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1. РУЇНА УКРАЇНСЬКИХ СВЯТИНЬ В "НАРОДОВІИ ПОЛЬЩІ"
в•д ряду .1іт українська преса ~. ві.1ьному світі подає зв!до~:
лення

про

сумну

долю

укра~нських

святинь

у

тепер1шюи

Польщі. Також із приватної кореспонденції українських висе

о11енців із Лемківщини та Посяння, прогнаних польською а~мі
страцією теперішної

"Народної По.1ьщі"

на

західні,

по-ні

мецькі землі, мали ми неоднократно змогу дізнатися про тра

rічний стан полишених українських свят1:1нь на
Точної

статистики

або

наніть

культурно-національних втрат

загадьного

цих теренах.

перегляду

наших

на цих опущених землях досі

не буJ10, бо польські чинники скрива.1и цей стан перед світом.
1Цойно тепер, справді

-

на вічну ршьбу Польщі, тим разом

тієї комуно-народної, маємо змогу оглядати майже вірну кар
тину

цього

вандальського

спустошення

старовинних

наших

реліrійно-націона.чьних па-мяток на цих теренах. В наших ру
ках офіційне видання Міністерства Культури й Мистецтва те

перішнього варшавського уряду, про яке досі українсhкі кола
у вольному світі не знали, бо це видання стисло наукове, при
значене

виключно

для польських уні.вер·ситеті·в, центраJІьних

бібліотек та для польських музеї,в*).
Приватною дорогою автор цих рядків дістав сю цінну для

нашої науки та kторії публі.кацію, з якою хоче познайомити
ширші ,кола нашого гро·ма~дянств·а, зокрема
ЗДА і ·В Ка.наді, що походять
зелених
пливе

ка·рпаrг,

..."

В

чи

3

ОІКОЛИЦЬ,

цьому журналі

напевно зворушать

кожну

з тих

де

українську

Українців у

терен.ів наши1х

"Ср-і6нюл~нтий

поміщено

що там народилися, в тих святинях

тих

нещасних
теж

.~юдину,

хрестилися

ся. Більшість із тих святинь вже не існує,

Ся:н

світлин, які

14

зокрема

тих,

або вінча.11и

вони

розібрані,

спрофановані, або валяться здані на ласку вітрів, дощів і сні
гу. Ці овітлини свого часу зробили польські етноrрафи, істо
рики, любителі старовини

або особи на державній t:лужбі, і

) "OCНRONA ZАВУТКбW,' Kwartalnik, wydawany przez Cenr
гаlпу Zarzad Muzeow і Ochrony Zabytkow :\1iniste1·sttwa Kultшy і
S::t.tпki і Stowaгzyszenie Historykow Sztuki, Warszawa 1957. Rok Х,
0

Nг.

2 (37).

л.ише тому попаJІИ ці траrічні і.1юстрації на
вища1ння,

-- -

бо помі 1щено їх с.вого ча:су

-

сторінки

цьог.о

:в чюсто на1у~ко1в-ому

аполітичному польському виданні Пода.ємrо1 ·В цій скром1ній пуб

JІЇ!К!ації д1екі.л·ька' :і'tа.йбільш характеристючних авітл1ин із цьо•го
нау~кового вища•ння, для ілюстрації і ще більшої

:вимови цих

пресумних рндкі!в.

Згадана праця поJ1ьського науковця про наші зруйновані
(та деякі зацілілі) храми Божі на східніх територіях теперіш
ньої "демократично-народної"

справі

церковної

архитектури

Польщі

має наголовок

-

Ряшівського

воєвідства,"

"В

і її

автором є Ришард Бриковський. Як видно зі сторіно~к його
студії, це фахова людина і відданий добрій, культурній справі
історик-е11ноrраф.

На

вандальське

знищення

вели·кого

числа

старовинних памяток українського церковного мистецтва він
дивиться під кутом обєктивного науковця. На 14-ти сторінках
св.оєї,

так

змальовує

~важливої

для

жалюгідний

нас

праці, в~н подає відо·мості

фактичний

стан

аж

до

й

подробиць.

При чому глибоко жаліє:, що таке сталося. Як твер·еза й спра
ведлива людина

(мабуть

старшого

покоління)

він

сильними

словами осуджує місцеву польську людність, ріжні повітові ор
rани самоврядування, а то й найвищі адміністраційні чинники,
що допустили, а· може тихцем "благословили" місцевим Поля

кам:..шовіністам та· вся:кому шумовинню-так довго нищити й

профанувати

святі мkця й обєкти

недавного ворога

...

rочні й траrічні для

"культу,"

хочби й свого

Як видно, Р. Бриковський, подаючи такі

нас звідомлення польському науковому

світо•в1і, про та1ку ди:ку, про так:у "татарсь~ку руї,ну" наших св~я
тинь,

мав

доступ

до

в~дповідних

повітових

та

воєвіІZІ.ських

архівів, секретних актів і статистики, як також мав до своєї
диспозиції багату літературу цього

предмету. ВіІН подає наз

ви в давніших ча·сах друкованих українських науково-ет.ноf'ра

фічних видань, як теж чисельну літературу в польській та ні
мецькій мовах, що має відношення до наших західніх земель
та їхніх культурно-народніх памяток.
В нашому огляді тієї цінної для нас праці Р. Бриковського

будемо послуговуватись датами, цифрами, ста·тистикою, табе
лями, як теж дослівними цитата·ми із тієї статті, щоб усім нам
зокрема ж любителям та знавцям

тих теренів, дати

як най

більш вичерпний та джерельний, автентичний матеріял. А ста-

рим

новим пересеJ1енцям украІНського

доля дозво.чила поселитися

на

роду,

тере~нах

що їм ласкава

Америки

та

Канади,

зажити там спокоєм і добром, рядки цього звіту стануть ко
рисною лектурою. Читаючи й передумуючи те, що ми, як На
ція

--

втратили назавжди в наших дорогих Карпатах, в дале

ких Бескидах, понад Сяном і Осла.вою і дальше ген по Крини
цю і Дук.11ю, може неодин наш брат-Лемко зпід Ся1нока, Уст

рік і Ліська

обітре сльозу зі свого ока, подякує Господеві,

що захоронив його та дітей і унуків від таких "гараздів'' гі
реньких ... Ві~ такого

.комуно-польського

"потоп'У,

голоду,

вогню і війни," від тако! ';наглої та несподьваної смерти" не
JІИше йо.го :вла·сно·Ї Т·а рі1дних, але

ще гіrршої катасrрофи

від

сплюндрування, дикого знищення святих християнських м·ісць,
де віками

молились

Господеві його батьки й діди!

Там, де колись "ялиц1і зідхал·и віддихом живиці,"

як писав

наш поет Богдан Лепкий, тепер і лk став не той, і він здичів.
Тепер там

нечисленні щасливці, лемківськ 1і поворотці зі за

хідних земель

Польщі

повертаючись

-

на

свої зруйновані

гні'Зда, цііJІують кожний камінь на свої'й запущеній, голій зем
лі. Збирають і зберігають, як
дощинку,

кожний

цвяшок із

рDдну реліквію-святість-кожну
своїх колишніх храмів

Божих ...

Здебільша вони в руїні, а·бо заросли бурянами рештки їхніх
мурів,

стін, дзвіниць, цвинтарів. Може ці траrічні рядки про

теперішний стан їхніх святинь

--

пригадають братам і сестрам

лемкі1вського роду в Америці й Канаді, що треба дати допо
могу нашим поворотцям-Лемкам. Фінансово допомогти їм по
серед польського ворожого моря, і далі дико й за·вз·ято нена

висного до всього,

що

українське,

що

чергу нашим обовязком повинно бути

лемківське.

-

В

першу

допомогти відбуду

вати, понаправляти, якщо можна іще буде, якщо іще не піз

но- -лемківські й посянські храми Божі! Дея·кі із них перетри
вали татарські навали, потім московсь·кі, австрійські, польські

ні;мецькі й большевицькі фронти й бої, щоб урешті -польсь
ка адміністрація, ненаситне мазурське племя

-

розбазарюва

ло, безпардонно руйнувало їх; розбирало, здирало бляху зпід
святих хрестів Господніх ...

А вже негайно треба нам допомогти

ті храми Божі, які

чудом оціліли від заrглади й "нашестя'' ворожого; що світять

7

дірами, що їх святі стЬни

---

поJючуть та ї1дять дорешти

вітри й дощі й далі немилосерно

-

відремонтувати.

Від якогось часу існують у на·с відповідні українські това

риства допомоти Лемківщині, орrанізуються в їхніх рядах сві
домі JІюди з тих околиць нашої обездоленої Батькіrвщини*).
Треба поширити цю акцію в кожну нашу .громаду, де живуть

Лемки. А маж~ й наш З~' АДК поширив би овою доброчинну

дію й на

цей сектор

допомоги

-

тим, що повертаються на

свої старі осе.пі? Подз.вши допомогу у відбудові, чи консер
вації тих нечисленних оці.1ілих памяток нашого староукраїн
ського мистецтва, його церковної архітектури?
геройським змагом-пово.1і

"відзискуваних"

На

з таким

українських зем

лях під Польщею? Читаючи й передумуючи ці рядки, болію
чи

над

жахливими

втратами

старовинних

памяток

наших,

чи

таючи сумні звіти й цифри про своє колишнє село, або повіт

- -

не забудьмо про те, що іще

або що й не пі~зно

вирятовано з"вогню" руїни,

-- спасти від повної заглади, -

!-Іашою

нега.йною допомогою.

*) В ці'лях орrанізації наших братів Лемків в ЗДА і в
Канаді, повстало в 1936 р. в Ню йор.ку товариство під наз
вою "Орrанізація Оборони Лемківщини," що відновило свою
діяльність в 1957 роц'і' і що видає свою rазету "Лемк.і 1 вські Віс
ті." Радимо всім запізнатися з тією орrанізацією, включити
ся в її ряди й стати передпла-гником цього потрібного нам
часопису.

2.

ХТО БЛАГОЛОВИВ ЦІ Н·ЕЧЕСТИВІ ДІЛА?

В своїй джерельній
шард Бриковський, що
падає на

164

і доволі

обєктивній

роки, а в роках

1949--56

праці,

каже

Ри

"засаднича цілий тягар знищень при

1939--56

ці втрати сягають

знищених греко-католицьких святинь, при чому лише

101

церков мали історично-мистецьку варт1ст:ь. ;; Це дуже непоані
цифри,

бо як подає він сам дальше, точного числа понище

них греко-rсатолицьких святинь у теперішнінй "Людовій Поль

щі" годі подати*).

Пі'д час німецько-польських воєнних дій,

а пізніше під час воєнних акцій, або боїв з "бандами УПА,"
понищено лише ші ~:ть цінних мистецьких наших святинь, пи

ше автор. Скільки "мало-цінних" церков в часі того сумного

періоду пішло з вогнем, було підпалених польськими "паrгрі
отичними,"

каже.

або

З деяких

польсько-комуні·стичними

українських публікацій,

rазетних статтей: в нашій

загонами,

а то

ем~rрант~ській. пресі,

кованих спогадів колишніх

учасників

він не

й з численних
також з

дру

геройських частин Ук-

*) Як подає Р. Бриковський, в 1955 р. Державний Інститут
Мистецтва розпочав повну інвентаризацію (перепис) церков
них памяток українського походження; річ ясна тих, які заці
ліли в польському винищуванні їх "вогнем і мечем." В Ряшівському повіті заінвентаризовано одинадцять церков, а

решту

роботи мали фахівці-консерватори закінчити по кінець 1957
року. В повітах Коросно й Устріки Долішні, як читаємо, пра
цю над тим веде Р. Бриковський, автор тієї студії, яку в цьому
нари 1сі розглядаем.о. Чи й коли покінчено ц1ей ·еrnоrрафіч~но
історичний перепис наших святинь в теперішній Польщі,
не
маємо змоги дізнатися. І чи коли дізнаємось? Українці в те
перішній Польщі зовсім позбавлені своєї провідної верст
ви, інтеліrенці1Ї, не то науковців. З тих причин, я.кщо деякі істо
ричні матеріяли, що мають відношення до української спра
ви й друкуються тепер у Польщі,
ніхто з наших тамошніх
недобитків ними не інтересується, або й не має приступу до
них. Доказ цього-хоч би факт, що за рік від появи студЇ'Ї
Ришарда Бриковського у варшавському
науково,му журналі
"Охорона Памяток. ,.
яку на цьому місці рецензуємо, ніхто з
Українців у волЬtному світі не знав про таке видання.

9

ра:їн.сько1ї Повстанської Армії**), що1 діяJІ>а на цих теренах, ма
ємо точні й пронір·ені відомості про тогочасні польські звір
ства

-

не лише над українською людністю .на, Лемківщині й

Посянні, але й про демолювання, граблення
наших святинь тамже.

ходства по-ночі,

й пі1дпалювання

Подекуди, підпалювано церкви й при

обіллявши ~х легко-запальни:ми речовинами

(бензиною, нафтою), при чому горіли живцем люди, із укра
їнськими священиками та їхніми родинами

...

Як довідує.мсоя з цього офіційного польського джерела,
ката.строфаІЛЬІНІе, просто татарсьюе нищооня й р.оз6ира1ння укра

їнських церковних о6єктів мало місце при "нормалізації" по
літичного стану в теперішній Польщі, почавши ві~

1949

року.

українського

авто

Вже після закінчення

акції виселювання

хтонного населенНІя з

одвічних його селищ,

СССР, а інших на понімецькі

одних на

"відзискані" землі·

на

терени

Заході

"Людової Польщі." Саме в тому часі розпочинається масова
руйнація українських храмів Божих,

на

полишених

областях

Лемківщини й Посяння. Скидати вину цього стану на оборон

ні заходи УПА

-

зо.всім розминається з

правдою, бо

її дії

бул·и 1в цьо:му часі якщо не мінім·а.z:rьні, то· ма·йже приіпинені.
Опричинником масо:вих, вандальських нищень наших свя

тинь на цих полишени1х теренах було вороже, край.но шовіні
стичне віднvшення польського населення до

Українців взага

лі! Цей стан ворожнечі до украї'НІської людности в

Польщі,

розпорошеної по багатьох західніх воєвідствах ті·єї держави,
vонує й по-сьогодні! Про це буде ширша зтащка в дальши1х ча
стинах ць.ого оглму. Тому ча~сти1н1но годимось з виононками Р.

Бриковського, що пише на ці теми ось так:

"Чинником, що

безпосеред:но уможливив таку акцію знищення,

було

масове

виселення руського населення із тих теренів; також давніший

**) Напр. спогади чото1вого Остро,верха, спо:гадJи со-vни,ка
Хріна• тощо. Зокрема ці1 НІним джерелом пі:зншнІН1я rегоони Лем
кіІвсЬІкої Землі у тих ро1ках є доку~м1ент:аІЛ1ЬJНа, 1кJшж•к:а· Ю:ліяна Бес.
кщда п. н. ""На згарищах За:юерзоння." Аtвтор її вели1кий і
віДJДаний си1н: ЛеМ:Юі:вщІИІНИ, а1втор по 1 важно1го числа книжок, роз
ві:док, стаrгтей про долю й недолю тієї най~да"7lьше на захід :ВИ'
суне1ної вітки ІВел~и~кого ук~ра1~нсЬІІ{ІОГО нruрощу. Цей письмеІН1Н'Ик
і захисник нашої Лемківщини ·проживає тепер в ~Канаді. В 1958
р. спо•ВІнилося 30 років пись·мен.ницьк,ої ді:яльности Юлі.wна Бес
к ида -Та рІН·ОІВИ ча.
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націюІНальний антаrонізм, як відоме відношення національних
меншин до польської держави та польського Костела -лягли

в основу такого стану." Як уоі Поляки, так і цей історик "но
вої" Польщі. співає ту саму пісеньку, що ми її чули до 1939-іго
року: лиш українська меншина відповідальна за цю ворожне

чу і за природні акти самооборони українського суспільства".
А польське "яnнянтко"

зовсім невинне, добре та

"справедли

ве," було і є для українського населення у давній і "народ~·й, ' 1
теперішній Польщі
Ще одне

. . .

цінне

визнання

в цьому

твердженні

Ришарда

Бриковського: виходить, недвозначно, що й польський римо
католицький
пи-зтиха

клир,

а то

й найвищі

"бJ1агословили"

таку

його

зверхники,

безбожниць.ку,

єписко

антихристиян

ську роботу по виселених селищах. Це підтверджує на uншому

мkці свовї праці

й

сам польський автор, кажучи, що в дея

ких повітах, зокрема в Ліському, Сяніцькому та в У стріцькому
--не лише місцеве поJ1ьське шумовиня, але й віроісповідні ре

ференти приклада.1и рук до руїни наших святинь тамже". Ви
ходить,

що люди,

які з рамени

польського червоного

уряду

були звязковими поміж повітовими й воєвідськими властями

-

і римо-католицькою Цер·квою в Польщі (яка все мала сво

бідну руку в церковно-реліrійних справах!), що
мужі"

польського Костелу

-

ційними допоміжниками в акції нищення
в

ці. "довірені

були теж спричинниками, офі
українських святинь

"Людовій Польщі."
На

деякі

пот1вердже1ння

числа

ви;дава1ного

цього .вистане

'У

Варша1ві

переглЯІнут:и хоч

укра.іінського

би

й

ча·со,пису

"Наше Слово." І тепер, по десяти роках не краще ставлення
польського католицького духовенства та його

раїнської меншини в Польщі.

вірних до ук

Польські священики наклику

ють по церквах до "навертання" до польської віри---не лише

православних
му Слові" з

30

Українців,
березня,

але

1958

й

греко-католиків.

В

"Нашо

р., в дописі "Коденець на роздо

ріжжі," читаємо таке: "Налякані наші хористи боялися співа
ти

...

Просив їх сам командант Парчівської міліції, грам. Ба

нащм<1ий; ГО!ВОри~в, що дуже лJЮбить україноьк,і пісні. "Хай так

буде, як є, кажуть.

Не будемо дражнити Поляків, бо трохи

далі--всіх нас позаганяють до костьола," кажуть. І далі чита
ємо таке: "всі напружені чекають чогось

страшного,

навіть.
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rазета

рідна їх

не цікавить. А місцевий пробощ не від того,

щоб в каламутиш воді заляканостиських ов·~ць

... " --

наловити

собі україн

Як бачиІМ'о тЗІюе "мі 1 сіонер 1 с,ь1ке" відна:щен

ня поJ1ьського клиру до наших, і досі заляканих,

знедолених

братів в комУ(Ністичній Польщі дає свої наслідки, люди хова

ються

в мишачі нори

освітньої праці, до
равління

й далі,

. втікають

·від

. орrані·заційно

чого так гаряче накликує ііх головне уп

Укра:інсЬІкого

Суспільно-Культурного

Товариства

(УСКТ) та його часопис "Наше Слово" у Варшаві. Це одино
ка леrальна, при~знана варшавськи1м режимом орrанізація Укра

їнців в Польщі, що досі зробила велику роботу поміж укра

(1l~ськими "перемі,щенv.·!dИ

1..1собами ··

в

теперішній

Польщі.

У1КJр1аЇ1ноька цеrр1юна в с. Кот(JНІЬ, по:в Ясло, ІfІЇЩ час
ро-збир·аtНІНІЯ ї~ї місцеВіИ\МИ ПОЛІЬСЬКИ'МИ "паrr.ріотаrмщ" ·0СЇНІН'Ю, 1954-го рю:кІ)Т.
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3.

СТАРОПОЛЬСЬКЕ "НЄ ІІОЗВАЛЯМ" ІСНУЄ І ДАЛІ

Як дивуватись польським пробощам, коли й пізніше, під
час т. зв.

"~відлиги," польські

єпископи,

а то й їхній

при

мас, кардинал Вишинсьюий у Варшаві, також погано ставили

ся до українського населення в Польщі (на
греко-католи~цьких овечок,

глум: до своїх

що підлягають його духов~ній ю

рисдикції). Свого часу, кілька раз.ів їздила у Варшаву, до кар

динала, делеrація Українців греко-католикі1в, щоб

врешті від

дано їм старовинну евятиню-катедру в Перемишлі і надармо.

Востаннє тисячі Українців в цьому городі і в околиці (деякі
нараховують їх на десять тиLяч!)

стали скривати

своє

---

українське

вийшли з укриття, пере

націоналне

походження

і

консеквентно, хочуть молитися до Бога в своїй МОІві, в своєму
гр.-кат. обряді. А тим часом гр.-кат. святині в околиці або по
нищені, .або обернені на маrазини, деякі на

польські "костюл

ки" тощо. Поляки, що мають в Перемишлі велике число своїх
юастел,і1в, 1 кuль11ш 1М1анасти1рі1в,
наші люди в листах

-

хмари

д1ух.і1в1ництв1а,

нк пощають

забрали були гр.-кат катедру Св. Іва

на та церкву оо. Ва1 силіян на ЗасяНІні. Як сказано, кіль·какрат

но їздила до кардинала Вишинського у Варшаву

украіінська

гр.-кат. делеrація, в її складі знані колись крилошани гр.-кат.

каІПіrгуЛІИ ,в Пере~м1111шлоі,

та пол1ьоь:ки1й кruр;,д1инал·

,щеЛІеrащії

не

приннв!

У філаделфійськом:у що.деннику "Америка" в ч. з 13 серп
ня, 1958 р. читаємо та.ке:
В щоде1ннику "А 1 мерика" з дня 2 с·ерпня, 1958 р. ч. 138 вичи1\ав я н.~імовірну вістку, що гр, кат. катедральну цер•кву в Пе
ремишлі, польська влада

Не хо1чу в це вірити,

передала п1ра!вославним.

60

неда1вно приїхав тут з Польщі, маю

звязки з тамошнім гр. духове:нством, а про передачу лере1каза
ли мені у ~іншій формі.

В половині чер·вНІя, ц . .р. приїхаJш до Варшави о. каноні·к
В. Грини1к, о. М. Ріпецький, о. С. Крупа і о. Дзюбина і з ОО. Ва

силіянами мали вг~жні наради 'В справі нашої Церкви. Уложили
меморіял і предложили його кардиналові і Примаса.ві Польщі
Вишинському.

о. Свильвестер Крупа, що постійно перебува·є в Перемиш.11і,
привіз зібраним сумну 1 новину, що лат. єпископ Барда, орд.ин.~-
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рій Пер,емишл·я, віддав нашу катедральну церкву лат.

Кармелі'rrа.м. Вони в неділю,

8

монахам

червнн, ц. р. відслужили там то1р

жестве1нну Службу Божу з хором і музикою, а монах-проповід
ник на про~по·віді сказ1 ав:

"Жиченєм ксєндза Біскупа било, жебисьми тутай вруці
J11і '~" Це 0іддання ка,тедральної церкви викли1кало веш1к·~ него
д~ування серед перемиських

громадян.

З поважанням

-

о. 'Юрій Менцінський.

В тому ж українькому щоденнику "Америк.а" поміщен ·в
рубриці "Листи з Пс;rьщі" таке, м. ін., звідомл.ення:
'·Про польське

духове1нство

нони стшвляться якщо

краще

не

говорити.

До

нас

не ворожо, то в найкращому випадку

байдуже. До білих круків належать

"ni,

нкі .стараються ню~ по

мотти, бо знають JІ]ІГИІ-іську приповідку "сьо·годні мені

-- -

зав

тра тСАбі." Але їх уеі1х, іВ цілій Польщі ЛюдюІВіІЙ, можна би

на

пальцях полічити. Ім все ще сниться "од моржа до моржа" й
"пр1жедмуже хшесція~ньс11ва."

