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Світова Федерація Українських
Лемківських Об’єднань

Факультет міжнародних
відносин ЛНУ ім. І. Франка

Оголошують

КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ
Присвячений 70-річниці початку депортації українців з етнічних земель у Польщі
на отримання стипендії імені Стефана Мерени

«ЛЕМКІВСЬКЕ ПИТАННЯ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ»
До участі запрошуються молоді дослідники, соціально активні і небайдужі молоді люди, що на момент
подання роботи навчаються в університеті.
Пропонована тематика робіт:
-

Міжнародно-правові аспекти депортації/оптації українців з етнічних земель Польщі/ Словаччини;
Міжнародне визнання та офіційне засудження злочину депортації;
Проблема повернення та репарацій незаконно депортованим;
Культурні та морально-психологічні наслідки депортації для українців;
Роль лемків у розвитку і функціонуванні світової української спільноти;
Видатні постаті Лемківщини;
Опрацювання спогадів жертв депортації;
Проблема політичного русинства: український та міжнародний контекст;
Проблема формування негативного образу українців/ України у Польщі / Словаччині;
та інші теми, що відповідають загальній тематиці Конкурсу.

Вимоги
-

Відповідність тематиці конкурсу;
Об’єктивність, неупередженість, достовірність, відповідальний підхід до матеріалу.

Технічні вимоги:
-

Об’єм – до 2 аркушів тексту, але не менше, ніж 1 аркуш (24 сторінки тексту);
Шрифт Times New Roman, 12, інтервал 1,5, відступ – 2 см з усіх боків;
Належно оформлені згідно з вимогами ВАКвикористані джерела та література.

Реєстрація до участі у конкурсі до 1 лютого 2014 року.
Прийом робіт до 1 травня 2014 року
Роботи надсилати на: sfulo.president@gmail.com або на адресу Львів, пл. Ринок, 17, Товариство
«Лемківщина»
За додатковою інформацію та новинами конкурсу слідкуйте на офіційному сайті Світової Федерації
Українських Лемківських Об’єднань www.sfulo.com
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НАШІ СПРАВИ
Інтерв’ю з гідним сином Лемківщини

НОВИЙ РЕКТОР УКУ: Я ПРИЇХАВ ДОПОМОГТИ МОЛОДИМ
ЛЮДЯМ УКРАЇНИ

Український католицький університет отримав нового ректора – о.
Богдана Праха. Громадянин Польщі, який зберіг свою українську
ідентичність;
богослов,
який
використовує
історію
у
своєму
душпастирському житті; науковець, який вважає, що наукових праць
замало, щоб захистити честь українського повстанського руху перед
атакою польських істориків; ректор, який віддає перевагу роботі в архівах,
ніж в кабінеті; духівник, який своє слово у своєму житті віддає Церкві;
громадянин, який свою діяльність спрямовує на виховання молодого
покоління. Про все це і не тільки в інтерв’ю з ректором УКУ о. Богданом
Прахом.
– Як і коли Ви дізнались про своє призначення ректором УКУ?
– Пропозиція, щоб я став ректором, прозвучала з вуст Блаженнішого
Святослава та владики Бориса досить давно. Відомо було, що владика Борис
переїжджає до Франції на єпархіяльне служіння і мусить бути заміна. В нашому
університеті відбулась дуже широка дискусія з приводу того, хто повинен його
замінити. Було досягнуто консенсусу, щоб я очолив УКУ.
– Якою була Ваша реакція?
– Я мав трошки інші плани – більше хотів займатись наукою. Я вже двадцять
п’ять років працюю на різних адміністративних церковних посадах і вже сумую
за роботою в архівах. Але Блаженніший попросив, щоб я ще на кілька років
погодився бути ректором УКУ.
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– У кожному колективі є свої правила гри. Чи задовольняють Вас
правила гри спільноти УКУ? Чи хочете щось змінити?
– Я б не сказав, що у нас є «певні» правила гри. Це все, що заклав і сформував
владика Борис та Його команда, працює бездоганно! У нас є гармонійно складена
спільнота і долю університету має право вирішити кожен її учасник. Щокілька
років ми напрацьовуємо стратегію розвитку УКУ. В процесі беруть участь усі:
студенти, проректори, викладачі, науковці… Кожен має право висловити свої
зауваження. Ми хочемо, щоб університет творили всі. Не так, щоб якась там група
вирішувала, що має бути, а що – ні.
Коли людина бере активну участь у стратегічних рішеннях – вона
почувається співавтором їх вирішення, співучасником цього життя. Я бачу, що
люди це люблять і мають у цьому потребу.
Погано, коли у суспільстві є надто сильна вертикаль влади. За таких
обставин когось можуть викинути за борт. А якийсь підлабузник може бути при
владі дуже багато років, але бути не дуже цінним для своєї спільноти.
– А є вже якісь конкретні напрацювання щодо стратегії розвитку
університету?
– Якраз в тій хвилі ми завершуємо напрацьовувати стратегію до 2020 р. І
сенат, який засідав 8 червня цього року, за основу прийняв вже певні
напрацювання. Але остаточне їх затвердження відбудеться на його виїзному
засіданні у Римі 28 листопада цього року, з нагоди святкування 50-ліття УКУ.
Серед головних положень, прийнятих сенатом, є, очевидно, розвиток
університету. Можливо, не такий динамічний, як би ми хотіли, але у порівнянні з
іншими вузами – він є динамічним. Ми стараємося так розвивати наш
університет, щоб не загубити його якість, яку ми маємо на сьогодні. При створенні
кожної нової програми чи відділу ми дивимось, чи це не зашкодить у тій чи іншій
нашій справі – чи ми зможемо досягнути максимум.
Очевидно, маємо гарну перспективу з розвитком будівництва нашого
унісерситетського містечка. Адже десь треба навчати, десь треба творити, десь
треба мати місце для зустрічей, десь студенти мусять жити. Університет без
будинків не може довго існувати. Будівельні проекти йдуть досить швидким
темпом. У найближчих планах – побудова церкви, бібліотеки, інформаційного
центру. Потім вже будемо думати про наступний корпус для навчання.
Дуже важливим моментом є розвиток нових напрямків навчання. Але для
мене найбільш істотним є дбайливість про розвиток науки – науки, яка має
повертати до джерел, досліджувати історію наших земель, а на базі історичних
досліджень розвивати наше богослов’я. Коли йдеться про історію Київської
Церкви, історію церкви в Галичині, то історіографія у цих питаннях є дуже
скупою. Кажу це щиро, як історик. Я впродовж кількох років вивчав джерела в
архівах різних країн і бачив, скільки у них збережено документів нашої
минувшини, яких досі ніхто не опрацьовував.
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Найчастіше нашу історію пишуть чужинці – і це дуже прикро. А історія – це
матірна наука. Від неї виходить багато інших гуманітарних наук – в тому числі і
богослов’я. Чи можна зрозуміти богослов’я Київської Церкви, коли ми не
знатимемо, як воно творилось, коли не будуть надруковані і опрацьовані архівні
документи? Як можна говорити про партикулярне канонічне право, коли не
знатимемо джерел?
– Ви є родом із Жешівського воєвідства (Польща). Для українців за
кордоном завжди актуальним є питання збереження своєї ідентичності. Як
Вам це вдалось?
– Завдяки дуже сильному патріотичному духу, яким жили мої батьки і діди.
Якби не цей патріотичний дух, автентичний спосіб життя, збереження українства
і любові до своєї Церкви – ми б не могли залишитись собою.
До найближчої церкви нам було понад 50 км – у гірському районі. Щоб
доїхати до неї, треба було тричі пересідати на автобуси. Щоб у неділю потрапити
на Службу Божу о 8:00 вранці – ми мусили виїжджати ввечері у суботу,
переночувати в когось у тому селі, де була церква. Це було дуже складно. Церква у
нас була теж нелегальною. Звісно, не так, як в Україні, але священики не могли
активно проводити свою діяльність. Батьки і діди виховували нас з великою
любов’ю до України, до всього українського. І таким чином ми це все зберегли.
– Останнім часом у Польщі спостерігається нагнітання антиукраїнської
істерії. Як ми повинні реагувати на це? Як нам дальше будувати своє
спільне майбутнє?
– «Каменем спотикання» є наша спільна історія. І, як бачимо, це нагнітання
негативної істерії відбувається на історичному підґрунті. Нам закидають не те, що
є, а те – що було. Ніхто не скаже сьогодні, що українець – це «злочинець» чи
«бандит». Завжди такі негативні виступи торкаються історії.
Ми повинні пам’ятати про те, що поляки мають сильно закодовану
національну гідність. У них є високий рівень почуття якоїсь «наддержавності». Я
це розумію – я там виховувався. Польща завжди була багатонаціональною
країною, і, очевидно, поляки століттями були домінуючою нацією у цій країні. В
історії вони не завжди вміли відповісти на виклики тих національних меншин, які
жили на території Речі Посполитої – чи Першої, чи Другої. Особливо це важко було
зробити у міжвоєнний період. Вони самі у часі довгих років неволі криваво
виборювали свою незалежність, але, коли цього прагнули українці – вони не
прихилились до цієї ідеї. Відтак, наступав дуже кривавий конфлікт. Жорстокість
протистояння провокувала воєнна дійсність. І, на мою думку, навіть, якщо б не
було Другої світової війни, то українсько-польське збройне протистояння було би
неминучим, але, можливо, іншого масштабу.
Як колись, так і сьогодні поляки багато зусиль прикладають для вивчення
своєї історії. У цю сферу йдуть великі інвестиції – як зі сторони держави, так і з
університетів. Поляки знають свою історію, розуміють її, але часто однобічно
сприймають. Я брав участь у проекті Інституту національної пам’яті Польщі і
бачив, який у них підхід – з одного боку потужна матеріальна база і кадровий
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ресурс, з другого – політична «адекватність» досліджень. Чим нам мотивувати
подібні підходи до минулого? Ми це досліджували у недалекому минулому і
досліджуємо сьогодні, однак вкотре нам знову історію переписують. Може час на
свободу для дослідників і об’єктивізм?
Коли подивимось на нашу історичну науку, то побачимо значно нижчий
рівень досліджень. Хронічний брак фінансування, політизація науки, високий
рівень корупції сприяють тому, що наші перлини наукових видань є дуже
маленькими у порівнянні з тими ж польськими напрацюваннями.
Коли йдеться про «Волинську проблему», то часом аж виглядає смішно, як
президент та прем’єр-міністр Польщі чи інші політичні та церковні діячі, говорячи
про кількість жертв серед поляків, наводять цифри – від 16 тисяч до півмільйона.
Польські історики дуже активно досліджують цей період українсько-польської
трагедії, натомість, ми ще не дочекалися поважного, об’єктивного дослідження з
українського боку. Таким чином, поляки постійно «насаджують» нам свій варіант
нашої і «спільної» історії. І так є у багатьох питаннях. Особливо це видно в
історичних (необ’єктивних і однобічних) виданнях, які висвітлюють діяльність
українського збройного підпілля, в тому числі і УПА.
Так само можемо себе запитати: що українці знають про міжвоєнний період?
Думаю, що дуже мало. Особливо, коли говоримо про історію Галичини. Переважно
з цього періоду нам відомо про одну лиш пацифікацію. Але чи відомо нам, що,
наприклад, одного дня в польських арештах було майже тисяча священиків за
свою приналежність до Греко-Католицької Церкви?
Наше незнання минулого – це не їхня проблема, це наша проблема. Але
«багатства» наукових праць замало – потрібно спершу полюбити самих себе,
полюбити свою державу і тоді вже працювати над вивченням історії. Це дасть
нам можливість її розуміти та аргументовано давати відповіді на закиди та
обвинувачення. Коли інші побачать, що ми знаємо своє минуле, що ми себе
любимо та поважаємо – тоді і інші будуть нас поважати.
– Після богословської освіти Ви вступили на історичний факультет і
почали професійно вивчати історію. Чим можна пояснити такий поворот
на життєвому шляху?
– Я завжди любив історію свого народу. Цікавився нею, читав багато. Але теж
любив і богослов’я. У молодому віці багато залежить від того, кого зустрінеш на
своїй дорозі. Я зустрів дуже доброго богослова-патролога, який приручив мені
любов до патрології, що мені імпонувала. Я написав магістерську та інші роботи.
Однак, на певному моменті життєвого шляху я зустрів історика, з яким вдалось
відчути смак дещо іншої праці. І, відтак, почав працювати в історичній освіті.
Коли ж я увійшов в архіви, то у них вже вповні «розсмакувався» історією. Шість
років свого життя я прожив в архівах.
– Як впливала історична освіта на Вашу душпастирську діяльність?
– Спочатку я душпастирював у Польщі на Лемківщині, потім в Америці, а
після цього знову повернувся до Польщі – в Ярослав. Історична освіта мені дуже
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допомогла у цьому служінні. Знання історії свого народу, історії Церкви допомагає
у контактуванні з людьми. Особливо – із старшим поколінням, яке багато
пережило і знало історію з власного життєвого досвіду.
Мені, як історику, було легко «колєґувати» з лемками, бойками, надсянцями,
оскільки я писав докторат про міжвоєнний період нашої Церкви на Лемківщині.
Історична освіта мені дуже допомагає і до сьогодні, бо людині, яка розуміє
історичний контекст, легше думати про сьогодення і майбутнє.
– Вам більше до душі адміністративна
душпастирська на парафії чи наукова в архіві?

