
 



Чим же ми так завинили перед Богом? 
Чому було потрібно виганяти українців із їх етнічних земель? 
Чому було потрібно знущатися з нашого права бути самими собою? 

 
66 років тому 28 квітня 
розпочалася злочинна 
Акція Вісла, депортація 
понад 140 тисяч 
українців (в переважній 
більшості лемків) з їх 
етнічних земель на 
території сучасної 
Польщі. Тисячі потрапили 
до табору Явожно. 
Сотні людей загинули. 
Поламані долі, 
покалічені душі, і вічна 
рана у серці та душі. Але 
цього дня ми 
вшановуємо пам'ять 
також понад 500 000 
жертв інших депортацій 
українців з їх етнічних 

земель у Польщі, що розпочалися ще 1944 року і тривали по початку 1950-х рр.  
Але не дарма цьогоріч за сумною датою річниці Акції Вісла іде слідом день 

радісний – Великдень! Наша лемківська громада, не зважаючи ні на що, таки 
відродилася. Відродилася по всьому світу, і тепер міцно крокує вперед. Багато 
роботи треба ще зробити – спільним зусиллям маємо вимагати засудження 
депортації українців на міжнародному рівні – оскільки це був злочин навіть не 
стільки проти самих українців – це злочин проти Людини, і невизнання цього 
злочину суперечить усім засадам моральності, демократичності, т.зв. 
європейськості.  

Як можемо цього досягнути? Знаю, що люди, які безпосередньо пережили 
цю трагедію поступово відходять, тому всі решта мають активізувати: треба 
записувати на відео, аудіо, та навіть на папері спогади про ті часи, маємо при 
найменшій можливості поширювати інформацію про нашу трагедію – бо багато 
людей просто не уявляє, що таке могло статися. І головне – маємо працювати 
спільно: спільно в своїй громаді, і спільно з іншими товариствами депортованих, 
оскільки чим нас буде більше, тим сильнішим буде наш голос. 

Ми пам’ятаємо, що трапилося. Ми не забудемо! І будемо боротися за 
засудження цього злочину на міжнародному рівні. А Воскресіння Господнє надає 
нам віри і сили!!! 

 

Софія Федина 
Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань
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ОЛЕГ ПАНЬКЕВИЧ: "ПОЛЬЩА ПОВИННА ВИЗНАТИ АКЦІЮ "ВІСЛА" 

ЕТНОЦИДОМ УКРАЇНЦІВ" 
  

За 66 років, які минають від 
початку операції "Вісла", з 
боку польської влади не 
прозвучало її офіційне 
засудження. Водночас 
сучасні українсько-польські 
відносини тільки виграли 
би від такого кроку. Про це 
заявив народний депутат 
України, заступник Голови 
ВО "Свобода" Олег 
Панькевич. 

"У 66-ту річницю початку операції "Вісла" депортовані та їхні нащадки 
збиратимуться на молитву та віча, щоби вшанувати 150 тисяч українців, які 
стали жертвами етноциду. Їх позбавили рідного дому тільки за те, що вони були 
українцями. Ще близько 4 тисяч осіб, зокрема дітей, відправили в 
концентраційний табір в м. Явожно, а декілька тисяч мирних жителів було 
знищено за участи представників офіційної влади. Досі польська держава та 
суспільство належно не засудили акцію "Вісла". 

Саме українці в польській державі стали єдиними у Європі 40-х років 
минулого століття жертвами тотальної депортації. За це відповідальний не тільки 
польський комуністичний уряд, це стало продовженням окупаційної політики, яку 
впродовж кількох століть Польща провадила щодо українців. У зв'язку з 
депортацією жодних протестів з боку польської громадськості не було. Не було 
навіть співчуття від римо-католицької церкви. Усе це, а також те, що відбувається 
в Польщі у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці Волинської трагедії – заперечення 
права окупованої нації на боротьбу за свою незалежність – має ознаки ксенофобії 
та шовінізму, які продовжують впливати на польське суспільство. 

Один із аргументів проти офіційного засудження депортації – це те, що 
українці претендуватимуть на відшкодування збитків. Навряд чи матеріальний 
зиск – це те, чого найбільше прагнуть переселенці та їхні родини, хоча і такий 
жест був би доречним і виправданим. Однак найважливіше – це моральна 
реабілітація тих, хто став жертвою застосування тоталітарного принципу 
"колективної відповідальності", з яким не може погоджуватися сучасне 
суспільство, яке має прагнути рівноправного діалогу з українцями. А такий діалог 
є надзвичайно важливим у наш час. 

У світлі сучасних українсько-польських відносин, які однозначно мають бути 
добросусідськими, дуже важливо, аби польська влада виявила політичну і 
державницьку мудрість і визнала операцію "Вісла" злочинною. Українсько-



польські відносини тільки виграли би від такого кроку", – наголосив Олег 
Панькевич. 

Народний депутат від ВО "Свобода" також наголосив, що українська влада 
мала би належно, на державному рівні, вшановувати пам'ять про цю трагічну 
сторінку нашої історії. "Однак немає ані належної інформаційної політики, ані 
гідного вшанування постраждалих унаслідок операції "Вісла". Держава повинна 
подбати про фінансування тематичних фільмів і програм, науково-популярних 
видань українською та іноземними мовами для України, Польщі, країн Європи та 
Америки. Держава також мала би офіційно звернутися до РП із закликом 
засудити операцію "Вісла", – зазначив свободівець - народний депутат України. 
 
 
 

ДЕПОРТОВАНІ УКРАЇНЦІ СПОДІВАЮТЬСЯ, ЩО СЕЙМ ПОЛЬЩІ 

ПРИЙМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАСУДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЇ "ВІСЛА" 

28 квітня - 66-ті роковини депортаційної акції «Вісла». Про акцію та її 
оцінку в українській та польській політиці розмовляємо з головою 

Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння» Володимиром 
Середою. 

Акція «Вісла» вчинена у 
1947 році польським 
комуністичним режимом 
стосовно українців, які 
проживали на своїх 
прабатьківських землях. 
Нині ця територія 
належить Південно-
Східній Польщі. 
Формальним приводом 
для її здійснення була 
необхідність очистити ці 
землі від решток 
українського населення. 
Це вважалося вимушеним 
кроком для ліквідації 
збройної діяльності УПА 
на цих теренах. 

Насправді, ця теза абсолютно не витримує елементарної критики, бо у 1947 році 
УПА на теренах Південно-Східної Польщі, тобто у Надсянні, Західній Бойківщині, 
Лемківщині, Холмщині не представляла вже жодної реальної загрози для 
існуючого тоталітарного режиму . 

Зараз уже не є таємницею, бо всі документи найвищих партійних і 
державних органів тодішньої комуністичної Польщі відкриті для загального 



користування. Мета «Вісли» – «остаточно розв’язати українську проблему в 
Польщі», переселивши, депортувавши українців на понімецькі землі, максимально 
їх там розпорошити, «де вони швидко засимілюються». 

Акція «Вісла» була не просто етнічною чисткою чи депортацією. Вона 
супроводжувалася жорстокими репресивними заходами. Зокрема, на рахунку 
акції – концтабір в Явожно. Це надзвичайно жорстокий концтабір, колишня філія 
нацистського концтабору в Освєнцімі. Там загинуло від тортур, хвороб, голоду та 
антисанітарії 162 українці. Усього через нього пройшло 3 936 українців, виключно 
за підозрою, без жодних правових підстав. 

Другий репресивний момент – це діяльність військового суду, так званої 
оперативної групи «Вісла». Лише протягом чотирьох місяців діяльності цього суду у 
1947 році було винесено понад 160 смертних вироків. 
 

Яке ставлення теперішньої влади Республіки Польща до акції «Вісла»? 

Сучасний Сейм мав би дати оцінку цим подіям. Але, на жаль, цього не 
сталося. Здавалося, що у минулому році нарешті буде поставлено крапку у цих 
питаннях. І справді, комісія національних і етнічних меншин Сейму Республіки 
Польща підготувала дуже виважену ухвалу, яку передбачалося розглянути з метою 
ухвалення на пленарному засіданні Сейму на початку січня 2013 року. 
Підкреслюю, що проект цієї ухвали був дуже виважений. Акція «Вісла» 
оцінювалася як така, що була проведена на засаді колективної відповідальності, 
на засаді, яку сповідували тоталітарні режими – нацистський, сталінський, а 
також із грубими порушеннями основних прав людини. 

Однак на адресу керівництва Сейму, Президента Республіки Польща 
Броніслава Коморовського пішли один за одним звернення, протести від 
різноманітних так званих кресових, ветеранських організацій Польщі, які 
категорично виступали проти розгляду цього питання на Сеймі з метою 
засудження акції «Вісла», пов’язавши безпосередньо з подіями на Волині, які вони 
вважають геноцидом з боку ОУН - УПА проти невинного польського населення. 
Прикро, але до цієї позиції скотилися і певні політичні сили, політичні партії у 
Польщі. Це, зокрема, найбільша опозиційна партія «Право і справедливість», яку 
очолює Ярослав Качинський, також партія ПСЛ (селянська). Таким чином, 
передбачуваний на 3 січня 2013 року розгляд цього питання на засіданні Сейму 
його керівництво несподівано зняло розгляду. Тобто Сейм Польщі і далі 
знаходитися під магією впливу радикальних антиукраїнських різних кресових 
організацій. 

Нині акція «Вісла» відійшла в тінь політичного життя Польщі, бо її заступили 
волинські події. Знову ж таки, це питання абсолютно з точки зору історичної 
правди надумане, бо кваліфікувати Волинську трагедію, в якій гинули і невинні 
поляки, і невинні українці, як геноцид польського населення, вчинений 
українськими націоналістами, абсолютно безпідставно з точки зору документів. 