Взагалі в цьому щодеп1нику дуже багацько звісток і ориr1-

нальної кореопо 1 Нд·~нц!ї про 'Недолю У·країнців в Польщі.
Вкінці передруковуємо один цікавий лист Лемка, що йо·го

надрукуваJІИ

"Лемківські Вісті" (йонкерс, ч.

3

з ц. р.): "Доро

га Орrанізаційо, што гденкі ~наші люди вирабляют, встидятся

нашой церкви то, хо,дят до кост·ела, а свій священик єст на мі
сци. Декотрі з тих што достали тих
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долярів, я знам ·ко11рі, то

нщвіт шJ1юб пішли 1 брати до ко·стела, не до нашої р.jд~ной церкви,
встид. Просит Поляка, руку му цілує, ,а Поляк, пО'відат Ж·е РусіІН

такі rлупі свого ся виріка'Т. То великі бортаки я вам повщам,

не шлийте їм нич, тілько нашим правдивим руснщкам-лемкам,

бо таrкі ·нелюди не з.аслугуют на н<~міІч.

Не мо:Жу тото знести,

що, ті люди ро·бят. Польський ксєндз говорит на казаню о них,
же руска віра не важна, то і їх тиж не важне.
На тім закінчаю і засилам Вам щире поздор.овліня." (Сл1і
дує підпис).

Пригадується старопольське ":нє позвалнм!"
була до~1я

.

Така сама

письм, петицій до цього римо-катол. достойника.

Також чільні

одиниці зі ·Сянока слали до кардинала пись.ма

щодо відкриття гр.-кат. церкви в старому к1няжому городі Ся
ноці,

також у Гломчі, і нічого не вийшло з

Слово" з
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29

грудня,

1957).

того.

("Наше

Ще краще поступив польський є-

пископ в Перемишлі: він заявив

таке:

місцевим Українцям гр.-кат.

"ходили ви десять років до

даJ1і!"". Значить, польонізуйтесь,

костелу, то ходіть туди і

"браця

Русі.ні."

Щойно в

1957 р. дозволеІНо Українцям у Перемишлі відсвяткувати свій
Великдень, але в малесенькій гр.-кат.

церковці на

передмі.

сті, на Балонні. Як писали наші часописи, люди плакали, як
діти. Це був перший їхній

"Великдень на

волі,"

від довгих

років. Такий самий Великдень крізь сльози радости був і
року біля тіЄІЇ самої церковці

чевидці.
ні.я

Біля тіЄІЇ

святи~ні

Варшава-Ль1 віІВ-Ки1~в.

Воскресної Утрені,
раних довкоJш

редині храму)

"на

Болонні,"

переходить
Могуnнє

1958

як звітують

головна

"Христос

залізнича
Воскрес"

о

лі
.від

що плило з грудей тисячів Українців зіб

церкви (лише мала частина помістилась в се

-

почули й

пасажири далекобіжнього

поїз

ду, що в тому часі переї·здив на ·Схід. Як па~ві•домляють, з усіх
вікон пої~зду дивились на цю ранішню Великодню Богослуж

бу перемиських Українців сотки здивованих совєтських подо
рожніх".
Коли тепер таке нехристиянське, антиукра·uнське відношен
ня польського клиру та його верхівки до Українців в "Людо
ві й іІlольщі," то що й казати про вісім-десять рок~в назад, ко
.ан йшла шалена акція нищення

українських святинь? Хто з

костельних закамарків, а то й владичих катедр Перемишля, Ря
шова, Кракова, а може

й самої Варшави

-·-

зтиха "благосло

вив" дику польську

руйнацію наших храмів? Хто єхищно за

тирав

на

руки,

що

раз

завжди

зліквідова1но

"гайдамацькі

гнізда"? Питаємо: кого більше в тому, що сталося над Сяном
і в наших Карпа~а~х 'В

194·5-56

рр.,

винуrвати:

чер!во1ну Варша

ву, чи біло-червоне польське духівнцтво теперішно:і Польщі;
та його монахів і монашок, його пробощін, пралатів, інфула

тіІв, біскуrпjв Іі аtрцибіс~к;у~піІв? Та1кож ма·ємо 1віщ,ом.ості, що вірно
піддruнчі, сині1вські. 1проханНІя укра'інсь1 ких nр.-католицьких кру
гів в теперішній Польщі

до Ватикану, і дальше безуспішні.·

І Іросили віддати старим

власникам

мишлі, без наслідку досі. Просили й

гр-кат. катедру в Пере

пропонували назначити

у Ватикані Апостольського Адміністратора, або й Візитатора
для гр.-католиків у

Польщі, теж без успіху. Хоча льояльність

українських гр.-кат. кругів та
ного польського режиму

-

його духівництва

до теперіш

є беззастережна. Хоча оо. Василі-

15

яни у Варша.ні правлять у своїй церковці гр.-кат.
би також

богослуж

і польською мовою, не помогло й те. "Нє поз

-

валям" таІЙ тілЬІк~И. Чия сила, тОІго й право·, у Варшаіві, і скр,ізь
у шир.о;кому ·світі

Подає в

...

свойо.му нарисі Ришард Бриковський, що, мов

JІЯВ, "відоме відношення націонал~>них
держави

меншин до польсь.кої

й костелу ляглй в основу такого стану." Інакшими

словами, що У1 країнці всьому винні ... Але украЇіНська сторона
ма,є всі підстави брати ці слова поль,ського науковця-історика

зовсім інакше. А саме: тільки й лише "відоме" всі~м нам від
ношення коJ1ишньо,го польського уряду і народу та польсь,ко

го Костелу до Українців, лягло в "о·снову" такого татарського

знищення україrнських святинь в червоній Польщі.

Це відоме

нам добре"відношення" польського народу і його церкви ста
.'ІО

моральним

спричинником

сла українських святинь в

знищення

1939-56

такого

роках. За

тому й неповними обрахунками, 1в тому часі

великого

чи

офіційними, а

понищено
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наші святині" з яких, як подає Ришард Бриковський, немовби
на "потіху," лиш сто-одна церква (точнісінько аж сто-одна!)
~ мали архітеютурно-мистець'Ку варт.kгь.

Перед Богом, зокрема перед істор-і1 єю, не лише українсь
кого народу, отсі спрофановані~ та зруйновані доми Божі мали

куди

вищу від поняття

"мистецтва,"

бо духову,

реліrі1йну

вартість. Це ж були християнські святині, що їх християнська,

хоч би й ворожа рука не сміла
масо·во руйнувати.

.

була так цинічно, пляново й

ІЦс одне: у звязку із таки1м до~гим ван

дальством польського народу

-

ми не чули, ані не читали ані

одного голосу Я'КОГОСЬ обурення, протесту ПОЛЬСЬКОіГО єписко

пату. А навпаки, навіть по теперішніtй день польські нечести

ві діла зовсі<м покриваються зі старими задушевними

ннми і плянами на "зніщенє Русі." І не від

1939,

або

бажан

1949

року

числячи, а від соток рокnв узявши.

Чиє моральне конто буде обтяжене болючими
воротними

роду в

культурно-реліrійними

втратами

"Людовій Польщі." Акти насилля і злочини

стичної адм1юстрац11, вчинки
них загонів

-

й безпо

укра:і1 нського

на

комуні

ріжних біло-червоних і черво

можна тлумачити й судити людською 1міркою.

Зате холодна мовчанка, примикання очей стільки років, а то
й частинна співпраця польських церковних чинників у нищен-

16

ні святих обєктів, хоч би й свого ворога, не

і в ні1кого оправдання. Чимало злочинів
вано в у,країнських публікаціях,

чимало

знайдуть ніколи

з цього часу заното
вийде іще на світ

JШ денне, а багато й пропаде назавжди по державних польсь

ких зрхівах. Хіба що знову якась "милосердна рука" любителя
старо 1ви'Ни (як тим разом .в жу;рналі "Охор.она Пам1яток")

по

дасть до відома, хоч би стислого кола науковців, що ми мали

і що на ві 1 ки про1па1Ло для нас 1в границях теперішньої Пол1ьщі.

Стара українська церковця в селі Явірник
біля Команчі. На овіІТJІJині -1ї ІНJе:вес.еJІ)И!Й отruн
в 1956 :р1. ,якш її ~оІЛ'я -гепер, не знаемо.
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4. "КОЖНИЙ МІСЯЦЬ ПОБІЛЬШУЄ ВТРАТИ"
За

о.брахунками

Р.

Бриковського

у

варшавському

квар

тальникові "Охорона Памяток," існувало в критичному 1939
році (початок Другої Свіrгової Війни) на Лемківщині й По
сяНІню 514 гр.-кат. святинь. Ав'Гор чомусь зо 1 всім не ЗГ1адує
в своїй праці прЗJвославних святинь на Лемківщині. Дарма,
що до

1939

р. українська національна свідомість цих громад

не була достатня, про це довгими роками пильно дбала перед

воєнна Варшава. Укра:інізація тих парафій наступила аж після
розвалу старої Польщі, православні парафії на Лемківщині
ввійшли під юрисдикці1ю украіінсь~кого єпископа-патріота, Вла
дики Палладія, з осідком у Кракові. Видно Р. Бриковський РУ
ко·водився польським критерієм, що то "вши.стко єдно," одна
ково

було \Нелюбе,

ненависне рі*-НИМ 'місцевим

шоніністич

ним "радам народовим." Тому й однаково їх "пошановано,"
вогнем і мечем знищення. А може й на взір старих хрестонос

ців, ••відзискувано" їх і "адоптовано" для польського Костела,
із хрестом в руках.

514 українсЬІКих обєкті 1 в нар·а
1939 року, не подано церковних.

До пробле1 М'атичної цифри
хованих Р. Бриковським до
приходств,

дзвінниць, цвинтарних капличок. Також тематич

но не мо1гли тут увійти в пі1драхунок числе.нНІі на терені Лем
ківщини, зокрема нашого Посяння (і частин старого Львівсь
кого

воєвіtдства,

прилучених червоною

ського воєві·дства)

-

Варшавою до

наші "Народні Доми,"

Ряшів

"Просвіти," коо

перативи, українські школи та бурси зі своїми будинками, як,
наприклад, в Перемишлі.

В своєму реєстрі

"неіснуючих," або перемінених на

світ

~ькі цілі українських святинь, або як звучала офіційна назва
цього злочинного акту

-

"адоптованих" до

інших цілей, Р.

Бриковський також поминає названі ним "нормальні"церковні
обєкти, мало·вартісні з мистецького боку. Про це буде ширше
подано

в

черговому

для нас табелю втрат.

розділі, де

--

подамо

теж другу

траrічну

На підставі доступних йому докумен

тів Консерваторського Уряду в Ряшеві, подає він, що в дні
1-го вересня,

1939

ського воєвідства

р. існувало на

514

терені теперішнього Ряшів

церковних обєктів, з яких "лише"
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мали "мистецьку вартість," і лише ними займається він у свої1 й

18

студії. А решта, то значить 203 святині мали лише "нормаль
ну" вартість. Табеля, яку поміщуємо
дальше,
відносить
ся лише до окреслених Р. Бриковським "варті~сних" церков

них будов, отже поминено ним зовсім (на цій табелі) 203
церковні будови (святині), нкі він скваліфікував (якою мір
кою?), як "нормальні"

обєкти. Значить, навіть з цього дис
кримінаційно1го реєстру виходить, що офіційний список по

нищених наших святинь на цьому терені - є неповний. й,ого
статистикою не охоплено зовсім поданих ним самим двісті-три
наші святині, отже про їхню долю нічого не знаємо, бо вони
знаходяться :поза "межаМІи мистецтва

..
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Що каже читачеві опрацьована Р. Бри1ювсь,ким табеля на
ших втрат, помі~ж

1919

і

роками? Як оказано раніІШ, во

1956

на не є докла:д~на:, вона досИІть дисюримінацій:на, для нас, лібе
ральна. Да,11ьше

навіть сам її впоряд:чик

-

не претбнщує на

таку перфекцію. Також не враховано тут територій, що нале
жать до краківськог·о воєвідства, хоч влучена терени

колиш

нього ль:вівського воєвідства. А що го.ловне, як сказано вже

не виключеНІо тут "но1р•маіll.ьних" церк·о1вних обєкті1в, що. зо1кр 1 е
ма для нас

Українців, заплутує справу. Не про саме "мистец

тво" нам іде, а

на ці

про

щось

біл·ьше!

Укра:інцеві,

що

дивиться

втрати не лише крі·зь призму мистецтва й естетики бу

дівельно.ї арХІі1'ектури, але ОЧИМа и'ІЮДИНИ Й патріота (Я.КИХ ТО
чеснот

сьогодні

і Ботокудам та

Зулюсам

африкансьіким

не

можна відмовляти)-оцих "пропущених" двісті й три святині
є ·важкою національною

втратою!

Як видно з тієї табеЛ1і, в 15-ти повітах теперішнього Ря

ші:вськото воєві-дства в
століrгтя,

25

це:рко;в з

1939

році знаходилося

цер 1ков з

6

17-го століття, а решта при~па~zщє на

16
18

й 19-те століття. Найбільше наших святинь знаходилося в те
пер,ішних пов~тах: Ся1ніцькому, Устрицьк.ому та Лі.ському. Там

теж і в-nрати до

1956

р. були найбільші! Як пода.є автор 01кре

мо, в Сяrніцькому пові;ті було в

1939

р.

86

укра;і1н~сь.ких цер·ко1в,

н тому числі "па,мяткових," ці1нних (на його думІКу) було ли

ше

60

святинь. В тому числ'і

с11р·іцькому повіті (по

48

74

48
44

церковних буді·вель,

святині, в тому числі 1

"нормальних"

32

церков були деревляні. В У

р. кр~ованому) на

"варті"сних," в тому числі

ко.му на

57

1939

церков було

і1:::торично-варті·сних було

36

'"вартісних,"

зі зага.11ьного числа

514

бо1ку церков,

в

тому числ·і,

подає

овятинь лише

в тих 15-ти по1віта,х Ряшівського воєві.дс.т1ва було
з мистецького

42

деревляних. В Перемиському повіті на

обєктів-святинь було

Р. Брико 1 всЬ'кий. Разом

75

були деревляні. В по:віті Лkь

311

цінних

подає анТ'о:р,

263

є остаточ~ні, вони будуть більші, як закінчиться інвенrгариза
цер1Кви були деревляні~ й

48

мурованих.

Подаючи ці офіційні цифри в своїй болючій для на.с стат
ті., пише виразно Р. Бриковський так·е: "цифри тут подані не
є остаточні, 1вО(ни бУ1д1уть більш і, ЯІК за1кі1нчиrгься іІНІвеmа,р1и:за

ці1я 1в тих по 1 вітах, що іще не охолле~ні тією статисти1кою."
Значить ·консерваторські комі~сії мають роботи по вуха, і вона

20

направду незавидна: що-ро'КУ, а то й частіше, зміняється число
•·цінних" для ~мистецтва й "нормальних" для історії )'!Юра,їнсь
ких обє,ктів. Во~ни, ці 1 "обекти" щораз маVІ.іють, і жадна інвен
та~ризація не 1 всилі їх охопити ... Дальше подає авrгор ще й та

ке мела.нхол~йне ствердження: "ці

цифри не є остаточ~ні, бо

доля багатьох церко;в і по тепер не є зна1на, а одно1часно кож
ний новий місяць побільшує число втрат"

...

Досить сказано, на.віІТь :мовою холодного, стриманого на

уковця, чужинця! А писав це Р. Бри1ковський десь з початком

1957

року. А1кці1я

по старому

-

нищення українських

"правем і лєвем"

!
1958

припинилася і в наступно.му,

Що

"fаз,ета

помогла,"

ція інтервеніювала

таку

в уряді до

ішла дальше,

році. Подає український ча

сопис з Варшави "Наше Слюво," ·в ч. з
рубриці

церков

біл;ьше, ця руйнація не

30

вістку:

6ерезІНя,
"у

1958

свій

час

р.,

в

Редак

справ віроі,спо·відань про

ни

щення церков в Роботичах і1 Посаді Роботицькій. У відповідь
на нашу інтервенцію нас по 1 відомлено, що церкви в тих селах
стоять ненарушені. Крі1м цього нас повідомлено, що церюву в

Посаді

РоботищЬІкій рішенням

Уряду до

справ

віроkпові

дання пе~редано відділові кул1ьтури в Ряшеві для музею." Сла
вити Господа, що

вилучено

святиню зпі1д "опі·ки"

цю прегарну,

старовиН!Ну нашу

місцевих шовіністів-каци,ків,

і

"по6ож

них" вірних римо-катол. обряду.

(Дивує

нак:

зміна ІВ

назви цього села

цьому

"Риботичі"

'' про.петаризаці~ю"

тіеї

часопис.і

на

назви,

старої

"Роботичі, ''

мабуть

від

українськоІ

це трохи

слова

пахне

"робота,"

пра;ця).

З т.ієї короткої

нотатки в цьому часописі

виходить, що

лише завднки відважній і ,гострій поставі решто:к українеько
го населення 1в тих околи1цнх, а потому uнтервенції на "самих

вершина 1 х"

уІGраіїнської

rазети,

запляновану

акцію нИJщенн1я

двох церков полишено, в чому одну святиню обернено н.а му

зей, щоб таким чином
держави

-

"рятувати" її центральним

орrанам

в~д зазіхань мkцево"і польської людності. Справді

"rазета помогл,а"! (Хто однак має сильні впливи в тій укра
ЇнсЬІкій "амбаса~ді:" у Варша~ві., :в "Нашо,му Слові," всі добр·е
'Знаемо). А скіл1 ьки та1ки 1х церкоІв рові6р·а1но і 1в цьому 1958 ро
uі,зо.крема в безлюдних, або основно очищених від Українців
околицях? Просто тому, що 1 не було й кому "написати до ra-
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зети'' у Варшаві, щоб заступилася у власт:Ь і силу імущих?
Правду пише Р. БриковСЬ'КИЙ, що "кожний мі1сяць побільшує
втра-ги"

...

В цьо,му часо1пиюі, 1в числі з 18 січІН!я, 1959

rp-.. по~д;а

НІО1 ,а б ширну ста:ттю п. наг.: "Перело1мати пасив1ність СяІНока."
Та1м читавмо тС11к1е: "За ~ва1 з т1оло1виною :роо1кw о.р.rаІНівацій:нюJЇ
ро6юти УСТК міІЖ у1кра·ї1нсь>ким НІаселення;м 1вини;юmо,~ пе~р~еrкона1н

НJя, що Ряшівщина, це зал1 і 1 зна сті~на шо1Ві1ніз1м~у ,і, іНІена;висті, я1ко1Ї
жа~щна сИІЛа 1н.е :розі6є ... Ні1чого, з,рештою, ди1в1ю1го - люди:
,ви1хОІВУJВа'ли1сь .в та1к з1адушл,и~вій а;ТІМО1сфе~р1і·, !ІЩО на1ві'ТJЬ з1а

кі:в 1на~ро,щнюіі нла~и, не всі1м дійшла др с~рця

( со1ція.лівм - М.

іНаро:д:ів

це ІдJержшвна 1 сис-ге:ма ІНі6и
В.).

14

р'о

":р 1 і1в1~-юсти" для 1всіtх

Як вигл1ящає ,в практиці

краще в Сяніччи:ні. Хоч на

14

ідея соці1ялівму

po6iorr,a,

ІВІИ!ZІJНО най

ти~сяч 1насел1ен1ня rв1 Сяноці 1 на~р 1а:ХО

вую-гь д!ВЇ1 ТИОЯЧЇ У1 краЇ1Н1ЦЇІН, Та КУЛіЬТ)7!р1НО-ІО/С,ВіТНЬОtГО ЖИ'ТТ1Я тут
нема.

-

Чому не цра1цюєте?, питаю. І ш~де віДІпю1від!ь: Бr01 ·.юоли

ми чогось домагаємося, то нас називають "націоналістами"
Коліи те>ПІер·, ,в
1насел1е:ння

JIJo

ті жаосл.иІВі

:р·оці

-

--

...

та;м тЗJка д1111<а1 нена1вить 1пош1ьс~ьк0/ГО

нашото з1ІЩZІ!О/Ленюго .mю.щу, то

ча1си

ших святинь

22

1959

1рQзби\ВаНІНІЯ,

·плюНІДрува,НJн:я,

ЩІQ1 ж казати пр1 0

6езчещенНІя

що мали місце в останньому десятилdтті'?

1На1-

БОЛЮЧІ, НЕПОВОРОТНІ ВТРАТИ

5.

Друга табеля, зладжена дбайли~во й фахово Р. Бри11швсь

ким. має титул "Уживані церковні обєкти-стан на 1956 рjк. ''
Для майбутніх і~стори1ків цього

люча табеля буде маrги

ст.радального обшир,у ця бо

першорядне

зІНачення, я:к

офіційне

д~жерело й дОІюу.мент із .першої руки про наші нтрати на тепе

рішніх пус-гел·ях і руїна 1 х нашої Лемкі1вщи11-1и й Посяння. Пода

но за чергою

15 пові!Ті·в, замешкалих раніш

більшою,

або

менше КОМПRІКТІНОЮ масою У1к.раЇНЦЯМ1И. ПодаіНИХ пять рубрик
колюмн зорієнтують 1 чи1та·ча:, я~ка до

1956

року ·була дол~Я ти,х на

ших святинь, 1і я~кі заціліли до того часу. За поданими Р. Бри
ковськИІм цифрами (про що було обширно подано в поперед

ньому розділі)

до

1956 ро·ку перестало існувати 101 наших
1/3 ·зі загального числа що існу~вали до

СВ'Ятинь тамже, отже

1939р. на тих теренах хра1мі1в Божих, і то лише таких, що їх
швтор зачислив

до

"мистец,ьких

памято-к."

Долею

"не-ми

стецьких" наших овятинь, ЯІК подано раніше, ·нін не інтересу

ється, бо таке уні1 версальне

"пЮклування"

пропащими наши

ми національно-р.еліrійними обектами не належить до предме
ту його сту,щіі

"Ужитковані Памятков1 Церковні Обєкти
Повіт

В культі

Під опікою
місцевото
Опущені,

-

УжИІВан.і,
Брак
ЯІ}( ма- ровпіз.
rази:ни

населення

1956-ий рік"

нання

Разом

--~--

Березі.в

5

Горлиці

Яросла'в

8
3

1

Я сл о

5

1

5
5
3

15
4

1
2

10
29
13
6

Коросно

4

1

Лісько

6

2

6
1

JІюба~чі1в

4

10

2

11

Ніско

1
3

3

1
29

3

1

2
7

3
13

13

34

49

Лежайськ

JІанцут

1Іереворськ
Радимно

Сянік
УсгрИІКИ

6
1
1
11
2

..... 57

16
4
5
13

1
2
3
8
----

57

7

15

1

1Іерем.ишль

Разом

2

---

1
27
1

34
28

210
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Що каже ~ам ця табеля? По-перше, обіймає вона лише

15 повітів, що їх замешкували раніш Українці, більше, або
менше чисельно. Поминено украtнські громади, що адміністра
ц1йно належать тепер (як і до 1939 року) до Краківського
воєвідства. Дальше,

я·к

признається

сам

автор цього

нарису,

його статистИ'ка є неповна, не всі мkцевості мали змогу від
відати воевідські консерватори, а якщо й
обхоплено біль
шість з існуючих до 1956 року наших святинь, то в м·1ж.часі
місцева польська людніrсть провадила 1й

да1льше

руїнниць.ку

акЦію нищення й розбазарювання церков. Як цитували ми сло
ва Р. БрИ'ковського, що "кожний новий місяць приносить нові
втрати."