робота

в

університеті,

– Звичайно, що найближча є душпастирська діяльність. Я дуже люблю своє
священство – без нього не уявляю собі, як я мав би жити на світі. На другому місці
я ставив би наукову діяльність, яка є тим, що захоплює моє серце. Я дуже люблю
працювати в науці. Те, що останніми роками ненауково працюю – не дає мені
спати. Щодо адміністративної діяльності, то, видно, маю якийсь талан, що Церква
мене потребує. Я вже двадцять п’ять років, майже без перерви, маю
адміністративну роботу. Така є дійсність. Не завжди робиш те, що хочеш, а робиш
те, до чого Церква кличе.
– З відкриттям нового корпусу УКУ в університеті з’явилось багато
вільного місця. Як Ви збираєтесь його заповнювати?
– Нам вже і так тісно. Коли ми проектували ці будинки п’ять років тому, наш
простір ще не був до кінця заповнений. Але зараз ми настільки розвинулись, що у
нас немає жодної вільної кімнатки.
– Якою Ви бачите Україну в майбутньому?
– Якщо б не вірив, що у неї велике майбутнє – я б сюди ніколи не приїхав.
Один мій знайомий, колишній міський голова міста Дрогобича якось в моїй
присутності поставив перед собою питання: «Що ти робив, коли Україна росла в
силі? Чи ти стояв у проводі, чи ти ховався десь і займався своїми проблемами?».
Та одразу ж сам і відповів: «Я б не хотів, щоб мені у старості дорікали, що у
важливі історичні моменти я займався своїми проблемами». Я так само хочу
сказати: я приїхав допомогти молодим людям зрозуміти, що майбутнє України у
їхніх руках. На кожному кроці я стараюсь донести молодим українцям правду, що
тільки від них залежить доля цієї держави. Очевидно, що я вірю в перспективу
українців в Україні.
Михайло Галущак
Джерело: zik.ua
Фото: ucu.edu.ua
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У ПРЯШЕВІ ВІДКРИЛИ УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
Міністр культури України Леонід Новохатько відкрив у місті Пряшів
(Словацька Республіка) Український культурний центр.
«Вважаю, що сьогоднішня подія є важливим
складником гуманітарного співробітництва між
Україною та Словацькою республікою. Зі свого
боку хочу запевнити, що українська сторона і
надалі докладатиме зусиль для створення на
державному
рівні
належних
умов
для
етнонаціонального
розвитку
української
та
словацької національних меншин», – підкреслив
Леонід Новохатько.
Також українська делегація на чолі з Міністром культури візьме участь у
роботі XII засідання Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань
національних меншин, освіти і культури.
Під час Засідання сторони обміняються інформацією про державну політику
у сфері захисту прав осіб, що належать до національних меншин та розглянуть
проект протоколу XIІ Засідання двосторонньої українсько-словацької комісії з
питань національних меншин, освіти і культури.
Як раніше повідомляло Закарпаття-онлайн, місто Пряшів є природним
центром культурного, освітнього та релігійного життя русинів-українців на
території сучасної Словаччини. Тут є греко-католицька і православна єпархії,
тобто єпархії тих віросповідань, до яких зголошується більшість цього населення,
тут діяли і діють різні культурно-національні установи та організації, були школи
різних типів для дітей цієї національності. З них на сьогоднішні залишилися
З’єднана школа ім. Тараса Шевченка, кафедра україністики Філософського
факультету та Інститут русинської мови та культури Пряшівського університету.
З 1945 року тут працював Український національний театр, який на початку
дев’яностих років було перейменовано на Театр ім. О.Духновича і виступає
переважно на діалекті. У 1948-2003 роках тут працювала Українська студія
Чехословацького радіо, згодом – Русинсько-українська редакція Словацького
радіо. Пряшів був тим містом, де традиційно були розміщені редакції періодичної
преси русинів-українців. Сьогодні українською мовою тут виходять газета «Нове
життя», дитячий часопис «Веселка» та літературно-мистецький та публіцистичний
журнал «Дукля».
Джерело: zakarpattya.net.ua
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СПІЛЬНИЙ БІЛЬ ДЕПОРТАЦІЇ. ПРО НАШИХ БРАТІВ БОЙКІВ, І НЕ
ТІЛЬКИ. ВИГНАНЦІ
Шістдесят років тому тисячі українців були виселені зі своїх рідних домівок
після міждержавного обміну територіями Польщі та Радянського Союзу. Дотепер
жертви депортації не отримали ні морального, ні матеріального відшкодування.
Спорожнілі бойківські села залишилися по той бік кордону. На вантажівку
можна було вмістити небагато речей. Хатні меблі і сільськогосподарський
реманент виселенці мусили покинути разом з недавно побіленими хатами та
засадженими городами. Тільки корівка - єдина годувальниця для горян
мандрувала разом з ними у далекі і невідомі степи південно-східної України.
Свідки тієї останньої депортації пригадують, що під час примусового
переселення біля покинутих домівок часто чулися плачі та голосіння.
Від'їжджаючи до залізничної станції, ґазди, обхопивши голову руками,
затуманеними очима дивилися, як зникає в дорожній куряві їхнє майно та їхня
батьківщина, яка враз стала для них дуже малою.
Влітку 1951 року десятки сіл Стрілківського, Нижньо-Устрицького та
Хирівського районів Дрогобицької області УРСР стали польськими. Натомість
рівна за площею територія (480 кв. км) Народної Республіки Польща з містечками
Белз та Кристинопіль (Червоноград) перейшла під опіку СРСР. Мирний обмін
територіями призвів до найбільшої зміни кордонів у післявоєнній історії Європи
та до великого переселення бойків, які у той час населяли прикордонні гірські села
у Польщі.
Велике переселення бойків
Однією з умов міждержавного договору про обмін територіями було
виселення місцевого населення з обидвох сторін. Поляки зі смутком покидали
обжиті землі. Українці зі сльозами прощалися з рідними горами та долинами.
"Про те, що нас будуть переселяти, влада попередила так: буде обмін
територіями і ми всі мусимо звідси виїхати, - пригадував мешканець села Лип'я
Михайло Лаврінок. - Людей з нашого села вивозили за три заходи. Нашу сім'ю
виселили в першу чергу, на початку червня. Підігнали до хати вантажний ЗІС-5.
Але скільки можна було взяти на одну машину? Все габаритне, що було на
господарстві: січкарню, млинок, щоб віяти овес, жорна, меблі - довелося
залишати. Корову брали обов'язково, бо то - годувальниця. Була у нас повна
пивниця картоплі, а взяли 2-3 мішки".
У той повоєнний час мало хто із селян наважувався суперечити наказові
радянської влади. І в селі Лип'я, і в довколишніх селах після війни люди вже
пережили політичні депортації: вивозили до Сибіру сім'ї тих, хто вважався
куркулем або сприяв діяльності українських партизанів, яких багато було в
тутешніх лісах. Тому цю останню висилку сприймали як невідворотну долю.
Одиниці наважувалися на непокору. Дружина пана Михайла, Ольга Лаврінок
(Рапач), виселена з Михновця, у розмові з репортером "ГК" згадувала, що був у
їхньому селі такий, що захотів залишитися і втік.
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"Він після війни був контужений трохи, його потім по лісах шукали, згадувала жінка. - Аж під осінь того втікача зловили і переслали туди, куди й усіх
наших вивезли".
Місцем нового поселення для мешканців
гірських сіл повинні були стати причорноморські
степи. Їх вивозили товарними вагонами разом із
худобою, зі скромними пожитками у валізах. У
колгоспах Одеської, Херсонської, Миколаївської та
Сталінської (тепер - Донецької) областей молодих
переселенців об'єднували в будівельні бригади, і
вони самі ставили хати собі та своїм односельцям.
Звиклі до роботи з деревом горяни почувалися в
степу безпорадно.
"Не мали з чого будувати і робили такі "лампаші" - великі брикети з соломи та
глини, - пригадував Михайло Лаврінок. - Червону землю привозили на фірах, в
бочках - воду, висипали – і по тому ходили волами і місили з соломою. Ті
"лампаші", поки сирі, то були такими важкими, що насилу одна людина піднімала.
Сушили їх на сонці, до 40 градусів була температура. Наша худоба незвикла була
до такого клімату, скотина сліпла, плакала від тої жари".
Марія Танчак-Андраш, яку ще дитиною
вивезли з того ж таки села Лип'я, розповіла, що її
сім'ю, поки будувалися ті мазанки-землянки,
підселили до місцевої господині, яка вділила для
шести осіб якусь комірчину в своєму скромному
будиночку. "Були такі, що не мали де жити і на
початку робили собі шалаш із гілок у саду і до
осені під тим навісом ночували", - пригадувала
жінка.
"У тих степах ми хліб навчилися пекти на соломі, - згадував 79-річний
Михайло Лаврінок. - Не було ні дров, ні хмизу, то ми сушили коров'ячий гній з
соломою і пекли хліб на тому. А ще кукурудзяне бадилля палили".
Утеча в гори
Остання депортація українців із території Польщі, яка тривала до листопада
1951 року, була прикметна тим, що переселення відбувалося без врахування
родинних стосунків, а лише за професійним принципом.
Найбільше поталанило родинам нафтовиків, які працювали на промислах
біля села Чорна (взамін нафтоносного району Чорної, подарованого Польщі, СРСР
отримав поклади бурого вугілля біля Червонограда). Їхня мандрівка закінчилася
недалеко від рідних земель - спеціалістів оселили на нафтових родовищах
Борислава, Долини, Надвірної. У ландшафтах, близьких до рідного, їм легше було
переживати втрачену батьківщину. Потрохи вони збирали довкола себе родину,
розсіяну у степах України.
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"Скільки би там не звикали в тих степах, нас все одно тягнуло в гори, ближче
до рідних земель", - говорила Ольга Лаврінок-Рапач.
Але повернутися в омріяні гори бойкамколгоспникам було непросто. Сувора радянська
паспортна система робила із тодішніх селян
фактичних
кріпаків.
Легально
покинути
"колгоспний рай" могли тільки деякі молоді люди.
Скажімо,
Михайло
Лаврінок
зголосився
по
комсомольській путівці на Донбас. Отримав для
цього тримісячний паспорт, але натомість поїхав до
родичів у Долину і там замельдувався. Його
майбутня дружина Ольга Рапач після закінчення школи в селі Новопавлівка
Одеської області отримала можливість поїхати поступати у Львів до інституту.
Вона скористалася нагодою і знову ж таки опинилася в своєї долинської родини.
"У нашому селі багато працювали на нафті, та
й їх вивозили на нафтові промисли, - пригадувала
колишня
мешканка
Чорної
80-річна
Анна
Гошилик (Вельчус). - Тато так само до війни мав
пару коней і возив мазуту в бочках до Устерік. Але
в війну він помер в Освенцімі. І нас як
колгоспників виселили до Донецької області. Вже
звідти ми переїхали спочатку до Биткова, а відтак
до Долини. Родичі писали, що тут трохи легше
жити".
Щоб втечі переселенців з колгоспів не були
масовими, як пригадують очевидці, на перонах залізничних станцій чергував
партійний актив та міліція, а в касах вокзалу було заборонено продавати квитки в
сторону Львова. Марія Танчак-Андраш розповіла, що співчутлива касирка
порадила її сім'ї поїхати в бік Первомайська, а вже там пересісти на якийсь
львівський потяг. Але навіть після таких хитрощів під час зупинок поїзда діти про
всяк випадок ховалися і не виглядали у вікна.
Запустіння
"Там, де наша хата була, тепер костел стоїть, - розповідала Марія Танчак. Ми жили в самому центрі села, на підвищеному такому місці, називалося «на
горбку». Там ще біля костелу навіть залишки якихось господарських споруд
залишилися".
На рідні землі бойки тепер їздять як туристи. Кажуть, тепер там здебільшого
страшна пустка. На цвинтарях вціліли тільки одиниці кам'яних хрестів. Старі
дерев'яні хати розсипалися чи згоріли.
"У Лип'ї церква була дерев'яна, то вона так само згоріла: поляки кажуть, що
якісь дві "цурки" (дівчини) зайшли, свічки запалили, і сталася пожежа, - каже пані
Марія. - Дотепер залишилася тільки одна стіна від мурованої дзвіниці".
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Михайло Лаврінок каже, що його рідне село і раніше було невелике - "нумерів
на сто двадцять". Але тепер тут взагалі мало хто живе. "Може, сімей десять поляків
приїхало, поселилися в кращих хатах, а гірші - порозбирали, попалили", розказував він.
Тепер вигнанці з рідних домівок не особливо сподіваються на якісь
матеріальні відшкодування за втрачене майно. Хоча, кажуть, в архівах збереглися
особисті описи майна, яке залишалося в Польщі. Але в ті колгоспні часи ніхто не
наважувався заявити про великі статки, інакше - розкуркулять і вишлють у
значно віддаленіші місця, ніж українські степи.
Досі похилого вже віку люди навіть не мають статусу депортованих. Досі
жоден уряд навіть не вибачився за примусове виселення тисяч людей, які одного
дня втратили те, що від народження має кожна людина, - свою батьківщину.
Богдан СКАВРОН
Джерело: gk-press.if.ua

ЕКСПЕРИМЕНТ ОБРІЗАННЯ КОРЕНІВ
Українці, виселені в рамках операції «Вісла», ніколи не змирилися з тим, що їх
вирвано з рідних земель. І хоч минуло стільки років, у їхніх розповідях завжди
присутній страх.

«Нагромаджувати, щоб попереджувати, нагромаджувати, щоб з минулого
формувати нові, кращі взірці, нагромаджувати, щоб уникати старих помилок...
Фундація «Живі Долі» займається нагромаджуванням історичного знання у справі
переселень, свідчень людських драм, а також експонатів, які є «живими свідками»
долі людей, що їх було піддано експериментові обрізання коренів» .
Запрошую послухати розмову з засновником Фундації Романом Криком, який
з 2009 року збирає свідчення жертв операції «Вісла»
Послухати можна тут: http://www.polradio.pl/5/198/Artykul/149788.
Заохочую теж заглянути на сайт Фундації «Живі Долі», де
ознайомитися з історіями українців-переселенців. http://www.los.org.pl

можна

Лідія Іванюх
Джерело: polradio.pl
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НАШІ ЛЮДИ
КЕРІВНИЦТВО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОРОНИ ЛЕМКІВЩИНИ У США
ПЕРЕХОДИТЬ ДО НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ
Кліфтон, Нью-Джерсі, США – 29 жовтня 2013 року – Звітно-виборні збори на
національних конвенціях двохорганізації лемків у США привели до керівництва
нових керівників, засвідчивши, що тут продовжується ріст і розвиток. Як
естафета, лідерство перейшло від старшого до молодшого покоління. Минулої
суботи, 26-го жовтня, члени Oрганізації Oборони Лемківщині (ООЛ) обрали Марка
Гoвaнськогo в якості нового Голови своєї Краєвої Управи, а 6-го жовтня члени
Фундації Досліджень Лемківщини обрали своїм новим президентом Андрія
Хoмика.
Називаючи вибори "історичними," пан А. Хoмик сказав на банкеті конвенції
ООЛ увечері 26-го жовтня, що ця передача обов'язків дозволить наступному
поколінню лідерів будувати майбутню працю на фундаменті великої роботи і
знання своїх попередників, з яким вони розділяють глибоке хвилюванням за їх
вітцівською Лемківщиною і увагу до лемківських питань. Пан Гoвaнський сказав
у своїй промові, що він буде щиро прислухатись до ідей та думок кожного члена
організації, старшого чи молодшого, підкресливши необхідність для всіх лемків
працювати разом і разом рухатися вперед.

зліва - Марко Гованський, Голова ООЛ, справа- Андрій Хомик, Голова ФДЛ

Андрій Хoмик.
Народився у Львові в сім'ї Марії Oдрeхiвської і лемківсько-українського поета
Василя Хoмика, що були депортовані з лемківських сіл Вiлькa і Мисцова
(відповідно) до Радянської України в 1940-х роках. Він навчався в відомій тоді
Львівській Дитячій художній школі, куди згодом прийшов викладати, закінчив
Львівське училище прикладного та декоративного мистецтва та Інститут
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прикладного та декоративного мистецтва у Львові. Брав активну участь у
Львівському Товаристві "Лемківщина,” очоливши в 90-х роках Молодіжну секцію.
Його малярство, яке повернуло до життя забуту техніку живопису на склі, привело
його в Сполучені Штати, куди він, зрештою, переїхав наприкінці 1990-х років.
Пан Хoмик є членом ООЛу Йонкерсі і творцем першого сайту ООЛнаІнтернеті.
Тепер він проживає в Норволк, Коннектикут з дружиною Тетяною; його син
Василь вчиться в Університеті Річмонду, а дочка Олена – в Массачусетському
Інституті мистецтв і дизайну. Пан Хoмик заступає колишнього президента
Фундації Стефана Гoвaнського (батько Марка Гoвaнського), який помер на
початку цього року – в лютому 2013 року.

Марко Гованський.
Народжений в сім'ї переселенців з лемківських сіл Ждиня і Смереківець під
час примусовї депортації Акцією "Вісла"в 1947 р., Марко Гoвaнський виріс у
Йонкерсі, Нью-Йорк, де з самого раннього віку брав активну участь в українськоамериканських організаціях, в тому числі – суботній школі українознавства при
храмі св. Михайла і Спілці Української Молоді в Америці (СУМ).Завзятий
прихильник спорту, він займав різні посади - від гравця до президента в
спортивному клубі “Kрилaтi” з Йонкерса, Нью-Йоркському хокейному клубі
"Козаки", Українській Спортовій Централі Америки й Канади (УCЦAK) і
Міжнародних українських футбольних турнірах. Пан Гoвaнський отримав ступінь
бакалавра в галузі інженерія в Гарвардському Університеті і ступінь магістра в
галузі ділового адміністрування Університету Нью-Йорка. Член ООЛ в Ірвінгтоні,
Нью-Джерсі, він в даний час живе в Грін-Брук, Нью-Джерсі зі своєю дружиною
Марією Гривна (також лемкинею) та їхньою маленькою донечкою Надійкою.
Марко Гoвaнський переймає керівництво від колишнього президента ООЛ
Зенона Гaлькoвича, який керував організацією протягом останніх 14 років і був
нагороджений заслуженим статусом Почесного Голови на знак визнання всіх його
заслуг. На банкеті конвенції ООЛ, пан Гaлькoвич подякував членам ООЛ за
партнерство протягом багатьох років, а також висловив вдячність Федеральній
кредитній спілці «СУМА – Йонкерс» і Федеральній кредитній спілці «Самопоміч Джерсі-Сіті, Нью-Джерсі» за щедрі грошові подарунки, пожертвувані ООЛ тим
вечером для підтримки її майбутньої роботи.
Витоки ООЛ йдуть з вересня 1933 року, коли був створений комітет для
відправки книг в Лемківщину (розташованiй в Карпатах в сучасній південно східній Польщі) - задля посилення освіти з допомогою пересувних бібліотек. Серед
цілей ООЛ, зазначених в статуті: організувати лемків-українців в їх громадах,
розвивати свою мову і традиції, проводити культурно-освітню роботу, а також
забезпечувати гуманітарну підтримку вихідців з регіону лемків та їхніх нащадків,
у тому числі фінансовими пожертвами школам, церквам, художнім колективам та
навчальним закладам.
Під час росту ООЛ в кінці 1970-х і на початку 1980-х років Фундація
досліджень Лемківщини була заснована під його егідою, інкорпорована в якості
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некомерційної дослідницької організації в області проведення видавничої
діяльності. Фундація сприяє вивченню історії, літератури, мистецтва та традицій
Лемківщини, з офіційною метою збереження ідентичності та культури лемківукраїнців шляхом поширення інформації для громадськості через друковані
матеріали.
Для отримання додаткової інформації про ООЛ та Фундацію, в тому числі
контакти до нового керівництва, інформацію про майбутні збори чи як стати
членом, можна знайти на сайті: www.lemko ool.com. Запитання надсилайте на
електронну пошту: editor@lemko-ool.com.
Пресс-референт Організації Оборони Лемківщини Діана Райлі
Жовтень 2013 р.

