей і української культури, руйнування храмів не тільки
за Сяном, а й на Галичині та Волині, насильне переписування з
православ’я на католицизм. "Польские власти закрыли все церкви в
учебных заведениях, госпиталях и тюрмах... отняли отправославных
более 100 приходских церквей..., более десятка церквей вообще
разрушили.."(Епископ Афанасій (Мартос). Цит. газ. "Аспекти", 28.ХП3.1.2008).
Закривались українські школи і читальні "Просвіти", українським
вчителям не давали працювати на Лемківщині, обмежувалась культурна
і просвітницька діяльність серед русинів – українців.З початком німецької
окупації Польщі, тиск на українців зменшився. Але коли почався розгром
німецької армади, поляки знову почали мріяти про велику Польщу.
Тадеуш Бієльскі, член ради політичної в Лондоні (1942-45) пише, що
«…Польща, це визначено Богом, мусить бути велика від Балтійського
до Чорного моря –інакше загине між Німеччиною і Росією».
З кінцем війни плани побудувати Польщу «від моря до моря»
провалились, то почалась підготовка до відтворення границь Польщі,
хоч би в межах 1939 року. Не дивлячись на те, що за Сяном, на
Східних кресах більшість населення складали русини-українці,
польські осадники вважали себе господарями на цій землі, а АК
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виступала як нові окупанти. Планово готувалась операція "Буря». На
Волині формувались загони АК, створювались підпільні «гміни», які після
вигнання фашистів мали встановити польську владу. У відповідь
розвивались
визвольна боротьба, яка в польській пресі названа
«різаниною». Свідченням такої експансії є учасники і очевидці тих подій,
документи і матеріали опубліковані в Москві ("Повстанческая армия:
тактика борьбы" С.Ткаченко,2000).. «...Уже в 1941 г. на Холмщине и в
Подляшье появились польские боевки, совершавшие убийства украинцев
и поджоги их сел. Польский терор ...наиболее ожесточенным был на
Волыни...Все кровавые события на Волыни стали следствием прихода
поляков на службу во вспомагательную полицию вместо украинцев,
ушедших из нее в УПА. Тут же начались систематические погромы
украинского населения, кроме того, поляки принимали участие в
ответных акциях немцев против УПА". І це, що так агресивно
називають кресовяки «різаниною» було безпощадною війною проти
столітньої і майбутньої окупації. Відповідальність за ці події лежить
не тільки на українських націоналістах, на українському народові і
йому немає за що "на колінах вимолювати прощення".
Коли не здійснилась мрія відновити Польщу в межах 1939 року,
повстала ідея побудови однонаціональної держави. Вула організована
депортація українців в СРСР. Після депортації 1945 року, для решток
русинів-українців, які залишилися в Польщі, наступили часи геноциду.
Працівники польської служби безпеки, ідеологічні "авторитети" типу
Е.Пруса та "кресовяків" створювали відповідну психологічну атмосферу,
нагнітали страх серед польського населення, зображаючи українців тільки
бандерівцями, "різунами", людьми з "чарним поднєбєнєм", лякали
волинськими подіями, які самі і сотворили. У 1947 була акція «Вісла»,
яка фактично продовжується до тепер.
Сьогодні засуджені дії нацистів, політичні репресії, засуджена атомна
і хімічна зброя, голокост жидів і голодомор на Україні та порушення прав
людини. Про злочин у Франції, коли німці знищили містечко Орадур,
знає цілий світ. І хоч частина виконавців покарана ідуть спроби
відновити процес. А хто відповість за різню і вбиства, які робили
польські бойовики на теренах Лемківщини, Холмщини і Підляшшя у
1943 – 1945 роках. Каральні акції були в селах Дилягова, Бортківці,
Сільниці, Павлокомі, Завадці Морахівській де знищено білдьше 1000
жінок дітей і чоловіків. У Бахові і Березці 18 квітня 1945 р. поляки
замордували 465 цивільних людей, в тому числі дітей і жінок. Банда
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Яська «Сліпого» (Котвіцького)
в присілку Рибне та Свинки (біля
Явірника Руського) замордувала більше 30 осіб, багато покалічила.
«Боївка ( а радше банда) Ксьонза АК Францішка Журавського в ранзі
капітана АК безкарно ходила в походи на українські села, грабувала,
палила, вбивала людей… Ксьондз Францішек був винятковим
садистом. Він любувався тортуруванням своїх жертв. Перед тим,як їх
вбити, завдавав їм страшних психічних і фізичних мук. Особливо
полював на греко-католицьких священників. Особисто закатував
о.А.Сембратовича,
о.
М.Мазура,
о.І.Демянчика,
о.
О.Білика,
о.М.Мацюка, о.В, Ридоша, о. П Саноцьког та інших». ( А. Путько-Стех.,
«Українські священники Закерзоння» Хроніка репресій. Львів 2007.
Омелян Плечень «Девять років у бункері».
На словах говориться про примирення, а практичних кроків не
робиться. Іде зіставлення акції «Вісла» і волинської трагедії,
висуваються різні мотиви і докази щоб оправдати
акт
винародовлення - геноциду. У польських політичних і правових колах
свої стандарти, свої істини і свій метод уникати відповідальності.
Вікова шляхетська традиція віроломства, стара засада «не гонорово,
але здрово», єзуїтська доктрина політична і релігійна – «мета
оправдовує засоби» привели до того, що нова політична польська еліта
не тільки не позбулася тих моральних і політичних принципів, але
навпаки – вдосконалила їх, пристосувала до нових часів, до нових
умов. Давно відомо, що найкращий спосіб захисту це напад. Так
поступають кресовяки і іже з ними, коли вимагають карати українців
за «різню» на Волині, яку самі вчинили і не понесли кари за це. Якщо у
завтрашній день ми ідем з історичною брехнею, то і прийдешній день
правдивим не буде!
Сьогодні потрібна добра воля усіх, щоб встановити справедливість,
щоб слова «прощаємо і просимо пробачення» стали дійсністю. Відмініть
декрети 1949, 1958 років, засудіть акцію депортації і встановіть
справедливість. І тоді задзвонять дзвони радості, дзвони примирення і
надії. Надії на те, що між українським і польським народом запанує
мир і злагода!
Лемко з Криниці

Вісник Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань
Вересень 2013