Друга рубрика табелі-церкви "в культі" має окреме зна

чення для нас. Пригляньмося ближче ці1й рубриці. До
року на обширі цілої червоної Польщі не

1956

існувала а~н~і одна

українська греко-католицька парафія, також ані одної греІКО
католицької 1 святині до цього

року не

віддано У1кра!'інцям, з

тої простої причини, що їх там не було. Отже ця друга руб
рика

"церква в культі," переклавши на зрозумілу •мову, ка

-

же проречисто, що в 15-ти по-уюраїнських по·вітах Ряш~всько
го лише воєвідства

·- -

аж

57

українських святинь перейшло в

"милюоор.дні" р1и1мо-.като.лицькі руки. З:начиrль,

Лотяки стал~и н

них молитися, по.викидано ~напевно всю ві.за~н-лійсько-украіінсь
ку обстruновку з тих храм~ів, пороблено з

них

каплички та

"костюлки." І як до цього ча.су для десять тисяч зацілілих Укра

їнці1в гр·еко-католиків у Перемишлі, що востаннє "вийшли" з
укриття,

влада

-

-

польські повітові· чинники та римо-катол. духо·вна

віддала лише одну маленьку церкву "на Балонні" б.

Перемиш.ця, то чи є нка надія, що хоч кількю з .пщцаних вище

"о.римщених" на польський ЛІад 57 наших 1 святинь -

п~о1верне

колись в у:країнські руки? Там, куди вертаються наші "пе.реміІ
щені особи" на свої ст:31рі селища зі Захо-ду, з "відзи 1 саних," по
німецьких земель? Такі рефлек-сі~ї та ненеселі думки навінає на
душу Уікра.rнця у вольному овіті, що бу~е читати й пе:редумува•
ти оці наші рядки подана повище друга рубрика тієї табел.u
"зацііllілих" украї~нських храмі·в Божих під черв.оною Польще
ю. І то лише тruких, що по думці Ришарда Бриковського ма
ю-гь "мистецЬ'ку ва рт.ість."

Тре'Гя рубрика тієї табелі має титул "церrкви пі1д опікою

24

місцевого населеп1пя.~· Як вигJ.ядає ця "опіка" польського мі
сцевого населепня, можемо з.нати з поданих на сторінках цього
(~гляду світ.лин, що їх взято живцем з цінної для нас (і дуже
болючої) праці Р.

Брико·всь,кого.

Як

виходить, лише

стець·ких наших овятинь з.находиться пі1.д "ла 1 скавою
ІІОJІЬСІ:>КОГО населе~НІНЯ, ріжних

повітс 1 вих,

а6о

й

13

ми

опікою"

державних

колгоспі.в, народ о них рад, ріжних "ку лек рольні чих." З недав

ною "відлИjгою"

в Польщі, з приходом до влади

ніби-лібе

рального премієра Владисла 1 ва ГомуJІІки, майже всі дотеперіш
ні

державні

господарські

одиниці

зліквідова1но,

землю

дано назад давнішим її .в.пасникам. В звязку з тим,

від

яка була

доля тих наших святинь, що були під опі,кою "місце•вої люд

ности,

на

тер·енах

сце1нтралізованих,

уд1е1ржа,вл.е!НИХ

досіл 1ь

(до "відлиги'') польських ланів і піль? Пише Р. Бри 1 ковський,
що "ві 1дно·сно в добрі:м стані є ті церкви, що знаходяться в по
с:/данні, ·Косте:Лу, як також
Можливо,

мішаних

п~д

опЮкою

мі~сцевої

залишилося в тих місцевостях деяке

(українсько-польських)

себе за "родовитих" Полякі,в,

родин,

людности."
число т. з·в.

або тих, що

подали

і очевидно, залишився в їхній

душі деЯІ(!ИЙ сентимент, співчуття

-

до цих

nаших святинь.

А вже болючою, я·к не траrічною є доля тих українських
святинь, що фіrурують під рубрикою "опущені церкши." Дає

мо

слоно а1второві тієї студі1ї, польському науковце:ві, а самі

тим разом обмежимось до коротких завваг.
жург.алу "Охорона

На

105

стороні

Памяток" читаємо: "Хоча число збереже

них церков є досить велике, то одначе ї~ній ста1н зберігання,

забезпечення і зужитку~вання дає невеселі персшжтиви на май
бутнє. Багато обЄ:ктів мо.ж~на буде врятувати лише тоді, як в
ко·роткім ча~сі будуть забезпечені, напрамені. Найгірша спра
ва з

57

числом т. зв. опущеними церквами, що нар·ажені на

девастацію, на знищення. В кожні.й х;ви.11ині вони стають дже
релом "доста·ви" будівельного матеріялу, або просто
реби опалу

принаг~дних "опі1куні 1 в,"

зокрема

ве rосподарства Рольніче"). Часто нищать їх для
ємности нищення,

або

на пот

ПrР("Паньство
самої при

для вишукування якихось ні1би

"скар

бів." Ця катеrорія опущених святинь лежить на опущених і
незагосподарених обширах. і, на жаль, саме там знаходяться

наищнніші

обєкти почавши з

16-го до

18-го

віку.

Відносно

в доброму стані знаходяться обєкти, що під зарядом місцево-

25

го

населення

показує

та

обернені

до

табеля, найбільше

повітах Пере1мись 1кому

церковного

опущених

вжитку.''

церков

та Любачівському

(16)

Як

-

знаходиться

(10).

в

Найбіль

ше число святи1нь, обернених на ри~мо-·катол. ·костели ("!в куль
ті") знаходиться

в повіті Сяніцькому, бо

Я:ка дальша доля цих

57

аж десять церков.

опущених святинь,

поданих на пови

щій табе.'Іі~.в дальших роках (від 1956 р. по сьогодні), годі
сказати. Як подавали ми на іншому місці, за українським ча
сописом з Варшави "Наше Слово" (1в ч. з 30 бер,езня, 1958 р.)

розбірки наших' святинь ідуть і, дал·ьше, і в 1958 році, лише з
тією ріжницею,

що укра:їнська меншина в Польщі має тепер

змогу інтервеніювати у центральному уряді у Варша~ві, чого
давніше не було.

Ця інтервенція є дуже обмежена, вона має

місце виключно на сторінках цього

часопи1су! Редакція

"На

шого Сло·ва," ч~и там голо 1 вне Упра1вл,і1ннІЯ УСКТ, що 1виrдає ц·ей

часопис, це єдина репрезентація й
ської меншини в теперішній Польщі

має рішальні

впливи в цій

"дошка рятунку" україн

--

і в тих спра.вах. Хто

"амбасаді" знедолених У1кра·'інці~в

в "Лю~о:вій Польщі~" Вол. rо:мулки, всі· знаємо.
Про ча1спис "Наше Сл·ово,"

що ·виходить у Варшаві с.ка

жемо те" що хоч на·пр·ям цього часо.пису в релі~rійн.их справах
є майже атеїстичний, але щодо оборони україІНських церков-·
них памяток в Польщі бачимо відхилення від комуністичного

"~вірую," а са1ме, що р·еліrі 1 я
ни~на в державі

-

це при1ват1на сторінка nро.мадя

"справжнього соціялізму"

...

Четверта з черги rрупа обнятих стати.етикою Р. Брико.в
ського украіінських церко1в на

Лемківщині й Посянні, це "у

житковані," як маrазини, церкви. Ще інша, більш "демократич
на" назва їхнього стану, це т. зв. "адоптовані" святині. В 15-ти
по1вітах ряшівського воє 1 в1ідства по кінець
ких "спролетаризованих"

1956

наших церков. Як

р. бул·о 4Б та

показує

найбільше їх знаходилося в Устрицько.му повіті, аж

табеля,

13

цер

ков, що їх перемінено на ск.лади збі~жжя, сіна, або будівель
них про:дукті1в. Про

цю катеrорію спр·офа~нованих наших свя

тинь пише Р. Бриковський

(106

стор.) та,ке: "Ці обєкти дов

ги1ми роками не мали ремонту, так до1вго їх ек·сплуатують, до

ки їхній стан не загрожує небезпекою для життя, потім без
турботно розбирruють їх.

Також

пристосування тих обєктів

до нових потреб відбувається досить брутально, а в першу чер-

26

гу підпадаtЄ r3НИЩеННЮ внутрішнє устаткуваНІНЯ ЦИХ О1бЄКТіВ,
без 01гля:ду на його мистецьку
й культурну вар..,ість, потім
скидають ·копули й бані.'~ До цих важких обвинувачень поль-

ського .наукоцця нема потре•би

Хіба навести іще його слова,

.подавати аІН!і

подані

одно1го

слова.

на іншому місці його

студії: "Доте~перішні втрати є болючі, а для культури непово
оотні"

!

На цю боЛІючу тему в .католищькюму часописі "Наша Мета"
(Торонто, к~шrада), .в ч. з 14 березня, 1939 р.

-

Юлі1ЯН БесКИІД

ТаrІJ~но1вич подав р•ЯІд -важлИІвих фа·кт~в і с-гати~стичних дшних, ЩО·

з українського та істо,рич;ного боку ;І:опо·внюють подані Р. Бри
конським цифр·и
хра:міrв Божих

-

зруйнованих ю::-.муно-Пс1ляками у1краї:ноь:ки 1 х

rB пі·ад:е'ННО.-'СХЇдJніrх обшир·ах Т1 еп~р1ЇШ\НІЬОіі Пол1ь

щі. ІЗ статті п. н. ;;Дав би Бог, щоб прийшло до опа 1 мята•нн~я"

лише цей наш історіик та пи:сьменик-співець

Лемкі1вщини-та1ке:

"Не є це д"11я нікоwо тайна, що а:::: ;цень 1 нер ес ня, 1939 р.

в повітах: Перемишль, Сянік, Лісько й ·У стрики було 514 ( сло
вами: пятсотчотирнадцять) високої історичної та мистецької
:ва~рто·ст.и укра·їнських католицьких це.рКІо,в. А в т. з1в. Ряші1в.сь

сьюо1му во'є1 відстві, - отже по.ча1вши від Коросна,-езоІВа, Ди1н0;ва, Ряшева, Г1 орл1-щь, Нового Санча .і дал.і аж ..Що під!НіЖЖЯ
Малих Пен ін (де ·са1м~е

були чисто. українські •оюел.і: Б.iv:ra Вода,,

Чорна Вода, Явірки, Шл1яхтооа) по 1 вере 1 сня, 1939 rp1. булю 311
(сл с'8а1ми: тристао.д:инаtП!Цять) ста р.и~н~ни 1х у:юр.аtїнських .к.атю~JІиць
КИ'Х

Бо!ЖИІХ х;раміrв.

З історично·ї точки логJ11я,щу слі1д ще rвр·ахуваіТИ
загального числа українських церков у :Ряшівщині

нк.их д:олrя rвсіrм ніJІІ01ма (ще зпере.щ дати

до ЦЬІОіГО,

79

церков,

1 :вересня, 1939) з ча-с~в

т. зн. реформаторської ·мkії Катерини Вапоr1юь·кої ·в Дині:вщиінrі,
Е.:::;-·-.:з:·Ещині та дС/ОО(ОЛ.а юняжого Ромаrнова;

ці· •всі )'ІКраіінсьІКЇ

h"ато.тиць·кі церюви си11юю пе:ремінеНrо· на по171.ьсьrкі к·о~тели.

Сучасний стан, про що пишуть самі польські сучаюн:і. нау
уюраїнсь~і католиць1кі 1 цер1ЮВИ

КС!Е·Ці, такий: в Ряші1вщині· 163
11єр~м:tнено

на

'ІlІОіJГЬrС.ький

лад.

А

.в

ПеремиоЬІКО'-СяніцьК<ИХ

округаrх 120 укrраїнсь·ких найюра1щих і rвел1икої і·сториrчно~~мис-

11~цької варто·си, каrголи.ц.ьl{'НІХ це,р·ко 1 в

зовсі~м з1мrетениrх з JFИЩ1Я

земJЬі. Пр,и чому ця ру~нницька палrьоьІ{Іа робота ані на один
:.Lень

не припи1нюєТІься, але по,:слідоrВно .аж д'О 1.рІ)'Н"ГУ вrедеТЬ·СЯ

11лян за .вказі1вками т. зв. ;'На зніщенє Русі'," а1вrго:рст.ва1 nо.шьсь
кого священика Кубалі."
ЕОВИЧ.

-- -

Стільки подав Юліrян Бескид-Тар-
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Ці сло1ва й цю сrгатистику зл,і1ювіщонаних пер·ед і по

ці

1939

ро

наІШих свят111н~ь в .Карлатаос .і· над Сяноtм тре~ба мати на у~вазі
.ана~JІізуючи працю пО·Jl'Ьсь~кого любИт·ел~я стар.ини

Бри•ковськtоіГО. Зрештою,

Риша:рда

як Ц:е п:~чер•куємо. в багатьох місцях

нашо~rо огляду згаданої п~ращі1 Р. Бри·ко1вськОІго .

віІН сам п'Р'из

-

нається, що його огляд наших мистецько-реліrійних втрат

на1в·іть на т·ер,~ні од1но 1 го . Ряші,в.ськ.ог<J ·ВО€1в.і~щсгва,

-

н1е є повний

-

та остаточний. М.і1сцені пол1ь.ські шо·ні1ні· сти часто не допус~кали
на по-українськ·і те:рен:и

Р1яшuвоь~ко,nа воє·ві\lІ;ст:ва

фахівців, ЩІСіб на мk:цях робИlли і•нвентаризащію,

-

польоь·ких

хоч би для

ЧИ1 СТО науко~ВИХ ці~ей.

Болюча передсмертна овітлина з прегарного гр.-каrг.
х:раму в с. Лопінка, Лісь·кого повіту, збудованого в
1757. Довкола святині сумна пустеля, зruрослі -граіВою
поля, немає н'Ї· сл.іду з кол.ишніх хат і· господарсьІКих
будИІн:юів. 3ним1ку цю зробив незнаний ближче "ми
лосердний
СаІМ.аряІНиІН," чужинець, піщ час розбі1рки
цього храму, в 1955 році.
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6.

МОВЧАНКА НА БЕЗЗАКОННІ ДІЛА-ТАКОЖ БЕЗЗАКОННЯ
Для української

Нац1ії

та

її

тиснчелітно~

культури

це

вчинки, що їм назва "на вічну ганьбу Польщі" зовсім скром

на. Ми скажем·о, що все те, що в останньому десятилітті мало
місце 1в зах1іщю1и частині1 наших

Карпат

та

над

Сяном,

це

справжня га1ньба ХХ-го століття. Вина за те падає не лише rна.
тих, що такі нелюдсь·кі діла творили, але й на тих, що дивля

чись на таку руЮну святих Божих мkць, навіТІь свого ворога

-

мовчали, і досіль мов•чать. По науці катехизму і цей согрішає,
що "на гріх мо·вчить." Католицька преса в Польщі по 1 відомля
JІа з початко·м

1958

р., що варшавськи·й комуністичний уряд

rювернув римо-1катол. Церк·ві в Польщі низку реліrійних свя

тощів та вартісного церковного приладдя, що його пограбу
вали були під час другої світової війни Нім:ц~і. Припусюз.ємо,

що стало.ся це на домага1нн1я проводу катол. Церкви ·в Польщі.
А що той самий провід вчини1 в для У·краї~нці~в греко-католиків
в цій державі, під якого цер·ковною
по1над

200

юрисдикцією перебуває

тиюнч Укра:]]н~ці:в тамже? Як ми згадува,ли в1 поперед

ньому розділі,

були з поча"ком

1958

року гострі

протести

Уікра1їнці:в гр.-католиків, у .3ВІяз1ку з намага1ння~м польськи,х ·'пат

ріоті•в" розібрати

збережені до·сі чудом

--

дві

стиле·ві,

ста

ровинні українсь:кі святині в ряшівському по•віті.

Була хви.л·я

протестів

недобиткі1 в-У1країнців,

а;бо е~віжо
прибувших 1 на ці терени наших поворотці'В зі Заходу- але на
сторінках комуністичного,

байдужного в засаді до

українсЬІкого часопису "Наше

Слово" у Варша1ві. І

rаtзета, д:ві старо1винні наші ·овяти1ні в

реліrі1

-

помо1гла

Перемищині. вр1 ят.овано

ві·д заглади, із ру~к "пОІбожних" польсь!Ких

обивателі:в в тих

двох місцевостях. Натомkть не чути було ані до 1956-го року,
ані по ні1м, ані тепер

-

rоги, або й звичайної

1ні• одного голосу спротиву, пересто

людської персвазїї

дуже впливового в теперішній Польщі
римо-като·л.

;1і
що

--

зі стороІНи так

нижчого й вищого

клиру.

Дуже відрадни·м явищем
суспіль.ства

--

--

сп~вчуття цілого украї:нсЬІКого

спЇJнчуття до л·емкі1вської недолі•

-

є часті й теп

відгуки в укра·]н~сь·кі~Й пресі на цю тему. Це ная1вний доказ,
Л·~м:кі"вська справа, це не вузько-реrіона..;1ЬІІ-І1е пwт:ання,

а

3агалЬІно українсь·ка справа:. Підхід у1<1раї1нської преси до лем-
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ківьскої проблеми наскрізь соборницький. Наша преса у віль
ному світі, без огляду на свою ПОіЛЇтич~ну, чи яку ще там за

краску пише щиро й обширно на ці теми. Подамо най
більш характеристичних уривкі1в, ляше за 1958 рік, що їх та.к
ча,сто подибуємо в українській лресі.
Відомий український тижневик,
".У.країн~ський

Го.1ос" з
Вінні1 пеrу, ,в ч. з 27 серпня, 1958 р .. пише про бруrаш,ьн.е в.ідоб
ра~н;ня старої греко-катол. цер,кви Св. Норберта в Кракові. Ось
фа1кти, :налрашду варварські:

Стару греко-католицьку

церюву

Ов.

польські монахи оо. Салєзіяни і спершу

Норберта зайняли
викинули прожива.

ючи1х при церкві укр,аї1нських черниць на стрих,

де •кі1мнати без

ВіКОН. В.ОНИ :не дали ТИМ черНИІЦЯМ ДОСТУПУ ДО 1кухНІі
ім воду і 1 свvтло. Так мучились черниціі
грудня

1948

року. в тому місяці

ських клєриків
кИJнули

при помочі

і .віЩІ1ЯЛИ

!Кіл:ь1 ка місяці•в аІЖ до

uгум.ен оо. Селєзі1ян~іІв і

6

поль

чотирьох фірмані1в насильно

ви

українських черниць з парафvяльного дому на 1вули:цю.

Зробили це ~вечором,
нехристиянського

щоб ІНіхто не бачив того га1 нrе6но·го, ніяк

·вчиНІку.

Потім ці польсью монахи зНІищили нее ,вінутрішнє уря1джен
1

ня церкви вр аз з .вівтарем і безцінним і1 коностасом, якого ча."
стини малюва:в .між іншим визначний пол1ьський маляр, Матей
ко.

18

церкві 1 по1ста1 влено по,льсь:кий ві~втар, а н~а хорах 'Вміщено

орf'ани. Все це поблагословив колишнuй польсь·кий

львівс.Ь'КИЙ

арцибіскуп Евrеніюш Базяк, що є тепер адміні~с'nрато.ро 1 м ,кра

кі·всько~і архидієцезі~і і

13

жовтня,

року по.овяrгив загарба

1951

ну від У1країнціш церкву на "косцюл."
В

1957

році У.краї~нці пробу~вал.и ·Відзискати

але безуспішно. їм не доз.волено в

1958

свою цер:кву,

році на Вели·кдень віrд

пра:вити там свою Службу Божу, а віщі~сл·ано до позамісь.ко1го

мана1стиря Св. Катерини, на та1к зваІНІій "Скашді·.. "

Таке

"християнсь1ке"

діло 1вчиниІJІ.и

римо-католицькі

мо

нахи з українською цер,квою в Крако,ві. Годі при1пус:кати, щоб

і найвищі круги 1римо-к1 атол.

духове~нства в Кракові не знали

про те нее. Мо1вча~нка в такю1му 1ви:падку

-

також

r:pix,

мор·альна

спі!авина в беззаконні.

В Сяноці, на те:риторі1ї заселеній вііка1ми укра:Ї'нською люд
ністю, мала міоце також по,гана по.дія, не подо,бала,сь вона на
вtть Полякам, що живуть по·за 1межами "Люд101вої Польщі." В
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польському місячнику "КуЛІьтура, '' що виходить у Парижі, в
книжці за ве.ресе~нь,
кий

1958

р., помістив статтю Маріян Панк·овсь

про традиціwну польську ненависть супроти у~країн:сько

-

го населення 1в тепе.р.ішній "Людо вій Польщі." А1вто:р статті пи

ше на підставі .авоїх особистих опо·стережень, зокрема ві:дні
дуючи своє родинн•е 1 місrо, Ся~нік.
Поділившися в 1 першій частині стаrгті овоїми враженнями,

що в сучасних Поляків у Польщі і до 1сі. ще не на·ступила рев·ізіІЯ
стари;х, траrіч:но неактуальни.х

~вже тепер упереджень супроти

Жидів, ав'Тор присвячує дальше свою увагу Укр1 а:їнця.м у ПолІЬ
щі.

"Тшксамп яскtраво

-

пише він

-

видно стар1у звичку наці

оналі1зму, коли йде мова про справу українсь·ку. Немає укра
їнсь;кої проблеми
риш.

-

--

заявив мені мі1й

колишній шк.ільний това

Були Українці~, ал1 е тепер їх ~немає. Щой:но, коли б ми

дозволили їм повернути1ся, украї·нська проблема

заі1снувала б

нано.во.

"Склалося так, що ·в ча1 сі мого перебування в Сяноці укра

їнська спра~ва "заіон:)'івала" і то, навіть
жили її до'Сі>.

Одного дня 1 ра1но,

іншли люди, я:кі

несли церковні·

для тих, що. не за.вва

·вулицями в сторону церкви

хоругви, ризи і ліТ~урІf'ійний

по.оуд. Того самого дня перед полуднем :відбулася в ся:юіц·ькій

церкві перша від довгих рокі.в

явна Служба Божа rр·еко-като

лицького обряду. Відпра1вив її сивенький ·священик, отеJць С.

Ц~ не було звичайне богослуження., а один

великий

ламент

пла1ч, людей, що л·ежали ХІрестом, людей, яки1м жовmева зміна
дозволила вийти

з кон~спірацЕ,

дозволила~ ·Ї'М признатися до

своєї реліrії.

У сво 1їй п1роповіді священик підкреслив льо:ялЬіність укра
їнського населення супроти Людової Польщі. ЗJ"ада 1 в про те,
як перед :війною старос'Лво і місцеви~й полк

дел.еrували у дні

церковних свят своїх пр·едставникі·в і висловив надію, що і сьо

годні влада .вч~инить .подібно. Врешті подякували

кар..динало1в1і

ВишинсьКІОму за до:по 1могу, а місцевому католицьІJ(о1му

пре

латові за пер.еховання в тяЖІкі. часи церковних хоругов і1 літур

rійного посуду. Пkля тих слі:в ві1рні відспі·вали 'На інтенцію кар
динала і прела;та урочи·сте

"Многая літа."

В церкві залиІШилося лиш кілька жі1нок, зайнятих замітан
ням. І тоді, з будинку давнього приходства біля церкви, де від
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часу зачинення церкви прИІміщується rімназійна бурса, вийшло
кіл1ька хлопців.

По·крутилися по церкві.,

врешті. вийшли на

дзві1нницю. За хвилину вибігли звідтіль з "українськими летюч,;.
ками." Занесли

їх на міліцію, яка

негайно закликала

старень

кого священика. Коли він прийшо·в, за.нвили йому передусім,
що Українці надужили довір1я, а по-друге, що1 не З!Вернулися до

мі~сцевого партійного комі.тету про дозвіл кориістуват~ися ц-ер
квою, яка є урядово призначена на шкіл1::аний костел.
Не

помо•гло

тючки," це

...