ЗВІТУЄ ФУНДАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ
"Фундація дослідження Лемківщини" у Львові була створена в 1992 році на
базі комітету з будівництва церкви св.св.Володимира та Ольги, що є прототипом
церкви с.Котань, що на Лемківщині (Польща). Рішення вченої ради Музею
народної та побуту було прийнято у 1991 році.
Ініціаторами
створення Фундації були Петро
Когут, Іван Красовський, Дмитро Солинко,
Ярослав Швягла, Андрій Сухорський, Михайло
Костик.
Метою
створення Фундації
було
дослідження лемківської історії та культури,
збереження традицій етнічної групи лемків в
Україні, побудова церкви, видавнича діяльність.
Першим головою фундації був Красовський
Іван Дмитрович, який працював з 1992р. по
лютий 1996р. Наступними головами були: Швягла
Я.С. (1996-2002рр.), Челак І.С. (2002-2005рр.), а з
2005
року
і
по
сьогоднішній
день Фундацію очолює Гандяк П.В., який за період
свого головування вклав багато праці у видавничу
діяльність.
Щорічно
видається
«Лемківський
календар»,
видано два
каталоги
«Лемківська
писанка» та багато іншої літератури. Пан Петро є
ініціатором
та
організатором Всеукраїнського
фестивалю
«Лемківська
писанка» спільно
з
Дитячою школою народних мистецтв (директор
Галина
Вихованська).
Багато
зроблено
по
благоустрою території біля церкви, а саме:
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поставлено огорожу, замінено дах церкви. Зараз Фундація налічує 33 члени –
серед них науковці, вчені, які займаються проблемами вивчення та дослідження
історії та культури лемків.
13 жовтня 2013 року відбулися звітно-виборні збори Фундації, на яких були
присутні 21 член Фундації та 8 запрошених. Голова Фундації прозвітував про
роботу за звітний період. Прослухавши звіт та обговоривши його, члени Фундації
запропонували
його
кандидатуру
на
наступну
каденцію.
Кандидатура п.Петра була підтримана одноголосно відкритим голосування. То ж
бажаємо вам, п.Петре, творчої наснаги для праці на благо нашої рідної
Лемківщини.
Галина Вихованська

Джерело: lemky.com

XIII ЛЕМКІВСЬКИЙ ЄРУСАЛИМ
12 вересня 2013 року у Центрі культури імені
Богдана-Ігоря
Антонича
відкрилася
виставка
«Лемківський Єрусалим», присвячена творчості видатного
лемка – Андрія Вархоли – Енді Ворхола.
«Лемківський Єрусалим» має юж свою 13-літню
історію. Проєкт інтегрує лемківскє мистецкє середовище
и прихильників, котри в своїй творчости нав’язуют до
багатовікового
культурного
богатства
Лемківщини.
Виставки и видавани каталоги вказуют на зміни в
художнім сприйнятю свойой культурной тотожности. Для
нашой
лемківской
громади
тот
проєкт
має
культуротворчий вимір и свідчит о стремліню до дальшого
розвитку, свою увагу кєрує до великих митців, котри вишли з той культури —
Епіфана Дровняка - Никифора чи Андрия Варголи - Енді Воргола.
Хоц тот проєкт має свої художни переваги, то важним його елементом є тіж
особлива місія и аспект діалогу з глядачом. Запрашат до ближшого пізнаня
арканів
лемківской
культури.
«Лемківский Єрусалим» має для нас символічне значиня, то магічне місце, котре
заохачат вертати до коріння.
Джерело: www.lemkounion.republika.pl

“МОЛОДА ЛЕМКІВЩИНА” ВІДВІДАЛА УКРАЇНСЬКІ МІСЦЯ У
СЛОВАЧЧИНІ
Протягом 12 та 13 жовтня представники Львівської обласної організації “Молода
Лемківщина” відвідали Словаччину. В поїздці взяло участь 24 особи. У поїздці
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також долучилась молодь з інших організацій, які об'єднують депортованих
українців.

містом

та

показав

місця,

Під
час
дводенної
мандрівки
молодь
зі
Львова змогла відвідати
міста
Кошиці
та
Пряшів. Зокрема, під
час
перебування
у
Пряшеві
професорукраїніст
Микола
Мушинка
прочитав
коротку
лекцію
про
сучасний стан русинівукраїнців у Словаччині.
Також пан Мушинка
провів чудову екскурсію
пов'язані
з
українцями.

Уже під час повернення в Україну учасники відвідали музей Енді Ворхола у
Меджилабірцях, руїни Василіянського монастиря у Красному Броді та Грекокатолицьку церкву святого Миколая у Бодружалі, яка була внесена до Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО.
Поїздка була організована завдяки старанням Романа Піняжка, Миросі Теплої та
Міхаели Мушинки.
Андрій СТАДНИК
Фото Андрій СТАДНИК та Володимир ГАЛАДЗІЙ

ВШИТКИ ЛЕМКИ – ГЕВ, ДОКУПИ!
Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці в родинне коло зібралися
два села, як близькі сусіди – це Черемха з Липовцем із Польщі, що завітали у наші
краї.
За добрими християнськими традиціями відбувся Молебень біля пам’ятника
«Родинне дерево» у Золочеві. У молебні взяли участь не тільки члени суспільнокультурної організації «Родинне дерево», але і громадськість міста.
Продовжили урочистості у малому залі Народного дому, де відбувся захід під
назвою «МоЄ сЕло лемківське».
Нагадаємо, що пам’ятник “Родинне дерево” освячено 24 жовтня 2010 року.
Даний пам’ятник споруджено суспільно-культурною громадською організацією
українців, депортованих у 1944-1947 роках із Лемківщини, Любачівщини,
Надсяння, Підляшшя, Холмщини.
Джерело: zolochiv.net
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ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БОГДАНА-ІГОРА АНТОНИЧА НА
ЛЬВІВЩИНІ
З 3 по 6 жовтня цього року на Львівщині з нагоди 104-ї річниці від дня
народження українського поета та Великого лемка Богдана-Ігора Антонича (19091937) відбулася широка програма святкувань.
3 жовтня у Музеї-садибі родини Антоничів у
Бортятині
розпочався
триденний
пленер
«Стежками Антонича» за участі художників Наталії
Пальчинської,
Любомира
Тимківа,
Інни
Водоставської, Валерії
Пітлик та
Анастасії
Руднєвої. Також вони провели майстер-клас для
дітей з Бортятина та Судової Вишні. По
завершенні пленеру кожен з художників подарував музею по одній із своїх
картин.
4 жовтня у Львівському музею історії
релігії відбулася зустріч з поетами Романом
Лубківським, Марією Людкевич, Марією
Павленко.
5 жовтня у Львові на могилі поета на
Янівському цвинтарі львівська громада
віддала йому шану. Поминальну панахиду
відправив отець з церкви Святої Анни у
Львові. Серед присутніх було керівництво
львівського
товариства
«Лемківщина»,
працівники Музею-садиби родини Антоничів
у Бортятині, поет та дисидент Ігор Калинець,
а також шанувальники творчості Антонича.
6 жовтня у Музеї-садибі родини
Антоничів у Бортятині, який відзначав
чотири роки своєї діяльності, відбулися
заключні святкування. Вже традиційно
участь в урочистостях взяла численна
делегація Львівського обласного товариства «Лемківщина» у складі 20 осіб, на чолі
з головою Степаном Майковичем і заступниками Ярославом Козаком та Іваном
Радем.
З вітальним словом виступив директор Львівського музею історії релігії Орест
Малиць та поет, перекладач Юрій Садловський. Заступник директора музею
Зоряна Білик представила художників, які провели у Бортятині пленер та
майстер-клас.
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У
рамках
святкувань
відбулась
презентація книги «Чаргород». Видавництво
Старого
Лева
представив
своєрідний
путівник світами творчої уяви поета
Богдана-Ігоря
Антонича
і
художника,
доцента кафедри реставрації НУ «Львівська
політехніка» Олега Рибчинського. Свої перші
картини він почав малювати близько
двадцяти років назад під враженням поезії
Антонича, з якою його у 1983 році
познайомила вчителька Софія Іваничук.
Під час презентації виступив музичний проект «Колискова для гобоя» у складі
Марії Кошелінської-Мартинюк (бандура, автор музики), Віктора Мартинюка
(перкусія) та Данила Ільницького (гобой, англійський ріжок), які виконали камерну
інструментальну музику.
У концертній програмі взяли участь поет
Богдан Пастух (Львів), виконавець авторської
пісні Наталія Гнатюк (Яремче), співак Володимир
Кудовба, чоловічий вокальний ансамбль «Ірій»
(Львів)
та
жіночий
народний
ансамбль
«Вишиванка» села Годовиця Пустомитівського
району. У їхньому виконанні прозвучали авторські
й лемківські пісні, ретро-пісні часів Б.-І.
Антонича, вірші лемківською говіркою.
Підсумковим акордом святкування стала згода керівництва музею,
лемківської громади Львівщини та митців докласти усіх зусиль задля гідного
вшанування
пам’яті поета через рік – 5 жовтня 2014 року, - коли ми
відзначатимемо 105-у річницю від народження Богдана-Ігора Антонича та 5річчя Музею-садиби родини Антоничів. Для цього закликаємо долучатись усіх
зацікавлених, охочих та небайдужих людей.
Довідка
Народився Б.-І.Антонич 5 жовтня 1909 року у с.Новиця на Лемківщині у сімї
греко-католицького священика Василя Антонича-Кота та Ольги Волошинович. З
середини 1920-х років сім’я проживала у с.Бортятин на Львівщині. У Львові поет
здобув вищу освіту і розпочав активну й плідну літературну діяльність. За свої
неповних 28 років життя Антонич видав чотири збірки поезії (“Привітання
життя”, 1931, “Велика гармонія”, 1932-33, “Три перстені”, 1934, “Книга Лева”,
1936), ще дві збірки вийшли посмертно (“Зелена Євангелія”, 1938, “Ротації”, 1938).
Останні дев’ять років свого життя Поет прожив у Львові у сім’ї рідного брата
матері Володимира Волошиновича за адресою вул.Городоцька, 50 у Львові.
Сьогодні на фасаді будинку встановлено меморіальну таблицю.
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Поховано Богдана-Ігора Антонича 8 липня 1937 року на Янівському цвинтарі
у Львові. Могилу Поета було втрачено у роки військових лихоліть і віднайдено у
1964 році завдяки зусиллям молодих львівських письмеників.
У селі Бортятин (Мостиський р-н, Львівська обл.) у плебанії о.Василя
Антонича та їмості Ольги Волошинович з 2009 року діє Музей-садиба родини
Антоничів, який є філіалом Львівського музею історії релігії.
Тарас Радь
Фото:ВікторСолинко
Джерело:lemky.lviv.ua

ЛЕМКІВСЬКА ПІСНЯ
14-15 жовтня 2013 року в Івано-Франківській області
відбулися
дні
пам'яті
відомого
поета,
лауреата
Шевченківської премії
Тараса Мельничука.
Урочистості
розпочалися 14 жовтня в селі Уторопи Косівського району, в
якому народився поет. В його честь в ці дні відбувся VII
Літературний фестиваль «ПОКРОВА», він проходив в Коломиї
і Івано-Франківську, в ньому взяли участь поети ІваноФранківщини, члени Національної спілки письменників
України і громадськість краю. Організатором цього дійства
виступила Івано-Франківська обласна організація НСПУ.
В рамках цього фестивалю 15 жовтня 2013 року відбувся вечір лемківської
пісні і гуцульської поезії, який проходив в Івано-Франківській обласній філармонії.
Музичну частину забезпечили яскраві виконавці автентичних фольклорних
скарбів – лемки: учасник відомого рок-гурту «КораЛЛі» Віталій Чупак, співачка і
актриса Івано-Франківського драмтеатру Галина Баранкевич, яка зараз працює
над альбомом лемківських пісень, а також тріо «Розмарія» Івано-Франківського
обласного товариства «Лемківщина» в складі Лесі Шафран, Надії Гнилиці і Оксани
Черепанин. Прочитав свій вірш «Пекуча сльоза» і лемківський поет Анатолій
Ядловський. Голова ІФОО ВУТ «Лемківщина» Степан Криницький зупинився на
особливостях лемківських пісень, відзначив їхню значимість в культурному житті
лемківської громади краю.
Гуцульську поезію представляли імена, які в літературному світі говорять самі
за себе – Василь Герасим’юк, Іван Андрусяк. Відкриттям стала поезія, писана
гуцульським діалектом від поета із села Смодна Косівського району Василя
Шкургана. На закінчення виступив голова Івано-Франківської письменницької
організації Євген Баран. Він відмітив, що в цілому фестиваль пройшов на
високому рівні і,зокрема, вдалим виявилося поєднання на його завершення
лемківської пісні і гуцульської поезії . Він подякував всім учасникам цього вечора,
а також всім присутнім в залі.
Анатолій Ядловський
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ШАНУЙМОСЯ, ДРУЗІ, БО МИ ТОГО ВАРТІ!
13 жовтня у Будинку техніки міста Долина з організації Долинської районної
організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» та Долинської міської ради і
за сприянням міського голови Долини Володимира Гаразда відбувся святковий
концерт з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці. Що спонукало
організаторів до цього заходу, які надії вони покладали на нього і чи справдилися
вони – про всі ці та інші нюанси навколо цієї події в інтерв’ю нашого
кореспондента з головою Долинської районної організації Всеукраїнського
товариства «Лемківщина» О. П. Данилів.
- Вже стало традицією, що кожних два роки наша районна організація
Всеукраїнського товариства «Лемківщина» проводить масові заходи, зокрема
концерти з участю членів товариства. Чотири роки тому відбулися багатолюдні
дійства, присвячені 65-річчю депортації лемків із своїх батьківських, рідних
земель. У 2011 році ми відзначали 20-ліття створення і плідної діяльності нашого
товариства. Цього року, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, ми запланували
організувати концерт за участю творчих лемківських колективів Долинщини,
Польщі і Словаччини. Запрошення для участі всім бажаним гостям було надіслано
заздалегідь. Але, на жаль, як кажуть, не завжди наші бажання співпадають із
нашими можливостями. Хтось із запрошених прибув, інші не змогли взяти участь
у цьому дійстві. Ми щиро вдячні за участь в нашому заході делегаціям із сусідніх
районів, зокрема із Рожнятівщини на чолі із головою товариства «Бескидське
земляцтво» Лесею Марканич та делегації лемківського товариства Калущини на
чолі із Федором Лабиком. Також нам було дуже приємно, що знайшла час і
можливість прибути в Долину на наше торжество Люба Мельничук — заступник
голови Івано-Франківського обласного товариства «Лемківщина».
- Які колективи і хто із числа індивідуальних виконавців порадував
присутніх своїм виступом?
- Концерт відбувся за участю народного лемківського вокального ансамблю
«Відгомін Бескидів», муніципального хору та муніципального оркестру, солістів
Григорія Курила, Василя і Марії Надієвських, Галини Курус, Регіни Рудевич,
танцювального ансамблю «Бойківчанка» та інших. З вітальним словом до
присутніх звернулися міський голова Долини Володимир Гаразд, голова ІваноФранківського обласного товариства «Лемківщина» Степан Криницький.
- Яким, на Вашу думку, Оксано Петрівно, було свято для тих, хто прибув
на нього і взяв у ньому участь?
- Найперше хочу відзначити те, що на концерт прийшло набагато більше
людей, ніж ми сподівалися. І це є свідченням того, що жителі Долини і
навколишніх населених пунктів справді люблять і шанують свої лемківські
традиції та звичаї, свій рідний говір, українську пісню, український танець.
Особливо було приємно бачити, що і на сцені, і в залі разом із старшими людьми
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були представники молодого покоління. Це дуже добре, що юнаки та дівчата,
школярі і дошкільнята пізнають мистецтво свого народу, вивчають його і
стараються вже навіть самі його пропагувати. І коли відчувався дуже тісний
контакт артистів на сцені і присутніх у залі, коли всі немов би разом були єдині і
співпереживали за кожен виступ – це справді було дуже приємно і дуже важливо.
Були виконані, найперше, пісні про Пресвяту Богородицю, про Українську
Повстанську Армію, пісні нашого рідного лемківського краю, українські народні
пісні. А коли були виконані запальні українські танці, то я відчувала: не один із
глядачів також би хотів взяти участь у цьому виступі на сцені. І це цілком
зрозуміло, бо саме всі разом ми, українці, маємо бути дружніми, гуртуватися
навколо своїх пісень і танців, шанувати один одного і шануватися разом. Ми того
варті і маємо так робити!
- Нелегко про це говорити, але під час концерту стався прикрий випадок
з одним із учасників…
- Так, це справді прикро. В часі виконання концертного виступу на сцені
знепритомнів і впав на долівку активний учасник нашого колективу Юрій
Степанович Свірко. Цей випадок перервав концертну програму і вніс до неї
відповідні корективи. Всі учасники концерту сподівалися на найкраще. Але все
підвладно тільки Богові. Вже нема серед нас Юрія Свірка. А ще зовсім недавно, у
вересні, йому виповнилося 69 років… Тут доречно сказати, що Юрій Степанович
народився в тодішньому селі Ванівка Кросненського повіту Польщі. Коли його
батьків виселяли із рідного краю, Юрію був тільки рік. Він, звичайно, цього не
пам’ятав, але був вірним своєму отчому краю, бо із материнським молоком
увібрав у себе всю любов до прекрасної Лемківщини, до тих людей, які
народилися тут, але, незважаючи на тягар долі, гідно пронесли його через
десятиліття. Юрій Свірко був активним учасником лемківського ансамблю – грав
на контрабасі та гітарі. Він був з нами на всіх концертах, на всіх масових заходах.
Це була прекрасна людина. І всім нам дуже жаль, що сьогодні вже нема між нами
нашого Юрія Степановича…
- Пані Оксано, вище Ви говорили, що Долинська районна організація
Всеукраїнського товариства «Лемківщина» кожних два роки проводить
масові заходи з участю членів товариства. Якщо заглянути, так би мовити,
у майбутнє – що плануєте на 2015 рік?
- Через два роки будемо мати сумну дату — 70 років депортації лемків із
рідного краю. Водночас у тому ж році виповниться 20 літ з часу створення нашого
народного лемківського вокального ансамблю «Відгомін Бескидів». Знаю, що
поєднати ці дві дати і провести їх в одному заході – це буде, звичайно, нелегко.
Тому вже від сьогодні хочу звернутись до нашої громадськості, щоб підтримали
цю ідею, яка йде від життя, і допомогли здійснити наші добрі наміри. А яскравим
і переконливим прикладом нашої тісної і взаємної співпраці є допомога
помічників і благодійників на концерт, про який сьогодні ведемо мову. Це, в
першу чергу, міський голова Долини Володимир Гаразд, підприємці Людмила
Бугрій, Юрій Мазур, Богдан Ленігевич, родини Наталії Маслей, Лум’яників,
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Стеблаків, Юсифовичів, а також Петро Вільчак, Андрій Мостовий, Василь
Лисейко, Святослав і Михайло Паталай, Василь Ржим, Анатолій Греняк, Руслан
Гасуляк. Тому сьогодні висловлюю всім їм щиру вдячність за надану допомогу,
жителям Долини і навколишніх населених пунктів дякую за участь в нашому
заході і прошу у Всевишнього, щоб всім нам дав щастя і здоров’я, мужності і сил,
щоб ми змогли від нині за два роки знову зібратися всією дружньою українською
родиною на спільний захід: згадати свою історію, хоч якою прикрою вона б не
була, а також заспівати наших прекрасних лемківських та українських народних
пісень. Шануймося, друзі, бо ми того варті!
В. Марчук
Джерело: rada.dolyna.info