 

Що ж було далі, після того, як Сейм зняв із розгляду питання про 
акцію «Вісла»? 



Другий конгрес українців у Польщі (відбувся у Перемишлі 28 - 29 квітня 
2012 року, якраз у 65-ті роковини тих днів, коли розпочалася акція «Вісла») 
засуджуючи акцію, вказав на її правову нелегітимність. Це дуже суттєвий момент. 
Акція «Вісла» була здійснена без належних навіть тоді правових підстав 
тодішнього тоталітарного режиму, бо документи на її проведення були прийняті 
Політбюро Центрального комітету польської робітничої партії і так званою 
Президією ради міністрів, тобто органами, які не були конституційно 
уповноважені, за тодішніми законами, проводити такі акції. Отож, по-перше, це 
була злочинна за своєю політичною і кінцевою метою акція, і по-друге, вона була 
нелегальна з точки зору навіть тодішнього законодавства. Тим не менше, вона 
поки що не знайшла належної оцінки у польському Сеймі. 

Наші суспільно-культурні товариства, Об’єднання товариств депортованих 
українців «Закерзоння» звернулися до Маршалка Сейму Республіки Польща Єви 
Копач. У своєму зверненні ми дали цим подіям оцінку, яка абсолютно співпадає з 
позицією української національної меншини у Польщі. Зокрема, ми вказали на 
злочинний і репресивний характер акції «Вісла», на її нелегітимність, а також на 
неможливість та безпідставність узалежнювати вирішення питання про оцінку 
акції «Вісла» від потрібної польським антиукраїнським силам оцінки подій на 
Волині. 

 

Отож, 28 квітня - 66-ті роковини. Які Ваші очікування напередодні 
цієї дати? 

Перш за все, ми сподіваємося, що Сейм знайде у собі державну політичну 
відвагу повернутися до цього питання. Ми надіємося, на цьому наголошуємо у 
своєму листі до Сейму, бо сповідувати політику подвійних стандартів у наш час, а 
тим більше дотримуватися певних фальшивих оцінок – неприйнятно. Ми, 
депортовані українці, як ніхто, зацікавлені в належній виваженій спокійній оцінці 
цих подій, оскільки жертвами депортації «Вісла» стали наші односельці, близькі, 
родичі. Безперечно, ми та українська громада в Польщі не осуджуємо сучасне 
покоління поляків, сучасну демократичну Польщу. Але, з другого боку, для нас 
абсолютно незрозуміло, чому сучасна демократична Польща неспроможна своїм 
Сеймом дати належну оцінку цій акції. 

Ми будемо у Львові, в Україні, нашими силами, де є організовані товариства 
депортованих українців «Надсяння», «Холмщина», «Лемківщина», «Любачівщина» 
проводити низку заходів, щоб нагадувати нашому суспільству, що ця рана ще не 
загоєна і вимагає належної, виваженої та скерованої на поєднання оцінки. 

  

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЕТНІЧНИХ 
МЕНШИН ПОЛЬСЬКОГО СЕЙМУ  

18 квітня 2013 року відбулося незвичне засідання сеймової комісії з питань 
Національних та етнічних меншин – до участі були запрошені гості – 
представники молодіжних організацій національних та етнічних меншин. 
Представники організацій білоруської, лемківської, караїмської, німецької, 
російської та української громад презентували свій доробок, діяльність своїх 



організацій та коротко зазначили проблеми, які стосуються їх спільнот та 
організацій. Представники Фундації Освіта для Демократії та Об’єднання 
українців у Польщі презентували ідею проекту: «Локально активні меншини» -  і 
запросили всіх присутніх до участі, а депутатів та представників Комісії – до 
участі у підсумковій конференції. 

 

 
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ПЕРЕЙМАЄТЬСЯ СПРАВАМИ УКРАЇНЦІВ У 

ПОЛЬЩІ 
 

На офіційному сайті Європейської комісії є сторінка, присвячена питанням 
українців в Польщі.  

Європейська Комісія вбачає два важливих питання, які би мали вирішити 
українці в Польщі:  
- об’єднати українські організації, незважаючи на їх географічну  розпорошеність;  
- українці і русини/лемки повинні об’єднатися заради того, щоб передати 
наступному поколінню свою мову, незважаючи на очевидні етнічні і релігійні 
відмінності (українці в Польщі, як правило, - греко-католики, а рутени (русини) - 
православні). Ці відмінності відображаються у локальних дискусіях, але згодом 
можуть перейти і на національний рівень, якщо етнічне питання буде взяте за 
основу.  

Цікаво, що Європа офіційно визнає лемків і русинів за українців.  
 
Джерело: http://ec.europa.eu/languages/euromosaic/pol6_en.htm 
 
 
ПРОЕКТ УХВАЛИ ПОЛЬСЬКОГО СЕЙМУ ВИКЛИКАВ ЗАНЕПОКОЄННЯ В 

УКРАЇНЦІВ 
 

У Львівській обласній раді відбувся круглий стіл на тему: „Українсько-
польські відносини 30-40-х років ХХ століття та річниця Волинських подій”. У 
ньому взяли участь голова обласної ради Петро Колодій, народні депутати України 
Олег Панькевич та Анатолій Вітів, науковці-історики з Галичини та Волині, 
зокрема Руслан Забілий, Богдан Гудь, Микола Посівнич, Євген Перепічка, голова 
СФУЛО Софія Федина, голова ЛОО ВУТЛ Лемківщина Степан Майкович, голова 
Фундації Дослідження Лемківщини Петро Гандяк, керівники низки громадських 
організацій, депутати Львівської обласної ради V та VI скликання, депутати 
Львівської та Луцької міських рад. 

Приводом для зібрання стала реєстрація 11 квітня 2013 року проекту ухвали 
сейму Польщі про визнання ОУН та УПА злочинними організаціями, які вчинили 
геноцид щодо польського населення так званих "Східних Кресів" у 1939-1947 рр. 

Учасники круглого столу вирішили підготувати звернення до Президента 
України, Кабінету Міністрів України та Міністерства закордонних справ з 
вимогою дати належну оцінку згаданого проекту ухвали сейму і засудити політику 
конфронтації та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. 



НАШІ ЛЮДИ 

 
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦІЙ У ЛЬВОВІ 

 

29 квітня 2013 року у Львові відбулося вшанування пам’яті жертв 
депортацій українців із їх етнічних земель у Польщі. В заході взяли участь голова 
об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння» Володимир Середа, 
голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань Софія Федина, 
голова ЛОО ВУТЛ Лемківщина Степан Майкович, голова Фундації дослідження 
Лемківщини Петро Гандяк, представники товариств Надсяння, Холмщина, 
Любачівщина, Лемківщина, та небайдужі львів’яни. 
 Нагадаємо, що 28 квітня 1947 року розпочалися злочинні дії в рамках Акції 
«Вісла» - депортації українців з їх етнічних земель у Польщі на Північ та Захід 
Польщі, в результаті чого понад 140 000 людей втратили свої домівки, а в 
результаті свою культуру, історію, ґрунт під ногами. Тисячі були ув’язнені у таборі 
Явожно. Проте Акція Вісла це був лишень завершальний етап масових депортацій, 
насильних переселень українців, що почалися ще в 1944 р. Кількість прямих 
жертв депортації оцінюється числами понад 700 000. Непрямі наслідки 
депортацій ми відчуваємо по сьогоднішній день. 
 
   

РІЧНИЦЯ АКЦІЇ ВІСЛА У ТОРОНТО 
Захід, присвячений 66-ій річниці початку трагічної Акції Вісла, розпочався з 

перегляду слайдів з фото з Лемківщини та Надсяння. На фотографіях було 
відображене життя українців до початку Акції Вісла, могили предків, що 
залишилися на цвинтарі с. Молодич, парафії у Надсянню, багатство української 



культури: гагілки під церквою, люди у вишиванках, хори, драматичні гуртки, 
(життя Українців, як воно було до депортації).  

Після цього відбула презентація Фільму Андрія Ротка «І сні, і наяву, Пантна», 
а далі люди почали ділитися своїми спогадами та переживаннями. 

Пан Іван Рйопка, виголосив вірш, котрий він написав про 
Акцію Вісла. Він народився 1925 р. у с. Вислок, друге село 
від Команчі. 1947 р. під час Акції Вісла польське військо 
виселило людей з того села, село спалили і при тім забиті 
були кілька людей.  

З розповіді пана Івана: "В 1947 році, як сонце 
зійшло, то Лемківщина в огні палала і тліла від польської 
Акції Вісла. Скрізь по селах шибениці, навішано трупів, по 
дорогах на розп’яття, ревуть собаки, ворони і ніхто не 
боронить. Діти коти собаки остались нікому. Отаке то 
лихо було по всій Лемківщині - гірше пекла. І чого? За що 
люде гинуть? Тільки б жити та брататись. Ні не вміли, не 
хотіли, треба крові, треба крові. Бо на дворі є, в коморі є, і 

весело в хаті. Треба вбити. Треба вбити, треба вбити. Треба хату му спалити. 
Надумали - зробили. Діти сироти остались в сльозах росли, у сльозах виростали. І 
муки за муки. Ох серце болить, як згадаєш. " 
 

Андрій Ротко, автор 
фільму «І сні, і наяву, Пантна», 
розповів про історію жителів 
Лемківщини, на прикладі 
рідного села Пантна. Автор 
фільму показав події від 
Першої Світової Війни до Акції 
Вісла і після до сучасного часу, 
коли деякі Лемки повернулися 
до с. Пантна. У фільмі є 20 
хвилин спогадів, очевидців 
Акції Вісла, між ними спогади 
пані Параскевії Грицай, тітки 
Андрія і жительки села Пантна, 
котра тепер мешкає в м. Торонто у Канаді.   