вияснювання

священика,

що

здогадні.

"ле

тексти молебнів, і що про те с~відчить Н•е тіль.ки

хрестик, але передусім з-міст

-

і що вистачить, що·б котрий

небудь з міліціянтів, який знає українську мову, перекла;в ці
друки, а справа

буде вияснена. Даремно. Перекладача~ не вишу

кано, а церкву замкн•ено.

Я говорив про те з сяночанами.

Член

партії бачив ц·ілу

справу з точки погляду адміністраційно-престижевої:

шу вас, пане, адже

-

Про

є тут якась влада, що? Як є, то ї,ї ІНе ві..тrьно

поминати."

Ніхто з моїх співпромо1вців не співчува·в У-юраїнцям. За
мkть ·стати по боці покривджених, замkть дивуватися :рішенню,
що,б наново замкнути церкву, всі дwвувалися радше тому,

...

що її вза~rал.і були відкрили. Епітети, я1кі падали з цієї нагоди,
виводилися

в простій лінії від

Сєнкевича і були напятновані

тією самою погордою до "хамів," "ріву~ні'в," і "фольксдойчерів"

...
На цю дикуноьку поведінку

польської

скаtЖ.емо за украіінським прислівям:
дить"

...

вулиці в Сяноці

"риба від голо:ви см0 ер

Як же дИ:вуватися сяно1цьким Пол:яка1м.-шовіністам,

коли, напр., у Кракові ще гі'Рше поступили щодо українськоІ

святині· та гр.-кат. законниць
його духовна братія
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...

-

отець ігумен ві~.д Сал·єІЗіянів та

-

ДЕ НАйГОСТРІША БУ ЛА РУІїІНАЦІЯ?

7.

На 107-ій сторінці журналу "Охорона Памяток" констатує

Р. Бриковський, що на~йгостріша й найбільш насиJ1·ьна акція
розбирання церков відбувалася в пові1тах Ліському, Сянщь
кому та Устрицькому. В перших двох повітах дія.па вико11ючно

зла воля поодиноких

членів президії "аПовітових Народніх

Рад" (ПРН). "Р.еференти до спраш 1віро.іопо·від:ан~ня чапо-осо

бисто

брали участь та проводили акцією розбирання свя

( !!)

ти1нь, або інспірували таку роботу. Інвентаризаторам ;•держав
ного

Статистично.го

Інститу"

(ПІС')

ставлено

ріжні

ко~и, а найкращим доказом цього була за.борона
Кутшебіянці зі сторони

---

п~ро1вщщи1ти в

повіту.

1956

Повітової Народної

переш

д-рові К.

Ради в Сяноку

р, і1нв1ента.риза:ційну ,роботу н~а тер~ені цього

Навіть інтервенція

''Воєвідської Народової

Ради"

сторону сяні~цької ПНР показалася зовсім бе:з·сил·ьною"

в

...

З черги цей обєктивний свідок та безсильний оборонець
і любитель українськ·ого церковного мистецтва

спостереження:

"Приклад" Народових Рад пот.ягав за собою

ріжні інституцїї

мають

на

подає такі

-

і будівельні фірми.

свош сОІвісті

"Держ3Jвні.

Ба1·ато по.ганих вчинків

Сільські

(ПrР), в особах їхніх чисел~них керівників
Значить, найбільше

прикладали рук в

Госп~адарс-гва"
та директорі.в."

руйнації

-

низи, уп

равління та сіре членство, польське ненаситне хлопство із мі
сцевих колгоспів. У звязку з такою акцією нищення виявлялося,

що "особи, які вели таку акцію, або брал111 в ній безпосередню
участь, мали в цьому часто особисту користь. В

першу чергу

жертвою цер·ковних розбlірок падали обєкти, що· були покриті

бляхою,

а 3'Нявши

її

-

полишали гол·і

стіни,

щоб дощі та

0ітри закінчили своє діло до решти."

На
ний

110-112

сторінці своєї праці помі,стив а'ВТор інтерес

для майбутні1 х досл·ідників тих наших

окра~нних,

захід

них земель

-

"Список памяткових церковних о6єктів, знище

них у

до

1956

1939

роках." Він обіймає

го воєнідства, зазначуючи

при кожній

11

по.віrгів Ряшівсько

місцевості

рі·к,

або

століття, в якому приблизно ці руйновані наші святині були
побудовані. Цей тр·аrічний
11оловини

1956

ро1ку!)

список неіснуючих вже (лише до

церков

виглядає

ось

як:
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nовіт Березів:

1. Ізде6ки, церква з 1660 ро 1 ку.
nовіт Горлиці: 2. Чертижне, з 18-ro століття.
nовіт Ярослав: 3. Корениця, церква з 1649 р., 4.
Манастир,,
ц. з 1719 р., 5. Радава, церква з 1850 р., 6. Воля Червена, цер·-·
ква з 1753 року.
nовіт Ясло: 7. Граб, церква з 1808 року, 8. Катань, церква з
початку 19-ro стоJrіття,
9. Ожинна, церкна з 1857 року, 10.
Розстайне, церква з 17-ro стол., 11. Вишоватка, церк1ва з 18-ro
стал., 12. Воля Цеклинська, церква з 1768 року, 13. Жидівська,
церква з 16-ro стал.
nовіт Коросно: 14. Тиха:ня, церк;ва з 1790 року, 15. Мшанна
церква з 1865 року.
nовіт Лісно: 16. Буковець, церква з 1865 року,
17. Бистре,
церква з 1825 ро·ку, 18. Тісна, церква з 1825 року, 19. Тисо
вець, цер 1 юва з 1830 року, 20. Габківці, церюва з 1833
ро:ку,
21. Городок, церква з 1790 року, 22. Іванківці, церк•ва з 1850
року, 23. Яворець, цер,ква з 1846 року, 24. Ка:мінна, церква з
1854 року, 25. Кальниця (б. Тkної), церюва з 1842 року, 26.
Кільчава, церква з 1837 р.оку, 27. Колониці, церква з 1832 ро
ку, 28. Криве (б. Тісної), церква з 1845 року, 29. Ліс.ко, церк
ва з 16-ro століrїгя, 30. Лі1шня, церква з 1833 ро:ку, 31. Лопін
ка, церква з 1757 року, 32. Луг, церква з 1864 року, 33. Сме.;
рек, церюва з 17-ro століття, 34. Велике
Середнє, церква з
1810 року, 35. Стяжниця, церква з 1826 року, 36. Струбовись
к6, церква з 1843 року, 37. Суковате, церк·ва з 1826 року,38.
Угерці, церква з 1834 р1оку, 39. Веремень, церква з 1850 ро
ку, 40. Волковия, церюва з 1853 року, 41. Завій, церква з 1868
ро1ку, 42. Жерниця Нижня, церква з 1843 року.
nовіт ЛюбачІв: 43. Манастир, церюва з 1723 року, 42. Синяв
ка, церква з 1877 року.
nовіт nеремишль: 45. Бахі.в, церква з 1848
року, 46. Бірча~
церюш з 1829 ро.ку, 47. Фредропіль, церква з 1866 року, 48.
Кописько, церюва з 1821 року, 49. Крайна, церІ<Jва з 1882 ро
ку, 50. Лодинка Долішня, церква з 1824 року, Бl. Новосілки
Дидинські, церква з 1740 року.
Пов•т Радимно: 52. Дмитровичі, церква з 1634 року, 52. Ду
сівці, цер1к,ва з 1641 року, 53.
Мякіш Новий, церква з 1869
року, 54. Орли, церква з 18-ro століття.
nовіт Сянін: 56. Бальниця, церква з 1856 р., 57. Б.ось.ко, цер-
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ква з

1892 року, 58. Дішня, церюва з 1738 ро~ку, 59. Довжиця,
1840 р., 60. Ясіль, церква з 1825 р . , 61. Явірник, цер
ква з 1843 р., 62. Карли·ків, церква з 1840 р., 63. Лупків, цер
ква з 1820 р., 64. Манів, церква з 1841 р., 65. Міщанець, цер
ква з 1834 р., 66. Небіжчани,
церква з 1&54 р., 67. Поляни
Суро;виЧJні., ц. з 1728 р., 68. Прелуки, ц. з 1831 р., 69. Пруся, ц.
1793 р., 70. При6ишів, ц. з 1840 р., П~ла:ви, ц. з· 1831 р., 72.
Щербанівк·а, церква з 1857 року, 73. Тарнанка, церква з 1834
року, 74. Вислочок, цер.ква з 1818 р., 75.
Вислік Горішний,
церква з 1834 р., 76. Воля Сукова, церква з 1864 р., 77. Висо
чани, церква з 1805 р., 78. Залужа, церкІВа з 1807 р., 79. За
вадка, церк·ва з 1856 р., 80. Зубенько, церква з 1789 р., 81.
Жарнінка, церква з 1860 року.
Повіт Устрики: 82. Царинське, церква з 1778 р., 83. Хревть,1
церква з 1670 р., 84. Дверник, церква з 1765 р., 85. Дзвиняч
Дол·ішний, церква з 1800 р., 86. Гульське, цернва з 1820 р., 87.
Ямна Горішня, церква з 1843 р., 88. Криве, церква з 1842 р.
89. Квашенина, церюва з 1777 р., 90. Лобожва, церква з 1М4
р., 91. Руське, цер·ква з 1848 р., ! 92. Середниця, цер1<1ва з 1765
р., 93. ·Ступосяни, церква з 1787 р., 94. Станко·ва, церква з 1765
р., 95. Телешниця ·Ошва рова, церк·ва з 1826 р., 96. Т1ворильне,
цер·ква з 1876 ~~:, 97. Тростянець, церк&а з 1822 р., 98. Устия
нова Горішня, церква з 1790 р.,
99. Волосате, церюва з 1837
р., 100. Затварниця, церква· з 1774 р., 101. Завад'Ка, церква з
1838 року.,
церква з

Ось дуже
втрат за

неповна

1939-1956

листа

наших

національно-цернщ,ших

роки. ·Бо як каже з притиском впорядчик

її, Р. Бриковський, в денких повітах всемогучі місцев·і й rюві
тові "кацики" недопуокали воєвідських (урядових!) консерва.

то,р1 в, щоб ·списували

стан церкОів;. чи

існують вони

іще чи

роз·-ібрані, або в -стадії "адоптації" пЩ маrазини, шопи, скла

ди на сіно, дрова. Спасибіг цьому чужинцеві й за це діло, що

неначе біблійний "Самарянин," дбайливо, з .пюбовю труди1вся
для наукової статистики

про все те, що новітні роз1 бійники

-

вандали вчинили були в наших Карпатах та над Сяном.

*

*

*

Деяке поняття про те, нк тепер виглядає

лицях, де знищено таке велике

життя в тих око

число українсь·ких Божих домів

можемо мати з опису тих сторін, поданого в українському ча-
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со,писі з Варшави "Наше Слово." Під датою 2 лютого, 1958 р.
поміщено там репортаж про ці ;;дикі поля" на Посянні: "Ми

зробилися "тур-иста1ми" і ви1ІJ~ушили 1від Перемишля селами: Пи
куличі, Корманичі, Аксмани1чі, через Грушо,ву до Вугник і даль-

ше через Макову, Ямни, Трійцю, Лімну і через Ліщану до Бірчі.
І що ми там побачили? На всьому шляху не видно ні одної
у1краіінської людини.

Свідка1ми, що там

12

років тому жили У.краІ:нці, є старі за

пущені 1 кладо~вИІща та церюви при них, з на:писами на хр·е·стах:

"950-ліття

Хрещення Руси-України."

Минувши село Ма:кову за гу1стим лісом "Турницею," вхо.
димо в зовсім безлюдні

місця. Серце

крається з жалю, що на

віrгь ліс тут не за·го1сподарований. Скрізь лежать повалені вітром
або зрізані і залишені спорохнявілі дерева, що зарос'Dають без
вартісними кущами. На кожному кроці кидається в очі брак го
сподаря, який вміло ви~користав би міліо.нні доходи з -гото лісу.
З високої гори Кичери видно про1стір,

д:е коли·сь красува;

лися села Ямна .Горішня і Долішня т~ Тр1ійця. Навіть
не бачи~мо куска зор,а~ної зем.лі, ані
трава та засіяні вітром

в біноклі

одJної ха~ти. Густа, 1ви1еока

молоді ялиці покривають оране колись

поле, що годувало мешк·анців. Вищі від на~ ялиці дивляться
здивовано на людей, що замандрували сюди зарослими шляха-

ми і нарушили їх 12-літній сон.

Гниють незбирані величезні гри·би, uсипают.ься на землю
доспілі ожи1ни,

н-~ чути ніде голо.су пташини. Чиж би полетіла

за людьми на Схід і З:tхід?

·Село Ямни простя.галось колись між горами в долині на 9
·кілометрів (1 кілометер трохи менший ніж миля). Те.пер там
лишиласа одна-однісенька розвалена хати.на, в якій літом меш-

1кають

косарі. Де-не-д·е .чишились

кусочки парка.ІНі:в і заро·слі

кропив.ою сади. Могили, що з'береглись,

свідч,ать про те, що

тут колись стояли церкви.

В се.1і Тр·:йця не лишилось ні одної хати. Збереглася лише
старовинна церква. Ця церква, згідно з постановою уряду, зна
ходиться під опікою, нк старовинна памят,ка.

В Ліщщні Долішній ми зустрілися з типовим представни
ком нових господарів. його наставлення

- використовувати
землю як найбільше і якнайдовш~. Оре він скільки хоче і майже
де хоче . .З пасовиськом для худоби ще 1«раще. Жадних інвести-
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цій в господарство не вкладає, бо не почува.ється постійним
господарем. його метою є назбирати якна\йбільше ·-грошиків''
і купувати землю в своїх рідних сторонах

Поrкищо, не зважаючи

...

на всякі постанови, .розбирає сусід

ні опущені хати на опал. На пита1ння, чи не боїться, що його за
це покара.ють, відповідає сміло, що всі так роблять і в звяз.ку з
цим ніхто нікого не видасть. Краще ж палити сухим деревом,

ніж возити з лkа сире."
Свій репортаж

закінчує

авто.р

завва·гою, що власне

там

можНІа оселити Українців rрупо 1 во і створити їм ум·ови куль_

-гурного і суспіль~ното життя. Але цьому противляться ріжні
мkцеві польські "Народові Ради."

В rаІЗеті "Шл1нх Пер·емоги" (вихю\дить 1у Мінхені., Зах. Ні
меччи1на), 1в ч. з 7 лр;ущнЯ', 1958 р. поміщено такий лист з Польщі:
"Ли~ста 11вого о.,щержа,в. Сердечно днкую. Не р·аз з~гадую те

бе і при1чуваюТІься мен~ ще й сьог~дні -гвої роз~юви. Я не мііГ
-гобі зразу ,відщисати, бо буrв якраз 1в дор~0 1зі·. їз:п_и,в .п.1с» свого рід
.ного села і щойно. 1пове1р1нувся.

ХоІЧу написагги тобі дещо про

нього.

"Приїхаrвши до Горлиць, mтув я .вже запах нашиrх рід.них
гір. Щоб

натішитие~ь тим рідним, іІДу дал1ьше

маю все ж таки .коло

15

п1ішки·. З :мі~ст·а

км. По до.ро.зі за,пи:тую д1екоrо про лю

дей, що тут були. Ві"щrювід1ь завЖди одна: на схо·ді або на з,а•

ХО:ZJІі. Щойно· 'В ·суtеіщ:ньQМу с.мі знайшов я од1но1го1 земл:яіКа.. Він.
запр0fси1в ·м·ене до хати, по·ча~в вrощати,

розпитувати,_

"•С.ВО·ГО села Ні1 ЯІК 1НJе :М:Ї~r Я пізнаrrи. Ха~ ~Не :ВИЩІНО. Де були
хати, лози рос·'Гу-гь. Ліс тягне'Льоя аж до 1кол,иш1ніх rоро1ді:в. А,

я'К знаєш, до ньо·nо треба

б~л.о йти1 6ілІЬше ніж кілоNетер·. й~у

даЛІЬше. Бачу од1н1у хату і захо,д:Жу до неї. Чужі люди-! Питаю,
чи вони купили той маєток. Ні, їм уряд дав.

"Мruн~рую далі Ооь ц·ерква наша. Стоїтіь с~м~на, зарос.11.а
тр~а. 1 вою. Нема

~кому її у;пор·ядкувати.

Став я, перехрестився.

Пробую зайти до оереди1 ни, двері заМІкнені. По11vЮІ7ІrИtВШИ!СЬ кол·о
д;ВІерей, і'ду на. цви,нтар, щоб 'ПО:МОЛИТИСЬ ще .на ІМОJ"ИЛІЇ СВ'ОІ'О

бат·ь1ка. А там ·ЯІКИІЙсь .нехрист ;к~ро.ви пасе на гроба'Х. Неле 1гко
м 1 ені було знайти пастух·а. Але коли я його знайшон, тю~ йоrм~
було .не з медом. Я так про.сто і зая.вив:

,

"Як ще раз побачу, що пасеш корови на цвинтарі, то, вбю!"
;;До,р·о.га, на1 нко.10

я1кої ко.1ись л.1ИJв.10 життя, тепер зни:-
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на, і ~порожнім возом сТІр·ашно їх:аrги. З
м1іж ними знаЙШО'В

я •Їr

10 НйІШИ/Х

145

хаіТі.в зост.а1ло 1 ся

28,

рОЩіИІН1, ЩО .нед3Ш·НО 1 В·еrр 1н:ул:и1сь з

захо:д!у. Хоті.л·о ще 61ш;ьше людей ·по:вер~нути;сь, ·але .ї1 м 1вже н~е д01звол·еню. Т.а й ти1м тяЖJко госпо;дарити.

хл·і•ба1х та ка.ртоп.пях. Т1ре6а

Ди1кі {1ви1ні ход:ять

по

нюч1аІМ·и :ва1ртунати, бо все ни~щать.

І :в,0ІВ:кі1в у л:і~сі мо·жн~а здибати" а ча.сам1и тічнн женеться і1 через
СМ'О. н~ да:й Б()Г, щоб ·Ї:М на дорозі пОІпал1а~сь яка в:і1В:ЦЯ. На JГЮ.

де~й нліrгку нrе .ющаються, бо 1м1а!Ють хар'Ч-і1в
не зна:ти, як буд;е.

Димв

ст:ріляти

не

досиrгь. Але з:и 1мою

м·ожна1 А

во1вка мажна

вбити тіл:ь·ки палицею. Якщо вдастьоя \кому так за1 бити, ,щkтає

1,000
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злотих на1ГО1РО·ДИ.

Опущена цер,І<іва в с. Росолин, пов. Устрики, збудова
на в 1750-му році. Місцеву українську людність виве
зено, одних на СхіІД, інших на Захід, а стара прегар
на цер-коrвця іще до кінця 1956 ро-ку стояла не знище
на. В 1956 р. польська людність робила намага~н.ня ро
зібрати її, але консерваторськ;ий уряц в Ряшеві гостро
спротивився ТО!Му. Який стан тепер, не знати. Бачимо
на овітлин~і, як дикі кущі сягають вище вік1 он церкви.
де колись молились люди,
пташня і дикі звірі гос
подарюють.

. t • ·~
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8. ЯКА ДО.П:Я УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТИНЬ?
Про стан українських православних церков в Люблинсь
кому воевідствu не зн~аємо й досі. А що тамошню уІКраїнську
правослаtвн.у людність вивез,ено теж масово в західні, по-ні
мецьк.і землі, довідує1мось хоч би зі занваг українсь.кого часо

пису у Варшаві, "Наше Сло:во.'~ В числі з 18 трання, 1958 р.,
в статтейці "Цифри з Ольштинщини" подано, що "зараз на т·е

рені

Ол1ьштинсь~кого

воєвідства

існує

православних

14

церков, є також 4 церкви греко-катол. обряду." Як дальше
подано в ці1й rазеті,

в Ольштинському

воєвідстві

проживає

найбільша кількість українського населення, бо аж 54 тисячі,
округло 11 тисяч роди:н. Як скрізь в Польщі, пише rазета, і
ці .Укр.аї:нці живуть

у великому розпорошенні в цьому воє

відстві, бо аж в 17-ти його повітах. З цьото ясно виходить,

що :й українське :прав.ославне населення із ~гіівнічно-східніх

територ.іІй теперішньої Польщі

було

-

теЖ

розпорошене

світа.ми-тисячами, зі своїх предвіцьких селищ. Коротку, суху

:вістку про відкриття важко понищеної укр-аі\І1сь~кої правос
.1а1вної церІ{ІВИ на Холмщині знаходимо в "Нашо 1 му Слові"
з Варшави, в числі з 25 травня, 1958 р. Під заголо 1 вком "Від
криття церкви в селі Селище," читаємо: "В селі Селище, Во
лодавського повіту, після переселення українсь~кого населення

-

залишиЛІась цер~ква. Стояла вона без опіки і

час трохи знищена. Знищені
підлога. ~Коли зїхало до

були особливо

Селища

знову

була за той

вікна, дв~рі

кілька

родин,

~а
вони

почали ст.аратись про ві;дкриття тіеї церкви. Одержавши згоду
на

відкриТ'Гя-люди почали

до пор 1ядку. В неділю,

4

ре.монтувати,

приводити

цер'1<в1у

тр·а~вня, в церюві1 ві,щ6улось перше бо

гослуження, на яке прийшло біля

80

осіб."

Стільки вдалось нам виловити про с-лан полишених vкра

Ї'НСЬJІ{ИХ православних святинь і·з сторінок цього часопису, ви
даваного у:краї~н.сь:кою

дом, чи там його

мовою польсь'Ким

аrентурою,

ко·муністичним

Уікра1інськи1м

уря

·Суспільно-Куль

турним Товариством. Поза тим ч·асописом, інакшого дж·ерела

щодо пізнання фактичного стану понищених украіін1ських пра
вославних церко1в на Холмщині

має!Автор цих ря~НІів має

та

Підляшші

під руками

майже

-

покищо не

два

річники

цього варшавського часопису, і, на жаль, це лише дpyfra згад-
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ка в ньому

-

про церко~вне життя і теперішний незавидний

стан украї1нюЬІких цравославних

пересел.енців

.в

теперішюи

І lольщі. Тим разом уперше згадано пр·о полишену та знищену

святиню на територ 1 їі Холмщини, у Володавсь,кому повіті. І ця
згадка в часописі

така суха, офіційна, сказати б

-

підрету

-

ш ована ·нсними красками. Майже деся11ь рокі 1 в стояла ця свя
ти1ня опущена, без вЬкон, дверей та підлоги, ·і в результаті по
дано в цій rаз1еті, що ·вона "трохи знищена" ... Можемо уявити
собі хату, навіть муроваІНу, але без вікон та дверей,

довгими

-

роками, яке там знищеНІня в середині, від самих лише дощів

та вітр 1 ів? І чи коли дізнає1 мось,
студії-----іншого польського

хоч би з подібної наукової

автора,

скільки

таких "троха знищених" українських

десяток

православних

і

соток

святинь

стоїть іще на цій скривавлеши нашш землі, х9лмсьюи та пі.ц

Jtяській? Під час і після Другої ·Свтоної
там такі жахливі морди українського

Війни

відбувались

православного населен.,.

ня, його нечисленної і1нтеліrенції, та висо:ко-патріотичного ду
ховенства, що перед
со.11датески

-

тими

злочинними

актами

польської

бліднуть криваві еюсцеси польського шумовин

ня на інших у~раїнсь:ких землях, в том1у ж чнсі !
На тій території, до старої польської нена1висти 1національ
го

характеру, ·прийшо1в

іще

й

реліrійно--цер1ковний

чин.ник.