РУШНИКИ – ТО МОЄЇ МАТУСІ РОКИ
«Вишивала мати рушники хрещато, щоби повертали діти до рідної
хати» – такою була тема засідання клубу «Музейні зустрічі» поціновувачів
історії краю Ягільницького Народного музею історії села, Чортківського
району.
Тут зібралися знані та маститі
вишивальниці села та довкілля. А серед
них – Ірина Мацишин, Марія Мерещак,
Любов Герасимів, Марія Григорчук,
Марія Пшибила, Марія Левчук та інші.
Не погордили запрошенням і народний
майстер
декоративно-прикладного
мистецтва Марія Бурдяк і майстер
художньої вишивки, дипломант багатьох
регіональних імпрез Марія Свістіль.
Цікаво та змістовно ткалася канва розповіді про рушник, який дому давній
оберіг. А її оповідували Оксана Лазарчук, Андрій Мацишин, Мар`яна Ляхович та
Іван Старовський.
Вишивальниці ділилися своїми здобутками, а всіх присутніх на Святі
рушників вітали заслужений працівник освіти, академік Богдан Головин (м.
Тернопіль), заступник голови районної організації ВУТ «Лемківщина» Микола
Гарбера, Галина Грицьків-Оршак, місцевий поет-композитор Михайло Іванків й
інші.
Виставкова зала музею полонила усіх різнобарвністю рушників. На полотнах
немов співали солов’ї, красувалися кетяги калини, зелений хміль в’юнився по гіллі,
зоріли в колосках волошки сині… Та всіх рушників, що були представлені на
виставці, не описати, неможливо перечислити й усіх їх творців. І все-таки
відважусь виокремити декого: це колекції – Ірини Шмайдей, Наталії Ляхович,
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Любові Липової, Ірини Мацишин, Віри Завінської-Ярош, Надії Осадци та рушники
із фонду музею.
Неописуваної краси і техніки виконання виділявся рушник Тетяни
Побережної. Чарівність квітів, своєрідний ноктюрн вона фарбами і пензлем
поклала на рушник, який сотворила для музею. Ця зустріч залишила по собі
неабиякий приємний спогад.
Віра Криворук, голова лемківського осередку м. Чорткова, презентувала два
рушники своєї сестри Ольги Криворук. А Марія Свістіль, Любов Липова, Марія
Бурдяк і Дарія Качунь презентували власні рушники та своїх рідних.
Сюжетні віршування українського рушника перепліталися народними
піснями, які дарували всім присутнім сільські аматори – В.Запухляк, М.Пуляк,
В.Маковійчук, Л.Герасимів, І.Федчишин, А.Мацишин, І.Дерій, А.Канюс,
С.Бубернак, Р.Букалюк.
Не обійшлося і без нагород: Дипломами Всеукраїнського фестивалю
лемківської культури 2013 року, що проходив у м. Монастириська, вшанували
майстрів художньої вишивки Марію Свістіль та її сестру Надію Поповську.
Передрук з газети «Голос Народу» за 27 вересня, 2013р., №39

СВІТ ЛЕМКІВСЬКОГО СЛОВА
20 жовтня 2013 року у відділі літератури й мистецтва обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка відбулася зустріч із автором
лемківського словника і редактором газети „Дзвони Лемківщини” Ігорем Дудою,
яку організувала поетеса, журналіст Анна Кирпан.
Лемки, як бойки і гуцули - корінні мешканці
Карпатського
регіону.
Поділені
між
трьома
державами, через віки лемки зберегли самобутню
культуру,
проте
поступово
асимілюються
і
втрачають свою мову - бесіду.
Ведуча зустрічі Анна Кирпан представила
присутнім автора лемківського словника Ігора Дуду
та
здійснила
короткий
екскурс
книжковою
виставкою, на якій були представлені різноманітні
видання про лемківські звичаї, пісні, приказки,
прислів'я та поезію, та найбільше - різноманітні
лемківські словники.
Автор презентованого словника Ігор Дуда розповів про ідею створення книги,
процес написання, його структуру. У своєму виданні він вперше зібрав у повному
обсязі мовні особливості жителів галицької західної і східної Лемківщини, а також
південної частини - словацької Пряшівщини та українського Закарпаття. Подані в
словнику найбільш характерні особливості формотворення слів покликані
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вдосконалити лемківський фонетичний правопис. Словник вміщує 10 760 статей і
близько 26 000 найбільш уживаних і рідкісних слів лемківського діалекту
української мови.
Під час зустрічі спілкування відбувалося живою лемківською мовою.
Присутні мали змогу потрапити у світ лемківських пісень „Полетів би на край
світа" та „Ой у саду ружа", які виконала актриса Івано-Франківського
академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. І. Франка
Галина Баранкевич.
Лемкиня Ярослава Галик розповіла про власну книгу, в якій зібрана
інформація про її родовід, про історію її написання, джерела. Вона закликала усіх
присутніх до збирання і примноження культурних скарбів, для того щоб
засвідчити, що лемківська культура не зникла, а потребує сьогодні уваги та
розвитку.
Саме такі зустрічі сприяють збереженню та примноженню лемківської
культури, виступають живим носієм рідної говірки.
На завершення Анна Кирпан подякувала дирекції обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. І. Франка та працівникам відділу літератури й мистецтва
за допомогу в організації і проведенні свята.
Отож, запрошуємо до книгозбірні для ознайомлення з лемківським
словником, який засвідчує рівень мовної культури лемків і багатство їхньої бесіди.
Джерело: lib.if.ua

ВИСТАВКА
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МІЖНАРОДНОГО ПЛЕНЕРУ У С. НОВИЦІ
25 жовтня у Львові відбулась цікава, варта уваги
подія в культурному і мистецькому житті міста. У
Національному
музеї
імені
А.
Шептицького
представлено праці, створені під час Міжнародного
пленеру іконопису “Мученики і Святі” (Польща, 2013).
в с. Новиця, що на Лемківщині, нагадаємо для
читачів, це село, де народився визначний український
поет, представник українського модернізму початку
20 ст. – Богдан Ігор Антонич.
Ця
подія
продовжує традицію
співпраці,
започатковану 2008 року з ініціативи Товариства
друзів Новиці і Братства Сарепти, безпосередньо п.
Матеуша Сори із Львівським митцями, на чолі із
завідувачем
кафедри
сакрального
мистецтва
Львівської академії мистецтв, іконописцем, народним
художником України, професором Романом Василиком. Організатори проекту
зазначають – таке відважне поєднання традиції та нових форм пошуків Бога
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заохотило нас до планування нової ініціативи, в якій
могли б брати участь сучасні художники та малярі.
Завдяки активності обох керівників проекту,
Новиця, протягом двох вересневих тижнів, ось уже
п’ятий рік в поспіль, стала осередком – місцем
творчої зустрічі художників з Польщі, Словаччини та
України, які продовжують творити та розвивати
традиції сакрального мистецтва. Проект, який на
ранньому етапі розглядався як
певний творчий експеримент,
з часом набув своєрідної атмосфери і форми. Двотижневе
перебування в Новиці – це не лише творчі зустрічі митців,
це час, коли залишивши повсякденність та мирську суєту,
можна заглибитись у духовний світ, відчути його глибше,
завдяки щоденній молитві, Св. Літургії, духовним
проповідям о. Яна Піпки та літургійному співу, що лунає
кількома мовами, на знак єднання різних культур,
християн різних конфесій в ім’я прослави Бога. Попри
доволі аскетичні умови проживання, кількість художників,
що прагнуть взяти участь у цьому проекті щороку зростає.
В останніх п’яти пленерах взяло участь понад 70
художників, написано 250 ікон, представлених на 20
виставках… Запропоновані теми пленерів, серед яких
ікони Спасителя, Пресвятої Богородиці, Посланців
Божих Старого Заповіту, Апостолів і Святих, не
нав’язують художникам певної манери виконання чи
творчого пошуку, відповідно ікони представлені на
Новицькому
пленері
демонструють
не
лише
індивідуально авторське трактування, а й творчий метод
самого іконописця. Проф. Р. Василик зазначає, що участь в Новицькому семінарі
– це можливість познайомитися з видатними представниками різних шкіл та
майстерень, обговорити технічні та технологічні питання, але, передусім, глибше
осмислити та пізнати суть ікони, збагнути її значення в літургійному аспекті.
Врешті, зустріч в Новиці – це чудова нагода дружнього спілкування та творчої
співпраці українців та поляків на непростому шляху до розуміння ІКОНИ.
Відповідно, відкриття виставки, стало чудовою нагодою для зустрічі та
привітання усіх організаторів та учасників пленеру. Приємно відзначити і увагу
до цієї події з боку представників адміністрації
області та міста, що належно виокремили плідну
співпрацю та роботу організаторів пленеру,
посольства Польщі в Україні, що роками підтримує
проведення пленеру, а також духовенства, що
молитовно благословляє усіх учасників на нові
творчі почини. Отож, приєднуємось до привітань
на адресу усіх учасників та організаторів пленеру,
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зичимо нових творчих звершень та натхнення, дякуємо за можливість
поцінування глибоко духовного світу Ікони, представленого розмаїттям експозиції,
яку заохочуємо всіх Львів’ян та гостей міста відвідати!
Анастасія Василик
(канд. філол. наук, викладач ЛНУ імені Івана Франка)
Світлини: Володимир Монець

“СЛОВНИК СЕЛА ТИЛИЧ НА ЛЕМКІВЩИНІ”
30 жовтня 2013 року у приміщенні Львівської обласної
універсальної наукової бібліотеки за участі науковців та
представників
громадськості
відбулася
презентація
мовознавчої праці Євгенії Турчин “Словник села Тилич на
Лемківщині”.
У «Словникові» репрезентовано типову лемківську говірку
станом на другу половину XIX ст. – середину XX ст.,
представлено
достовірний,
фахово
опрацьований
лексичний матеріал, пов'язаний із широким колом понять
традиційної матеріальної та духовної культури лемків.
Увазі читача запропоновано розвідки з історії та географії
села, а також карту його заселення, люб'язно надані авторові лемками із с. Тилич,
переселеними в Україну внаслідок Другої світової війни.
Праця орієнтована на мовознавців, етнологів, фольклористів, а також найширше
коло читачів.
Про автора:
ТУРЧИН Євгенія Дем’янівна народилася 19.01.1941 р. у с. Тилич
Новосанчівського повіту Краківського воєвідства Польщі. Старший науковий
співробітник Інституту української мови Національної академіl наук України,
кандидат філологічних наук.
У 1959 р. закінчила Станіславське (тепер Івано-Франківське) музичне училище, а в
1967 р. Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (нині
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова).
Працювала в дитячій музичній школі, у видавництві «Музична Україна», а з 1973
р. по 2005 р. в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні та в Інституті української
мови НАН України у відділі діалектології, а з 1993 р. у відділі термінологіl та
ономастики.
У колі наукових інтересів – лемківський та східнополіський говори української
мови: захистила дисертацію на тему «Лексика харчування у східнополіських
українських говірках». Автор низки наукових праць, серед яких монографія
«Назви їжі на Східному Поліссі» та «Атлас лексики харчування в українських
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східнополіських говірках»; брала участь у підготовці «Атласу української мови»,
«3агальнослов’янського лінгвістичного атласу» та «Лінгвістичного атласу Європи».
Упорядкувала та підготувала до друку «Короткий словник лемківських говірок» П.
С. Пиртея, є одним із укладачів «Українсько-російського словника наукової
термінології».

НОВИЙ ДИТЯЧИЙ ЛЕМКІВСЬКИЙ САЙТ

ЛЕМКОЛЯНД
то
перша
лемкiвска сторiнка для дiти,
котра iнтерактивнi заєдно вчыт
і бавит, сьвіт забавы, по котрім
опровадит вас веселий Хованец,
разом
з
ним
діти
будут
познавати лемківский язык і
культуру.
http://www.lemkoland.com

УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ КАНАДИ ПРО Б.-І.АНТОНИЧА
У програмі «Очима культури» № 43 іде
розмова Про високу культуру, Богдана
Ігоря Антонича та імпресіоністів. Запис
передачі
можна
проглянути
за
посиланням
HTTP://KONTAKT.CA/FEATURES/?P=561

30
КУЛЬТУРА
Стаття, на основі якої Б.-І. Антонича прийняли до Асоціації Незалежних
Українських Митців