В Україні заплановано прем’єру у Львові восени 2013 р. 
66 років опісля  проведення Акції 

Вісла на лицях людей, котрі оглядали 
фільм, можна було побачити, що ця 
тема є для них і далі дуже болюча і 
емоційна. Присутні були з різних 
околиць т. з. Закерзоння, включно з  
Лемківщини, Бойківщини, Надсяння, 
Холмщини і Підляшшя. 
 



Також до річниці Акції Вісла була проведена виставка проектів:  
- Богдана Гука "Карта Пам'яті Закерзоння", тобто зібрання спогадів жителів 

1,000 сіл на етнічно чищені території котру звуть Закерзоння - околиць  
Лемківщини, Бойківщинu, Надсяння, Холмщинu і Підляшшя.  

- Виставка Романа Крика «Живі долі»   
- Виставка Фундації «Могили Закерзоння», яку підготував Богдан Шевчик.  

Організації також мали виставку книжок про Акцію Вісла, включно з книжкою 
Євгена Місила. 

Марійка Дубик 
Голова Об'єднання Українців Закерзоння 

 

В УКРАЇНІ РЕАБІЛІТОВАНО ВИЗНАЧНОГО ЛЕМКІВСЬКОГО ВЧЕНОГО 
До 90-ліття з дня народження Ореста Зілинського 

 Ім’я лемківського літературознавця 
та фольклориста Ореста Зілинського 
(1923-1976) призабуте не лише в Україні, 
але й на його рідній Лемківщині. Тож 
пригадаймо його з нагоди 90-ліття від 
його народження. 
 Орест Зілинський народився 12 
квітня 1923 року в лемківському селі 
Красна, як єдиний син професора 
Ягелонського університету в Кракові 
Івана Зілинського (1879-1952) та дочки 
краснянського священика Юлії 
Прислопської. Від студентських років він 
жив і працював у Чехії. 
 Після закінчення трьох празьких 
університетів (Українського, Німецького 
та Карлового) він десять років працював 
в Університеті ім. Палацького в 

Оломоуці, а від 1958 року до передчасної смерті 1976 року – в Чехословацькій 
академії наук в Празі, де мав сприятливі умови для наукової роботи. За 18 років 
праці в гуманітарних інститутах ЧСАН він опублікував понад 200 наукових праць, 
підготував до друку  кільканадцять книжкових перекладів з української на чеську 
мову, видав бібліографічний покажчик „Стоп’ятдесять років чесько-українських 
літературних взаємин” (Прага, 1968; понад 8000 позицій) тощо. Чехословацьку 
україністику він репрезентував на багатьох міжнародних конгресах, 
конференціях та симпозіумах.  



В літературознавстві О. Зілинський зосереджував основну увагу на 
українських письменників „розстріляного відродження”, письменників празької 
літературної школи, Богдана Ігоря Антонича та шістдесятників.  

У фольклористиці – на українсько-слов’янські взаємини в обрядових іграх, 
думах, баладах, та на нові напрями в європейській 
фольклористиці. Чимало уваги він присвячував 
дослідженню фольклору рідної Лемківщини та 
Пряшівщині. Вже в 1952 році для новозаснованих 
українських шкіл Пряшівщини він видав 
„Хрестоматію української літератури ХІХ ст.” та 
„Хрестоматію української радянської літератури”, а 
в 1968 році під редакцією О.Зілинського вийшла 
колективна монографія „Література чехословацьких 
українців – 1945-1967”. 
 Його погляди не завжди співпадали з 
офіційними поглядами радянських україністів, тому 
від 1965 року для нього доступ до української 
радянської преси був герметично закритим. 
  В другій половині 60-х років, головними 
трибунами для українських праць О. Зілинського були пряшівські періодичні 
видання „Дукля” та „Науковий збірник Музею української культури в Свиднику”. 
Продовжував 
друкуватися і на сторінках варшавського „Нашого слова” та „Нашої культури”.  
 На VI світовому з’їзді славістів у Празі в серпні 1968 року О. Зілинський 
запропонував заснувати Міжнародну асоціацію україністів. Проти його пропозиції 
рішуче виступили керівники української радянської делегації. В тому ж 1968 році 
він ще встиг видати спеціальний „чеський” номер „Дуклі”, до якого залучив твори 
30 чеських дисидентів у перекладі українською мовою. Ввіз цього номера в 
Україну був суворо заборонений. 
 Після 1968 року припинилася співпраця О. Зілинського з Пряшівщиною. 
Його „Антологію української лірики”, що 
містила вірші 172 поетів і була ухвалена 
до друку, було викреслено з 
видавничого плану, а вже заверстану 
збірку „Українські народні балади східної 
Словаччини” (635 сторінок) – фізично 
знищено. 
 19 липня 1976 року мертве тіло О. 
Зілинського було знайдене в лісі над 
водоймищем Земплінська Ширава в 
окрузі Михайлівці. Лікарська експертиза 
встановила смерть від паралізу серця 17 
липня 1976 року. Похоронено його на 
цвинтарі м. Свидник у Східній Словаччині. Некрологи про його смерть появилися 
в численних часописах. І Чеська і Словацька академії наук посмертно видали його 
наукові монографії . В США до 60-ліття з дня народження О. Зілинського 



появилася окрема книжка автора цих рядків „Науковець з душею поета” (С. 
Баунд-Брук 1983). Україна про нього завзято мовчала. Цю мовчанку остаточно 
було подолано лише 2013 року. 
 З нагоди 90-ліття з дня народження О. Зілинського в Києві було видано 
„Літературні праці” О. Зілинського (672 с. – 74 праці) та його „Вибрані праці з 
фольклористики” у двох книгах (842 с. – 54 праці). Такої пошани досі в Україні не 
дісталося жодному лемківському вченому. 

 На міжнародному симпозіумі в 
Празі „Внесок Ореста Зілинського в 
дослідження чесько-українських взаємин 
в літературознавстві і 
фольклористиці” 21 березня 2013 року з 
доповідями про О. Зілинського  
виступило вісім провідних науковців 
України: Алла Атаманенко, Ольга Бенч, 
Лариса Вахніна, Іван Драч, Микола 
Жулинський, Роман Лубківський, 
Ростислав Радишевський та Ганна 
Скрипник. Всі вони високо оцінили 
наукову спадщину вченого. 

 В Києві ще цього року буде видано матеріали празького симпозіуму та 
найвизначнішу працю О. Зілинського – „Українські балади Східної Словаччини”. 
 Якщо все це буде реалізовано, потім 2013 рік сміло можна буде назвати 
„Роком Ореста Зілинського в Україні”. 

15.04.2013.                                                                          
  Микола Мушинка 

 

«НАШ ЛЕМКО» ТА «УКРАЇНСЬКИЙ 
БЕСКИД» ВІДТЕПЕР У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ 

Наукова бібліотека Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
запустила новий електронний ресурс 
україномовних періодичних видань, які виходили 
у Галичині у першій половині XX століття. 

Це база даних оцифрованих газет, часописів 
та журналів, які знаходяться у фондах бібліотеки, і 
тепер доступні кожному через мережу інтернет. 

На даний момент в електронному архіві 
розміщено 13 найменувань періодичних видань: 
газети «Батьківщина», «Волинське слово», «Голос з-
над Буга», «Діло», «Думка», «Мета», «Надсянська 
земля», «Неділя», «Свобода», «Українське слово» і 
журнал «Говерля». 



Поміж них також є два лемківські видання: часопис «Наш Лемко», який 
виходив у 1934-1939 у Львові та газета «Український Бескид», яка у 1930-1939 
роках видавалась у Перемишлі. На даний момент доступні усі наявні номери 1938 
та 1939 року. 

Даний архів періодичних видань у процесі наповнення і постійно 
поповняється. 

Нагадаємо, раніше Центр дослідження визвольного руху спільно з Науковою 
бібліотекою Львівського національного університету імені Івана Франка створили 
Електронний архів визвольного руху. 
Читати: 
часопис «Наш Лемко»-  
http://periodic.franko.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=5 
 
газету «Український Бескид» 
http://periodic.franko.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=5 
 
Довідка: 
“Наш Лемко” – лемківський часопис, який видавався у Львові з 1 січня 1934 до 1 
вересня 1939 року, українською мовою та лемківською говіркою. Виходив двічі на 
місяць – кожного 1-го та 15-го числа місяця. Всього у світ вийшло 137 номерів. 
Головним редактором “Нашого Лемка” був публіцист та журналіст лемко Юліан 
Тарнович-Бескид (1903-1977). 
 
“Український Бескид” – українська щотижнева газета, яка видавалась з 1930 по 
1939 роки Перемишльською Єпархією під патронатом єпископа УГКЦ лемка 
Йосафата Коциловського (1876-1947). Газета виходила українською мовою, 
проповідувала християнську мораль, а значна частину матеріалу була присвячена 
лемківській тематиці. 

Автор Тарас РАДЬ 
 

V ЮВІЛЕЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ЛЕМКІВСЬКА ПИСАНКА» У 
ЛЬВОВІ 

Символом життя є писанка моя, 
Вірою в безсмертя, що зійшла з небес. 

Вдячний буду Богу за життя і я, 
Славмо Бога! Наш Христос Воскрес! 

“Славень Лемківській Писанці”, сл. Богдан 
Пастух 

 
З 26 по 28 квітня цього року у Львові відбувався V 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс «ЛЕМКІВСЬКА 
ПИСАНКА». Організатором Фестивалю традиційно 

були львівська Дитяча школа народних мистецтв, Фундація дослідження 
Лемківщини (Львів) та Львівське обласне товариство “Лемківщина”. Цьогорічний 



“Писанка” була ювілейною і запам’ятається її учасникам та гостям надзвичайно 
насиченою програмою. 