Це було не лише у~країНІське населення, Й().ГО прадідні святині

- -але

й в додат.ку

-

на·ння. Отже подвійно

і що головне, православного 'ВЇtровиз
зненавиджене

Польщею, тією комуно.

червоною, а ще більше тuєю бі1ло-червоною, з хрестом і
Жіlнцем" іВ руках ...
шого

ЯІК~а шкода,

реєстру траr.іч~них

що паралєльно до

"ру

цього

на

вт:р.ат У11<1ра'інці1в греко-католиків,

маемо змоги подати такого ж оамого

і українського православного

сумного

насе.чення під

не

реєстру 1 втрат

польською

кор

мигою.

А нка тепер доля ·їхніх

ні та Підл,яшші?

І чи

полишених

святинь у

колись дізнаЄІмось П\ро

Холмщи

них, так само,

як про гре~ко-·катол. храми написав Р. Бриковський? Виходить

що

в місцях наиг~ршого

поселення

у:країнської

меншини

Польщі,-правосл·анні У1кр1аЇНІці щодо церковного життя

-

в

ку

ди ·краще зорrані:зовані, ніж ЇХ1ні брати Г1реко-католики. Ці о.

станні, мабуть, за останніх десять ро.кі!В національного тероруt

багато

основніше

"вснкнули"

в римо-католицьке,

польське
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море. Бо то "·вшистко єдно," судячи по словах польсь~кого пе

ремиського єпископа, с:к.азаних

недавно до перемись.ких Ук
раїнщів. І не він один так каже, не від сьогодні.

*

*

Вісті про православну уІGраї.нську

*

людність

в "Людовій

По.1ьщі," про її реліrійне й духово-національне життя також

скупі. З "Пранославното Календа1ря

1~-ш1

1958 год,"

виданого

Варшавською Митропо.1ією в російській мов! (бо так напевно

nажає Варшава, а щ~ більше духовний зверхник Пра.вославної
Церкви в Польщі -- московський Патріярх!). Кащенда1р своїм
змістом дуже убогий. На чолі Митро.по.1ії стоїть митро.п•олит

Макарій. Найвищим церковним орrаном

1...:

Священний Собо.р

Єпиокопів, що підлятає Московсь•кому Патріярхові. В цьо.му к1 а-
.11ендарі подано в польській момі і·нформаційну статтю про стан

"Святої автокефа~J1ь·ної ПраJВос.1авної Церкви
митропо.1ія д.і.1иться на

в Польщі." Вся

чотири Єпархії: Варшавська-Більську,

Білостоцько-ГдЗІнську, Лодсько-Познансь·ку та Вроцлавську. У
сіх парафій
Єпархії,

-

175.

Числа священиків і вірних не пощано.

}1,1.·які

це старі церковні оди.ниці, ЗІ та1кі Єпархії, як Біло

стоцько-Г да1нська

та Вроцлавсько-Щетинська,

це ті, нові,

що

"опікуються" над виселеними з Піщ1яшшя та Холмщини наши_
ми земляками.

Варшавське

"Наше

Сло·во '~

подає жмут

відомо·ст·ей

про

У.к·р 1аїнців на Підляшші. Це старий терен поселення Українців, і
сного:дні з усіх територіІй Польщі живе їх там !Найбільше. В са·
мому тільки Більському повіті проживає понад пять тисяч Ук

раїнців.

В деяких селах вони станов.1ять

50

відсот·ків нас~лен

ня. На жаль, українське культурне життя на тих теренах

дуже

кво.1е. ПроявJІ1яєть1 ся воно назовні в укра1нських традиційних
обрядах, як весілля, хре·стини і т. п.

Тоді мож1на почути га.рні

українські ·пі·сні, такі самі, я1к на інших наших землях. Укра:Інсь-~
ких шкіл на Підляшші

обмаль, про це пильно дбають "власть

імущі." В церкві священики гово.р-ять переважно по російськи,
це здебільша ста1рші особи,

виховані

М·~тодами старої Польщі, куди

відомими поліційними

свідомішим Ук'Раїнцям, а то й

книжкам, часописа.м в украЇ:нсЬІкій мові

-

була замкнена до.

рога. Підляшани й дальше на1зивають себ~ "тутешніми."
Що й з Під.1яшшя виселено в

1947

р. багато Українців

-

довідуємось із офіційного звіту "Комісії д.1я справ Ряшівсько.го
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Опущена дзв1іниця в селі Ям~на Долішня, Устрицького по.віту,

розібрано її в

1956

р.

43

й Люб.линського Воєвідства," видано.го в
ке воєвідство о·бійма·є

1958

році. Люблинсь

ціле Під.1яшшя й Холмщш-~у. З цього

обширу виселено в 1947році
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тиснч осіб,

з якого числа по

вернуло досіль на давні місця понад три тисячі родин.
Про життя У1кра;Їнців у Холмщині ще менше вісто.к подає

ця преса. Одне є п·евне: поJ1ьонізація там багато гостріша, як

на ;'невтральному" Підляшші. Це терен, де під час другої сві
товоіі .війни мало місце .велетенське національне відродження
Православної Церкви, згадати б •постать і заслуги Ї1Ї

славного

Архипастиря і світоча церковно.ї науки, Владики Митрополи
та Іларіона (в світсь•кому сані Д-ра Івана Огієнка, визначного

нашого професо.ра й нау;ковця). Не лише колишній
режим, але й т·еперішній червоний

їнська свідомість не мала туди

-

польський

пильно дба·є, щоб укра

приступу.

Брутал,ьною 1 Силою

злі 1 квідовано й те, що там на'Саджено було

ЗІгадани'М Митроло

.штом

(тепер Перв·о·ієр:.~рхом УГПЦеркви в Канаді) Іларіоно~м

та кадрами національно свідомо.го українського правосла.вного

духівництва.

Як пода·є канадський журнал "Віра й ~Культура"

-

(Віюrі·пе.r) ·велИ'чаrв:у пра1восл:аану ка1те~ру ум. Холм1і1 ("на г·ірці 1 ")
пе.р·~мінено на римо-кат~пицьку церкву. В колишній вла~ичій
резиденці;ї

-

живе польський пробощ кс. Мрозик. Багато лю::

дей в Холмі та околиці мшю згадують свого давнього дорого
го Владику, Іларіона, що йому сттільки добра завдячують ...

В українських се.1ах на Люблинщині, подає ''Наше Слово"
і дальше панує

непевність, байдужість і заляканkть. "Чому не

орете, не сієте, питає кореспондент цьаго1 часопису людей. Чує
притишену відповідь: Ходять чутки, що будуть нас вивозити на
Схід, подібно на Ка1мчат1ку
цьо:му часописі з

22

червня,

... Тому все в
1958 р. "Лише

селі спить, читаємо~ в
біл,я церкви в неділю,

коли з·їдуться Українці з довколішних сіл, залунає рідна мова .. "
Такі відомості з великосо й бага-гого
Знову ж у цьому часописі, під датою

колись

16

Заболотова.

березня,

1958

-

р., п. на

гоІЛ.: "Українці на Підляшші" читаємо: "І справді, в нас на1 Під
ляшші є багато людей, що самі

-

не знають, хто вони. Білоруси

ні! До Українців не признають·ся, бо бояться, що6 їх десь н·е

вивезли, і зі страху кажуть

-

ми Полнки, а не Українці."

Хто сіє ці страхи спита;Єте? Не по.милимось, як ск·ажемо:
однаково Варшава, як і "покровителька" її, червона Москва.
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Такі гаразди укра1нського православного населення в "Лю
дові1й Поліьщі.." Слоном, таКіа сам·а не.весела· їхня доля, ЯІК і· їх•НІЇІх
братів Українців гре·ко-католик.ів

-

над СяноІМ, в карпатських

ГО рах і на далеких, ЧУЖИХ ДЛЯ НИХ авідЗИСКаНИХ," ПОj-ІНіМеЦЬКИХ

землях, в холодній

О.1ьштинщині, на Поморі, чи біля rданська.

Так їм живеться Т·~пер, в добу деяких "демократичних" своІбід,
здобутих під час політичноіі "від.шги" в 1957 роц;і. А я.ке ж без
донне горе переживати вони до цього

часу? До 1947 року?

Як;а була "опі,к.а" пол·ьаь·к·о1го населен.ІН1я :над у1юр.аііноь.ки1ми
прwв•О~СЛ•аtВІНІИІМ!И ОВІЯТИІНІЯІМИ перед
СлоВІі," ;в ч. з

25

січня,

1959

1956 1рО1К'~, ;І{ОІЛ'И ·в "Нашо:м1у

,ро~1<1у в нотаrrціі "З ма1ндр1і 1вки по

Підляшші" читаемо таке:

"В сел1і Полосюи 1на 180 дво.р.ів була~ к1~л~ись

80% УІ}{р:а;ї:нці1в.

ТеПtер ча:ст.и~оо JLIOдJeй по;верн~ула:ся. Х«:~ч поруч, у Хорощи.ні є
по.льсь1й11й ко.стел, ал·е У1юраЇІНІ.І/ЯІМ у ПQлосках

цер1кну забр0ли.

Ксьондз каже, що то його, а Українці мусять Г~-ги до церкви аж

20

кі.1юмет:рі1в" ."

Та1ке на дал;екоrм 1у Підляшші чин1ять з У•кір 1аїн~-

ця~ми-право1сл·а•вни1ми ПІ<UІ~сьюі духо1вн~и:юи і в

1959

роц.і.

Цей саrМІИЙ ва;рша1ВСІЬКИЙ Т:ИЖНеНИ'К "Наше Сл.о во" подає 'В
ч. з

8

бе.рез~ня,

1959

:р., за

польськ~им

часописом

з Baiprua•ви

"ВаJЛІЬка Мл·Од!ИХ," а са1ме з :ре~порта•жу МіхаІЛ·а Т~а,ся, оrсь та~ке:

"КСІЬ()ІНДВ Но1ва1к ІВ' Дебегнїе!В·і не ЛJюбwть У1юра.~нцьв. ВіІНJ rвВа·
жає, що .на1вrіть п1ісл:я смерТІи не пови!Н1ні1 вони лежшги. р~азом з
Пол1ЯІк.а1ми. Отже 1по:.щіv.ш1в ЦІвинrrар,, виЗІНачаючи дл1я п.рrа1восл1аrв

нwх м1kце споtчи1н1юу бііия сшмогубці1в. Колjи п~р·а1восла1вн1і •НІе rв,из
на~.л:и роаділrу Ц!ВИІН'ТаІрІЯ .і1 хавали· покіЙ!НИ.К~'В' ~між

·К1аТОЛ/ИіК:З.ІМіИ 1,

nі~дбуреНІі· к·сьонщзом като·л1и•ки двічі вчИJнили б~шк·ети, прІWпи
нені щойнОІ міІ7І 1 іц1і\єю. Но1ваrка притнгнено до

су~ово1

ві\ZІjпо.ві_

даІJLЬrJіЮfС'ГИ."
У 1вионо1вк0 ах М. То 1 сь ПІИше:

"Не ,щає, О~ПІна,к, спо:кою фа1кт: чо1мrу та1к:а пу~ста л1а1на, під
суд~них? Ксьо1ндв Нона.к? Згода, а:ле 1нін не бУfЗ сам. В бешк-ета:х

на цви~нтщр:і ~вело пе:ред ,к.ілм{іа "девото1<, :' які також по·ви1нНІі
зн1ай'Гися
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са.л,і суду, 1і то не іВ ролі ов.іІЛJкn1в, а н рол.і: обвину'ва

чених. Чю1му сл·ідчі орrщни прога:вили цю 06сТІа!вш-1у?

"

І друга ,спрана, ·НІе ме1нш .важли~ва. Чо,му проц~с 'Віщ6у~ва:єть
ся щойно тепер

-

.в рік і, па1ру тижнJі.в післ.я ви:аа~ків? Вчинок

1<1еьондза Нона1к.а, хоч би .з огля1д~ на суопі·льн;у шкідливі.сть, по

ви.НІен швищ~ко знайти свій е1п 1і•ло·r в су~і."
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"Ук.ра.ьнськ·е

Праш1ос.1,авне

ЗДА, (в чисJ1і за травень,

Сло·во,"

1959

офіrці.оз

УПЦерк;ви

в

р.) дає такі свої завваги щодо

шо·вініз'М'У пол1ьсм~иrх авнщеник1і1в:
"І тут, нк бачи1мо, згадуе-гься тіл1:>ки пр-о пр;а•восла1вних, хоч

НК ВЇ1ДОМО, 1рі1ЖНі "ЦВИН'Тарні

МіLГер 1 і~ї" пер~еІЖ'ИІВЮТІЬ •В ПО\7І'ЬЩЇ і

КЗ'ГОЛИЦЬtКі Ук.раіінці, про що чи~мало. при.ходИЛІОС 1 Ь ІВ.>Юе ЧИі'Nl'ГИ

не ТЇЛ>ЬКИ' .в наші1й 1 НЇЛЬІН1ЇЙ прес.і, rШ7Fe й В' тdІМ самdrм "Наші1 м Сло

ві." Як •Відомо, С'Га.раНІНЯ У1кра~ьнці1В'-·Ка!'J'ІОfЛ'ИІКі1в у Пол1ьп.1Jі

-

мarrиr

в 11ій кра'іні окрему церко:вну орr·анkза:цію, на чолі з 01кре'Ми1м
Єпископом, або хюч адмініс11рат0~ро-м

-

1НJе даіllи жмни:х ІН!ЗІС

J11і,щків. Не :по.могли й заходи в 11і~й сгuр1аJВі·

арх.и~єп. І1аа:Н!а Б 1учІК1а

та І~нших у.краї1нюьких кшголицьюих чи1Ніникі1в, зокrре1ма1 :пdщ · ч:а,с
по-буту в Ри1мі лол.ьоькоrо примаса

кар,Щинаи 1 а

я.кий та1м був з 1ш·го~и ·коронац~ііі Папи 1'ва1на

Ви:ши11юь.кого·,

ХХІІІ.

Ва~т.икан

стщв :ПО стор1он1і rКrа1рди1нала Ви1шиноь.кото і, видко, без в.ели1кого

болю З·ГО'дІи~воя на те, щоб у Полrьщі' буrв "один па.стир" з двюtма

-

пол:ьс!М'им і нижчо1ї, п~і1,,Цпорядко 1 ва,Н(~\і

у;юрЗІЇ1НСЬІКИІМ.

.

ст.ада1ми: вищої к.л1яси

першій

-

Коли ж іде про православних Українців у Польщі, то вони
ще .в гіршо,му по.Jюж1 еtНІНJ~, а ілюстра1ці1єю цьогю1 :може бути хоч

би справоздання "Нашо.го Слова" п:ро зїзд уюраїнюької мо:л·о-"
д~ї ін-гелі·rенцїї у Варшаві (дwвись "УПСло1во" ч.

7

за

1958

р.),

на ЯІКЮ•МУ укра~інська молодь в.ідва 1ж:ню дом,агшл:ааь .xюti би п~ро

пш~1і~дей в укра~їнськ:іІй мо•в:.і в тамошніос прщвосл 1а-ВНІИJХ ц.ерк·вах.

"А ткне фаЛ'ьна" Варш а1всь:ка Пр1а~во славна Ми~троп олія, фа1Кrги1ч оо. підпо:р1ядконана Московському
теж НІе почула, як не почув

Па1тріЯІрхові., цьо.го голю.су

голосу українсьюи1х каrrолИІюі1в Рим.

Та Мо~сюві нема чого дивутатис:ь.

Як с11вер.дж,ен10, Ва~рша1воЬІка

Мит,роп1~ті1я пр1авос·ланні n:арафі 1ї 1в Пол1ьщі обоащкує ·ви1кл1Юч
но мооквофілами, або просто Моока.л~ями, а ·В ТІі:м ·і на· Лем1Кі1в_
щи1ні. Цьоло Ніе дооказав аВ'Т'О'Р cтa1rni1 ІВ польсЬІІ{'Ому часопису:
але ІНа це дел;іk1а11шо
пригадуючи

з-вернула у.ва.гу раца:кція "Нашого с~1оша,"

народню

П()ГОнірку

"де двоє

бється, там

третій

нористає."

Стіт,~ки ці~нІНих думок в
"У·к-раїноькому
Правосла11июму
СJюві" про право•с"1ав1-шх Українців .в Польщі. Про а~нти1укра,_
ї.нську po6on-y мо1еквофіJ1ьських "-міrеіонеріІв" на ЛемюіІвщи~ні
пишемо окремо в розділі п. наг. "Сповнилася" чаша терпінь.~~
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(70

стор.). Там під кінець подаємо офіційне свідчення у Вашінr'

тоні

· бувшого

Дерябіна, про
московського

високого старшини совєтської тайної поліції П.
російського митропо"тита Ніколая,

патриярха Алє·ксєя.

заступника

Як вихо·дить, цей вИІсоки1й

духовни.к у Мо·скві був на службі чер1воното МВД (тайної по

.а:іції) ... "Автокефа.пьна"

Ва.ршавськ·а Митро1пои0 і:я, як·а весною

1959 року розпоча.;1а "місіонерську" роботу поміж Українцями
в По.1ьщі" знах-одиться також під

це:рко,в,ною

цього в1ідданого й .тьоя.11ьного Совєтам

--

юрисдикці·єю

па'Гриярха "всієї Ру

си," Алєксєя. Однакова їхня "церковна" р-обота!
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9.

СВОЇМ І ЧУЖИМ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЦІ НАСИЛЛЯ

Інтересні

є 1КІі\Нцеві

висновки

· Ришарда

Бриковср.кого,

зо·

крема ті,· що мають відношення до· вандальсь1кого винищення
прецінних памято,к

українського церкоянюго мистецтва в ме

жах тепер~шньо'Ї Польщі. А вже з приєм1нkтю приймає до ві
дома українська

людина,

висо,ко-культурні

рефлексії

автора

цього сумного огл1яду, я1к, наприюлад: "Деяке поняття про те,
що зруйновано, можна ма~ти, оглядаючи те, що вр1ято1вано, го

ловно з внутрішнього устаткування храмі,в. Ці святі пр,едмет.и
примі,щено

в НО'ВОсандецькому,

перемись:кому

і

ся.ноць,кому

музеях."

З цього ни,ходить, що в тих трьох повітових м1і~стах (у їх
ніх музеях) збережено від заглади деяке число дорогоцінних,

старинних іn:он, церковних риз, а може й деякі вартісні, іконо
стаси туди дісталиоь? Про існування ТИ'Х музейних з6іро.к не

згадує зовсім ва.рша 1 всьК'а у~краЬнська rазета
мабуть не

хоче дразнити

своїх

"Наше

панів-хлі!бодавців,

Сл:ово,"
червоних

верховодів у Варшав~. Згащюа про· такі музейні, е~кспо.наіТИ, ви

рятовані з руііни, 1 кон~кретІНJо

з

-

рук польсмGИІХ розбишак,

була б свідоц11вом їхнього злочину супрот,и українсь·кого на-:
роду та його kторії.

Дал·ьше, на 108-ій стороні своеї праці, пише з резиrнаці
єю польсьюий автор, Р.

Бри~ковський, та•ке:

розбирання йде далі,; всупереч ус1м

"Тимчасом а.кція

алярмам у пресі, всупе

реч публі1чнііЙ опін:rї та1 проти волі урядо•вих консерватор.ів. В

осени,

19.56

р. розібрано церкви ·в Боську, Дешній, Телесниці

Ошва ро вій і

BoJDi

"ради:кальні

заходи" врятувати рештки наших святинь, та1Ки

Сукові1й." З приємністю нотує він, що денкі

вчинено. Наприюлад, старанням енерrійного воєвідсько,го кон
серватора (Ряші1вськог.о воевіщства), я-кого дое~ ніх-го не хоті,в

слухати

(з

1510

- забезпечено такі церковні обєкти: церкву в Улючі
року), церюву в 1 Кругелі Великім (1630 р.) та свят~иню

в 1Пя11кові1й,

з

1732

ро,ку.

Зо·кр~ема подає

сервованІ: церква в Улючі та

15

він,

будуть

за.кон

інших святи.нь у цьому воє

ві1дстві, що негайно потребують конс,ерваці~ї. З кінцем 1957-го

року повинна бути закінчена
І<онсерваторські

rру~пи" в

аJ<іція, що її в•едуть "розпіІзнавчі

11 О-ти

місцевостях цього воєвіk

ства. Таксж деякі дуже цінні предмети, що їх можн1а перР вез-
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Стилева, прегарна наша святиня в с. Пяткова, пов.
Перемишль. Збудовано її в 1732 році, тепер море трав
довкола неї, вітрами і. дощами знищені копули, по
розбивані ві1 юна, а який жалюгідний стан у середині
цього Ов. Храму, можемо собі уявити. Знимку зроб
~1ено офіційними польськими чинниками в 1956 році.
Про її долю тепер не знаємо.

49

ти, будуть ".Jережені ві1д заглади

в зорrанізованюму н<::дав

-

но під Сяноком :•резерваті народного будівництва." В першу

чергу буду-гь ту ди перенесені предмети, а по можності й ці.ті
обєЮ'1и з тих теренів., що й досі є незамешкані, тому найскор
ше наражені на знищення. Як, ·напри~к.mад, прегарна церК'ва в

Росолині,

в устрицЬІк·ому

повіті,

Скіль·ки з тих обіцянок,
Пам1яток" з

.1957

з

1750-го року.

по.даних

в

журналі

"Охорона

року, зреалі·зGвано, ніхто не має з:моги дізна

тиоь і по сьогодні.

Автор цих рядків майже ві 1д двох років

пил.ьно прочитує варшаВtсь•кий часопис для укра 1їнських "ски

тальн.икі1в" :в теперішній Польщі, і не знайшов досі ан.і одного
рндJка згадки про такий важJІІивий і :•великодушний" акт чер
воного урнду у Варшаві

---

врятувати від повного знищення

лоч деякі. найцінніші наші мистецькі
"резерваті"

під Сяноком.

польсь,кі перехвал.ки,

або

Або
він

скарби

його
іюнує,

в з.гаданому

-

реа.лізація

-

це відомі

але дЛІЯ польсь.ких куль

турних памяток, а "гайдамацькі" святощі нехай гниють і диким
хабаззям неха1й заростають далі; або, нехай топлять ними в
печі "по.божні" зайди зі західніх теренів Польщі1 , кольонізато
ри новітніх

"дИІКИХ пмь"

в Карпатах,

над Сяном та Бугом ...

Або врешті дещо й урятовано у згаданому резер·ваті. під Ся-_
ноком, а.'Іе про це ~не можна писатш у rазеті для Українці~в в
ПоJ11ьщі, щоб не дразнити їх, не пригадувати їм доконані нa
.шSJr.Jr.я над\д/ушвю Народу ста,рої

Укр8:Їни-Руси,

що

до.в.гимн

стоJ1іттям1и з та·ким геройством протиставився польсь.кій аси
міляційній роботі.
Наприкінці С'Гверджує Р. Бриковський у своїй праці та;ке:
''Дотеперішні втрати на цих теренах не лише го.сподарського,
чи культурного

порндку,

але

і так на них треба дивитися."
рен, на

це

передусім

моральні втрати,

Лемкі1вщина, пише він., це те

якому зустрічал,ись в історі•ї окр·емі свіrги, західній і

східній. Т•ут ві1дбувал,ася оинтеза Сходу й Заходу, що дістала
своє оформлення в ориrіналь~ні1 й архіtтекrурі, лемківсь1ких це.р
ко•в. Подіібно, нк бойюі1вська й гуцульсь:ка rрупи, в да.л1ьшій ча

сти.ні Карпат. Цю спадщину треба було захова<ти, а не руйІНу

.вати її."