ЩО ТАКЕ МИСТЕЦТВО?
(Спроба ідеалістичної системи мистецтва)
Почнім від цього примітивного питання. Стільки разів повторюємо слова:
мистецтво, мистець, мистецький, які мали вже час витертися, вигладитися в
наших устах, наче камінчики у воді, вилиняти зі змісту, мов сукно з барви. З
причини частого вживання стали вони такими близькими і знайомими, що не
вважаємо за потрібне призадуматися про суть і межі понять, які їм відповідають.
Ми ніби-то розуміємо їх самих про себе, нам так видається, але коли доведеться
визначити їх, стаємо майже завжди безпорадні. Оця плутаність і неозначеність
змісту та обсягу поняття доводить до постійних непорозумінь.Перед остаточною
відповіддю треба доконче вирішити й усталити основні преміси.
АВТОНОМНІСТЬ МИСТЕЦТВА
Загально поширеним є погляд, що мистецтво відтворює реальну дійсність.(1)
Правда, що не один раз підносилися проти такого розуміння спротиви, а хоч би
тільки застереження; все ж таки, оцей помилковий підхід до мистецтва
залишився не тільки серед загалу, але і в самих мистецьких кругах. Усе ще
говориться про відтворювання, відбивання, відзеркалювання тощо. Цей погляд є
далекою спадщиною по матеріялізмі, чому не перечить те, що він є також основою
початкового, примітивного розуміння мистецтва. Матеріялізм, визнавши
мистецтво не за ціль, а тільки за засіб до осягнення інших цілей, не міг погодитися
на признання окремої мистецької дійсности і таким чином придав первісному,
спрощеному підходові зовнішню покришку науковости. Треба сказати різко: отже,
ні! Мистецтво не відтворює дійсности, ані її не перетворює, як хочуть інші, а лише
створює окрему дійсність. Це не є програма якогось надреалізму. Ніколи. Навіть
звичайний реалізм, коли він є мистецтвом, не обмежується тільки до простого
відбивання дійсности. Навіть звичайна світлина, якщо вона хоче називатися
мистецькою, не дає лише віддзеркалення. Власне відбиття в дзеркалі або світлина
до нрсвідки не мають з мистецтвом нічого спільного. Відношення мистецтва до
дійсности не можна спрощувати до звичайного відтворювання – воно є далеко
складніше. В кожному випадку, мистецька дійсність є суцільна, в собі замкнена,
окрема зі своєрідними законами. Мистецькі закони не є тотожні з законами
реальної дійсности.
МЕТА МИСТЕЦТВА
Найперше слід зазначити, що мистецтво діє виключно на нашу психіку, цебто
обсяг або поле його впливу є стисло обмежене. Воно викликає в нашій психіці
певні переживання, а саме: враження, уявлення, почуття та навіть відрухи волі.
З'являється воно завжди та всюди, навіть на найнижчому рівні культури, тому
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мусить бути одною з первісних потреб людини. Воно торкається тільки психіки –
отже, є одною з потреб психічних. Звичайна річ, що є люди, які їх зовсім не
мають, які з природи не здібні їх відчувати, котрим вистачать біологічні потреби.
Тому завжди буває стільки байдужих до мистецтва: їх не можна ні
обвинувачувати, ні осуджувати, їм не до снаги розуміння мистецтва, це їхня
природа та й годі. Вони до певної міри хворі, вони не є повними людьми, одначе
не кожну хворобу зможемо вилікувати. Зате в кожному підсоннo, в кожній епосі
та в кожному місці знайдемо людей, що в них мистецькі потреби вроджені, і для
них такі первісні, як їжа чи сон. Це повинна бути загальновідома річ, та, проте,
так не є. Вряди-годи трапляються пугачі, що передбачують у майбутньому загин
мистецтва, нібито прийде час, коли воно буде непотрібне. Коли б вони усвідомили
собі найпростіші основи мистецтва, соромилися б виступати з такими
дивовижними та недоречними теоріями. Вони дають ними тільки свідоцтво
наївної несвідомости та власної, особистої неспроможности сприймання
мистецтва. З преміси, що мистецтво є первісною потребою людини – можна
видобути два висновки. Перше: якщо мистецькі переживання є початково
потрібні, то таким чином вони є також вартісні й корисні, отже, мистецтво є само
собою суспільною вартістю. По-друге: коли визначна частина людей має
вроджений нахил до сприймання мистецтва, виходить, що не вистачають ті
переживання, котрі дає реальна дійсність. Мистецькі переживання не є ні гірші,
ні ліпші від дійсних переживань (дійсних у розумінні тих, що їх спонукою є
реальна дійсність), зате в кожному разі вони є корисні, до певної міри незалежні,
окремі, самі для себе вартісні та потрібні. Одне застереження. Не належить
розуміти цього в пересічний спосіб, не треба вважати цього за звичайний
естетизм. Метою мистецтва не є краса. Це було б завузьке обмежування.
Мистецькі переживання не вичерпуються естетичними переживаннями. Треба
сказати загальніше: метою мистецтва є викликувати в нашій психіці такі
переживання, яких не дає нам реальна дійсність.
ЗМІСТ ТА ФОРМА
Формою мистецтва є більші або менші клаптики полотна чи паперу, що на
них наложена тонка верства фарби або туші. Це конкретні, реальні предмети, це
лінії, плями, площини, мазки пензля, наверствування відтінків, уклад ліній та
плям є переживання, котрі постають у безпосереднім зв'язку з оцими
конкретними предметами. Мистецтво — це до певної міри явище психічне.
Образи, картини є тільки спонукою, джерелом мистецтва, зрештою, джерелом
конечним та необхідним. Мистецькі переживання є двоякі, а саме: творчі, себто
ті, що їх відчуває митець перед та в часі творення, і сприймальні — ті, що їх
переживає сприймач у моменті сприймання мистецького твору. І одні й другі є
первісні, і теж потреба як одних, так других є вроджена. Також суб'єктивні
переживання є не тільки перші, але й другі. Кожна людина сприймає кожний
мистецький твір на свій спосіб, себто інакше. В кожному образі, картині тощо є
стільки мистецьких творів, скільки цей образ мав сприймачів. Об'єктивного
мистецтва немає й не може бути. У творця зміст випереджує форму, у сприймача
навпаки — форма випереджує зміст.
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МЕЖІ МИСТЕЦТВА
Якщо метою мистецтва є згадані своєрідні переживання, то насувається
питання, чи нема інших ділянок, що давали б нам такі самі або дуже подібні
спонуки. Очевидно, спадають на думку наука та релігія. Побіч основних
біологічних потреб (голод та ерос і їхніх відмін (наприклад, господарські, суспільні)
людина має ще ряд психічних потреб: пізнавальні, метафізичні та мистецькі.
Мистецтво належить, отже, до тієї ж групи, що релігія та наука. Одначе є між
ними та різниця, що мистецькі переживання є окремі від реальної дійсности, а
пізнавальні (бажання пізнати дійсність) та метафізичні (бажання зрозуміти суть
дійсности) є від неї стисло залежні, безпосередньо з нею зв'язані; одним словом,
вони не є окремі. Можливо, найкоротша, можливо, найзагальніша і, можливо,
найбільш наукова дефініція мистецтва є така: мистецтво — це окрема дійсність,
яка викликає в нас переживання, потрібні для нашої психіки, котрих не може
дати нам реальна дійсність. У цього такий висновок: мистецький твір є тоді й лиш
тоді вартісний, коли викликає вартісні переживання і, передусім, такі
переживання, які інша ділянка не могла б у нас спонукати. Твір, що не сповнює
цих умов, властиво, годі назвати мистецьким твором.
КОЖНЕ МИСТЕЦТВО Є КОНСТРУКТИВНЕ
Митець створює окрему дійсність. Але створити щось із нічого не можна.
Навіть природа не творить із нічого. До кожної творчості потрібний матеріал.
Матеріалом мистецького творення є уявлення митця. Барва та лінія, фарба, вугіль
та туш для маляра чи графіка; брила, мармур та дерево для різьбаря; слово для
письменника тощо — це тільки засіб зовнішнього оформлення, відтворення
уявлень їхньої матеріалізації. Помилковим є загально досі поширений погляд, що
матеріалом творчости є колір, площина або слово. Митець будує твір виключно з
власних уявлень. Уявлення та враження мусять мати спонуки; вони є витвором
нервів під впливом зовнішніх побуджень, себто постають вони на основі
зовнішньої дійсности. Ось такий далекий шлях від реальної дійсности до
мистецької дійсности. Має він аж п'ять ступенів: від спонуки до враження, від
враження до уявлення, від уявлення до укладу уявлень, від їхнього укладу до
засобів барви чи слова, і вкінці – матеріалізація цих засобів. Перейшовши стільки
стадій, первісні спонуки з правила не є зовсім подібні до кінцевих вислідів, себто
мистецька дійсність є інша, ніж реальна дійсність. Майже при кожній стадії
митець будує, а саме: з вражень уявлення, з уявлень зміст (іноді також ідею) твору
і т. д. Уявлення, а ще більше враження є хаотичні, безладні, невпорядковані. Цей
сирий матеріал треба впорядкувати, виправити, вибрати з нього те, що важне й
суттєве, а відкинути те, що неважне й несутнє. Із вибраних уявлень треба скласти
суцільну цілість. Одним словом, митець мусить скомпонувати твір. Первень
будування виступає навіть у творах, що на перший погляд роблять враження
хаотичности та недоладности. Попросту, в мистецькому творі навіть треба хаос
збудувати. Справжній хаос є можливий тільки в реальній дійсності, але ніколи в
мистецькій.
Тому
помилково
називати
якийсь
мистецький
напрям
«конструктивізмом»(3), бо взагалі кожне мистецтво є конструктивне.
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ТУГА ЗА РЕАЛІЗМОМ
Кожний митець виявляє в будові свою спроможність, це виявлення дає йому
почуття сили, а почуття власної потуги приносить, як відомо, внутрішнє
вдоволення, повну насолоду, інакше кажучи — листя. Чим більше вкладає він себе
в твір, тим більше він задоволений. Тому нічого дивного, що кожний митець
настроєний з правила протиреалістично. Навпаки, звичайний сприймач хоче в
дію сприймання вкласти якнайменше зусиль, момент будування лишається для
нього майже завжди неспостережний, увага його переходить понад ним
здебільшого байдуже. Тому пересічний сприймач був у кожній добі та в кожному
краї настроєний реалістично, він бажав і бажає реалізму. І з своєї точки погляду
він має безперечну слушність. Тут таємниця вічної незгоди митця із сприймачем.
Коли мистець іде в реалістичному напрямі, то робить уступки (компроміс) на
користь останнього. Є, очевидно, люди, що з природи люблять податливість
(компромісність).
КОЖНЕ МИСТЕЦТВО Є ДИДАКТИЧНЕ
Мистецькі переживання потрібні й вартісні самі про себе, тому мистецтво —
суспільна вартість. Але, окрім цього, сповнює воно ще одну суспільну дію.
Мистецтво вчить
усюди та завжди вчить. Вчить не гаслами, моральними
науками, проповідями. Вчить саме собою. Мистецтво викликає в душі
переживання, які не може дати ніяка інша дійсність. Мистецтво діє в інший
спосіб на нашу психіку і таким чином збагачує її, поширює її обсяг та досвід,
підносить кількісно та якісно її засоби, розвиває чутливість вражень, прецизність
уявлень, напруження почувань та силу явищ волі. Це один його вклад у нашу
психіку, а є ще другий. Мистецтво дає нам хвилини повної, практично
безвартісної, безкорисної насолоди, або, інакше кажучи, переносить нас на
якийсь час у ділянку вищих вартостей. Побут хоч би хвилевий на такій висоті,
очевидно, підносить нас морально. Це робить його мистецтвом. Кожне мистецтво
є навчальне (дидактичне).
ЗМІСТ НЕ Є БАЙДУЖИЙ
Якщо мистецтво діє морально, то робить це безпосередньо тільки змістом. Це
стається попросту тому, що форма — це конкретний предмет, а моральні явища
належать до абстрактної ділянки. Конкретність не може безпосередньо діяти на
абстрактність, посередником мусить бути зміст, який є явищем психічним, отже,
абстрактним. Щоб мистецтво побільшувало ділянку вищих вартостей – його зміст
мусить до неї належати. Для цього вистачає, коли він справді мистецький.
Виходить, що зміст не є байдужий.
ЄРЕТИЧНІ ДУМКИ
Говоримо майже на кожному кроці, що мистецтво розвивається, поступає
вперед, здобуває нові позиції. Очевидно, що кількісно мистецьке надбання росте з
кожним роком, з кожним днем. Але це не похід уперед. Чи справді в мистецтві
існує розвиток та поступ? Коли досі від чотирьох століть недосяжним ідеалом є
майстри Ренесансу, коли сьогодні можемо захоплюватися технікою й
майстерністю передісторичного маляра буйволів із печер Альтаміри, коли на
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багато тисяч літ розв'язано в цьому печерному мистецтві проблему руху, бігу
(буйволи в розгоні), що над нею так клопотався недавно футуризм…(4) Кажуть про
одного пуриста, що він зачеркнув на папері кілька обрисів і дав до лакувальника
замалювати площини. Звичайно, лакувальник закриє фарбою площину
найрівніше. Проте цей образ міг бути твором мистецтва, але хто відважиться
доказувати, що техніка цього наймодернішого з модерних митців стоїть вище від
мистецького ремесла якої-небудь минулої епохи? Навіть у ділянці технічній
можемо про розвиток та поступ у мистецтві говорити тільки з великими
застереженнями, а що вже й мовити про справи самої творчости! Мистецтво не є
водою, не пливе, а проте воно завжди творче. Безперечно, що кожна доба має
свої власні художні форми, свої власні способи мистецького вияву. Одначе вони
тільки змінюються, і годі говорити про їхній ступневий та послідовний розвиток.
Мистецькі форми одної епохи не є здебільшого ні вартісніші, ні кращі від
мистецьких засобів іншої. На них складається надбання поодиноких митців, а це
залежить передусім від одиниць. Одиниця — це не тільки витвір обставин, що
серед них вона живе; як вчить матеріалізм, одиниця - це одноразова подія.
Мистецькі форми якоїсь доби - це способи мистецького вияву одиниць, що живуть
у цьому моменті. А втім, усі митці, без огляду на те, в якому часі вони живуть,
подібні один до одного хоч би тому, що кожний з них має вроджені творчі
потреби. Очевидно, кожний, хто є справжнім митцем, бо тільки такі будують
мистецтво. Висновок: мистецькі форми кожної епохи є неповторні, а одночасно
художні закони всіх часів до себе подібні. Вартість одиниць, їхнє творче
напруження не підлягає якомусь однонапрямному розвиткові, хоч зазнає воно
змін. Тому й засоби мистецького вислову є цариною, що в ній не діють закони
однобічного поступу. Поняття розвитку перенесено механічно на ділянку
мистецтва (точніше кажучи, на мистецтвознавство) з природничих наук. Але
сьогодні, коли й у природознавстві спадщина Дарвіна захитана і коли частинно
виправдується старого Карно, слід і в мистецькій критиці вживати слова
«розвиток» чи «поступ» дещо обережніше.
ПРОТИ ПЕРЕВАГ НАПРЯМІВ
Другим фетишем мистецької критики є поняття напрямів. Вона намагається
за всяку ціну втиснути кожного митця в якусь шухляду, приклеїти йому дешеву
етикету якогось напряму. Чи поняття мистецької течії справді потрібне, важне та
конечне? Чи мистецькі напрями дійсно існують в об'єктивному розумінні цього
слова, себто чи справді мистецьке життя кожної епохи розпадається на поодинокі
струмені і замикається без решти в їхніх рамах? Одним словом, чи мистецтво
творять напрями? Назви видумують здебільша критики, щоб таким дешевим
способом облегшити собі завдання, повкладати митців до готових шухляд і мати
святий спокій, або другорядні митці, щоб звернути увагу на себе і свою нецікаву
творчість. Якусь признану величину беруть за майстра й усе в порядку. Хай собі,
але фетиш напрямів шкідливий для молодих і некритичних початківців (або й
непочатківців), бо викликує дурість епігонства. Пам'ятаймо, що мистецтво
творять митці (одиниці). Пікассо — знаменитий маляр, але має на собі щось аж
чотири наліпки. Вийміть його з шухляд ізмів!
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ТРУЇЗМИ ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
Слід пригадати відому, не один раз висловлювану, проте ще не признану й не
поширену правду, а саме: що національний характер не творить у мистецтві
народна або історична тематика чи наслідування народних або наших давніх
способів оформлення мистецького твору. Аж соромно повторювати такі труїзми,
але годі. Мистецтво само собою є суспільною вартістю, а нація — це, очевидно,
суспільство; отже, мистецтво саме собою є також і національною вартістю.
Митець є тоді національним, коли признає свою приналежність до даної нації та
відчуває співзвучність своєї психіки зі збірною психікою свого народу. Якщо це
відчування справді щире, воно, напевно, знайде вислів — навіть мимохіть — у
творах митця.
ЧИ НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО ТАКЕ ОРИГІНАЛЬНЕ?
Національної оригінальности не треба шукати виключно в народництві та
бувальщині, їхня прарідність і чистість є дуже та дуже сумнівна, в кожному разі
не стовідсоткова. Борис Антоненко-Давидович у своїй відомій повісті «Смерть»
говорить, що українська нація вигадала тільки «плахту (зіс!) й бандуру. Це,
звичайно, помилка. Ми навіть бандури не винайшли, бо, як загальновідомо,
прийшла вона до нас, власне, з Італії, та ще й до цього дуже пізно. Якихось
дев'ять-десять відсотків наших народних казок, приказок тощо навіяні з чужини.
Деякі коломийки та думки нагадують до омани, ні менше ні більше, тільки… еспанську народну музику. Чи творчість такого, наприклад, Андрієнка(5) така знову
чужа, а всяке народництво таке знову прарідне? Навпаки, прихильників
останнього можна потішити іншим прикладом. Такий модерний кубізм, який
нібито вискочив з голови Пікассо і є плодом холодного інтелекту – це ніщо інше, як
тільки справжнє народне еспанське мистецтво, очевидно, у великій мірі
перетворене (це річ менше відома, але таки так). Але з народного мистецтва треба
видобути загальні проблеми, а не зовнішні прикраси, одним словом, треба
піднести його до понадлюдського рівня, але не може вчинити хюа… шопен чи…
Пікассо.
МИСТЕЦЬКИЙ МАТЕРІАЛІЗМ
Вимоги чітких, яскравих зовнішніх національних признак у мистецтві — хоч
із свого вихідного пункту оправдані — мимохіть наближуються до
матеріалістичного розуміння мистецтва. Тут мистецтво – це тільки надбудова
(класичне слово їхньої термінології) суспільного життя, а його єдиною метою є
помагати в зовнішньому та внутрішньому закріпленні класи (другий фетиш), що
його витворила. Мистецтво – засіб суспільної боротьби. Послідовно йдучи, вони
повинні були дійти до заперечення мистецтва взагалі. Спинив їх перед тим
останнім кроком звичайний здоровий глузд. Так як він тепер проявляється,
мистецький матеріалізм сам у собі суперечний.
МИСТЕЦЬКИЙ ІДЕАЛІЗМ
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Навпаки, мистецький ідеалізм суцільний та послідовний. Він є єдиною
системою, яку можна оперти на науковій дефініції мистецтва та в логічний спосіб
вивести з неї. Вважаючи мистецьку дійсність за окрему і знаходячи в ній самій, а
не поза її межами мету та всякі вартості, ідеалізм відкриває в самому мистецтві
широкі обрії.
Богдан-Ігор Антонич
"Карби", 1933

«АНТОНИЧ – ДУХ ЗЕМЛІ ЦІЄЇ Й ПЛОТЬ»
«…Сучасна література не розуміє свого часу, а тому він відвертається
від неї, не хоче також її розуміти…». Б.-І. Антонич. Криза сучасної
літератури. 1932 р.
Сімдесят років тому Федір Потушняк, оглядаючи
поетичний доробок молодих закарпатських авторів, радив їм
на сторінках «Літературної неділі» більше читати, а, зокрема,
ближче познайомитися з творчістю лемківського письменника
Богдана-Ігоря Антонича. Свого часу цей факт з біографії
Потушняка мене сильно вразив. Його власна поетична
творчість тоді трактувалася як «модерністська», тобто –
«буржуазна», тобто – не для радянського читача. Кілька
«старорежимних» збірок можна було
погортати в небагатьох домівках
старшої закарпатської інтелігенції.
Особисто мені довірив таке знайомство Йосип Архій,
поет 40-х років, педагог – у післявоєнний час. А що
важливіше – він мене спровадив до Ганни Дмитрівни
Потушняк, вдови письменника, а вже там я багато чого
збагнув. Коли ж я зазнайомився і зблизився з Юрієм
Станинцем,
то
дійшов
розуміння
соборності
національного літературного процесу, як і його
європейськості. Отже, Антонич у своєму часі був
елементарно присутнім на українських етнічних
територіях незалежно від кордонів і державних утворень.
У нашому ж юному часі (сімдесяті-вісімдесяті) мав Антонич дещо інше
функціональне значення. Через його поетичні візії ми наче зазирали у засвіти, у
своєрідне намацувальне задзеркалля. «Перстені молодості», видані Миколою
Неврлим у Пряшеві 1966 року, чи «Пісня про незнищенність матерії» від Дмитра
Павличка з 1967 року, передавалися довірчо з рук у руки, а мати Антонича у
«власності» – це вже справді велика розкіш.
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На могилі Богдана-Ігоря Антонича. Фото 70-х рр. ХХ ст.
Сакралізація Антонича в соцреалістичному ґетто – річ закономірна й
нормальна. Власне (тобто – особисте) віднайдення могили поета – було конечною й
органічною потребою. Я досі захоплююся паломництвом Петра Мідянки при
першій слушній нагоді в антоничівські терени, а його візія лемківщини давно
мною «привласнена» й об’ємно виринає з пам’яті:
Я екскурсант не перший в цім селі,
Але потрапив вперше до Новиці.
Нема ікон мальованих на шклі,
Не пурхають, не піють райські птиці.
Тут дух поета, що його люблю,
Тут лемківська трагічна розвалюха.
Мізерний світ – малому кораблю, –
В новому Санчу думає псяюха:
Антонич – дух землі цієї й плоть,
Її пісні, птахи, дерева й злаки.
Дарма в селі тім душ лиш кількасот –
Це переважно лемки і поляки.
Я на поріг упав там горілиць,
Печальним зором кинув на церквицю.
Поети із цескатівських світлиць,
Ідіть читати вірші у Новицю!
Нехай любов вам сповнює серця,
Хай корогва манячить там рожева.
Бо сива ж голова у Калинця,
І гріб Антонича – в преславнім граді Лева.
Ви ж маєте Новицю – світу край,
Пребудуть: Краків, Кашалін і Гдиня.
Забутістю цей закут не карай,
Великий Боже, бо вже й так яскиня!
Цей геніальний лемко – поганин?
Його талант, поезія – од Бога…
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Вгрузає церква в землю на аршин,
тече в Новицю ґрунтова дорога.
1989 р.