Розпочався Фестиваль у п’ятницю в Українському Католицькому 
Університеті. Там, ще до офіційного відкриття “Лемківської Писанки”, студентська 
молодь отримала можливість вперше познайомитись з самобутньою традицією 
розпису лемківської писанки, а також спробувати власні сили під час майстер-
класу. 

У суботу Фестиваль продовжився у Дитячій школі народних мистецтв, де 
відбувалась його офіційна та 
конкурсна частина. Десятки 
майстер-класів писанкарів з 
усієї України – Львівщини, 
Тернопільщини, Івано-
Франківщини, Полтавщини, 
Черкащини, а також гості з 
Польщі та Словаччини – 
ділилися досвідом один з 
одним та навчали усіх 
охочих основ мистецтва 
малювання лемківської 
писанки. 

Школу оповив запах 
топленого воску, а класи 

заполонили натовпи охочих людей, молодших і старших, досвідчених і не дуже. 
Проте основну частину аудиторії становили гості, які побачили процес розпису 
лемківської писанки вперше. Кожен, хто узяв до рук писачок, отримав змогу 
торкнутися сакраментального усесвіту лемків, які передають традиційні символи 
лемківської писанки – сонце, 
звізда, квітка, дерево, вода, 
ластівка, бджола, колосок, сніп, 
риба, павук, – які виринають на 
яйці з під нанесених воском 
крапок та ком. 

Координатори конкурсної 
програми “Лемківської Писанки” 
були Галина Вихованська та 
Лілея Квасниця-Амбіцька, а 
кураторами – Марія Янко, 
Соломія Сенчик, Софія Канас, 
Володимира Гурська. 

У цей же день відбувся 
круглий стіл на тему «Народні 
традиції та звичаї лемків, їх 
розвиток у сучасній культурі та побуті». Він став майданчиком, на якому майстри-
писанкарі ділилися досвідом та думками про багатогранну традицію української 



писанки, різнопланові техніки виконання, обговорили особливості орнаментики 
лемківської писанки, а також плани на майбутнє. 

У завершальний недільний день “Лемківської Писанки” учасники Фестивалю 
взяли участь у спільній молитві на Богослужінні у Лемківській церкві в 
Шевченківському гаю. Після цього відбулося відкриття виставки «Намалюй мі 
писаночку» і вручення дипломів учасникам фестивалю у Львівському музеї 
етнографії і художніх промислів. 

 
 

ЛЕМКИ У БРОШНЕВІ РОЗПИСУВАЛИ ПИСАНКИ ЦІЛИМИ РОДИНАМИ. 
У бойківсько-лемківській 

світлиці Народного дому, що у 
Брошнів - Осаді, за участі 
«Бескидського земляцтва», традиційно 
відбулося свято «Лемківської писанки», 
яке започаткував Юрій Марканич, 
якого, на жаль, уже з нами немає. 

Майстер-клас із  виготовлення 
вітальної листівки у старовинному 
великодньому стилі провела Оля Ціник 
(Марканич), а всі спостерігали за 
послідовністю і легкістю отримання 
виробу власними руками. 

А от майстер-клас із розпису великодніх писанок провела відома 
писанкарка Надія Нагловська-Шкимба з Калуша, яка має 20- річний стаж у 
розпису писанок. Її писанки знаходяться не тільки у музеях України, але і далеко 
за її межами, зокрема, у 
Польщі, Словаччині, США. 
Майстриня розповіла і 
показала стародавню техніку 
писання воском, ознайомила з 
історією писанок, символікою, 
яку робили тисячі невідомих 
писанкарок упродовж століть і 
тисячоліть нашої історії. 

Як і в давнину, у розписі 
писанок брали участь цілими 
родинами. 

Захід проходив у 
святковій атмосфері, майже 
всі присутні були одягнені в 
національні українські 
костюми. 
 

 



ЯК ЛЕМКИ ПИСАЛИ ПИСАНКИ У ЧОРТКОВІ 
 

Декілька днів Великого посту відділяють нас від світлого дня Великодня, 
радісної події християнського світу – 
Христового Воскресіння. До нього 
готуються всі: місто й село, дорослі та 
малі, сама природа України тішить 
всіх весняною свіжістю.  

Саме в ці передсвяткові дні 
«Молода Лемківщина» міста 
Чорткова, яку очолює Віктор Дудяк, 
провела в приміщенні «Лемківської 
світлиці» своєрідний майстер-клас 
написання лемківської писанки. Про 
це свідчило не тільки оголошення, а й 

розіслані в школи міста запрошення. Нас потішило 
те, що зібралося дуже багато бажаючих навчитися 
писати писанки. Запахло розігрітим воском, і 
маленькі дитячі пальчики, тримаючи іноді 
невміло, але завзято шпильки-писачки, виводили 
на варених та сирих яйцях перші символи-
візерунки. З яким захопленням писали і маленькі 
«учні» та їх батьки. Корисні поради та пояснення 
техніки написання писанок давали дітям 
писанкарі з досвідом: В. Криницький, Г. Грицьків, 
М. Ябчанка, родина Дудяків.  

Окрасою цього творчого свята був гість зі 
Львова – відомий і неповторний в поетично-
текстовому жанрі поет п. Богдан Пастух. Він 
розкрив історію лемківського народу, вклавши в 
неї свої сердечні емоції та переживання. Присутні 
нагородили його за виступ довготривалими, 
щирими оплесками. В кінці творчого заняття для 
дітей-писанкарів накрили солодкий стіл. 

Максим Грицьків 
 

 
МАЙСТЕР-КЛАС – «ЛЕМКІВСЬКА ПИСАНКА» У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ 

 
В рамках циклу „Зустрічаємо Великдень” працівники відділу літератури з 

мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка організували 
майстер-клас з виготовлення писанок, який провели сестри-писанкарки Анна 
Кирпан та Софія Савчук. 

Представила майстринь завідувач відділу літератури з мистецтва Галина 
Пристай та зазначила, що мета проведення майстер-класу – разом з книгою 



популяризувати народне декоративно-прикладне мистецтво серед читачів 
бібліотеки, навчати зберігати та відновлювати духовні традиції. 

У період Великого Посту християни не лише очищують свої душі, а й 
готуються до світлого свята Христового Воскресіння, розписуючи пасхальні 
прикраси – писанки. 

Бажаючих оволодіти технікою писанкарства виявилося чимало – це 
журналісти, читачі бібліотеки та діти-сироти.  

Під час майстер-класу Анна Кирпан ознайомила присутніх з правилами 
виготовлення писанок. 

 „Лемківська писанка 
своєрідна. Найпоширеніший 
елемент композиції малюнка – 
сонце, а ще – квіти-ружі. 
Здавна розпис писанок є 
обов’язковою традицією для 
лемків. Розписували писанки 
переважно дівчата й жінки. 
Сідати до розписування треба 
з чистими помислами й гарним 
настроєм, інакше писанки 
можуть і не вдатися”,–
розповіли майстрині. 

Перейшовши до 
практики,учасники майстер-класу захопилися виготовленням писанок. 
Інструментом для написання стала шпилька, що за формою нагадує маленький 
цвяшок. Гострий кінець, встромлений в дерев'яну паличку, вмочувався в 
розплавлений в металевій посудинці віск. Розписані яйця фарбували у червоний, 
вишневий, жовтий, оранжевий, зелений, салатовий, синій, блакитний кольори.  

Під час майстер-класу в літературно-мистецькій вітальні панувала добра, 
тепла та приємна аура. Тому виготовлені писанки, витворені уявою учасників, 
вийшли оригінальними, різноманітними, неповторними.  

Присутні подякували за організацію майстер-класу, а також за можливість 
ознайомитися з виданнями, представленими на книжково-ілюстративній виставці 
„Стежка, що веде до Бога”. 

 
 

У ЗАКАРПАТСЬКОМУ ПЕРЕЧИНІ ПРЕДСТАВИЛИ МИСТЕЦТВО 
ЛЕМКІВСЬКОЇ ПИСАНКИ 

 
Сьогодні у самісінькому центрі закарпатського міста Перечин під відкритим 

небом відбувся фестиваль «Свято лемківської писанки».  
 Приурочений до прийдешнього свята Воскресіння Господнього, фестиваль 

його організатори вперше "винесли" на відкрите повітря, розповів голова 
Закарпатської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Василь 
Мулеса. 



 «Це вперше фестиваль 
лемківської писанки «вийшов» на 
вулицю – раніше він 
влаштовувався завжди у 
приміщенні, наприклад, у 
районному будинку культури. Але, 
проведення свята під відкритим 
небом дає надію, що таким чином 
мистецтво розпису лемківської 
писанки ще більше «піде в люди», 
все більше 
популяризовуватиметься», – 
розповів Василь Мулеса. 

 Лемківська писанка, каже голова обласної організації товариства 
«Лемківщина», має свої характерні і впізнавані ознаки. За його словами, 
«лемківська писанка відрізняється від бойківської чи гуцульської меншою 
«насиченістю», простотою і лаконічністю візерунка, вона несе в собі менше знаків, 
а відтак, менше змістове навантаження. І цьому теж є своє пояснення: лемки 
дуже прості у плані спілкування із навколишнім світом, одним штрихом вони 
можуть сказати дуже багато». 

 Для участі у фестивалі кожна сільська рада Перечинського району, розповів 
Василь Мулеса, «делегувала» своїх представників. Окрім робіт досвідчених 
майстринь-писанкарок на святі були присутні й «великодні вироби» вихованців 
навчальних закладів. Паралельно проводилась виставка живопису митців 
Перечинщини. 