-

Такі· останні аІКорди цінного для май6улніх укра

їнських поколінь (та їх~ніх і;сто.рикі1в, а можливо й пол-і,тикі,в!)

--

;нарису польсь1 кого нау~ковця, Ри~шарда Бри·ковського, скро

мно затитулованого "В справі церковної архітектури Ряшівсь-
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кого воєві1дства." ПомішеrНо цей нарис на сторінках офіційно
r·о польсь·кого

(державного)

видавництва,

ства Кул,ьтури й Штуки у Варшаві.

--

в орrані Міністер

Ми обмежились лише

до к·оротки 1х, найбіл!Ьш конечних для українського читача, по
яснень та диrресій.

Віримо, що кожна свідома українська людина, без огляду

на реліrійну приналежність та з яких земель поневоле~ної на

шої Батькі 1 вщин.и воНІа не походила б, радо прочитає цю нашу
скромну публі.кацію. Дл·я прийдешніх наши 1 х покол:інь, також
можJІиво й для майбутніх наших державних будівничих ~ви
тягнеrн.ня на світло ден~не з·поза червоної

зана,віси

-

праці Р.

І)риковського зробить ,свою роботу, хто знає, може й пр.ичи
ниться укра:і·г.сьюи

справі.

Навіть тоді, нк не стане нас, оче-

1шдців і свідків Другої Сві1то-вої Шйни та її трайчних наслід
ків для України. Для чужинців

--

також поміщені на їі сторінках

сві 1 тлини зроблять .відповідне враження. Ці світлини досіль ні
кому у світі не буJш знані, а їхня

мова куди сильнішою буде,

як науковий матеріял Р. 1Бриковського та його обрібка автором
цих рядків. Ці документарні світлини живцем нагадують відому

руйнацію українських православних святинь
Пошьщі в

1938

в "католицькій"

році. За сім тиЖІні1в 31нищено тоді' Пол·я1:ка1ми

українських пра:вослаІВних церкОіВ на Хол1мщині.

к.олесо kторі1ї повторюється
Науковий

і,

110

Як вихо1дить,

...

джерельно,

фахоЕо оброблений матеріяJ1 у

праці Ришарда Бри•ковського може й замкне уста тим пол•ьсь

клм "історикам," патріота1м та публіцистам у Польщі та поза

її кордонами, що ПИШУ'ГЬ неправду про описану тут руйнацію
українських святинь

у теперішній

"народовій"

Польщі 1 . Два

роки тому, наприклад, писав варшавський католицький часо

пис "Сло:во Повшехне," що в Польщі за останнє десятиліття

знищено лише
рельній"

80

гр.-.кат. святинь! .. Спираючись на такій "дже

і~нформації, ві1дом111й польськИІй тижне1ви1к з

"Америка Ехо," пИІсав в ч. з

29

Тол>ідо,

червНІя, 19Б8 р., що "на.певне

не збурено тих овятинь навмисно, але понищив їх, як то ка
жуть, зуб часу." Обєк11ивна й автентична

праця Р. БриІКовсь

кого дає на завжди відпові,дь своїм і чужим, як це було по
пра1ВІді з тими "зубами часу."

51

Автор

цих рядкі 1 в,

"Бойків"),

хоч і не

з

Лемкінщини

мав нагоду довшиrй час в уніформі,

зміряти цю пр 1 егарну .землю,

полюбити

це

родом (а з

і

без нього,

чесне й

здорове

ллемя нашої широко 1ї Батьківщини, бачити на с;вої очі, нк лю
бив наш брат-Лем·ко
перед нашестям

ду лемкі.вську
контИ'ненті

свої небагаті· гори та як гордо боронив

свого ві1двічного ворога, Поля:ка, свою твер

душу, мову та

ку.'Вьтуру.

це тверде наше племя

На

найдовше

а·мери1канському
заховало

своє

рідне обличчя, найбільш привяза1не до своїх предві1ць1<~их тра
дицій та дуже жертвенне на Божі і народні потреби. На жаль,
не неі признаю11ься до своеї Матері,
ють тих,

що тнг~нуть

:'\'країни-Русі,

а

слуха

їх у Москву.

Про ЦИХ незрячих наших браті 1 в, Лемків і· Закарпатців пишемо окремо й обширно

Ваше серце!"
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(76-83

стор.).

-

в розділі

"Нехай відчиниться

Українська цер~~ва в селі Тісна 1 , Ліського повіту,
абудована в 1826-~му році; іії стан з 1955-го року,
розібрано її з кінцем 1955-ro року.
Це остання знимІJ<а з цього гарного нашого :х.ра
му в цент.ральних ·Карпатах, зроблена чужинцем,
любителем уюраїнського церковного мистецтва;
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10.

ЩЕ ПРИlїІДЕ ВЕСНА!

Український журнал.-місячник "Нові Дні"

да), в ч. за травень,

1958

(Торонто, Кана

р., подав рецензію на украіінськи:й

православний з6і1рнИІк ;•в обороні. Віри." Спи~нимось на етапі

Т. Хіхі-гки п. наг. "Нищення цер·ков в Україні комуні·стичною
Москвою," бо вона має деяке нідношення до

.наших

рядків,

про нищення українсь!ких гр.-кат. святинь в червоній Польщі.
Спі1вробіт.ник-рецензент цього журналу, В. Стеблець, пише
своїй Вд,У\мливій рецензії на цей Збірник: "його

в

(авrгора т:ієї

статті) завдання--показа11и, як, з допомогuю кого й для чого
руйнувала наші церкви Мосюва. Вона не мала
нувати ті,льки церковні'

буди~нки,

не самі цер·ковні. будинки,
зруйну.еати

статтю,

мораль

але й церкву,

укрЗІїнсь·кого

перекоНІуємося,

я.к

повалити

руй

Руйнуючи

Москва

прагнул~

народу.

безбожний

за мету

мури.

Прочитавши

комунізм

цю

намага€ться

вбити не тіл:ьки тіл·о, але й "святая святих" нашого народv

йоІГо християнську душу. Проте автор глибоко

переконаний,

що можна знищити мури, фі:зично знівечити тіло, та не мож
на умертвити душу-вільІНу,бе-зсмертну.

"

Парафразуючи слова рецензента тіеї статті, В. Сте'6леця,_

запитаємо на.прикінці НІаших рефле1<1сШ над студією Р. Бриков

ськоrо: як, з допомогою ·кого й для чого руйнувала в

1956

1949-

роках і по сьогодні українські гр.-кат. і правосл·авні цер

кви комуністична Польща? Це було .наявне й безбожне

нама.

гання убити не лише тіло, знищити не лише фівичні о~бєкти
ціннощі українського

народу

тамже,

але,

і

год·овно-убити,

знищити само "святая св.ятих" української меншини в ц1й дер
жаві, його національну свідомість, щоб тим легше проковтну

ти й ополячити 300-тисячну масу українських вигнанців зі своїх
предвічних селищ. З тою метою розпорошенО\ в

1947

р·оці

ви

селених Українців в 9-ти польських західних воєвідствах. Най
більше скупчtш:ня наших висе"1енців є в Ольштинському воєвід
стві; як подає часо 1 пис ··наше Сл<Jво" з

18

кість українського насеJ1ення виносить

там

ти~сячі

066), 7

травня,

11

1958

р., кі"1ь

тисяч родин

(54

:від1соІТкі,в цілого ІНаселення цью,rо нелриІВітнього

й боло,тнистого воєвідства. Але й тут наші люди живуть теж у
ровп<1рошенні, знаходять·ся аж в 17-ти повітах! Така була і є

політика варшавсЬІкого режиму: діли й пануй.

54

ПрN~арна. ·стиІЛІена. церква 1в селі 1См·ЇІл1ьник, У стриц.ько·rо поrвіту,
з1бу,до,ва1На в 1791 роц~, ї1 1с-ган в 1956 р·оці.. Яка її доJІ·я те
пер' НбВІЇІДО'М о.

- .І
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Як дальше довідуємось, в містах .У,країнці'в небагато, це пере
важно молодь, що пращює. Старша інтеліr.~нція укривається.

За минуле 10-J1іття багатQ вирікл·о 1 сь своєї народнссти, ще біль
ше забуло свою мову, а більшість

мо.1одото пскоління вже її

не знає. Хіба в Ольштинщині кра1ще щодо. цього. В міста1х і на
вулиці чути ук,ра'Їнську мову. Як подає "Наше Слово," під час
Різдвяних Свят в

1958

р. в деяких місцевостях вперше за де

сять років можна~ було поба~чити українських 1 колядників
Тепер

на Ольштинщині

цей часопис, на жаль

існує

14

православних церков,

...

подає

Н·~ в усіх проповідують священики у,кра

Ьнською мQІвою. На нашу думку,

--

про це

вже

пильно дбає

Варшава, як також Московська Пагріярхія, під якс:ї духовною
юрисдИІкцією перебувають православні єпископи в Польщі.
Т1акож свідомо чинит.ь Варшава гори т,рудн0tщів тим укра

їнсЬ'ким виrселенцям, що за всяку ціну повертаються на ової ста1рі землі. До половини

1958

р. на Лем,ківщину повернуло,ся лед

ви одинадцять сот~к р·один, і ці родини

свою прадідну з,емлю! До
ни

250

1939

вику~плюють

року жило на терені

тисяч українського наоелення

-

в

400

наново

Лемківщи

селах та 10-ти мі

стах; те•пер там насилу шлють коль·оніст~в-rуралів зпід Татр,

але ті нерадо туди, зо:крема в гористі наші Бескиди, пхають-_
ся.

..

Чи не бояться завтрішньоrоп дня"?

Отож у нищенні· українських святинь у теперішній Пол:ь
щі подали собі руку дві дія метрично протилежні
комуніегична

ненавист,ь до

релі1rїї,

культу

Боже, одвічне злобонасилл.я польського

-

собі сили:

та,

пожаЛІЬся

народу та його Ко

стел.у до всього, ~.ЦО українське. Наші рядки й невеселі мірку
вання, рефлексіrї над працею Р. Бриковського та Ї1Ї траrічним·и

ревел~яцінми дл1 я нас, за,кінчимо слОІвами рецензента збірни,ка
"В о.бороні Віри": Можна знищити мури, фі1зично знівечити ті
JІО, але не можна умер-гвити душу! Душа Народу

ща, я:к невміруща душа самої людини.

-

невміру

Вона частинка само

го Бога. Ось чому з вірою дивимось у наше майбутнє, в інак
ше завтра наших "зранених Карпат." На руїна,х і пустелях да

леких-здовж

Ояну, ВисJІІока й Ослави, в яра·х і зворах Бес

киду і над горішним Бугом, прийде весна! Бо "не скує душі

жи1вої" і найчорніше насилля вороже,

жадна руйнаці,я дочас

ни:х кул·ьтурно-реліrійни,х надбань )'ІКраїнсь'кого
був і назавжди
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· оста1не

народу.

історично-·правним господарем

Він
своєї

земJІі.

Божа

справедл·ивіп.ь

та

стихі1йна

си.J1а

нашого

народу

куди сильніша від Варшави та її сьогоднішнього опікуна, Мо
скви. Руками ПОЛЬСЬ'КИМИ, червоними й біло-чер.ВОJНИ'МИ ВЧИНИ

Ш! вона, Мосюва, в останньому десятилітті на західньо-укра'Lн
ських землях те, що до

1939

року творила вона на централ 1ь

них та схід..ніх українсЬІких теренах. Міліоіни. судетсь·ких Нім
ців, прогна1них червоними Чехами зі своїх предвіцьких земель
у Захі;дню Ні,меччину, зовсім

не

резиrнують з

повороту ,.цо

своїх міст і сіл. їхнШ побут у багатій, демократиrчній Німеч~
чи1ні лише часо~вий. Те оа1м·е ок·аз·ати треба про· триста-ти~оячюу

масу українських заточенців

у мазурські· болота і в найгірші

терени "ві;дзисканих" пол1ьських земель на захо 1ді тієї держа

ви. У ЇJGні святі руїни й дорогі далекі пустелі

-ще прийде

ве.:на!

~

*

··щоденнику"

*

*

великого й славного вигнанця з Рідних

Земел" ,гетьма'НІа Пилипа Орлика читаємо такі зворушливі СJІ()

ва: "Я чужинець і мандрівни•к у цьому світі, тільки від Тебе, мій
Боже, можу Ч·~·кати допомоги
Госпоада Бо 1 га й завжди
не з вигнання!"

...

Я благаю тільки одну річ у

6лаJгатиму ї,ї: нехай Він

·визволить ме

Не зважаючи на безнадійну тодішню ситу·а

-

цію, після програної битви під Полтавою (з Москалями),
років тому, од.на віра в поІВорот на рідні землі

250

тримала геть

-

мана-вигнанця в боро.ть6і за священні права сво.го поневолено

го Москвою наР'оду.
Тисячі У·Країнських родин в

.аєних до СССР і в

1947

1945-46

ро1ках наси.пьно висе

р. брутально прогнаних до. за.хідних і

піЕнічно-західних територій "Людавої Польщі"

-

ждуть і Бо

га прося11ь тільки одного: нехай Він визволить іх з мо1сковсько

о11яцького вигнання, поверне їх знедолених на рідні, старі гніЗ!
да.

Яке становище до пє1 траrедїі українсь•кого
Польщі

-

на~селення в

київського уряду ніби "української" держави зі сто

лицею в Києві? В

46

в Києві, з дня

червня,

13

числі

"Літературнс~і Газе-ги," що виходить

1958

р., поміщено довшу ста·ттю під

заголовком "За два ро~ки." Напиаа:но там про

два ро·ки п1раці

у1краіінськогсі часопису, що виходить у Варшаві, для Українців
у Польщі. Про rегенну цього розсіяного народу, що на приказ
і при помочі Москви був розсіяний по далеких просторах поль-

57

ської території, там нема ані :з1гадки. Про те, що Українцям за
останніх

1О років в Польщі не вільно було навіт·ь rо,вQІрити по

українськи, молитися, взагалі

признаtватися до сво.еї народної

приналежн~сти, там в ці 1 й "укра.їнсь~кrй" rазеті з Києва нема теж

зІ1адки. Хі·ба сказано таке:
до

1956

року не маио

" ... у·кра~їнське населення в Польщі

ані своїх шкіл, ані ніяких культурних то

вариств. Рідко було можна дістати укра.їнську книж~ку."

Лж за

сf:та.нні два роки, пише ця червона пропаrа:нди·вна rазета з Ки
єва, ~ткраїнці в Польщі діста.1и свій український часопис, що

пише про місцеві по-лре~би українського
школи і таке інше. А про1
Мое.ква тому

10

насеж~ння, про

те, на чий приказ

років розсипала

300

-

свої

комуніt::тична

п1сяч укра~інського насе

Jlе.ння по далеких територіях, поміж Поw~яків на за1хід, ця ·•ук
раї.нсь·ка '' 11азета з "вільного" Києва не пише. Тепер вона "ра

діє" успіхами У·к.раЇінців у По"1ьщі, яких вони не мали д:о того·
часу, як Польща була
З

лібералізацією

1957

столроценто·во під кQнтролею Москви.

тамошніх відно.син,

Я'Ка там

наступила в

ро.ці, пол.екшало і УкраЇ~нцям в :Польщі. А це зовсім не за

СJ1уга великого, могутнього сусіда ПоJ1ьсь1 кої держави, на сх1 0-

ді, СССР, а противно, з демоJ<ратизацією й деякими п<Мекшами
по.1ь·ськюго населення,

прийшJ1и денкі полекші й для У·краї.н

ців, прогнаних зі сво·їх рідних земе.1ь на захід. Прогнаних По.ля~
нами, на при•каз черв·оної Москви.

У варшавському "Нашому С11о"Ві," що друкується україн,_
сько.ю мовою д.1я Українців в По.1ьщі (на

·мало читає

ня,

1958

й

пе:рtЩ!плачує цей часОІпис!)

300 тисяч їх --- в числі з 20

дуж·~

квіт

р. помі1щено вірш молодото1 поеТ'а Миколи ПетреНІка,

що вже вихо.вався в суворій

переживав страхіт'Гя

по.аьській дійсно;сті, а може й сам

1947-го року. Хто уважно

прочитає цей

вірш, сам зрозуміє, що мав на думці автор, хто воро.ги його на
роду, за яку ~·країну і на кого він шукає помсти. Ось вірш Ми·
1<0.1и Петренка:

Мені поле співало,
Як малим колихало,
Люлі, люлі, мій хлопчику, хлопче!
Хто жита неозорії топче?
То в нестримнім розгоні

Мчать без вершників коні,
Кров гаряча по гривах

58

дзюркоче ...

nоле пісню співало,
}f{ито колос схиляло

На ноні прострілені груди.

Хто ті рани заr<'80Вать бу де?
Ані

батько, ані ненька,

Лиш волошка синенька,
Рано-вранці росою ост~дить

••.

Мені поле співало,
Мене поле повчало:

Тихо,

сину, будь тихо, мій сину,

Та про них пам'ятай до загину,
Щоб як треба, та в полю

Зміг повстати за волю,
Зміг повстати за рідну Вкраїну.

11.

ЧОМУ І ЯК ВИСЕЛЮВАНО ЛЕМКІВ?

Від кількох років стала голосноІU

справа новор·оту наших

б.ратів Лемків на ·Ї•х прадідні землі, звідки їх насильно виселив

польський ·комуністичний уряд. Знаєм·о, що ріжними крутій·
не довволили Лемкам вернутися до рідних сіл,

ствами Поляки

бо вони воліють, щоб Лемки не були
розтопились

і роз·губи-лисІ? серед

разом, але щоб вони

польського населення.

При цій на~годі, варто нагада~:.и.~ як дійшло д·о виселення

ЛеМІків з їх рідних

земель. Як відомо, на конференції в Ялті

усталено кордон між Польщею і

Совєтським

кордон проходить по ·1·ак зваюи

ліні-і :Керз.011а, 'ГО6то здовж

Союзом.

Цей

рі(к ·Сян і Буг. Всі українські землі на захід від цеї лінії, отже
Надснння, Лемківщина,

Холмщина

і

Підляшшя,

попали

під

владу Польщі. Червона Польща продовжувала супроти Укра
їнців ту саму політику винищеня, що й Польща Пілсудського
та Мо·сціцкого. Українців ·почали примушувати переселюватись

за Сян і Буг. Це насильне виселювання Українців із Закерз·оння
не проходило лег.ко, бо мешканці українських з.емель Ярослав
щини, Любачівщини, Равщини іБ-~лзчини, а також Холмщини
і Підляшша, не хотіли по'Кидати своїх місць, де вони народи

лись і де жили .їх батьки та· діди. Польська влада і польсь:ка мі
сцева адміністрація зустрілися із завзятим спротивом украЇНІ
ського насел,ення, головно на Лемківщині, яке стало боронити
ся за своє право жити на сво:їй зем.пі. В о6ороні у1кра:їнського

населеня виступили теж відділи

українських повстан1ці·в, до я

ких прилучилася місцева~ молодь. Збройна
завзята, що Поляки

оборона була така

не могли со·бі дати ради. Тому на якийсь

час вони припинили акцію виселювання, готуючись до ширшої
розправи.

За деякий час польський маршал Ро~1я-Жимєрскі вислав на
Лемкі'Вщину rенерала Карла Свєрчевсько·го, щоб він простуді
юва·в си.туацію і випрацював плян, я.кий мав би остаточно зда
вити• український спротив. Цей Свєрчевський був запеклим ко

муністом і брав участь в еспанській ·війні в ряда1х комуністич
ної інтернаціональної бриrади. На Лемківщині діяв відділ У·к

раїнськ·о"і Повстансько·ї Армії теренового відтинка "Снн," яко
го командиром ·був Степан Хрін. Цей повстансь:кий відділ зро

бив засідку на rен. Свєрчевського та його почот. Свєрчевський
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Українська святиня в селі Дашівка, устрицького повіту,
збудована в 1835 р. На знимці їіі жалюгідний стан з
1955 року. Як подає В. Бриковський -- перемінено її на
маrазин "Паньствовеrо rосподарства Рольнічеrо . . . "
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у цш засідці згинув, а його почот був роЗ'битий.
березня,

194 7

Це було 28

року.

Убивство ген. Свєрчевсь.кого на~брало в-еи1и 1кого р·о·зголосу.

В два місяці пізніше був підписаний польсько-сонєтоький до
говір н справі спільної акції проти укра1їнських повстанців. Ця
спільна акція, до якої при.пучилася ще комуністична Чехосло

ваччина, тривала довший час. Командир Хрін поляг на полі
бою в жо~втні 1949 року. Тепер все укратнське населення Лем
ківщини при помочі польського війська і поліці·ї виtгнано з їх
хат і виселено в глиб Польщі, в більшості до в·оєвідства Ольш
тинського і Щецінського. Притім це переселення роблено та
кими ж·орстокими ме-годами, що їх пізніше осудив навіть те

перішній польський уряд Владислава r·омулки. Про ці жорстокі
часи залишилися спомини Степана. Хріна, що їх видано на еміr
рації в двох книжках під назвою

"Зимою в бункрі" і "Крі'Зь

сміх заліза."

Брутальну, нелюдсІ::Jку акцію виселення

українського на

сеJ1ення .з терену Ряшівського й Люблинського воєвідств у за
хідні, )Ію-німецькі з·емлі годі оправдати перед історією. Точно
го числа вивезених осіб трудно подати. На підставі
СССР і ПоJ1ьщею щодо.

взаємних

совєтська місія при помочі
вела в роках

1945--46

ціл·ого терену т. з·в.

умови між

границь на лінії Керз·она,

польського війська і поліції пере

насильне виселення нашого населення з

Закерзоння, включно з цілою Лемківщи

ною. Друга хвиля примусового виселення

наступила в

1947

р.,

після договору СССР, Ло.1Ь1щі і Чехословаччини, тим ра·зом на
по-німецькі терени в західній і ~північно-західній Польщі. Уря
довий звіт

"·Комісії для справ

воєвідств" з

р. подає, що в

СССР

тисяч

1958
3агалом 260

1І16-ту частину

Ряшівського і Люблинського

1945-46

роках виселено

до

українських родин, а до Польщі лише

з цьо 1 го числа, бо тільки

17

тисяч родин. Ці

цифри відносятьоя лише до терену одного· ряшівського воєвід
ства ! Скільки виселено наших людей під час другої акції висе
Jrення, тим разом .1ише до

;;відзисканих теренів"

"Людов-оіі По.1.ьщі," жадна статистика не подає.
домJrення варшавського часопису

на

За,ході

Пресові зві

'"Наше Слово," також вістки

в у.країнській пресі в ЗДА та в ~Канаді подають загальне число
української меншини в теперішній Польщі на 300 тисяч душ, з
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Церк1 ва в с. Жолобок, УсТ1рицького по.віту, збудо
вана в 1830 р. Зним:ку цього Св. Храму зро6леJно в
1955 р. Як подає в евоїй праці Р. Брико.вський,
знаходиться вона під "опі1кою" мkцевого населен
ня. Так було до половини 1956 р., а нк тепер?

63

чого приблизно

200 тисяч припадає на У,країнців і~, л~мківсь

ко·ї етноrрафічної території.

З яких спонук прогнано в 1947 р. стільки Украінщів в гли
бину Польщі? Польські

офіційні чинники, за JІИМИ._ польська

комуністична преса, а також мо•сквофільські час6ш1-си в ЗДА,
як "Карпатска Русь," філа~делфійська "Правда," всю вин}

зва

люють на притипольські акцїї наших геройських відділів УПА
в тих око.пицях, зокрема за вбивство польського комун·1стич
ного rенерала Свєрчевського

6.

Бали1городу.