А ще:

Оці доми, фарбовані у синє,
За Устям Горлицьким –
Кунькова і Вапенне…
Оці доми покинуті й побиті.
Де виселенці, де є посполиті?!
На Бескиді зелені лиш паси:
Розселені, розстріляні, як пси…
Чия обора тулиться сліпа,
Ховаючи сумних стрільців з УПА?
Поодинокі хлипають гаєнки
З портретами Свірджевського.
А лемки
Зоставили відрубане коріння –
На Попраді пливе кривава піна…
Блакитний Попрад, жовті комиші…
О ксьондзе Мухо! Гірко на душі,
Не чуть сумної музики Аркаса,
Лиш жовте мрево свіч на парастасі.
Хто ж запалив пудові в Польщі свічі?
Либонь з-за Сяну люди мандрівничі?!
Це все мені розповідав поляк;
Понад Ропою розіслався шлях…
І я повторював: «Це мій печальний етнос,
Оце його тяжка земна суєтність…»
Довкіл весна буяла пишна й рання.
Тут планомірне видно й вимирання…
І Мати Божа, хлопчик золотий…
Хто допоможе, Йосафат святий?
Сьогодні згадуємо Антонича.

Іван Ребрик
Джерело: zakarpattya.net.ua
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СУСІПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ ЛЕМКІВ У ІІІ РП
Лешек Філіпяк
Мова: польська
Книга Лешека Філіпяка – оригінальне творіння,
що грунтується на багатій джерельній базі,
надзвичайно
важливій
для
лемкознавчих
досліджень, що впорядковують і розширюють
знанння про лемків не лише протягом ІІІ Речі
Посполитої, але також у сучасному контексті.
Згадана
в
назві
книги
проблематика
порушується
у
широкому
контексті
(міжнародний русинський рух, українськопольські
відносини,
етнічна/національна/
політика України). Це дозволяє глибоко
проаналізувати і проникнутися суттю проблем,
важливих для усіх лемків, а також груп, що
відрізняються "національною рисою", відносин
поза групою і стосунками між нею та владами
ІІ і ІІІ Речі Посполитої.

”МАЛИ ПРИНЦ” ПО
ЛЕМКОВСКИ
Прешлого тижня у Польскей, у
видавательстве "Лемко товер" зоз
Стелцого
Краєньского,
обявени
преклад на лемковски язик познатей
кнїжки Антуана Сент-Еґзиперия
"Мали принц". Кнїжку преложел
Петро Кринїцкий, а Еґзиперийов
"Мали принц" по лемковски вишол
дзекуюци
помоци
польского
Министерства
администрациї
и
диґитализациї.
Як гваря пририхтоваче тей кнїжки, то перше виданє у новей едициї з назву
"Ґолем серия", у хторей на лемковским язику буду обявйовани твори зоз шветовей
литератури.
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ОГОЛОШЕННЯ ТА АНОНСИ
1. ЗУСТРІЧ З ЛЕМКІВСЬКОЮ КУЛЬТУРОЮ - SPOTKANIE Z
KULTURĄ ŁEMKOWSKĄ*
Сердечно запрошуємо Вас на чергову зустріч з лемківською культурою. 10
листопада 2013 року в театрі ім. Юліуша Остерви в Ґужові Великопольському
відбудеться фантастичний концерт.
На сцені виступлять чудові виконавці: Lemko Tower Junior, Łastiwoczka,
DaMyr, Dollars Brothers, Lemko Tower
Radio-Lemko.pl має приємність бути медійним патронатом цього заходу.
Будемо там, а Ви? Чекаємо на Вас!!! Розпочинаємо о 16.00

2. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
Львівська обласна організація
Всеукраїнського товариства «Лемківщина»
Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України
Інститут народознавства НАН України
Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння»
Львівська міська ГО «Фундація дослідження Лемківщини»
Львівська обласна молодіжна ГО «Молода Лемківщина»
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Міжнародний науково-практичний семінар
«Лемківські Республіки в контексті українського визвольного
руху першої третини ХХ століття»
(присвячено 95-річчю Команчанської республіки)
07 грудня 2013 року, м. Львів
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі міжнародного науковопрактичного семінару «Лемківські республіки в контексті українського
визвольного руху першої третини ХХ століття» (присвячено 95-річчю
Команчанської республіки).
Мета семінару:
Аналіз причин, перебігу та наслідків державотворчих пошуків на Лемківщині
в період першої третини ХХ століття в контексті українського визвольного руху.
Питання для обговорення:






Розвиток Лемківщини напередодні І світової війни;
Феномен Команчанської (Східно-Лемківської) республіки;
Інші прагнення незалежності на Лемківщині;
Лемківщина в суспільно-політичних та культурно-освітніх процесах
Західної України в 1920-1930 р.р.;
Передумови депортації українців з етнічних земель.

Адреса проведення семінару:
проспект Свободи, 15, Львів, 79000
Інститут народознавства НАН України
Актовий зал, ІІ поверх.
Організація роботи семінару:
Порядок роботи, регламент, робочі органи та порядок денний семінару
ухвалюються учасниками під час роботи.
Порядок роботи семінару:
07 грудня 2013р., субота:
10.00–11.00 – реєстрація учасників семінару;
11.00–13.00 – відкриття і робота семінару;
13.00–13.30 – прийняття рішень, підведення підсумків.
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ЗАЯВА-АНКЕТА УЧАСНИКА СЕМІНАРУ

Прошу прийняти мою доповідь для участі у семінарі.
Назва доповіді: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….….
Назва статті для опублікування: …………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Назва організації (скорочена і повна) ………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
тел..: ………………………………….факс: ………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………………
Прізвище, ім’я та по батькові ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………
моб.тел..: ………………………………………..………………………………
Науковий ступінь, вчене звання ……………………………………
……………………………………………………………………………………………
Посада ………………………………………………………………………………
Необхідні технічні засоби для доповіді …………………………
……………………………………………………………………………………………
Заява-анкета учасника семінару приймається за адресою:
а/скр.: 7602, м. Львів, 79032,
Дмитрах Мирослав Романович,
тел./факс: 235.49.31, моб.: 067.670.0944,
e-mail: dmytrakhsd@president.org.ua

Контрольні терміни подачі заяв –
до 30 листопада 2013 року.

Вимоги до оформлення статей:
Матеріал статті друкується на аркуші формату А4 звичайним шрифтом
TimesNewRoman (14пт) з одинарним міжрядковим інтервалом. Поля зверху та
знизу – 20мм., праве – 15мм., ліве – 30мм. У лівому верхньому куті першої
сторінки ставиться індекс УДК. Нижче, через два інтервали, посередині великими
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літерами друкується назва статті (без переносів). У новому рядку друкується
прізвище, ініціали, вчене звання і науковий ступінь авторів, через один інтервал –
назва організації та контактні телефони. Через два інтервали нижче друкується
текст розширенної анотації (половинного формату А4), після цього друкується
текст статті. Потім, також через два інтервали нижче, друкується список
літератури відповідно до вимог державного стандарту.

Вищезгадане подається організаторам заходу для публікації, в електронному
варіанті на компакт-диску або електронною поштою за адресою: vinicius@i.ua
Секретар: Богдан Сиванич – молодший науковий співробітник Міжнародного
інституту освіти та культури національного університету «Львівська політехніка».

3. НАЙДАВНІША ІСТОРІЯ ЛЕМКІВ

«НАЙДАВНІША
ІСТОРІЯ
ЛЕМКІВ
ОСНОВІ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ»

НА

Стріча з др габ. Богданом Гальчаком –
професором Зеленогірского університету
(ЗУ), істориком, працівником Інституту
політології
ЗУ,
автором
численних
публікацій,
присвячених
лемкам,
співредактором
циклічного
збірника
«Лемки, бойки, русини – історія, сучасність,
матеріальна і духовна культура». До той
пори вишли друком штирі томи того циклю,
а статті, поміщени в них, показуют ріжни
погляди на лемківски справи.

10 листопада 2013 р., початок о 18.00
Центр культури ім. Б.І.Антонича
Площа Двориско 5, Горлиці
запрашаме