 

"ЛEMKO FASHION"- МАЙСТЕР-КЛАС ВИГОТОВЛЕННЯ КРИВУЛЬКИ 
"ЛEMKO FASHION" – це погляд на лемківську 

моду і доказ того, що в бабусиній скрині 
ховаються скарби, які сьогодні можуть бути 
джерелом натхнення для найкращих дизайнерів. 
Кривулька (або лемківська криза) – це лемківське 
ретро, унікальна прикраса, 
яку не можна знайти у 
ювіляра. 

6 травня Об’єднання 
Лемків (Польща) організувало 
вернісаж праць Анни 
Добровольської та Марії Гук, 
який відбувся в Центрі 

Культури імені Б.-І.-Антонича в Горлицях. 
7 квітня відбулися майстер-класи з виготовлення 

традиційних лемківських прикрас із бісеру. Майстер-клас 
провела Анна Добровольска. 



ФІЛЬМ ВАРТИЙ УВАГИ 
Багато років поспіль лемківські цвинтарі, коло старих лемківських сіл 

руйнувалися, грабувалися, а зрештою їх продавали, як землю, що не 
використовується. Відповідальні за то органи влади та особи стверджували, що їх 
важко знайти на теренах. В 2000 році скаути загону «Солов’ї» зробили спеціальні 
інформаційні дошки, якими пізніше, разом із побратимами із Чорної 
Тринадцятки, позначили загублені в Низькому Бескиді цвинтарі. Про це й 
розповідає фільм… 

Дивитись за посиланням: http://www.youtube.com/watch?v=F5cuDuRjRmM&feature=share 

 

СВІТ ПОБАЧИЛА КНИГА ПАТРИЦІЇ ТРЕЩИНСЬКОЇ  «ЛЕМКІВЩИНА, 
ЯКУ ПАМЯТАЮТЬ» 

Patrycja Trzeszczyńska. Łemkowszczyzna zapamiętanа. Opowieści o przeszłości i 
przestrzeni 

Ця книга присвячена проблемі антропологічного дослідження пам’яті, на прикладі 
пам’яті лемків в Польщі та в Україні. Тут представлено нарраційну практику 

лемків – тип їх конструкції, зміст, якою наповнена, 
а  також способи їх застосування в стратегії 
групової авто презентації. Вихідним пунктом стало 
питання, що і як презентують лемківські наррації 
спогадів, до кого адресовані, яка з них користь 
лемкам. Метою автора було зрозуміти механізм 
побудови образів минулого, а також  - зрозуміти 
авто тематичність лемків.  

Книжка Патриції Трещинської є свідоцтвом 
критичного підходу до сучасного стану дисципліни 
та майстерності у формулюванні сміливих наукових 
поглядів, настільки сміливих, що вони мають 
спровокувати дуже поважну дискусію в багатох 
наукових колах,одночасно  кількох наукових 
дисциплінах, а також поза ними, в рамках місцевих 
спільнот, проблематику яких порушено в цій праці 

 
Патриція Трещинська, етнолог та 

українознавець, ад’юнкт Інституту Етнології та Культурної Антропології 
Ягеллонського Університету. Займається антропологією пам’яті і przestrzeni, 
зв’язком антропології та літературознавства (нар рація, література особистих 
документів) та антропологією етнічності. В Польщі та в Україні веде дослідження 
культурної авто презентації меншин, фольклоризму, культурних проявів, 
регіоналізму та конструювання візерунку регіону.  Автор статей, присвячених 
спільній пам’яті лемків, релігійності лемків, автопрезентаційнимм практикам, 
міфологізації. 



ЗАКАРПАТЦІ МОЖУТЬ ПОЗНАЙОМИТИСЬ ЗІ «СКУЛЬПТОРОМ СЛОВА З 
ЛЕМКІВЩИНИ» 

 
Нещодавно побачила світ книга 

авторства Михайла Ряшка під назвою 
«Скульптор слова з Лемківщини».  

Збірка є п’ятою книгою поета-публіциста 
Михайла Ряшка про письменників 
Закарпаття, ідеться в ній про життя і 
творчість письменника Василя Мулеси. 

«Скульптор слова з Лемківщини» 
об’єднала під однією обкладинкою художньо-
публіцистичний нарис, рецензії, критичні 
статті відомих науковців та літераторів 
України, проілюстрована світлинами.  

Книга вийшла друком в ужгородському 
видавництві «Патент» тиражем у 350 
примірників.

 

 

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДИРЕКТОР МУЗЕЮ УКУ У ЛЬВОВІ 

15 лютого 2013 року на свято 
Стрітення Господнього в приміщенні 
філософсько-богословського факультету 
УКУ по вул. Хуторівка, 35а відбулося 
урочисте відкриття Музею, основою якого 
стала збірка покутських ікон на склі ХІХ  
та інших предметів сакрального і 
народного мистецтва з подарованої 
колекціонером Іваном Горечком збірки.   

Приємно, що директором цього музею 
було призначено активного члена 
Львівського обласного товариства 
Лемківщина Андрія Цибка. ВІТАЄМО!!! 
Також варто зазначити, що вже у квітні 
завдяки п.Андрію Український 
Католицький Університет долучився до 
проведення Фестивалю - конкурсу 

«Лемківська писанка», провівши 26 квітня для свої студентів та викладачів 
майстер-клас лемківської писанки. 



АНОНСИ, ОГОЛОШЕННЯ, ПРОХАННЯ ПРО ДОПОМОГУ 

 

1. 
ПЕРША ВИСТАВКА В УКРАЇНІ ТВОРІВ ВСЕСВІТНЬОВІДОМОГО 

ХУДОЖНИКА–ПРИМІТИВІСТА НИКИФОРА 
   
     З 17 травня по 30 червня 2013 р. у Національному музеї українського 
народного декоративного мистецтва працюватиме виставка творів відомого 
польського художника, українця за походженням, одного з найкращих 
примітивістів світу Никифора з колекції Окружного музею у Новому Сончі 
(Польща).  

     Всесвітньовідомого художника-примітивіста 
Никифора (Єпіфаній Дровняк, 1895 – 1968) 
ставлять поряд з іншим відомим митцем, також 
лемком за походженням, Енді Ворхолом.   
     Про те, що він знаний у плеяді митців 
«наївного малярства» художник, нагадують 
поважні мистецтвознавчі праці, монографії, 
альбоми, календарі, фільми. Дві національні 
культури – польська та українська – змагаються за 
право називати його своїм. Никифор є людиною, 
якому споруджено пам’ятники і у Польщі, і в 
Україні (у Криниці – 2005 року та 2006 року у 
Львові).  
     Никифор у своїй творчості часто 
використовував біблійні сюжети. Постійними 
темами його малюнків також були пейзажі, 
портрети, природа Лемківщини.  

     Одним із перших, хто відкрив творчість Никифора, був львівський художник 
Роман Турин. Ознайомившись з роботами Дровняка, Турин був вражений 
побаченим. 1932 року 200 творів Никифора він віддав до паризької галереї Leon 
Marseille на виставку українських, французьких та італійських художників.  
     Довгий час Никифор жив непримітним і простим життям провінційного 
маляра, поки наприкінці 1950-х рр. краківське подружжя Банахів не відкрило в 
ньому визначного наївного маляра. Великого розголосу набула його виставка у 
Парижі 1959 року в галереї славнозвісної Діни Верні, до речі, колишньої одеситки. 
Ця виставка принесла Никифору справжню світову славу.  
     Після 1950-х рр. твори Никифора експонувалися, з-поміж іншого, в 
Амстердамі, Льєжі, Брюселі, Баден-Бадені, Гановері, Франкфурті, Базелі, Бєлграді, 
Дюсельдорфі, Гайфі, Чикаґо, Нью-Йорку, Римі, Празі, Цюриху, Кельні, Зaльцбурзі, 
Лінці, Сан Пауло, Нанті, Стокгольмі, Братиславі, Лондоні.  
     Відтак Никифор увійшов до світової еліти найвідоміших і найобдарованіших 
художників-примітивістів.  



     Мати у своїх колекціях його роботи нині бажають відомі європейські галереї; 
спеціально до Криниці приїжджають шанувальники його таланту з усього світу.  
     Картини Никифора Дровняка увійшли до скарбниці творів світового 
примітивізму – від «Козаків Мамаїв» до Ніко Піросманішвілі, Анрі Руссо, Івана 
Генералича та творів видатної української художниці Марії Примаченко. Однак, 
роботи Никифора відрізняються від згаданих митців: його декоративній манері 
властивий деталізований, точний малюнок.  
     1968 року Никифор-Єпіфаній Дровняк 
помирає. На його могилі, на цвинтарі у Криниці, 
є два написи: латиною «Epifanij Drowniak» та 
кирилицею «Никифор». Його картини стали 
власністю Польської держави, і на основі цієї 
збірки було створено музей Никифора у місті 
Криниця-Здруй. Цей Музей володіє найбільшою 
колекцією творів Никифора у світі. Вона вперше 
буде представлена в Україні у залах 
Національного музею українського народного 
декоративного мистецтва (м. Київ).  
     Знаменно, що твори Никифора з Польщі 
будуть експонуватися під одним дахом з 
картинами видатних українських художниць – 
Катерини Білокур, Марії Примаченко, Ганни 
Собачко-Шостак.  
     На виставці буде представлено 100 оригінальних робіт майстра, виконаних у 
різних техніках (акварель, гуаш, пастель, олівець) у хронологічному порядку, а 
також його фотографії, особисті речі тощо.  
     Під час виставки буде показано два документальні фільми про життя 
Никифора, а також художній фільм «Мій Никифор» (2004) відомого польського 
кінорежисера Кшиштофа Краузе (Польща).  
     Буде презентовано перший в Україні багато ілюстрований альбом творів 
Никифора з українським і польським текстами.  
     Куратори Виставки:   Адріана Вялець (генеральний директор Національного 
музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ, Україна) та 
Збігнєв Воланін (директор Музею Никифора, м.Криниця-Здруй, Польща), 
фотограф – Петр Дрождзік (Польща).  
     Виставка організована під почесним патронатом Посла Республіки Польща в 
Україні Генріка Літвіна, маршалка Малопольського воєводства Марека Сови, 
Міністерств культури України та Польщі та Департаменту культури Київської 
міської державної адміністрації. У відкритті візьмуть участь Посол Польщі в 
Україні, представники Об’єднання лемків, артисти з Лемківщини та інші поважні 
гості.  
     Виставка Никифора у Києві стала можливою завдяки підтримці: Міністерства 
культури і національної спадщини Республіки Польща, Польського Інституту у 
Києві, Малопольського воєводства.  