-

З нагоди поїзд

ки в Польщу "Американоко:й Карпато-Руоокой Делегацїї", лі
том

1958 року й заключеного нею "до.говору" з польським ко

муністичним урядом у Варшаві, філаделфійська
ська) rазета ·'Правда,'~
сторону

(москвофіль

мабуть для підлабузниць.ких ці.11ей у

"прихильної" для них тепер Варшави

селеНІня української людности

намагається

масове ви

-

вибілити, а: то й

"оправдати." У статтей ці п. наг. ",Кто· убил генерала Свєрчевс

кого" (в ч. з

29

жовтня, 1958 р.) виссано· з пальця теорію "не

поінформованости"

тодішнього

варшавсь.кого

уряду,

що

й

спричинило таку траrедію нашо·го населення, зокрема з терену

Лемківщини.

Мовляв, спричинниками

цього

виселення

були

польські "реакціонери-фашисти," які були в 1конrгакті з УПА,
які й "звідомили" наших геройських борців пр·о 1 поїздку
цього польського rенерала в ок·олиці Ба1лиго.ро 1да". Також то

дішнє польсьrке війсь1кове командування з цьо•го

тер·ену, а за

ним і польська адміністрація, навіть воєвідські чинники у Ря

шеві й в Кракові

-

домлення у Варшаву

Лемківщини із

слали зовсім "фальшиві," тенденці:йні зві

--

про співпрацю укра 1їнського населення

"бандитами УПА"

...

Тому для тодішнього ко

муністичного уряду у Варшаві не було

інакшого

виходу,

нк

потоловно виселити українське на,сел-ення у західню Польщу.
Така

"теорія"

вибілювання

Варшави

зовсім

фактами, про що на цьому місці не будемо

розминається

з

ширше згадувати.

Скажемо лише таке: якщо за "співпрацю" польських "фа

300 тисяч укра 1їнсь1юго на:ее
200 тисяч наших братів Лемків)

шистів" із УПА виселено майже
леня (в то,му числі ;приблизно

-

то чому ж не ·вивезено в тому часі й цих польських

"фаши

стів," к-олаборантів з "у,країнськими фашистами," із геройсь
кою УПА? Ми не чули, що6 в тому часі виселено з цього прина
ду хоч би ·одну польську "нельояльну" .родину. Чима.110 міша-
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них родин, або таких, що їм удалося пере 1кинутись ·~поляка
ми,"

врятува,лось від вивозу. Отже ·йшло про повне,

знищення

знеНJавидженої

українсько·Ї

польсь1 кої червоної держави!

меншиt~и

в

осно,вне

границя:х

Або· другий факт: чому за ~·спів

працю" із УПА виселено також .Українців з Ле.ремищини, Яро
славщини, Холмщини й дале1юго

Поліс 1 ся? Сотки кілометрів

далеко від місця вбивства~ 1 польсько,го червоного rенерала?

..

Навіть гітлерівсь.кі олричнщш під час ОІкупа~ції українських з·е~
мель -за вбивство

нашими повстан~цями їхніх чільни:х людей

(а погинул;о їх з рук

укра}нських местни~і1 в чимало!) ~ авдо.

волялись" роз1ст.рілами, масовими ек.зе.куціями людности ощю"
го села, околиці-а не всього "дистрикту~" Реда11пор філаде.7;1"
фійськ,о:ї "Правди," протоєрей Р. Саміло, що разом з

п. Петром

Гардим та Анною Ющак, .делеrа~тами. "Амери:канськ,ої Карпато

русько·ї" місії їздили
маму

-

у Варшаву, ма:в д:оrбру на1году почути са"

від розсіяних

в Польщі нашnх людей

-

ч·ому їх прог

нано з рідних земель. Як їх С·еред побоїв і. знущань, ладована
у залізничі ваr·они,

r'рші по-німецькі

на військові тягар,ові авта й кинено в

най

" 1 відзискані" землі в Польщі. Лише т•ому та1к

ста1.'1ося, що це був ненависний і

для червоної Польщі елемент,

що· століттями ставив геройський ·опір польоНІізації.
ІЗ польському тижневику "Америка-Ехо," що виходить в

Толідо, Огайо, в ч. з

29

червня,

1958

.р., в статті "Клопоти режи

му з висел·еними Лемками," писав Ст. Сопіцкі таке: "Забріха

на комуністична преса~ в теперішній Польщі часто

нарі1ка1є на

шоР.інізм у передво·єнній "фашистівсь,кій" Польщі.

Але чи бу

ло до подумання, щоб по замордуванню Тадеуша Голуфка, або

міністра Пєрацк·ого
би одного повіту?"

-

1 викинено

із рідних земель людність хоч

(Обох цих визначних

По 1 ляків зліквідува

JІИ тодішні укра 1їнські патріоти-местники за кривди нашого на
селення в передвоєНІній Польщі

-

М. В.). І додає польський

автор зга~.даної статті: "За смерть rен. Свєрчевськ,о·го, нку спри

чинив відділ українських партизан виселено Українців не
лише в Карпатах, але та1кож в околицях Любачева й 1 Г.рубешо
ва:. Чи за те, що під Балигородом згинув rен. Свєрчевський ма

ють відповідати села, які були віддалені сто, або й двісті кіл,о
метрів від місця вбивства?" ...
А ми скажемо: лише стара ненависть польсьІКого народу,
підсичена червоною Москвою, ворога українськ,01го народу ч.
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1 --

бу.~а спричинником :v1асового

висе.1ення української .1юд

ности з її однічних осель. Як -би ·не во,єнні події в

1939 р'оці, то,

як показують документи й свідчення та спогади польських еміr
рантів, укра1їнську. людність

Західної України була б стрінула

не краща доля, як те, що сталося неціаих десять років пізнішr;,
в Карпатах, над Сяном і Бугом.
"Комуна сплямила

карти

польської історії,"

пише в зга

даній статті Станислав Сопіцкі. Чи .1ише комуна Ролі-Жимєр
ського, Осубкі-Моравського, Бєрута й rомулки несе моральну

нину за ці не.1юдські

вчинки, спитаємо? (Під ча:с виселю вання

нашої и'ІЮДНОСТИ теперішний премієр
му.1ка був секретарем

Польщі, Владислав rо

Польсько-і Комуністичної Партії в Поль

щі, отже він теж відповідальний за все те. До речі

-

він родом

із теренів, замешкалих Лемками, -отже їхній "краян"!). Почина
ючи з

14. . го

століття Полнки вели послідовну колонізаційну й

асиміляційну роботу на західніх, окраїнних наших з·емлях. Пи
сав про це ще в

1902 році о.

Роман

Прислопський, в своїй

книжці ;;Пер-ед загальний суд!" Також багацько про це писав

(і далі пише) чільний письменник та публіцист нашої

Лем

кі1вщини, юл.іян Бескид-Та~р1но1вич і· ·інші щ~ячі з ць·О·ГОІ т-ереІНу.

Іще гетьман

Богдан Хмельницький бачив кривди й небезпеки

зі сторони нашого західного сусіда, По.1ьщі, тому й ІКинув був
rа-СJТО під час проти-польськсіго повстання в

1648

р.: "Ляхи за

Сян і Вис.1у!"
Навіть у безнадійній дійсності в теперішній Польщі пов

вторює те саме одвічне

прагне:-:~ня українськ·ого народу

-

мо

.1одий український поет в "Людо вій ПоJ1ьщі," Ми\кола Петрен
ко. На ст·орінках варшавського українського "Нашого Слова"
він писав нед:авно

( езоrпо·вою

мовою) таке:

Мені поле шівало,
Мене поле повчало:

Тихо, сину, будь тихо, мій сину,
Та про них памятай до загину,
Щоб як треба, то в полю

Зміг повстати за волю,
Зміг повстати за рідну Вкраїну.
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Українська

Устрицького

святиня

в селі

повіту,

Телесниця

збудована в

1826

Ошварова,

р.; її стан

з 19Б5 року. Ро~ібрано Ї·ї в 1956-му році .

.•
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*

*

*

Збежчещене й о'сквернене кожн~ се~10 ста:р'ОrО лемківсько
го племені

-

але не у;покорене! Вчинили це ті, про яких наш

славний гетьман Богдан Хмельниць.кий казав, що
ших західних окраїнних
кіль не прийде на~года

"про·tнати Ляхів за

Прогнали ПолЯ!ки недавно
Одру, -го чи не ста·неться
пророче слово

-

дотіль на на

зеМJ]ЯХ не буд~ добр·а й

спокою, П'О

Сян і

за Вислу."

три міліони Ні~мців за ріку Нісу та
таке в нашій істо 1рії, що сповниться

бажання Богдана Хмельницького? ..

Для нашої нації та її тисячелітної

кул,ьт)Тіри, цер1<овної і

народньої, були це ·вчинки, ща їм назва "на вічну ганьбу По.ль
щі"

-

зовсім скромна. Ми скажемо, що все те, що в останньо

му десятилітті мало місце в західній частині наших ~Карпат, на
Лемкі 1 вщині, а та·КОІЖ над .сяном і Буго~м
т<Jго століття. При.знається до цього

-

це ганьба двад:ця

осуду віків і· сам польсь

кий історик Р. Брико•всь~кий, кінчаючи свою працю такими сум
ними сло·вами: "Дотеперішні

втрати є не лише втратами го

спода:рчого, чи ·культурного порядку. Це передусім

мо.ральні

вт.рати і лише так на них -греба дивитися." А хто відпові.да€ за
мораль свого народу, за його честь і совість?
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Типа.в.а укр·аїн1ська рr0дина в центра.1ь,них Ка 1 р1пата.х, в селі
Ми1хнов.ець, У.стрицько,го :поніту.

--

Молодий rазда і його

дружина в оrточенні своїх діто~чок. Старша доня сидить біля
батьків. Здоро·ве, ч-~сне й щасливе ко.ли~сь карпатське племя

-

те~пер розкинене

світами, О'дНі .JJO

інші на далекі польські землі. Зним'ка з

(Зі

збірки Теодора

"радісно.го·" СССР,

1934

Грицика,

р·оку.

Ембрідж,

Па.)

69

12.
З початком

СПОВНИЛАСЯ ЧАША ТЕРПІНЬ

1959 року над Лемківщиною повисли нов1. тем

ні хмари. Комуністична Варшава, а з нею Москва, вчинили но

ву затію над нашими поворотцями зі за.х.ідної Польщі, тим ра
зом реліrійно.го характеру. Ці дві сили ніяк не хочуть мати на

сноrх пограничних теренах

суці.11ьн01ї,

національно

свідомо~ї

у:країнсь:.кої людности, т0tму востаннє пущено в щію хитро обду
мано· акцію реліrійного роз·биття.

За звідомJ1·еннями москвофільських часописів у ЗДА
стару

греко-катQли:цьку

українську

церкву

Сяноці

-

переданю

"русским" правос~1авним, а варшавський митро:поІЛит Макарій,
ставленник

московського

патріярха

Олексія,

назначиів на1сто·

ятелем цього: храму відомого ненависника Українців, о. Іоанна
Леваря. Дотепер він був наст()ятел,ем русско-правосл·авню.ї гро1-

ма.ди в сел.і Бортнім, горлицького по:в.їту (це відо1ме й старе
гніздо лемківсь·кого м<Jсквофільства!). Рівночасно призначено
цього "міосіонера~~
ства"

...

-

"благоч:инним всего Ряшевского воєві~

Що ця акція Варшави й М<Jскви закроєна на широку

скалю, вююдить хоч би .з "ра.дісних" донесень моС'квофільських

та со:вєтофільських "русских" часопис.ів у ЗДА, що "в скорюм
врем·ени 1 будут откритими і другії храми

Го!рлицком повітах. В Ліском повіті уже

в Ся:ноцком, Ліском,

открита

церков в

Бобркє над Сяном"". (Диви фі.1аделфійська "Правда" з 18 бе
резня,

1959 р.).

Це ро•з•бивацька а·кція тако:го самого стилю,

як за

час.ів

стараї Польщі перед 1939 роком! Тим разом старі пл1яни й ме
тоди Варшави знайшли на Лемківщині доtбрий rpyнrr, ідеальне

підложжя на таку "місіонерську" акцію висданників та "а.п•ос

толів" пат~іярха Олексія.

Довгими р·оками й на всі спосо·би

домагали.ся нечисленні у•країнські автохтони в Кар.патах та над

Сяном, а за останні три роки

-

маси~ наших пю·вороJГцін із за

хідн<1Ї По·льщі, що:б повернено їм до вжитку деякі. полишені,
чи ·перемінені на польсЬ'кі "косцюлки"-стар.і укра.їнські греко

кат·олицькі святині.

1Кл·опота~1ись у державних та в церко1вних

властей, але ·без успіху. За кожним разом чули старо:польське
"нє позвалям"!

Роз1 пуку, зневіру та одчай на.ших .1юдей в Ка·рпатах над

Сяном єхидно використала комуністична
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Варшава й по.вела

_

свою антиукраїнську розбивацьку акщію, вживаючи до цьо·го

русских батюшок, так саміськ<І, як це діял·о~сь на Лемківщині
(і за польські державні гроші) перед 1939 ро"ом! Врешті, на
діявольську "радість" місцевої польської, шовіністичної люд
ности на

цих теренах

-

ряд

старих

греко-катор~ицьк.их,

укра

їнських святинь передано під юрисдикцію варшавсько.го1 митро

аолита Мака1~ія та його місіонерів, запеклих україножерів. Як
бачимо, з початко1м

1959 ро.ку чаша терпінь і всенар·однього

горя на Лемківщині -·завершилася! Наступає грі.зна хмара на

ціональної темноти й насилля-в карпатські гори й

доли.

1

Х-го завинив, кого судити нам, ~ країнцям у во.1ьНО·му світі
за цю нову ворожу заті1ю в Ряшівського воєвідстві? Чи врятує

Українців грек~-католиків від сітей митрюпо"шта· Макарія, ·вrід
нової хвилі винародовлення-недавній дозвіл головного Про
воду римо-·като~шцької Церкви в П<.альщі, щоб Українці греко
ка1'0.1ики мали право відбувати свої богослужби (греко-като..л.

священики )-в польських костелах, там, де живуть Українці?
Піс.~я стільки рсжів сваволі., шикан, кривд і глуму

також і

-

польсько·го клиру над Українцями греко-католиками

в тепе

рішні.й Польщі! Чи ці нещасні жертви захочуть тепер, в облич

чі наступу москвофільських та російських духовників
тися пr1 своєму-у святинях
щ~отизахuди

-

моли

свого· .~ютого ворога? Чи останні

польського· кардина.~а у Варшав.і, чи такі "сама

ританські" акти римо-католицьк·ого к"1иру по лемківських

ce-

врятують національно, захистять від асиміляції з Поляка

.iax -ми -

українське стра.дальн~ населення в теперішній По,льщі?

Чи це не нова вудка на остаточну погубу українського елемен
ту в Польщі?
Це повинні мати на увазі українські націо1нальні та цер~
ковні кола

ст.ану

,

у во"1ьно·му світі.

Треба шукати винуватця такого

але там де він був і є! Не ві.1ьно майбутньому нашому

історикові перейти байдуже біля вопіющих до неба за помсту

-

Н·~давніх вчинків супроти української меншини в По.тrьщі

ри1мо-католицького• клиру,

вищого

й

нижчого.

Сторінки

-

тієї

пуб.1ікаці1ї густо переповнені такими акта~ш безправя. Повто
римо їх ще ра.з у скороченні:

1 ).

У сво!їй історичній праці ;;В справі церк·овної архитек

тури Ряшівського

воєвідства" автор її, польський науковець,

Ришард Бриковський,

виr-азно стверджує, що в руйнації, про-
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фанації соток украЇІн1ських г.реко·"католицЬІк1 их святинь на цьо

му обширі

-

брали ·активну участь також вір•о.ісповідні рефе

ренти на місцях, но ·опущених лемківських селах у Кар~1атах.
Не лише польські "Народові Ради," місцеве шовіністичне поtJІь
ське

населення та

ріжне

шумо 1 виння

прикладали

рук до

цих

вандальських актів руїни, ал1е такю·ж активну участь у нищенні
наших святинь брали, що так скажемо
--по.між впливо'вим у

Польщі

-

звязкові, мужі до6іря

римо-католицьким

кли-ром

та

повіто1вими й воєвідськими офіційними чинниками.· д.1я. місце
вих польс1:>ких проnощів бy.rra добра, просто історична нагО\Ца
позбутися

-- -

назавжди

знвнавиджених "гайдамацьких"

по сваїх селах-па.рафіях, та

чо 1 муж

не

церко 1 в

вимазати їх із лиця

землі? Новітнім "вог:нем і мечем"?

2).

Римо-католицька Церква в Польщі за весь час від при

~оду комуністів до влади на Сході Европи

-

мала найбільшу

свободу рухів, найсильніші впливи в народі з пю1між цілс1rо ряду
сателітських держав в Европі. Так було до "відлиги," з прихо-

до'М до влади В. Гомулки в

1957

році, ще більше впли[Jовою

во1на стола після цього "демакратичного" перево·роту в Пол,ь

щі. За ці довгі роки

-

не впав із уст хоч би одно.го 1ви1сокоіго

ц.ер1ювноrСУ до·стойника в теперішній Польщі-ані О•дин голо-с
протесту, чи хоч би "осуду" за сотки понищених, спрuфанона-·

них, чи перемінених на "костюлки"

-

corro,к українських греко

катол:ицьких домі.в Бо 1жих на те.рені Ряші·вського
Хто

благосл·О·вив

'' ревіндика.цію"

воєві.д~етва.

ряду українських

святинь,

перемінених на рИ'мо-като.іlицькі святині? На сторінках цієіі пуб
лікації подаємо факти, дати, світлини та жахл·ив.і сцени апере
брання" в п:о·льські

руки

J.еяких

греко-катоі7Іицьких

святинь

:над Сяно·м. Вище й нижче польське духівництво виявляло силь

ний спротив комунkтичним зарядженням, атакам
кий римо-католицький стан

посідання в

--

на польсь

теперrішній Польщі.

Ставлено о~пір навіть потіції, сам кардинам Вишинський мішав
ся в такі гарячі спори, громив та осуджував ріжні ющи-церков

ні по.тягнення варшавського

КСІ..\fуністичного

уряду.

За

кож

ним разQм у~ядові кол.а рад-не-рад капітулювааи, бо за рим,о
католицьким Про:водом

в теперішній Польщі стоять одно·ст.ай

но маси населення, з чим мусить числитися Варшава~ а навіть

далека безбожницька Москва.

3).
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А що вчинено в тому самому часі для п<Jлекшення неза-

Гр.кат. церква в І<!оманчі, пов. Сянік, .її стан з 1954 р. Зним
ку цю робив Українець-.виселенець, що недавно відвідав св.оє
родинне село. Ві1 н пише в листі: церква в середині ц·ілком зни
щена, інокост.ас та святі ікони також; це діло польських во
яків, що по·водилися, я~к бандити. З 240 українських р·один в
Команчі остало тепер 43 родини, я.кі ходять до цеї опущено~
святині. Богослуження відправляє старенький, сам.ітний овяще
ник, раз у мі~сяць. ІВ с. Загіря є майже 70 у~краї.нських родин,
просили окруЖІну "Народов.у Раду" в
Сяноці дозволити по
старатися про священика, однак їм відмовили. Дали їм таку
пораду: як хочете молитися, ідіть до костела ... (На відrнову
тієї церюви в 1958 р. землягки з Команчі, що живуть в ЗДА та
в К·анаді зібрали й переслали поважну сум'У грошей).
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виднс~го стану д.~сятків тисяч

українського

греко-католиць

ко1го насел·ення в По·льщі? Д.1я вирятуваня від за:rлади сотох
їхніх святинь? Для реліrійнс~ї обс.1уги тих .'І юдей? Чому не пе

рrедано Українцям цілого ряду їхніх святинь у Ряшівсь1кому вю
євідстві, на такі довгі й важкі зах(]ДИ місцев.их Укра~нців, світ
ських та духовних? Що сказав польський переми1ський епи~скюл
до делеrації Укра(інців, щоб пер·~данQ їм до вжитку греко1--като

лицьку катедру в Пер·емишлі? ''Ходили ви до наших 1костелів
десять років, так ходіть туди й далі"! По.1ьонізуйтесь до реш
ти, "браця Русіні"
у тій

...

На пись·ма да кардина.1а Вишинс·ьк·ого

самій справі не було відп~0·віді, також не пр~йняв цей

до:стойник де~1.~rацїї Українців jз цього терену. Всі такі

"акти"

християнського ":\-ШJ1осердя" занот·о·вано в цій нашій публікації

-

за украї.нською пресою та з при:ватни·х листів із Польщі.
Деякі

заголовки тієї невесе.пої

публікації говорять

самі

за себе: Хто благослоrзив ці нечестиві ді.ла? Старопольське "нє
позвалям" існує й далі! Мовчанка на беззаконні діла
беззако1ння.

-

також

-

Поданий там фактичний мат~ріял аж надто про

мовистий. Нехай читач перелисткує ще раз ці розділи,

-

кд·жна о6єктивна й чесна укр·аїІНська

в!дпо·

відь, знайде слра:вжні,х винуватців

людина

знайде

відпо~·ідальних і

тоді

за

цей

останній акт траrед,ії Лемківщини. А ним є-поява м0f:кофіль
сью-11х "місіонерів" із Варшави в Сяніцькому, Ліському та Уст

рицькому по·В'ітах

...

Прочитавши наші зовсім безпретенсійні

рядки, писані кровю серця завваги та диrресії,
читач

побачить

сам, хто

саме і

для яких

укра.їнський

-

цілей

-

пустив

на Лемківщину та на інші українські пограничні землі в тепе
рішній Польщі

-

оцю зrраю батюшсtк большевицького хову ...

*
Сенаrгська
очолюва;на

п1іІд!кОІм1~е1я

се.на1то.ро 1м

О;публіку.ваша літ0~м

*

демо1юрато~м

1959

*

вн~утрішньої

без1 пеки у

Дж~ймсо·м

О.

Ваші~нтон:і,
kтлендом,

р. зІі:зна.НІня Oeт.i)fa С. Деря6іІНІа~ колиш

ньо1го· В.ИІСО'КО•ГО спі1в~р.о~б:і11нИІка1 С'О'ВЄТСЬКОЇ та~йнюї ПО·ліції (МВД)'
·я.кий ще в

1954

році; ни~бр·а1в сво1бо 1д!у і втіік з Відня на Захіід.

Ці1 зізнаІНІня ще раІЗ -потверджують те, що чИ:слеtНні СІВЯІще_

ниюи 1 в СОСР є на службі тайної по.тіції і що це~р~ва! в .юраіїні
кому!НІі.стичвої ДИІКТЗJТУІРИ є під строгою держа1ВНОЮ КОІНrrрол1еЮ.

Сен. kтл·енд за·яВtив, що' з тих ЗІізнань вийшл 1 0, що оекретар:
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згжордо·нних

спра:в

.аит Ні~коІЛай,

який

Росі.йо:~1к:ї Пр·а'восл:аа~НО'Ї
є

д1руги1м

щодо

Церкви,

значеrння

ми~тропо1-

цер1ко•вни1кс~м

у

СССР, є та1ко·ж аr.енто 1 м тайної шмі:ці:ї.
"Нарі~д в СССР, ка~з-а~в ·сена1ТО\р, і, на~далі ба1Жа1 є 1ма1ти· церк:ви
і тому уряд толерує їх. Вільна церква завжди була небезпеч

на, тиранам. Щоб злі1юві~дувати ту небезпеюу, комуністи змуси
ли численних священиків стати їхніми аrентами.
"Комуні~сти зл1і1к1ні1дува,л.и ти·х священиків,

нкі

"ім

про-тИ'ви

ли1с:я, і .на їхні місця по.ставили 101ишкол~е~І~и1х пол:і1ц:і1йrни;х аі!'енrгі1в,
які наДJ~ли священи·ч1і ризи і викоtнують сво€ призначення."