44
4. КОНФЕРЕНЦІЯ «ВИРІЙ»
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СЛОВО СТАРІЙШИНИ
ЧИ ЗАБОРОНЯТЬ АНТИНАРОДНУ ПАРТІЮ КОМУНІСТІВ УКРАЇНИ?
В Україні зараз розпочалася акція щодо референдуму про заборону діяльності
комуністів. Якщо дотримуватися здорового глузду, то ця Комуністична партія вже
давно повинна б бути забороненою. Але замість справедливості, її допустили до ВР
України та навіть, неофіційно, вона увійшла у коаліцію з владною партією.
Існування КПУ в українській політиці є свідченням не демократії, але скоріш того,
що тоталітарне коріння найжорстокішого режиму в історії Європи важко
знищити.
Допомогою
поборникам
ідеї
заборони
спадкоємниці
кривавого
комуністичного режиму міг би послужити документальний фільм Едвінса Сноре
(EdvinsSnore) TheSovietStory (Совєтське оповідання). Праця над цим фільмом
тривала 10 років і щойно 2008 року був показаний фільм глядачам, а на
Бостонському кінофестивалі, того ж року, він був нагороджений премією.
20 жовтня н.р. північно-американський телевізійний канал PBS у пізній
вечірній годині показав глядачам цей унікальний документальний фільм. Він
унікальний тим, що вперше показує документи з німецього архіву про співпрацю
нацистського і комуністичного режимів.
Фільм, мовби, є оповіданням про західного союзника під час 2-ої світової
війни, який допоміг нацистам знищити євреїв та який знищував власне
населення індустрійними масштабами. При допомозі Заходу, кривавий режим
цього „союзника” тріумфував 9 травня 1945 р., його злочини стали табу, а
справжня історія цього найзлочиннішого режиму в Європі ніколи не була
розкрита.
Заслугою фільму Е.Сноре є те, що він першим зважився на крок сказати
світові правду, яка є, зокрема, болючою для тих, які ще й досі думають, що Сталін
був „батьком народів” і не знають, що він був, скоріш, катом народів.
Фільм The Soviet Story англомовний і подає історію комуністичного режиму,
яку слід би було щодня показати в Україні, щоб люди знали, чому слід заборонити
оте „насіння” кривавого режиму.
Тут подано інформацію про Голодомор в Україні 1932-33 рр.,
про масакер у Катині 1940р.,
про партнерство СС-КБГ (в 30-х рр НКВД),
про масові депортації,
про медичні екперименти над в’язнями ГУЛАГу та
багато ішого, підтвердженого документами та ілюстрованого фотографіями
особистого фотографа Гітлера.
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Автор документального фільму TheSoviet Story використав, крім документів,
живих свідків, які пережили совєтські табори смерті. Допомогли йому у створенні
цього фільму й численні колишні совєтські генерали, аґенти КГБ, історики,
дисиденти, політики.
Від колишнього аґента КГБ Віктора Суворова довідуємось, що: „Делеґації
німецького Ґестапо та СС приїздили до Совєтського Союзу, щоб вчитися, як
будувати концентраційні табори”.
Колишній Генеральний секретар Михайло Горбачов засвідчує, що: „Сталін
купався в крові. Я бачив вироки смерті, які він підписував групами”.
Історик Нормен Дейвіс (NormanDavies) стверджує: ”Людей розстрілювали
вдень і вночі по всій найбільшій країні світу. Сталін навіть дійшов до пункту
вбивати людей навмання, за квотою”.
Цитат із висловів численних свідків та експертів у фільмі можна було б
наводити десятками, але вже наведених досить, щоб собі створити уяву про
кривавий режим комуністів СССР.
Для підтримання ідеї заборони партійних нащадків Сталіна слід починати з
показу документального фільму Е.Сноре, який чомусь і в європейських країнах не
дуже рекламується. Дуже можливо, що КПУ має своїх „довірених” серед
європейських парламентаріїв, які саме оцей фільм не дуже пропаґують, хоч
бачили його у своєму парламенті ще 2008 р..
Документальний фільм Сноре „Совєтське оповідання” стає, зокрема,
важливим не тільки для України, але й Європи саме перед підписанням угоди про
асоційоване членство України й Європейського Союзу. Підступне КГБ перестало
офіційно існувати, але його методи і ідеологія панують у Кремлі.
Тому, коли вороги української держави брешуть на героїчну боротьбу УПА, то
слід покликатися також на цей фільм, який дуже переконливо доводить, що дві
російські дивізії Власова були однозначно гітлерівськими колаборантами. А
підступне вбивання кагебівськими (енкаведистськими) спецвідділами, то
прихильників Бандери, то Мельника, щоб їх розсварити – має продовження
сьогодні.
Саме під сучасну пору знов лунають „звинувачення” з Москви, мовляв,
українці були антисемітами,колаборантами, а єврейські комісари організували
Голодомор. Це стара пісенька – посварити сусідів: нехай б’ються, а ми їм вже
„допоможемо”.
Фільм Сноре міг би допомогти не тільки зняти багатьом з очей темні окуляри,
які їм перешкоджають бачити злочини комуністичного режиму, але й остаточно
відмовитись від голосування за партію, яка ще чекає на свій Нюрнберзький
процес!
Незважаючи на те, що цей документальний фільм показували вже в багатьох
країнах Європи, ба навіть у Львові був демонстрований один раз, його чомусь
мало знають. Можливо, хтось має гроші і методи тримати його під замком, коли
він мав би не сходити з телевізійних екранів колишніх республік СССР та тзв.
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„соціалістичного табору”. В інтернеті існує сторінка цього фільму sovietstory.com і
його можна придбати, але, звичайно, що це можуть зробити лише одиниці, а для
тих, кому він міг би відкрити очі на тоталітарний режим, він залишається
недоступним.
Українська діаспора Канади також мала можливість ознайомитись з цим
фільмом, але дехто з українських телеканалів показував людям, як було колись в
українській громаді (повторювали старі репортажі) замість того, щоб глядача
ознайомити з документами, які кидають світло не тільки на наше минуле!
Зараз, коли колишня кагебівська система докладає усіх зусиль, щоб Україну
заволокти знов у ярмо, коли правитель Кремля Путін на телебаченні розхвалює
царського генерала Дєнікіна за його ідею „неделімой Расії”, слід бути не тільки
обережним, але й обізнаним.
Європейський парламент вже давно поставив режими Гітлера та Сталіна на
один рівень – то слід відповідно до цього й оцінювати КПУ, яка далі відбудовує
пам’ятники катові українського і інших народів. І поки в Україні будуть на
центральних вулицях бовваніти пам’ятники окупантам і ворогам українців, поки
їхні імена не зникнуть з назв міст, вулиць, заводів та шкіл – не буде свободи. Ані
поліпшення життя „вже сьогодні”.
Документальний фільм TheSovietStory є оповіддю болі, несправедливості та
тзв. „реалполітики”, яка ще й досі не достатньо бореться із залишками „імперії
зла”, які перешкоджають людям жити у мирі й злагоді. Заборона КПУ позбавила б
багатьох іллюзії, мовляв, колись було добре і знов буде добре при комуністах. Саме
цей фільм переконливо доводить, що колись, саме за кривавого режиму
комуністів, було дуже погано і добра від них не чекати.
Згідно з фільмом, Сталін знищив 27 мільйонів власного населення, але і
сьогодні 46 мільйонів українців терплять саме завдяки тому, що криваві
большевики окупували Українську Народну Республіку і знищили розвиток цієї
молодої держави. „Відплив” українців (6-7 мільйонів) за останні 20 років у різні
країни світу після розпаду СССР є лише свідченням, що люди не вірять, що
кривавий комуністичний режим не повернеться. Заборона КПУ буде перемогою
добра над злом, яке присутнє в Україні, зокрема, у політичній площині.
Щоб досягти соціальної справедливості і стабільного політичного життя, то
слід позбутися тих чинників деструктивної політики, яку проводять нащадки
Сталіна.
Скандинавські країни, які вважаються зразком соціальної справедливості,
були завжди далеко від комуністичних заворушень. Тому зі закликами про
заборону КПУ слід поглибити знання і заглянути у минуле через фільм „Совєтське
оповідання”, бо без вивчення минулого важко будувати майбутнє!
Професор Йосиф Сірка
уродженець Ублі, Лемківщина (Словаччина)
22.10.2013 р.
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ДО ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОГО РУСИНСТВА
Доводиться розпочати цю статтю з нагадування написаного нами ще
1995 року: етнологічна наука, і не тільки в Україні, визнає русинів
Закарпаття субетнічною групою українського народу. На Закарпатті
етнічне самоусвідомлення корінних жителів краю значно відставало від
таких процесів у Наддніпрянській Україні, Галичині та Буковині.
Черговим підтвердженням цієї тези є різнопланові джерела та зроблені
на основі їх наукового аналізу висновки авторів кандидатських дисертацій
П. Федаки, Н. Греченюк, М. Кішки, захищених лише 2008 року в
Ужгородському національному університеті. У згаданих дисертаціях
переконливо доведено, що, поряд з іншими причинами внутрішнього й
зовнішнього характеру, гальмування процесу етнічного самоусвідомлення
русинів/українців краю спричинялося, не в останню чергу, політикою
держав, до складу яких у різні часи входило Закарпаття. Правлячі кола цих
країн воліли сприймати жителів краю рутенами, руснаками, русинами, але
не українцями.
Відповідна політика мала на меті полегшити асиміляцію автохтонного
русинського населення Закарпаття шляхом його відокремлення від основного
етнічного масиву, котрий мешкав на схід від Карпат, де на зміну спільному
етноніму «русини» поступово утверджувався інший – «українці». Мадярські, чеські,
словацькі правлячі кола намагалися інтегрувати русинську інтелігенцію в
етнокультурний і політичний простір їхніх держав і зробити її провідником своєї
асиміляційної політики. Усупереч цим намаганням у ХХ столітті проукраїнська
течія русинства стала домінуючою, позаяк виражала історичну етногенетичну
єдність і спільні інтереси найчисленнішого корінного населення всіх регіонів
України.
Після входження Закарпаття до складу УРСР проукраїнська орієнтація
русинів краю стала частиною офіційної національної політики на території
республіки. Етнонім «русини» в офіційному дискурсі надалі не вживався.
Однак вектор національної політики комуністичного режиму – політики
денаціоналізації та русифікації – в роки горбачовської «перебудови» зіткнувся з
посиленням спротиву. В Україні, як і в інших республіках СРСР, наростали
державно-самостійницькі настрої, посилювалися тенденції до відродження
національної самобутності.
Одним із виявів загального етнічного відродження в радянському й
пострадянському суспільному просторі стала актуалізація в Закарпатті
культурного русинства. 17 лютого 1990 року в Ужгороді в Будинку профспілок
відбулося установче зібрання обласного культурно-освітнього Товариства
підкарпатських русинів (ТПР). Його учасники сформували правління на чолі з М.
Томчанієм. Разом із ним до складу правління з 25 осіб були обрані К. Балог, П.
Годьмаш, П. Кампов, М. Михальова, Б. Сливка, І. Туряниця, В. Фединишинець та
ін. Статут організації визначав різні напрями культурно-освітньої діяльності:
збирання фольклору, дослідження русинської мови, історії тощо.
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Культурне русинство в Закарпатті виявлялося й виявляється як усвідомлення
представниками населення краю своєї належності до групи, членів котрої
об’єднують традиційна самоназва «русини», а також спільні уявлення про
культурну, релігійну, мовну й іншу етнічну самобутність. Тобто – феномен
культурного русинства є феноменом етнічної ідентичності. Ця ідентичність, однак,
далека від однорідності. Її диференціація зумовлена особливостями соціального й
культурного розвитку населення краю, специфікою взаємодії різних його етнічних
і релігійних компонентів, впливом на ці процеси політики держав, до складу яких
Закарпаття входило в різні періоди своєї історії. Серед русинів переважають ті,
хто
усвідомлюють
себе
регіонально
самобутньою
частиною
(гілкою)
етноукраїнського загалу. Інші самоідентифікуються як представники окремої
русинської нації (народу). Дехто вважає себе угрорусинами – частиною угорського
народу, окремі – більше тяжіють до словаків. Найрадикальніші діячі русинського
руху відносять до русинів і тих закарпатців, котрі називають себе лемками,
бойками та гуцулами.
Культурне русинство як суспільна діяльність полягає у збереженні, заохоченні
та сприянні розвитку специфічних для русинів місцевих (регіональних)
культурних, релігійних та інших традицій, промислів і видів господарювання,
говірки та практик її застосування в побутовому спілкуванні, літературній
творчості та ін.
Водночас від самого початку формування русинського руху в ньому набирає
дедалі більшої динаміки його політична складова, привнесена ззовні. Ознакою
цього привнесення стало утворення, поряд з Товариством підкарпатських русинів
у Закарпатті (лютий 1990 р.), русинських організацій в низці інших країн,
процеси демонтажу комуністичних режимів у яких не були синхронними. Це,
зокрема: Русинська Оброда в Меджилаборцях (Чехословаччина, березень 1990 р.),
Стоваришіння лемків у Легниці (Польща, квітень 1990 р.), Об’єднання приятелів
Підкарпатської Русі у Празі (Чехословаччина, жовтень 1990 р.), Руська матка у
Воєводині (колишня Югославія, грудень 1990 р.). І лише Русинська організація
Угорщини з’явилася в Будапешті у березні 1991-го. Тоді ж відбувся і Перший
світовий конгрес русинів. Головою Світового конгресу русинів обрали канадського
професора Павла Магочія. Це про нього, посилаючись на № 14 чехословацької
газети «Руде право» за 1992 рік, де був опублікований список агентів
чехословацьких, а отже, на час складання списку, і радянських спецслужб, писав
у книзі «Тернистий шлях до України» Ю. Химинець. У цьому списку тричі
зустрічалося псевдо Павла-Роберта Магочія: «Маги» під № 9844, «Маго» (1959) та
«Мади» (982410). Якщо брати до уваги «секрет Полішинеля», що українські
культурно-просвітницькі товариства, на основі котрих виникли русинські
організації, за комуністичних часів обов’язково контролювалися спецслужбами
СРСР, організацію сучасного політичного русинства за межами України та її
Закарпатської області важко заперечити.
Як важко заперечити і той факт, що СРСР, як і кожна імперія в загрозливій
для себе ситуації, посилював традиційну імперську політику «поділяй і
володарюй». Аналіз тогочасної політичної динаміки засвідчує: кремлівська влада, її
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компартійна вертикаль і спецслужби стояли за лаштунками автономістської,
сепаратистської й іредентистської поведінки своїх прибічників практично в усіх
союзних республіках. В Україні така поведінка найвиразніше проявилася в Криму
та Закарпатті. В обох цих регіонах керівники обласних комітетів Компартії
України, а також негативно налаштовані до ідеї державного суверенітету
республіки активісти різноманітних громадських утворень мали прямі зв’язки з
кремлівською владою й заохочувалися нею, нерідко в обхід ЦК КПУ. Попри
наполегливі заперечення відомими представниками політичного русинства їхніх
зв’язків з кремлівським керівництвом і спецслужбами, вони самі дають достатньо
інформації, що спростовує ці заперечення. Серед джерел такої інформації:
спогади, розмірковування та документи, опубліковані одним із засновників ТПР.
Йдеться про П. Годьмаша та книжку «Подкарпатская Русь и Украина», яку той
видав 2003 року разом зі своїм сином С. Годьмашем. На її сторінках відтворено
«історію» «конфіденційних» контактів керівництва ТКР з вищими посадовцями
КПРС і Радянського Союзу з приводу політичних ініціатив русинських активістів і
перспективи їх використання в планах Кремля щодо протидії процесу
суверенізації України.(3) Однак перебіг подій під час і після путчу в Москві у
серпні 1991 року докорінно змінив політичну ситуацію в СРСР.
Відтак політичні русини, орієнтовані на керівництво СРСР і ним заохочувані,
розгубилися. Окремі члени правління ТПР припинили в ньому участь. А частина
новосформованого керівного активу товариства взялася за налагодження зв’язків
із зацікавленими колами в Росії. Представники цієї частини (М. Попович, М.
Кемінь, І. Талабишка та М. Михальова) у вересні 1991 року були делеговані до
Москви для участі в роботі Наради з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Там вони заявили, що сталінська політика «етноциду русинів» «продовжує
знаходити підтримку в офіційних урядових колах України». Відтак русинську
делегацію прийняли члени Комітету з прав людини парламенту Росії, а також
тодішній директор Інституту етнографії АН СРСР В. Тішков, з котрими було
досягнуто порозуміння.(4)
Дещо пізніше суть цього порозуміння розкрила директор Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України
Г. Скрипник: «За часів СРСР російські етнологи разом із нами вивчали
закарпатський край і стверджували, що тамтешні жителі – єдина, монолітна
українська спільнота з діалектним регіональним відгалуженням українства. Коли
ж тепер представники закарпатського русинства звернулися за експертним
висновком до російських учених, то директор Інституту етнології та антропології
пан Тішков відповів, що русини – це різновид російської етнічної спільноти,
крайня на заході гілка росіян. Отож бачимо, що це спекуляція, яка має відверто
політичний контекст, а не наукове підгрунтя.(5) Отже, одним з головних векторів
сучасного політичного русинства з часу розпаду СРСР став москвофільський. У
Росії він знаходить підтримку, передовсім, з боку шовіністично налаштованих осіб
і груп з властивим їм агресивним неприйняттям суверенізації й унезалежнення
України. Ці представники російського соціуму беруть активну участь у
пропагандистських кампаніях з реанімації москвофільства серед закарпатців.
Зокрема, з використанням і популяризацією «карпатознавчих досліджень», в яких
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«обґрунтовується» «право русинства на самовизначення». Помітними учасниками
таких політико-русинських кампаній в регіоні стали також окремі православні
священики Московського патріархату.
Немає підстав і потреби заперечувати і той факт, зазначає В. Котигоренко,
що наприкінці 1991 року в питаннях адміністративного статусу Закарпаття та
його самоврядування збіглися інтереси різних суспільних груп: великої частини
місцевого правлячого класу, політичних русинів, активу громадських організацій
національних меншин, широкого загалу краян.
Інтереси перших полягали насамперед у тому, щоб скористатися ситуацією
дезінтеграції раніше жорстко централізованої компартійно-радянської системи та
здобути для себе максимум владних повноважень і власності в регіоні.
Інтереси других були, по суті, такими самими. Задля реалізації своїх
автономістських намірів «політичні русини» активніше працювали з населенням.
Крім того, вони виявляли більше зацікавленості у збереженні й розвиткові
культурної самобутності краю.
Інтереси активу меншинних національних груп були схожі з інтересами
перших і других. Вони також полягали в бажанні розширити повноваження
місцевого самоврядування, щоб мати сприятливіші умови для відродження,
збереження й розвитку «національної» мови та культури, розширення
можливостей своєї політичної участі, підтримання тісніших контактів з етнічно
спорідненим населенням сусідніх країн.
Інтереси більшості закарпатців
полягали, передусім, у створенні
державно-політичних умов їхньої
економічних, соціальних, політичних
Україні.

усіх національностей і соціальних верств
кращих адміністративно-територіальних і
життєдіяльності, повнішого задоволення
і культурних потреб у соборній суверенній