     Офіційними партнерами виставки є: Фундація Інститут східноєвропейських 
досліджень, Фундація Сандецка, Польський осередок туристичної інформації в 
Києві, Товариство Лемків, Асоціація Європейських журналістів (АЄЖ-Україна).  
     Поліграфічні партнери: Національна академія мистецтв України, Фамільна 
друкарня «Huss».  
     Інформаційні партнери: Антиквар, Музейний Простір, Український Тиждень, 
Радіо Свобода, канал TVI. 

Джерело : http://www.mundm.kiev.ua/#Nikifor 
 

2. 

НА ПОЛТАВЩИНІ ЗНОВУ ЗАПАЛАЄ ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА  
На Зіньківщині в с.Лютенські Будища 11 травня 2013 року проходитиме 

обласне свято «Барви Лемківщини» та ІІІ фестиваль лемківської культури, який 
надасть можливість гостям та учасникам фестивалю насолодитись лемківськими 
піснями, танцями, оглянути виставку-конкурс народних майстрів « Україно моя 
неозора», взяти участь в майстер-класах народних ремесел. 

Цьогоріч на фесті очікують гостей із Івано-Франківська, Львова, Тернополя, 
Києва, артистів з Харкова та 
Полтави. 
Багато цікавих людей можна 
зустріти на нашому святі 
 
У всіх людей одна святиня, 
Їм красить все їх рідний край. 
Нема без кореня рослини, 
А нас, людей, — без Батьківщини! 
 

Метою фестивалю Лемківської 
культури «Барви Лемківщини» є 
збереження та пропагування 
лемківської культури, мови, народної 
творчості, традицій та звичаїв, 
налагодження та розширення 
зв'язків між аматорськими колективами, виховання естетичних смаків, сприяння 
формуванню національної свідомості. 

Яскравим свідченням сказаного є наш фестиваль, на якому співається 
лемківська пісня, звучить музика і зачаровує танок у виконанні аматорів 
Зіньківщини, Полтавщини, гостей з Сумщини та Харківщини, а розмаїті виставки 
декоративно-прикладного мистецтва додають свої неповторні фарби у яскраве 
дійство. 

Сильний духом народ – лемки – несе серед своїх поколінь безмежну віру, 
передає славні лемківські традиції, щоб примножувати культуру. 

Минають роки... Все менше залишається живих свідків, які пам'ятають про 
життя на історичній батьківщині. Та душа лемківська житиме доти, доки житиме 
лемківська культура, яка займає почесне місце в культурі нашого народу. 

 



3. 

ДО ВИСОКОШАНОВАНИХ ЧЛЕНІВ ОЛК, СИМПАТИКІВ ТА 
ПРИХИЛЬНИКІВ ОБ’ЄДНАННЯ ЛЕМКІВ КАНАДИ.  

Щиросердечно запрошуємо 
Вас з родиною і друзями на 
Спільне Свячене і День Матері, 
які відбудуться у неділю, 12 
травня 2013 року о 15.00 в 
приміщенні пластової домівки 
імені Й.та Е. Гуцуляків при 516 
The Kingsway, Toronto.  

Обіцяємо мистецьку 
програму, смачні харчі і приємне 
товариство. Просимо зголосити 
Вашу присутність до 6 травня, 
щоб знати, скільки яєць варити і 
готувати ковбасок. Також 

просимо дітей, що мають охоту 
виступати з піснею, віршиком, чи грати на інструменті. Вхід для них буде 
безкоштовним. Вхід $20 від особи і $5 з дитини до 12 років. Довідки за тел. 905-
629-2627, 905-696-0010 або 905-702-9376, чи електронною поштою 
kozakann@hotmail.com, ptyrlicz@hotmail.com, pavlolopata@rogers.com.  

Сподіваємося на численну участь всіх нас, щоб гідно відсвяткувати Спільне 
Свячене і День Матері.  

Влодко Покрищак, голова, ОЛК - відділ ТОРОНТО 
Маріка Лопата, секретар, ОЛК - відділ ТОРОНТО 

 
4. 

РОЗПОЧАВСЯ НАБІР УЧАСНИКІВ НА ТАБІР “ВИРІЙ-2013″ 
Фундація громадських ініціатив “Вирій” приступила до підготовки 

щорічного Міжнародного пам’яткоохоронного 
історико-краєзнавчого табору-експедиції “Вирій”, 
який цього року буде шостим по рахунку. Серед 
співорганізаторів табору також Львівська обласна 
організація “Лемківщина”. 

“Вирій-2013″ традиційно відбудеться на 
теренах Закерзоння (крайньо західні етнічні 
українські землі, які сьогодні знаходяться у складі 
Польщі), а саме на Любачівщині. Табір 
складатиметься з двох частин – стаціонарної, під час 
якої учасники реставровуватимуть цвинтарі та 



мандрівки по теренах Надсяння, Південної Холмщини та Лемківщини. 
Дата проведення “Вирію-2013″ з 7 по 20 серпня 2013 року. Зголошення 

учасників вже розпочалося і триватиме до 15 травня. 
 
З питань зголошень звертайтесь: 
 Назар Радь – 098 562 43 54 
Христина Дубницька – 063 497 89 07 
або за електронною поштою: vyriy.ua@gmail.com 
 
Довідка: 

“Вирій” або “Вирѣй” – міжнародний пам’яткоохоронний історико-
краєзнавчий табір-експедиція, основним завданням якого є проведення 
комплексу заходів із відновлення та збереження матеріальної культури на теренах 
етнічних українських землях поза межами сучасної території України. Починаючи 
з 2008 року “Вирій” став щорічним і відбувається у літній період у формі 
стаціонарного тижневого табору. 

Протягом попередніх чотирьох років проведення “Вирію” у ньому взяло 
участь близько 130 учасників з України, Польщі, Канади та США. Серед них 
пластуни, студенти, професійні реставратори, активісти громадських організацій, 
багато з яких є нащадками депортованих українців Закерзоння. 

Ідея табору полягає у згуртуванні української молоді з України та Польщі 
навколо спільного обов’язку оберігати національні пам’ятки та історичні місця на 
етнічних землях українців, що нині перебувають у складі сучасної території 
Польщі, землях так званого Закерзоння. 

 

5. 

ОБЄДНАННЯ ЛЕМКІВ У ПОЛЬЩІ ЗАПРОШУЄ НА ДИКІ ТАНЦІ У 
КРАКОВІ 18 ТРАВНЯ 2013 Р. 

Шитких студентів і не лем запрашаме на забаву до "Бакалажа"! Наберме разом 
сил пред тяжким часом сесії:)  До танця заграт для нас ансамбль "Бурян" та 
музика з компютера. https://www.facebook.com/pages/Burjan/145791418797800 

 

6. 

ПРОХАННЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ ВИДАННЯ 

„Чарівна Криниця“ шукає меценатів 
Дорогі лемки! 

Потрібна допомога для видання книжки „Чарівна Криниця“ — про учнів, 
випускників та викладачів Української учительської семінарії, яка з ініціативи і за 
сприяння українського вченого, професора Яґеллонського університету 
В.Кубійовича діяла в цьому чудовому місті-курорті під час німецької окупації 
(1940 ― 1944 рр.).  



Упорядник ― випускник криницької семінарії художник Осип Величко 
зібрав унікальний матеріял про цей неповторний клаптик втраченої української 
землі, про тодішню систему освіти і виховання, депортацію лемків і їхні долі після 
переселення, спогади очевидців. Видання щедро проілюстроване і художньо 
оформлене.  

До друку книжку підготувала (оцифрувала фотографії, здійснила 
комп’ютерний набір, редагування і верстку) його донька Ярослава Величко 
власним коштом, але для виготовлення мінімального накладу (300 примірників, 
формат А4, кількість сторінок 380, повноколірна тверда палітурка) потрібно ще 30 
тис. грн.  

Не будьте байдужими! „Чарівна Криниця“ — це документальна, правдива 
частинка великої української історії, літопис людських доль. Книжка дихає 
любов’ю до рідного краю, в спогадах авторів немає ненависти і ворожости — 
тільки правда. Таке видання дуже актуальне і потрібне особливо сьогодні, коли 
нагнітається істерія на тему польсько-української війни. 

Сьогодні незалежні держави Україна та Польща будують нові, добросусідські 
відносини. Дуже хочеться, щоб поляки і українці ― люди третього тисячоліття, 
поминувши взаємні кривди, сказали одні одним: „Простіть і ми вам прощаємо“. 
Цьому покликана посприяти і „Чарівна Криниця“, яка без Вашої допомоги не 
зможе побачити світ. 

Пропозиції просимо надсилати на адресу Лемківського вісника або на 
електронну скриньку velychko.ja@i.ua 

З повагою, на надією на Вашу підтримку, Ярослава Величко 

7. 

ПРОХАННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ ДОПОМОГУ 
Друзі, мене звати Роман Кордонський. Зараз навчаюсь в Польщі на Університеті і 
кохаюся в етнології, традиціях . 

Прошу Вас допомогти із інформацією пов’язаною, з похоронною традицією 
лемків. Звичаї, обряди, прислів’я, вірування зв’язані зі смертю. Як змінилася ця 
обрядовість. Як пам’ятають її наші предки і як то є сьогодні; що вплинуло на зміну 
обрядовості.  

Будь-яку інформацію прошу надсилати на електронну пошту: 
r.kordonski@gmail.com 

Заздалегідь вдячний за поміч. З повагою, Роман 

8.  

ЗАПРОШУЄМО 18-19 ТРАВНЯ XXIII ЛЕМКІВСКИЙ КЕРМЕШ В 
ВІЛЬХІВЦИ 

В чарівній атмосфері Вільхівця без мобілки лемківский гучит бас… 
В програмі XXIII Лемківского кермешу в Вільхівци 18-19 травня 2013р. 
пропонуєме Вашій увазі:  



- виставки авторства Тадеуша Кєлбасіньского, и о констаборі в Явожні; 
проєкцію фільмів о нас — лемках; прелекцію про Солуньских братів - Кирила и 
Мефодія; хвилини з молитвою — в суботу Вечірня.  

- Неділня Свята Літургія; співочий конкурс рідних пісень для діти и молоді;  
сценічні виступи ансамблів з Польщи и Словаччини, м.ін.: вокальний колектив 
“Рівня” з Устрик, ансамбл Українського ліцею в Лігниці “Горицвіт” и “Дикі 
Бджоли”, вокальний колектив “Вєтшнянє”, до гуляня пригривают капеля уйка 
Феня з Кічковец и “Граме лем”, вокальний гумористичний колектив “Шаротка”, 
ансамбль пісні и танцю “Бубрка”, фольклорний колектив “Вільшня” з Полян, 
вокальний колектив “Святків’янки” зо Святковой Великой, фольковий 
молодіжний гурт “Бур’ян”. 
Вільхівецкий Кермеш - то шторічни спітканя, барз важни для збережиня 

духовной культури лемків, їх традицій и обрядів. Спітканя тоти зв’язани сут зо 
святом патрона вільхівецкой церкви - Перенесіня мощів Св. Миколая з Мир 
Ліцейских до Барі. Вільхівецкє свято має вимір не лем релігійний, то тіж 
екуменічне спітканя лемків – вірних грецко-католицкой и православной церкви з 
приїзднима гістми з цілой Польщи и з-за границі: з України, Словаччини.  
Кермеш шторока притігат веце и веце люди, то добрий сигнал для організаторів и 
приклад, же можна разом співіснувати и не смотрити на тото, што нас ріжнит. 
Тоти спітканя сут меджепоколіньови  (є ту дідо, няньо и син) та сусідски, 
приятельски. Переплетени виступами місцевих гудаків творят неповторний 
климат, який пам’ятатся довго. И, може, тото тіж тягне люди до свого, до 
Вільхівця. То тіж своєрідний календар в житі вільхівчан, рік рахуваний од 
Кермешу до Кермешу, од травня до травня. 
Спіткаймеся зас на ХХІІІ Лемківским Кермеши 18 и 19 травня в Вільхівци. 
 

9.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН БУДІВНИЦТВА ПАМ’ЯТНОЇ КАПЛИЦІ-МУЗЕЮ 
СВЯТИХ АПОСТОЛІВ КИРИЛА І МЕТОДІЯ В М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ. 

 
Будівництво каплиці-музею здійснюють громадські організації депортованих 
українців з території Польщі ( в основному лемківські) на підставі рішення 

Івано-Франківського міськвиконкому про 
виділення земельної ділянки під 
будівництво. Варто додати, що згадана 
пам’ятка входить в перелік заходів, 
затверджених Івано-Франківською 
обласною адміністрацією в пам’ять 65-
річчя трагічної події – депортації 
українського населення з їх споконвічних 
земель на території Польщі. Однак ніякої 
ні матеріальної, ні фінансової допомоги 
владні структури не надали, не зважаючи 



на наші письмові звернення. Все, що на 
даний час збудовано, то виключно за 
рахунок спонсорських коштів окремих 
підприємців і зібраних лемківською 
громадою міста і області, а також 
громадськими толоками. На даний час 
збудовано нульовий цикл (земляні і бетонні 
роботи, електрична і каналізаційна мережі 
в підвальному приміщенні), зараз 
здійснюється зведення дерев’яних стін в 
стилі лемківської архітектури (зведено 2/3 

необхідного об’єму). Однак роботи йдуть надто повільно і можуть взагалі 
зупинитись через заборгованість за матеріали і будівельникам. Значні затрати 
передбачаються на зведення даху і куполів, внутрішнє оформлення. Для 
нагляднішної оцінки стану будівництва 
додаю хронологію будівництва у 
фотографіях. 

Від імені Івано-Франківської 
лемківської організації та церковної громади 
звертаємося до всієї лемківської громади, 
організацій, та просто небайдужих людей з 
проханням про надання посильної 
фінансової допомоги для завершення 
будівництва згаданої пам’ятки. 

З повагою 
Голова Івано-Франківської міської організації ВУТ «Лемківщина»                         

М.Слепко 
РЕКВІЗИТИ 

Для зарахування коштів на побудову 
Лемківського Храму Святих апостолів Кирила і 
Методія Української Греко-Католицької Церкви 
в місті Івано-Франківську: 
Отримувач коштів --- Релігійна громада Святих 
апостолів Кирила і Методія УГКЦ м. Івано-
Франківськ, код --- 36733646 
Поточний рахунок --- 2600330101480 (грн., дол. 
США) 
Банк --- Філія Івано-Франківського обласного 
управління АТ "Ощадбанк" 
МФО ---336503, ТВБВ № 10008/040 

Призначення платежу: Благодійна допомога для будівництва Храму Святих 
апостолів Кирила і Методія. 
 

 



10.  
 

 

 

 

 



ЦІКАВО ЗНАТИ – НАШІ ЛЮДИ ПО ЦІЛОМУ СВІТІ  

 



СЛОВО СТАРІЙШИНИ 

РОЗМОВА ЗІ СТЕФАНОМ БАЮСОМ, СТАРІЙШИНОЮ ОБ’ЄДНАННЯ 
ЛЕМКІВ КАНАДИ 

Мені випала велика честь 
дещо сказати про себе та про 
нашу лемківську організацію у 
Канаді. 

Я народився у селі 
Маластові Горлицького повіту. 
Так, як і у випадку усіх жителів 
Закерзоння, так і наша сім’я була 
вигнана з наших рідних земель. 
Було це 7-го червня 1947 року. 
Пам’ятаю, коли прийшло польське 
військо, яке дало нам 2 години 
спакуватись і опустити село. Ми 
були дещо приготовані. Про це, 
що будуть нас виганяти люди 
знали. Акція вже тривала від 
квітня, якщо не помиляюсь вона 
почалась 28 квітня. Після двох 
годин село мало бути очищене з 
українців. Військо обходилось з 
нами досить гуманно. Чекали ми 
тиждень або два на транспорт у 
Загорянах. Під час транспорту 
нам дали критий вагон. 
Транспорт рушив і почалась наша 

мандрівка у незнайоме. Їхали ми 
майже два тижні. Пам’ятаю друга родина, що нам приділили до вагону, це 
була родина Тхір. Наша сім’я нараховувала 6 осіб, а їх було четверо або 
п’ятеро. І так разом з худобом ми їхали на понімецькі, т.зв. відзискані землі. 
Привезли нас до станції Grębocice [Ґрембоціце], вигрузили під голим небом та 
сказали ідіть собі, куди хочете. Було там ще багато понімецьких домів. Люди 
спочатку ниґде нічого не шукали, думали, що зараз повернуться до своїх гір. 
Прийшов представник ґміни, пам’ятаю – пан Собчак, дуже порядна людина, 
поляк. Сказав: «Ludzie nie siedźcie na miejscu, idźcie. Są ładne domy», хто де хоче 
хай займає та поселится. Він нас переконав і так по кілька сімей у радіюсі 20 
кілометрів позанимали хати. Ми жили під страхом, кругом нас вібче [чуже] 
населення – поляки. Тільки наше щастя, що там де нас поселили не було 
поляків з так званих «східніх кресув». Ті, які були нам кривди не робили, мі їм 
також ні. Деси по пів року прийшов до нас поляк і сказав, що вони були 



[неприхильно] наставлені, що приїхали «bandyci, że nas będą mordować tak jak 
na wschodzie, ale żeśmy się przekonali, że to są normalni ludzie. Nikt na nikogo nie 
napadał, nikt nikogo nie okradł». І так якось пішло. Ми покінчили школи, почали 
працювати. У 1982 році я рішив емігрувати у Канаду. Мене спонсорувала 
сестра. І так я переїхав у Канаду, замешкав я у місті Гамільтон, пізніше 
приїхала жінка і двоє дітей. 