Усі ці чотири групи інтересів переплелися й виявилися під час літньо-осінньозимових політичних подій 1991 року в країні та, власне, в Закарпатській області.
Вони сфокусувалися в результатах грудневих усеукраїнського та місцевих
референдумів на території регіону. 92,6% закарпатців 1 грудня 1991-го
підтримали Акт проголошення незалежності України. Водночас 78,0% із них
висловилися за надання Закарпаттю статусу спеціальної самоврядної території в
складі України.
Результати обласного референдуму не могли не позначитися на діяльності
русинських об’єднань краю, кількість котрих стрімко зростала. Більшість із майже
20 офіційно зареєстрованих в області організацій працюють у руслі збереження
русинської самобутності, традицій автохтонів краю. Як повідомляла на початку
2008 року Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Н. Карпачова, «в
області працюють 27 недільних шкіл, де вивчається русинська мова, література і
культура, плідно працюють русинські письменники, художники, артисти,
русинською мовою виходять газети «Подкарпатская Русь», «Підкарпатський
русин», збірник «Руснацький світ». За роки незалежності України відбулося 20
фестивалів русинської культури, проведено 30 виставок закарпатських
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русинських художників, численні «круглі столи», науково-практичні конференції з
питань розвитку русинської мови й літератури. Починаючи з 1989 року, видано
понад 80 найменувань поліграфічної продукції, у тому числі близько 50 книг
русинською мовою». Навіть цих фактів цілком досить для висновку, що русинська
етнічна ідентичність на державному рівні в Україні ніколи й ніким не
заперечувалася, відповідно і національність «русин» не знищувалася. Це
підтвердив і Всеукраїнський перепис населення 2001 року, під час якого 10,2 тис.
жителів Закарпаття ідентифікували себе русинами. Водночас наведений факт
зовсім не означає, що вони (русини) заперечують своє українське коріння. Серед
них, певно, є й ті, хто вважає свою русинську національність окремою від
української, і ті, хто має подвійну ідентичність – русини-українці. З огляду на це,
ухваливши 7 березня 2007 року рішення «Про визнання національності «русин» на
Закарпатті, обласна рада підтримала не з’ясоване остаточно бажання 10,2 тис.
громадян і мимоволі нав’язала його переважній більшості слов’янського населення
області. Політично таке рішення некоректне й не може мати політико-правових
наслідків. Нації народжуються або відроджуються не за постановами, а в
результаті тривалого процесу самоусвідомлення громадян.
Ухвала згаданого рішення обласної ради справедливо розцінюється
експертами як певна поступка радикально налаштованим русинським
об’єднанням і їхнім лідерам. Попри той факт, що на обласний референдум 1
грудня 1991 року було винесене запитання «Чи бажаєте ви, щоб Закарпаття
отримало із закріпленням у Конституції України статус самоврядної території як
суб’єкта у складі незалежної України і не входило у будь-які інші адміністративнотериторіальні утворення?», у якому, як бачимо, навіть не згадується терміна
«русин», видається радикалами як вияв прагнення закарпатців домагатися
автономного статусу області. А теоретичною підставою бажаної ними
автономізації є наукові «напрацювання» про окремішність русинів П. Магочія, до
окремих із своїх публікацій він навіть додає карту їхньої батьківщини – «Русинія».
Розроблена П. Магочієм «програма захисту русинів» шляхом тиску міжнародної
громадськості на урядові кола України, поглиблення розколу українських громад у
сусідніх країнах і створення автономної республіки Підкарпатська Русь до
останнього часу обговорювалася і доповнювалася на світових конгресах русинів.
Іще радикальнішими були вимоги окремих русинських об’єднань Закарпаття.
Утворена в березні 1992 року Підкарпатська республіканська партія своєю
«народною програмою» поставила, серед іншого, за мету: «1) утворити незалежну,
нейтральну Республіку Підкарпатську Русь за типом Швейцарії… 2) отримати
повну політичну і економічну незалежність… 10) щоб наш русинський народ був
визнаний повноправним народом серед інших народів». Голова партії В. Заяць
зазначав, що стратегія і тактика досягнення поставленої мети визначатимуться
ситуативними розрахунками – геополітичними змінами, орієнтацією на
панславізм і координацією дій із проросійськими силами в СНД, апеляцією до
міжнародного правозахисного руху та до іноземних урядів.(7) У руслі такої
стратегії
виступав
і
утворений
активістами
ТПР
та
Підкарпатської
республіканської партії «уряд» Республіки Підкарпатська Русь (РПР). А про
систематичні заяви, листи та звернення активістів політизованих русинських
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об’єднань до владних інстанцій України годі й казати. Звернімо лише увагу на
надзвичайну активність у цих справах головного юриста радикального
русинського руху згаданого уже Петра Годьмаша, котрий останніми роками
намагається залучити до такої діяльності і свого сина.
Наприкінці грудня 2008-го «приватний адвокат П. Годьмаш» (саме так він
відрекомендовується офіційно) надіслав Міністру юстиції України та директорам
двох академічних інститутів країни підбірку законів, угод, постанов, якими, на
його думку, світове співтовариство вже давно визнало окрему русинську націю, її
державотворчу місію й державність, а сьогодні вони є підставою «законності
вимог русинів». Однією з таких вимог є надання сучасному Закарпаттю статусу
Підкарпатської Русі(8), котрий вона мала в період входження до складу
Чехословаччини. Ми, зауважимо, не маємо намірів вести дискусію з п.
Годьмашем, радше послухали б дискусію п. Годьмаша з «духовним няньом
ушысткых русинів світа» професором П. Магочієм. Торішнього літа голова
Світового конгресу русинів П. Магочій і голова Світової академії русинської
культури С. Чепа опублікували «Відкритий лист-заяву про відмежування від
екстремізму в карпаторусинському русі». Вони пишуть: «Іншим «наріжним
каменем», на якому вибудовується концепція екстремістів, є питання
Підкарпатської Русі, яка у 1918–1938 роках являла собою східну провінцію
Чехословаччини. У цей час карпаторусини, які її населяли, справді мали
культурну, але не політичну автономію, проте нинішні карпаторусинські «діячі»
підносять Підкарпатську Русь чехословацького періоду як повноцінну державу зі
своїми прем’єр-міністрами та урядом, що є звичайним перекрученням історичної
правди. На цій підставі, а також на підставі результатів референдуму 1991 року
(де, до речі, слово «русин» чи «карпаторусин» і не згадувалося, йшлося про
створення «спеціяльної самоврядної території Закарпатської области»), деякі
гарячі голови із Закарпаття вимагають створення окремої національної держави –
Підкарпатської Русі».
Ми погоджуємося з такими оцінками авторів листа-заяви. Однак, нам, як
сподіваємось, і неупередженим читачам було б цікаво простежити дискусію між
«няньом русинів» та їхнім «адвокатом» і щодо таких фактів. До згаданих
матеріалів, які «адвокат» направив Міністру юстиції України, є й «Конституційний
Закон (Чехословаччини. – Авт.) від 22 листопада 1938 року, № 328 Сб. Об
Автономии Подкарпатской Руси». Тож зацитуємо деякі параграфи з надісланого
П. Годьмашем документу: «Часть вторая… Глава І…§1. 1. Подкарпатская Русь
является автономной частью Чехо-Словацкой Республики. 2. Окончательное
название автономной территории Русинов на юг от Карпат установит Сойм
Подкарпатской Руси. §2. Официальный язык и язык образования на территории
Подкарпатской Руси установит Закон Сойма Подкарпатской Руси»(підкреслення
наше. – Авт.). І ще одна позиція закону: «Глава ІІ… §9. Во всех вопросах, не
приведенных в §4 даного Закона, законодательную силу на территории
Подкарпатской Руси имеет Сойм Подкарпатской Руси, избранный на всеобщих,
прямых,
тайных
выборах
в
соответствии
с
квотами
представительства» (підкреслення наше. – Авт.).
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З огляду на ці факти з конституційного закону, наукова, правова, політична
логіка диктує потребу висловитися щодо процесу подальшого суспільнополітичного розвитку краю. 12 лютого 1939 року відбулися вибори до Сойму. 15
березня, зібравшись на перше засідання, Сойм, як і передбачалося
Конституційним законом від 22 листопада 1938-го, ухвалив Закон № 1:
«§1. Карпатська Україна є незалежна держава.
§2. Назва держави є: Карпатська Україна.
§3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним соймом КУ на
чолі.
§4. Державна мова Карпатської України є українська мова.
§5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, причому
барва синя є горішня, а жовта є долішня.
§6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб:
ведмідь у лівім червонім полі й чотири сині та жовті смуги в правому півполі, і
тризуб св. Володимира Великого з хрестом на середньому зубі. Переведення цього
місця закону полишається окремому законові.
§7. Державний гімн Карпатської України є: «Ще не вмерла Україна…»
§8. Цей закон обов’язує зараз од його прийняття».(9)
Правдивим вислідом дискусії довкола наведених фактів мав би стати
висновок, що ухваленим законом Сойм Карпатської України легітимізував
домінування в краї українофільських тенденцій, поширення української
ідентичності. У цьому руслі говорив на засіданні Сойму його голова Августин
Штефан: «Український народ не є гостем у Карпатській Україні! Більше як тисяча
триста років заселює він цю землю… Дякуючи освідомлюючій праці найкращих
синів Карпатської України, а головно – сорокалітній праці батька нашого
відродження Августина Волошина (Сойм обрав А. Волошина президентом
Карпатської України. – Авт.), починається нове, краще життя на нашій землі.
Вірю, що перший український Сойм КУ розпочату працю поведе так, що наш
многострадальний народ буде тішитися своєю свободою, своєю правдою. Прошу
Всемогучого, щоб дозволив першому українському Соймові КУ служити інтересам
українського народу».(10)
Такими були реалії суспільно-політичного життя Закарпаття в період
трансформації автономної Підкарпатської Русі від 22 листопада 1938 року до
проголошення незалежної Карпатської України (15 березня 1939 р.). Та
сподіватися на об’єктивну оцінку процесу суверенізації Карпатської України, її
слов’янського населення тоді в уявній дискусії П. Магочій – П. Годьмаш, певно,
марно. І «Відкритий лист-заява про відмежування від екстремізму в
карпаторусинському русі» П. Магочія та С. Чепи, цитований нами вище, і «Історія
України» П. Магочія, в якій «автор вражає читача докорінно відмінною
інтерпретацією історії українців на їхніх найзахідніших землях»,(11) не повинні
вводити в оману закарпатців. Справді, відзначає Л. Белей, «зміна ідеологічних
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пріоритетів (чи підвищення власного фахового рівня?)»(12) дала П. Магочію змогу
в «Історії України» відмовитися від кількох тез його концепції неорусинства,
зокрема, щодо територіальних меж заселення русинів, русинської мови,
християнізації Закарпаття тощо. Та справа, певно, не у варіаціях історії П.
Магочія. А в тому, що закордонна режисура неорусизму засумнівалася в
ефективності обраних механізмів і дійових осіб для дестабілізації становища в
Україні. Тому П. Магочій і його союзники в Закарпатті разом із світовими
конгресами русинів відходять на другий план, натомість на перший виходять
радикали – «істинні русини», цинічні й агресивні щодо Української держави.
Ширмою їх протиукраїнської діяльності стають так звані європейські конгреси
русинів.
Перший із них, що відбувся в Мукачевому 7 червня 2008 року, знаменував
зміну орієнтації політичного русинізму, кадрової орієнтації та пропагандистського
супроводу цих змін. Закордонні режисери неорусинізму відмовилися від послуг П.
Магочія, його ідеї про «країну Русинію» та світових конгресів русинів.
Ефективнішим шляхом дестабілізації становища в Україні їм видається «боротьба»
за відновлення на Закарпатті автономної Підкарпатської Русі в статусі листопада
1938 року. Така місія покладалася на європейські конгреси русинів, провідну роль
у їх скликанні, характері та спрямованості рішень відведено Народній Раді
русинів Закарпаття (Є. Жупан) та Сойму підкарпатських русинів (Д. Сидор). Зміна
стратегічної орієнтації неорусинства була зумовлена як спонсорськими джерелами
руху, так і внутрішньополітичними чинниками.
З одного боку, засоби масової інформації Російської Федерації з готовністю
надають можливість голові Сойму підкарпатських русинів протоієрею
православної церкви Московського патріархату Д. Сидору публікувати свої
радикальні політичні антиукраїнські заяви, деякі недержавні організації Росії
надають фінансову підтримку організаторам неорусизму. Опосередкованим
підтвердженням такої спонсорської допомоги русинським радикалам з боку
Російської Федерації, інформацію про яку неодноразово подавали інтернетвидання, є заява виконавчого директора правління фонду «Русский мир»
Вячеслава Ніконова. Одним з напрямів роботи фонду, казав він, є «надання
грантів на проведення різних заходів або на дослідницькі проекти. Уже схвалили
близько 250 грантів. У тому числі ми виділили гранти на підтримку програм в
Україні».(13) Проявом такої «підтримки» стала і проведена 19 грудня 2008 року в
Ростові-на-Дону Фондом стратегічної культури міжнародна науково-практична
конференція «Геноцид і культурний етноцид русинів Карпатської Русі (кінець ХІХ
– початок ХХІ ст.)».
З іншого боку, до зміни стратегічної орієнтації неорусинства долучилися і
внутрішньополітичні чинники. Це, передусім, згадана постанова обласної ради
щодо національності «русин». У нас немає аргументів і бажання спростовувати
інформацію про причетність до ухвали такого рішення В. Балоги,(14) як і про
спонсорування першого Європейського конгресу русинів, разом з іншими
інституціями, фірмою «Русинія». Щоправда, організатори конгресу, з очевидних
причин, дякували не всім спонсорам того «історичного» зібрання.
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Називаємо перший Європейський конгрес русинів «історичним», бо він
ухвалив «рішення відновити право статуса суб’єкта міжнародного права
суверенного підкарпаторусинського народу від 21 грудня 1918 р. і 10 вересня
1919 р., а також статус Республіки Підкарпатська Русь від 22 листопада 1938 р.,
що мають силу закону і сьогодні».(15) Таке рішення доповнив і конкретизував
другий Європейський конгрес русинів (25 жовтня 2008 р.), чий міжнародний
статус забезпечив єдиний гість з Чехії. На конгресі було схвалено «Акт
провозглашения возсоздания русинской государственности», проголошено
створення «государственной исполнительной власти (из 50 чел., согласно
согласованных списков: 25 от НРРЗ (Народної Ради русинів Закарпаття. – Авт.) и
25 от Сойма ПР» (Сойма підкарпатських русинів. – Авт.). А ще конгрес оголосив
«благодарность временному правительству Подкарпатской Руси и членам
правительства, претерпевших гонения и репрессии от украинских властей и
спецслужб» (?! – Авт.) та визнав «Жупана Е. Е., Левовича Л. В., Туряницю И. М.,
Чория Ю. С., Кеминя М. Ф., Сочку-Боржавина В., Алмашия М. И., о. Димитрия
Сидора (православный), о. Стефана Сюч (греко-католик), Онисько А. Д.
почетными гражданами Подкарпатской Руси с врученим им соответствующих
Легитимаций».(16) «Исполнительную власть», як стало відомо нещодавно, очолив
Петро Гецко.
Матеріали конгресів підкарпатських русинів мають пропагандистський
політично-провокаційний характер, що засвідчують:
– безпідставні твердження про «українську окупацію Закарпаття»,
звинувачення чинної влади України в «геноциді русинів в Україні», завдання
незалежною Україною «збитків» русинам в розмірі «понад 20 млрд. $ США»;
– свідома фальсифікація історії Закарпаття, зокрема,
а) безпідставні твердження про автономний статус Підкарпатської Русі в
складі Чехословаччини, хоча такий статус Підкарпатська Русь отримала лише в
листопаді 1938 року, незадовго до розпаду Чехословаччини, а до того часу
русини/українці мали лише культурну, а не політичну автономію;
б) кон’юнктурне «забуття» й ігнорування історичного факту виборів до Сейму
краю (лютий 1939 р.) та проголошення ним незалежної, хоча й короткочасної,
Карпатської України (березень 1939 р.), ухвалені Сеймом українофільські рішення
(назва держави, герб, гімн, державна мова);
в) намагання спекулятивної гри результатами обласного референдуму 1991
року про статус краю в складі України, під час підготовки та проведення якого
самі поняття «русин» («карпаторусин») навіть не згадувалися;
г) довільне спекулятивне трактування змісту (суті) запитання обласного
референдуму 1 грудня 1991 року. Цілком очевидно, що в запитанні йшлося про
статус Закарпаття як суб’єкта адміністративно-територіального устрою України,
щоб Закарпаття «не входило у будь-які інші адміністративно-територіальні
утворення», скажімо, до складу Львівського регіону. Автори ж «Меморандуму…»
намагаються переконати громадськість, що закарпатці 1 грудня 1991-го
проголосували за статус Закарпаття як суб’єкта міжнародного права;
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– намагання групи екстремістів монополізувати право представляти,
причому, і за межами України, весь поліетнічний закарпатський соціум,
проголошення цією групою утворення «государственной исполнительной власти …
согласно согласованных списков: 25 от НРРЗ и 25 от Сойма ПР», видача ними
закарпатцям своєрідних паспортів, так званих легітимацій;
– намагання тих самих екстремістів апелювати до Російської Федерації, від
якої вони отримують «спонсорську» допомогу, Європейського Союзу й
міжнародних організацій щодо захисту русинів на «території русинів на південь
від Карпат».
Ось із таким набором теоретичних викладок і пропозицією практичних дій
апелюють до закарпатців лідери й активісти окремих русинських об’єднань.
Аналізуючи їх, переконуєшся, що вони не мають нічого спільного з життєвими
інтересами слов’ян – автохтонів краю, із збереженням їхньої самобутності,
духовної й матеріальної культури, яка возвеличує їх і водночас збагачує
українську культуру. Провідники неорусинства, сучасні лжебудителі діють на
догоду зацікавленим у дестабілізації ситуації в Україні силам, не забуваючи при
цьому про реалізацію власних амбіцій та інтересів. Зайвий раз переконує в цьому
й опублікована в інтернет-виданні заява «Про повноє нидовіріє П. Р. Магочію»18.
Із нею виступило Товариство істинних русинів. Автори заяви, зокрема, пишуть,
що «від самого 1989 року П. Р. Магочі безсовісно кожну, якнайменшу, так і
найбільшу фінансову і матеріальну допомогу русинської діаспори світу
використовував сам для себе, а для русинів Підкарпаття давав тільки те, що
зубаті професори Ужгорода могли від нього, як вовки, відгризти. Але Магочі сам
хороший вовк – за ці 14 років за допомогою професоріів Івана Туряниці, Івана
Кривського, Івана Попа та інших загриз у русинстві Підкарпаття більш
ініціативних талантів і залишився сам з такими як він вовками: Сидором,
Шаргом, Алмашійом, які ні на яку нормальну роботу серед русинів не
налаштовані, та й не думають про неї». Оце так! Адже місяцем раніше Другий
Європейський конгрес русинів визнав окремих зі згаданих «діячів» «почетными
гражданами Подкарпатской Руси». Мабуть, тому «істинні» русини й закликають:
«…хто хоче допомагати нам, чесним русинам задушеного Україною Підкарпаття,
хай виходить на зв’язок просто з нами». У цьому зв’язку простому краянинові,
певно, не байдуже, хто ж прийде на зміну «істинним», «чесним» русинам, якщо й
вони виявляться «вовками»? На це запитання мають дати відповідь
українці/русини Закарпаття. Їхня доля у їхніх руках.
Коли запропоновану читачеві статтю було вже завершено, інтернет-видання
принесли інформацію про проголошення на сході країни «Донецької Федеративної
Республіки» – «суверенного русского федеративного государства». «Активісти»
цього утворення «вместе с Международным русским фронтом» вважають його
правонаступницею Донецько-Криворізької Республіки (1918–1919 рр.), твердять
про «українську окупацію» й висловлюють бажання «возз’єднатися» з Російською
Федерацією. Мимоволі напрошуються певні антиукраїнські аналогії закордонної
режесури. Чи не так, читачу?
------------------------------
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І НАОСТАНОК…
ВІКТОРИНА "ЛЕМКІВСЬКІ МІСЦЯ ЛЬВОВА"
1. Який пам’ятник у м. Львові було відкрито у першу річницю незалежності
України 24 серпня 1992 року?
2. Хто з відомих лемківських письменників народився у с. Новиця?
3. Ким був Модест Менцинський:
a. митрополитом;
b. оперним співаком;
c. художником;
d. скульптором?
4. Хто сидить поруч пам'ятника Никифора Дровняка у Львові:
a. Собака
b. Кіт
c. Никифор сидить сам
5. Хто є автором праці «Ілюстрована історія Лемківщини»?
6. Що спільного між пам’ятником Тараса Шевченка та пам’ятником «Охоронцям
української державності», що знаходяться у Львові?
7. Як називалася перша жіноча організація в Галичині?
8. Ім’я яких святих носить Лемківська церква у Львові?
a. Петра і Павла
b. Володимира і Ольги
c. Бориса і Гліба
9. Де у Львові знаходиться книгарня імені Б.-І. Антонича?
10. Біля пам’ятника Тараса Шевченка стоїть стела:
a. Національного відродження
b. Державного відродження
c. Душевного відродження
11. Хто був головним редактором Енциклопедії українознавства та праці
«Географія українських та суміжних земель»?
12. Кого зображає пам’ятник «Охоронцям української державності»?
13. Отець Дмитро Блажейовський займався:
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a. Вишиванням ікон
b. Малюванням ікон
c. Різьбою ікон
14. Де у Львові знаходиться Музей вишитих ікон?
15. З якого села на Лемківщині походить родина Модеста Менцинського –
відомого оперного співака?
16. Хто є ініціатором створення Музею лемківської різьби і писанок імені Б.-І.
Антонича у м. Львові?
17.

Чотири сестри: Даниїла, Марія, Ніна і Зеновія співали разом у колективі:
a. Сестри Бойки
b. Сестри Лемки
c. Сестри Байко

18. За адресою вул. Руська, 18 у міжвоєнний час знаходилася редакція газети:
a. "Я лемко"
b. "Ми лемки"
c. "Наш лемко".
19. У якому закладі навчався Михайло Вербицький:
a. Львівському університеті
b. Львівській консерваторії
c. Львівській духовній семінарії?
20. Юрій
a.
b.
c.

Змієборець авторства братів Сухорських тримає в руці:
Меч
Спис
Жезл

21. Никифор Дровняк був художником:
a. Кубістом
b. Модерністом
c. Примітивістом.
22. Коли у Львові було відкрито пам’ятник відомому художнику Никифорові
Дровняку?
23. Хто є автором проекту храму Володимира і Ольги, що знаходиться на вул.
Симоненка у місті Львові?
Відповіді будуть опубліковані в наступному номері Вісника