На початку з працею було різно, але я мав друзів у Торонто. Поїхав туди, 
поїхав сюди і якось пішло. З розмов я довідався про лемківську оселю. Перший 
раз я поїхав, докладно не пам’ятаю коли, хіба це був 1984 рік. Тоді приїхав до 
Канади пан Гриць Ґоч зі Зиндранової. Ми його гостили на оселі і він нам 
сказав: «Слухайте, люди, ви тут на оселі повинні робити лемківську Ватру», але 
ми якось не барз [дуже] мали поняття, як це робити, але ми знали, що вже на 
Лемківщині відбувались Ватри. Тоді ми рішили зробити першу Ватру. Головою 
ОЛК був тоді вже покійний пан Баб’як. Масим Маслей був секретарем. Потім 
головував декілька років пан Оленич. В управі були тоді: Карпій, Колос, 
Пудельський та інші. Було багато людей з Польщі, українців-лемків з 
Лемківщини. Вони з іншими заснували організацію. Оселя у тому часі була 
мізерна, така бідненька була. 
Старих діячів не було багато, 
але нас з Польщі трохи 
приїхало, оцих прихильників 
лемківського фольклору. Тоді 
ми зайнялись розбудовою 
оселі. Насамперед ми 
побудували сцену, підпалили 
старий туалет. Трохи то 
смішне, але від того усе 
почалось. Я маю перед собою 
сертифікат оселі: Українська 
оселя «Лемківщина». Мені 
дуже сподобалось, що 
організація є про-українська. 
Потім приїхало багато молодих 
хлопців, таких як Андрій 
Ротко, багато приїхало. Під 
час першої Ватри, яку ми 
зробили, то було нас не більше як 30 осіб. Зробили ми так, як нас намовив 
Гриць Ґоч. Ватра була мізерна, без оркестру, але ми почали щось робити. Після 
неї була друга і наступні. Люди почали приїзджати більше і більше. Головою 
ОЛК тоді був теперішній голова, Адам Стець. Він був коротко, хіба 2 роки. 
Після нього був пан Оленич, а опісля головування перебрав Андрій Ротко. 
Андрій Ротко був головою 10 років і у часі його головування, треба сказати, що 
оселя і організація сильно розвивались. Тоді ми зробили ремонт хати, 
збудували сцену. Сцену ми збудували ще за головування пана Оленича. Му 



добудували і накрили сцену для оркестру, шопу [сарай], в’яту [укриття], 
туалети, прикриті в’їзні ворота, тимчасову кухню. Це було ще за часів 
головування Андрія Ротко. Другу кухню і туш, а також модернізацію оселі 
продовживала організація під голованням Петра Гриньківа та Адама Стеця. 
Організація та оселя досить ефективно діяли. Ми брали участь у багатьох 
подіях, діялось багато. Пам’ятаю демонстрацію перед парламентом у 50-ті 
роковини «Акції Вісла». Ми були і є дуже активні в українських організаціях і 
громадських комітетах. Наші члени належать до Конґресу Українців Канади, 
до Ліґи Українців Канади. Працюємо разом з Об’єднанням Українців 
«Закерзоння». Ми брали участь в Українському Фестивалі, беремо активну 
участь у житті української громади. Наша організація запросила до Канади 
музичний гурт «Горпина», Lemko Tower та теперішню голову СФУЛО Софію 
Федину.  Lemko Tower та Софія Федина успішно виступили на Українському 
Фестивалі на вулиці Блюр даючи глядачам змогу краще познайомитись з 
лемківським фольклором. Такщо це дуже позитивні зміни. Спонсоруємо 
видання книжок, фільмів, проєктів пов’язаних з Лемківщиною, і не тільки це. 

Відносно оселі. Довго 
не було напису 
«Українська Оселя 
Лемківщина», але коли я 
одержав оцей 
оригінальний документ, я 
рішив замовити таблицю. 
Вона гарно виглядає. 
Деякі люди були проти 
таблиці, що це за багато 
українізації, але нас була 
більшість і не було з цим 
проблеми, але проблеми є 

тепер з цим, що старших членів вже нема, або є вже немічні. Приїхало багато 
молодих, здібних людей, але не усі є переконані, ким вони є. Одні вважають 
себе за русинів, інші за лемків, інші знов вважають себе українцями або деким 
ще іншим. 

І в тому є проблема. Я не знаю як це розв’язати задля втримання, щоб це 
була про-українська організація. Організація була заснована як українська й 
зареєстрована як українська. На початку організація називалася – Організація 
Оборони Лемківщини, але пізніше зробили Об’єднання Лемків Канади. Тепер 
маємо відділи у Торонто, Гамільтоні і Віндзорі. Якось це все існує, але не 
відомо, як це довго буде, бо тепер є різні справи, досить не файно [добре] 
діється. Люди деси [чомусь] порізнились. Деякі члени проти інших ворожо 
наставлені, без підстав, без нічого. Кожний хоче щось мудрого сказати, але це 
не виходить. І маємо велику проблему, як це все розв’язати. А я думам, же то 
вшитко якоси ся унормує. Треба зробити засідання і спитати людей о що 
ходить. Тепер найгіршим шкідником є інтернет, бо на інтернеті пише хто хоче 



і що хоче. Один чоловік мені сказав, що хтось з Підкарпаття назвав його 
українським фашистом, що якби він туди приїхав, то його б там задушили. Так 
як я казав - пише хто хоче і що хоче, і сіє ворожнечу. З такими людьми 
дискусія не має сенсу.  

Друга справа – є інші проблеми. Теперішній український уряд, не можна 
сказати, що є досконалий. Нема так, як було за Ющенка. Ющенко, бувший 
президент, потрапив приїхати на Ватру до Ждині. І він у той час підніс багато 
людей у настроях. Люди були захоплені тим, що дбають за лемків, за 
Лемківщину. Від цієї влади не можна такого очікувати. Сильно поширюються 
русофільські впливи. Є русини, які мають себе за русинів і є проти українців, є 
лемки-українці, і якось цю проблему треба полагодити. Але як? Важко мені 
сказати. 

Тепер я боюся, що буде нещасна річниця Волині – «поляци мувьом же 
жезьнь волинська». Я не бачу тут поєднання, не бачу, що поляки підуть на 
поєднання. Поєдналися з німцями словами «пшепрашами і просіми о 
пшебаченє», то було за комуни. Останньо польський єпископ запросив 
патріярха Москви Кирила, майже на руках його носили, поєдналися між 
церквами. Тепер наш преосвященійший Святослав дав пропозицію написати 
спільного листа до братів поляків про поєднання, вибачити собі кризи, але я 
довідався, що єпископ Мокшитскій зі Львова - той, що є там тепер 
римокатолицьким єпископом - мав сказати, що поляки не мають за що 
перепрошувати, «нєх пшепрошом українци». То таке не файне. З німцями 
перепросились, з москалями перепросились, але з українцями - ні, бо Україна, 
як держава не є сильна. Коли була б сильна, так як Німеччина, тоді половина 
поляків переїхала би до України, так як до Німеччини. Дивуюсь, що декотрі 
наші політики, ще мріють про якесь поєднання з поляками. Я не є 
противником цього, але знаючи поляків – неможливе, щоб поляк визнав коли-
небидь, що українець також може бути правий. Але дай Боже, щоб це було. Я 
тепер співчуваю нашим бідним лемкам у Польщі. Останньо у польськім радіо 
була дискусія, у якій брав участь Петро Тима, голова Об’єднання Українців у 
Польщі, псевдоксьондз Залевський та Ева Сємашко, яка є письменницею та 
україножеркою і яка пише на тему «бандитів України». У цій програмі «бідного» 
Тиму так страшенно атакували, однак він досить добре справлявся з ними. На 
питання  Залевськего чи це був ґеноцид на Волині, Тима відповів, що ні, бо 
винні люди з однієї та з другої сторони і що це справа істориків, щоб усе 
дослідити і вияснити цю справу, тому що уряд Польщі не бере у цьому випадку 
антиукраїнську сторону. Можна признати, що польські урядовці  ведуть себе в 
міру об’єктивно. Деякі поляки знають звідки то все взялося, як це почалося, 
але більшість не хоче цього знати, а пропаганду сіють так звані «кресовяци». 
Колись я бачив у польському телебаченні, як один поляк відів [бачив], як двох 
упівців взяло пилу і різало дитину... Я б його запитав: «Ти це  бачив і ’цєбє не 
заржнелі’». Коли хтось не знає добре ситуації, то повірить, що українець є 
ніким більше тільки різуном, бандитою і це все. Невдовзі приїжджає до нас 
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історик Володимир В’ятрович. Біда у цьому, що ми маємо мало істориків, а 
держава Україна не має в цьому напрямку зацікавлення. 
  Насамперед псевдоксьондз Залевський, так я його називаю, повинен 
бути визнаний persona non grata через уряд України. Однак тут треба знати, 
що у цьому перешкоджує 5-та колона, це добре видно. Українці-лемки в 
Польщі є тепер дуже застрашені, не знають бідолахи, що робити. Поляки 
напишуть в газеті якусь статтю, люди прочитають, що «то сом бандиці, 
ржнелі», покажуть фільм. Тепер цього роблять щораз більше. І тоти наши 
люде йдуть потім до праці, між колегами-поляками працюють, і вони просто 
бояться. Я не дивуюся, що дехто не признається, що він за походженням 
лемко-українець, бо пів біди як скаже, що він лемко, бо для поляка це якийсь-
там «лемек». Але як він каже, що він українець, то небезпечно. Дивлюся, що 
чим дальше від тих подій, то тим більше про них говорять та пишуть. Якийсь 
час тому приїздив до Канади Залевський, робив якусь виставку і цю саму 
пропаганду тут робив. Тільки що у Канаді пропаганда так не працює. Конґрес 
Канадійської Полонії не є ворожо наставлений до нас. Є декількох журналістів, 
які є українофоби, але то пів біди, бо ще гірше є у Польщі.  

Діються неприємні речі - що тут більше казати.  
Розмову провів Андрій Ротко.  

Текст підготували Андрій Ротко та Євген Ладна 
 

 