Дерябін прибув був, як аrент з митрополитом Ніколаєм до
Від1-11я н г,ру д1ні,

1953

ро:ку і та!м за~лиши1 цся таr втік на 1 За1хі~д.

Вое повище скаване

-

'У ,м1а.ло 1що змінених обста1вина.х

--

·віщно.сигrься теж до ід~Й і xaip·aiк11eipy "Р1у:оако!ї Пра1во 1сл.а;вно~ї Цер
кви" 1в .ко 1 мунkтиrчні1й По.ль.щі. ІПрові~д тіІеї Церкви· 1в ~ру1каос :ва1р
ша~всь:кюго ро·сійоьког.о мит:ропо.mwта, т.а1ко 1ж ставле1н~ншк·а• Мос
кви., пі:д юри1здикці·ею
си,"

1

патрі·mрха ' :всuєї

(6ольшеви1ць.ко1ї)

Ру_

Ал1ексі 1 я.
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13. НЕХАИ ВІДЧИНИТЬСЯ ВАШЕ СЕРЦЕ!
Слово до ~незрячих наших братів Лемків та Закарпатц1і1в
Чимале число наших земляків-·еміrрантів, що походять з
обидвох сторін наших зелених Карпат не пр·изнаються до кроfв_

но•Ї, до істо'Рично-національної ед;ности з великим 40-міліоно
вим українським народом. Хоча великий пробудитель і визнач
ний поет За·каріпаття, о. ОлеК:сандер Духно~вич, писав виразно

в однім своїм вірші: ''бо там за горами--не чужі"

...

Багато

наших братів Лемків з обидвох ·сторін Карпат, а також їх~ні діти
і внуки в Америці й Канаді, ідуть і дальше на сліпо, безкритич
но за своїіми мадяронсь,кими 1і москвофільсь:кими лідерами, зок
рема церкс•вІНими

вою

--

і дальше нази,вають себе диво·вижною наз

"карпато-роси,"

"угро 1 -росси,"

"рутенці,"

або

й просто

роблять rсебе Москаля.ми, "русскими." Не знають, що по дарові
до :далекої і чужої нам Мо;екви
далі наш Київ, ПолтаJва,

Хар·ків.

лежить український Львів,

-

Велика територія,

пр1егарна

земля, замешкана ·в1д століть н~ русскими, не Москаля.ми, але

У.країнцями, такими самими що на Бj'ІКО 1 ви1ні, в Галичин·1, таки
ми, що й на Закарпатті.
Треба з1 нати, що український нарід, це один 'із найбільших

в Европі,

українська культура одна з найстарших в Европі. Не

мо.нгольсь·ка Москва дала культуру й державність Києву, але
святий наш город Киї1в дав початок теперішньому російському
народо·ві 1 ! Треба знати, що Українці в Галичині називали себе
"Русинами" аж до кtнця 19-го ·столітт,я,

а на територ1ї.ї 1по обид

вох сторонах Днілра, на Великій У:країні приблизно до

Наші батьки змінили

своє старе імя ''.Русь" і "Руси НІ"

1850

р.

тіль.ки

тому, щоб інші народи не робили нам кривди, не уважали .на•с

за Москалів. Давні московсь·кі царі, зайнявши .в.ели.кі простори

в Азїі:, поширивши свої кордони аж по Галичину -забрали нам
і старе
назву

-

наше історичІНе і'Мя "Русь,"

а нашу стар1у наці'ональну

"русью1й" перемінили на "русский," на "росийський,"

і лише тому ми стали називати себе Українцями. При чому тре
ба знати, що назва У!к:ра'Їна є знана ще з1і старих ,княжих л.іто
пи'Сі'в. Що сл.а1вний наш гетьман Боnдан Хмельницький, а перед
ним наше к0~зац1шо, наші Запо1 рожці називали свій край "Укра

їною," а свій нарід у.країнсь1 ким народом.
Також треба всі:м знати, що ми, Українці зовсі:М не вир,іка-
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Рештки зруйноЕаної нашої святині в с. Явірник, пов.
Сянік. Церква була збудована в 1843 році, зорі-брало
її на бущівельний матер.і·ял місцеве польське населен
ня в 1956 р. На світлині' ,видно, як місзевий "збирач"
матеріялів вишукує поміж рештками іще добрі речі
до

свого

вжитку

...
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ємось своєї старої і святої на.зви "Русь," "Русин," "руський,'~
бо під тим іменем ми бу.ш знані в історії Европи ще від 9-го
століття, аж поки москс•вські к;ннзі, а потім царі не забрали нам
цього нашого історичного імени. Лише в оборон.них цілях, ли
ше в і.мя чести і свободи свого нарму ми прий1няии нову істо
рично-національну назву. Найбільший .історик нашо 0го народу,

проф. Михайло Грушевський вИJдав ще перед Першою Світо
вою Війною історію нашого. народу, в десяти

поважних кни

гах-томах, а заго"'ІОвок іїї звучиl'ь: "Істор ін У:Країни-Руси" ! Не
давно переви:дано в Ню йорку цю монументальну працю нашо·

го вченого історика, також під тою самою і' незrмін.еною назвою.

На жаJ1ь, багато наших браті.в

і сестер, що приїхали до А

мерики або. до Канади тому соро·к-<пятьдес·ять років, найбільше
пом.їж ними наших Лемк·ів

і Закарпатців

зуміти. Вони не пост)ШИШ·І за той час

не хочуть того ро.

-

ані кроку вперід, mкими

"руснаками" сюди прИіїха.1и, такими й до старости остали, хоча

за той довгий час ·Стіль~ки

подій і перемін перейшло на наших

рідних землях, по uби~Двох сторонах наших зелених

Карпат.

Тепер навіть на Закарпатті наші люди уживають лише назви

"У·кра1Ї1 нець." А "русскі, '' то Моокал·і, це черво•ні окупанти і ру
їнники наших земель. Хоч самі

1 вони

"істино русскі," ал.е наш

нарід 1по обидвох сторонах Карпат офіційно· називають уJ<ра
їнським. Не вірите? Напишіть лист до свого рідного ·села, са1мі
переконаєтесь, нкою мовою ~відпишуть вам ваші брати, сестри,

зокрема їхні~ діти· та .внуки, до яких шк~л вони хО\Щять й: .я1юою мо
вою навчають 'іх

в ~·жгороді, rМукаче.ві, Пря'Шеві! На жадні1й

карті (мапі) світу, в жадній енциклопеді.ї не знайдете "карпа
то-русс-кого"

народу,

''Лемко-рос.ів,"

а

є

лише Укр·аїнці

на

Україні. А ру1сскі (Москалі) живупь ІК·ілька тисяч миль дальше

від наших Карпат, на російські·й етноf'рафічrній території. Ми
\всі

--

Бойки, Лемки,

Гуцули, Подолнки іl'д. не ·маємо нічого

сnіJ1ьного з русс1<1ими, це
Не Москва, не Росія

-

саме треба знати і вашим

зовсім окремий нар•ід.
ваша мати, дорогі браття Лемки, те
дітям та ~внукам на благосло1венній

американській зем.1і. Ваш край, ваша народність, ваша мова й
культура

-

лише українська. Наша теритс·рія

простягаєт~ся

від гір Карпат по далекий Кавказ, скр.ізь одною і тою самою
мовою там говорять і пишугь, українською. Мовою найбільшо.
го нашо 1 го поета, Тараса Шевченка. На кожній мапі сніту знай-
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Цернва в Брунарах Велиних, повіт Горлиці
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дете Україну, о.пис її території, згащку про її добрий та герой
ський нарід. В кожній енциклопедії по1бачите, що і·онує на схо
ді Европи окрема українська нація, зовсім окрема від

ро•СІИ

ської, польськпї та чеської. Що ріжниця поміж Українцями та
Москалями така, як поміж Поляками та Чехами, що це зовсім
окремі народи.

Майже вся українська територія

тепер

обєднана в одну

держшву, ал.е на жал.ь, не таку, яю У1кр·а.~н1цtі со.бі1 бажають: сво

бідну, демо·кратичну. Ціла наша національна територія від о
бох сторін Карпат
комуністичною,

по Чорне Море тепер пі1д безбс·жницькою

большевиць·кою

окупацією.

На

папері вона

"незалежна держава," але в дійсності пр·авить нею Москва. Во.

на диктує Києву так ·само, як диктує

Варшаві, Букарештові,

Будапештові, Софії і Східній Німеччині. Ми ві·римо й

ждемо

того' бла1гословен~ного часу, коли в нашому Києві і в тих столи
цях Европи стануть правити своїми наро!да-.ми не став.ленники
сту;пайки

большевиц.ької Москви, а репрезентанти та обранці

свого народу. Вибрані демократичним шляхо:М, а не баrнета.ми

й танками, а не тероро·м ч.ервонОІго Кремл·я.
Як чита1єте rазети·, як слухаєте радія, телеві•зії

-

там почу

єте, що. не У.країна, а большевицько-безбож~на Росія (''Рашя")
чинить неспокої у свп1,

Большевицька

"Раш я,"

грозить

йому

є смертельним

руїною і знищенням.

.ворогом Америки, її

устрою ,добробуту, її демократичних сво6ід. Вона є найбіль
шим ворогом християнства у світі. Вона знищила й переслідує

у тих державах, як.і під її контролею, і нашу Церкву, одна1ково
греко-католицьку, як і православну. І навпаки: Українці всюди

у ·світі, а зокрема .в А!мериці

-

вих противників, запеклих

ворогів Москви, всіх її пля1нів на

мають опінію

безк0<м:про1мі.со

знищення світу. Імя "У·країнець" в Америці і всюди у во171ьному

світі

-

чист.е і незаплямлене. Всі нас шанують, бо ми не маємо

і не хо1чемо мати

нічого спільного з хитрими й лукавими "рус

скими," ·бо. ми не є непевні -і підозрілі для світу "рашянс," але

їх найдавніші і найбільші противники! Ще тоtМу триста років
казав наш нарід на рідних землях: "Хто в Мо·скву ·іде,

-

той

свою голо1ву туди несе," там її віцрубають віроvюмні Моска..лі.

Вони однакові т·епер, а може ще й більше небезпечні, 1в добу
атому й далекосяжних ракет, як колись були для світу. Амери-
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канський нарід, йота уряд за останніх десять років мали добру
нагоду пізнати, чим є Москалі.

то.му будьмо горді з того, що ми Українці, що ма1ємо доб
ре .імя у світі, нкого не треба нам стидатися. Не так з русскими,

з Москалями-ніхто їrм не вірить, ніхто їх не любить у світ:і. На
віть діти й внуки старих, з1 баламучених наших Лемків, Закар·
патців

--

в Америці й Канаді

-

стидаються того слова ;'Ра.

шян," перемінюють свої імена на чисто американські, назива
ють се6~ "Американця1ми візантійська.го обряду," або "амери

канськими православними," що;б Я'К на•йдальше відвя:Затися від
зненавидженої у сві·ті Москви. "Хіба тільки люди бол1ьше•виць

кої, або на1пів-червоної орієнтації .в А1мериці

-називають себе

дальше "русскими," бо. їхнє закамяніле серце тягне їх далі у
Мо1скву, .навіть в тую без·божно-комуністичну. ·ГорбатоJ'І) й мо
гила не випростує, с.кажемо про них.

Для таких людей слово

"Українещь" є й .дальше чуже та вороже, во.ни мр·іють про те, що
червона Москва заnанує над цілим світом, стане

чер1воного світового царства

. . .

"стс 1лицею"

Дл·я них слово "Росія" доро1-

ге. Говоримо тут про наших землякіе- 1 пер 1 евертнів, rпро тих не

свідомих свого роду "карпато-руссів, про "лемко-рс•ссів,'!· про

"рутенців"~бо вони всі діти одної мат.ері У·кра.їни-Руси, а нія)к
Москви-Росії. Нам жаль їх, що ;вони 1в блуді. До правдиви·х рус
ских, до тих, що з ро·сійських етноrрафічних територій похо

дять, що їх діти і внуки живуть в АмериЦі~не маємо жалю. їм
вільно, а то й треба любити

вое своє рідне. Але їх в Амер:иці

дуже мало. Може буде їх пять відсотків з усіх "русских:;'' "кар
пато-ру~сскіх"

парафій в Америці, однаково пра1вославних, як

і греко-католицьких. А р·ешта

-

це наші люди,

це ПО• тепер•іш

ньому Українці, а ніяк не Росіяни. Це все пишемо їм не у .гнів,
не зі злої волі, а лише

сповнені гарячою любовю до них, щоб

"впізнали правду, і щоб правда 0свободила ї.х," нк скавав Син

Божий, Христос. Він гарнче
йо.го недолею, важко болів і
відників свого народу . . .

люби.в свій нарі1.д, Він плакав над
сумував над зака•мянілkтю про

Поміж десятка.ми народів, що створили Амерwку й Кана
ду

сильною, пер·едовою

країною світу, чемпіоном воші й сво

боди світу, наш український нарід, його еміrрац.іrя в тих двох
країнах, займають одно з поче·сних місць. Наша укр·аїнська пі
сня, мистецькі й ·культурні скарби укра,їнського наро~ду високо
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шанують і знають в Америці й Канаді. Наше орrанізаційне й
культурно-:громадське

життя на цьому контин~нті дуже

силь

не, ми гордимося нашими успіхами в цих країнах. Понад о,дин

міліон Американці.в українського роду і пів міліона Канадців
українсь:кого роду гордяться країною своїх батькі,в, далекою й
пон~во,леною У·країною. Вони плекають пильно свою мову, ма

ють тисячі своїх інституцій, сотки квітуч1их громад в обо·х цих

державах. Те саме Я'вище бачимо в країнах Південної Америки,

і там Українці активно, працюють

-- д.ая своеї прибраної, нової

Батьківщини, а водно,час не забувають

"хто вони, чиїх дідів

унуки." В Канаді маємо під теперішню ~пору шість послів (кон_

rресменів) україн<:ького роду. Вони при ко!Жній нагоді

під

креслюють, що вони горді зі свого старо,го національного пох·о

дження. В тепер,і1шньому уряді Канади високе становище мі

ністра праці займає Канадієць українського

роду,

Михайло

Стар-Старчевський. Він, як і інші високі наші до::тойники в Ка
наді-прегарно розмо,вляють укра:Їнсь,кою мовою, часто .висту
пають на наrших імпрезах в Канаді або Америці і лише по укра_

їнськи говорять при таких наїгодах. Заохочують молоде наше
покол,іння зберігати пильно українські національні і культурні
скарби, бо того хочуть ті кра·їни, де ми ж1ивемо. н~ марно про

пасти, асимілюватися в американському, чи канадському морі,
а

.по.ступати так, Я:К інші народи тут чинять. Наприклад Фран

цузи в Канаді понад

років з'6ерігают1ь там свою мову, те

300
-

Італійці, Греки, Поляки, не згадуючи

В тім і сила цих двох

·великих сусідніх держав, Ам·ерики й

саме чинять ,в Америці

про Жидів!

Канади, там кожний нарі:Д світу дав те, що мав найкраще. А що
дали для цього континенту наші

несвідомі браrги

-

та!к звані

"русскі"? До кого вони пристали, до Я'КО 1 ГО 1 б~рега причалили
деякі наші Лемки, наші Занарпатці? Чию скарбницю збагати

"11и? Хто про них знає, хто напише колись 1 про· н:их добре слово?
Хіба Москва одна, бо, пішли до неї на с..,11ужбу. Ніколи не є піз
но завернути з ·блудно,ї дор·оги, те саме скажемо про наших не

зрячих, російсь·кими
чених колись

-

й мадяро1нськими про1в.ідниками збаламу

ЛемІ]{·ів та Закарпатців, які не признають·ся до

єдности з 1 велики~м українським народом. Хо'ч їхня мова,

родні звичаї, старі кр 1аєві традиції показують
ближче до нашого· Львова чи Києва,
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-

на

що Ї•м баігато

як до хо.аодної, дуже да-

л·екої Москви

...

Це мова, звичаї, традиції

-

.У'кра·Їнські! Хто

має вуха, нехай с.1ухає. Хто має чисте с.ерце, нехай воно відчи

ниться і полюбить свій рідний край, свою святу й дорогу Матір,
Україну-Русь.

Таке наше щире ·Слово до тих братів з обидвох

-

сто.рін Карпат, що не є з нами, що читати будуть цю невеселу
нашу ~книжку

---

про наші да.1екі "зранені Карпати."

*

Тимчасо·ве
ча;

"приходств.о "у~країнського

як видно,

це

заросла

хащами

священика

селянська

хата,

в с.

Коман

пошита

во

станнє соломою,
в ній проживає старенький, самітний гр.
кат. священик, що раз у м~існ~ь править в Команчі Богослу
жен~ня, а в інші неділ.і відвідує дальші скупчення Ухраї11щів
Сяніччиrни. Як пише ·в листі мешкаrНець цього села, стару пле
банію біля церюви та багато інших домів в сусідс~ві запалили
свого часу польські бандити. В Команчі цвинтар поб1ільши1вся
.в чотири рази більше, сотки людей виморд~у;вали бандити, по
пять-десять осіб лежить в одній могилі". Поля1ки позабирали
Уікраїнцям ~ращі землі і взагалі
безпер.еривно зн~ущаються
над ними.
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'4 ТВОЄ ПОДВІРЯ ОРДА ЗАБРАЛА"
Різдвяні думни про лемнівське горе
Дуже важко й боляче зі!бр·ати думки й скласти ііх jрядо~жом,

на папері, одну за одною

,

нк приходиться згадати в часі Св.я~

Рожщества Христоrво1го, сні.гами л СJкриті ве·рхи наших, зелених,

прекра·сних Карпат, нашу далеку, доро1гу
сплюндровану

Лемкінщину,

наших

й рідну,

нещасних,

знищену й

многост1радаль

них браті:в і сестер Ле·Міків."
Бо й справді: стільк,и траrіч1них подій, стільки гор1я звали

лQся ·в часі і пkля другої світової війни, на той
хо1ч біднсіі,

гористої, ал·е пр·екрасно·ї

куто1к :нашо.;і

Батькінщини, НІа ~наших

знедолених браті,в і сепер у краю".

Зга1дати ·б хоч найбі 1льші, найтраrічніші ~нещастя, я:кі лер·е
жила тоді Ле~мкї.вщина: ловлення й виваження нашо:ї молС\Ці на
при:мусові1 робо·ти до гітлерівсько·ї Німе,ччиІНи; гол.од в горах в

часі нім·ець.кої ·окупації; одне й друге пе;ре 1селення до комуні
стичного ССОР; а якінці ди~кунське
наших людей з наших рідних гір,

насильне

·висел,ення всіх

з нашої любої, дорого1ї Лем

к1вщини, з нашої пр·аді\Д/:Івоько·ї землиці', 1на чужі, нім1е~цьк,і землµ~

Шлеська, По·моря, Прусії ... Аж мороз іде по\За плечі, коли тіль.ки пощумати про ті всі нещастя, а як важю.\ нк болюче, було

їх пеtр·еживати?
Та й тепер, півтора деснтка 1ро1ків. пkл1 я закінченн.я війни,
не веселі вkтки приходять

до нас, за океан, про' до.лю наших

людей в ·краю. Дуже ·важке, їхнє житТІя на. чужих з.емлях, між
чуж111ми, ·ворожwми до них, людьми. Вони мучать.ся ~на чужих

гQспода1 рствах сумують за своїми

го:ра1м.и, з.а с.во 1 єю

xa..i

бід

ною, але рідн~ю землицею.

їх ПОІРОЗІкидали, ~порозтрушували, аж .по денятьох за 1 хідних,

"·воєвудствах." Не дають ї.м можливости творити :своїх ·парафій,
молитися у свой<ХМу рідному обряді, свя~ткувати за свої.ми З·ВИ1чаями, нанчати своїх дітей рідна~ї, мат.ірної мови...

Ще й на

кожно:му кроці визи вають: "забирайте;ся геть звідси, то не в.а_

ша з·е~мля, ідіть на свою У:кр·аїну" ... Насильно, пр·оти ЇІХ волі· ту
ди

Jox

за.гнали, а тепер лають чо.го .во1ни та 1 м· жинуть!

А на 1 свою рідну з·емлю, на

Лем:кі 1 вщину, Ї·х не пускають.

Хоч пообіцяли, та не пускаю'Гь. На .рідни,х, пра•дідни1х, п1рабать-
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.

Напів-розібрана святиня в селі Соколова ВоJІя, устриць
кого повіту, з·будована в 1827 р. Знимка з 1955 року, під
час її "адаптації" на склад збіжжя місцевого польсько
го колгоспу
"Паньствовеrо Го.сподарства Рольнічеrо"
(ПГР),.
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ківсь:ких землях д.ая них н.~:vrає місця. Там го·спод.арюють чужі
осадники, rуралі, кракуси

...

Для наших братів і сестер Лемкі·в у ·краю і цьо,горічне свя
то Рождества Христового, не буде належати до веселих, радіс

них і щас.швих днів у році. Вони пригадаюТ'ь

собі ті часи, я1к:

то радісно й весело святкували Різдво у се-бе до1ма, на рідних
зе~мл.ях, нк колядува.1и й :.v1с1ли.1ися у своїх пр·екрасних церков

цях--і rхні серця стисне ве.1икий біль за своїми хижами, за лю
бими горами, за своїми се.1ами, звіщки ііх, мо.в ·соба1к, вигнали
польські комунtkти. їм перед очі стануть зн~оtву 1-11еда.вні С1іраШНІі
переживання, відновл1яться старі рани і місто веселих колядок
rюл,лють·ся

гі1рJК)іі сл•ьови".

*

Одна стародавня ук~раінська ко.1ядка з1мальову·є горе нашо
го многостrра.,дальнurо народ.у в тих часах, нк Турки й Татари

нападали на наші землі. Як руйнували потанці·-бусурмени ук

раїнські

селища, нк гнали в нсир-нев.олю тисячі насе.1ення. Зга

дує ця прегарна старовинна колядка

про біль і розпач госпо

даря-rа31ди, що зустрічає Святий Вечір у не-своїй хаті:
Чи сnиш, чи чуєш, nане господарю ....
Покажи ж дичко на оконечно!

А за оконечком на nодвіречку

-

Твоє подвіря орда забрала!
І всю родину у ясир взяли,
Татари взяли, в nолон займили ...

За що, за чиї nріхи та.ка кара

-

запитує гордий господар

украrнської землі? Питає сонця, хмар·,

віт.ру, пита·є Бuira само

го. Заспокоєний друзя~м.и, що .ра·з~м і~з ним •вирятувались у гли
боких ярах, у високих горах, ·ві·д нещастя 1 страuшо·го, від лолu1ну бісурменrського, ·він не падає духом:
Ой, і схопився, перехрестився
Та крикнув же він на свої друзі:
просить він їх:

"Дружечки мої, найвірнішії!
Одні виведіть коня перського,
Другі винесіть меча гострого!
Най я поїду, орду доrоню,
Моє подвіря назад поверну,

Назад поверну, краще збудую.''
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Цернва в Щавнім, повіт Сянін
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Які ж на ча·сі, я~кі ж амтуальні слова ті·єї ·старої колядки, як
пuJrJ,у;ма:ти ·Про Лемківщину, ~про їіі •неда1в.нє го ре і щю тих нечи

сл.енних ща·сливці1в, по·воротці•в у свої гні·зда в ·Карпатах. Живцем
можна ·сьотодні, у 1959-му році після На~родження Божого Си
на, вл.utжити ці слова в уста наших братів. і сестер, Лем~кі1В, на
місцях їхнього поселення, :іхнього вигнання в "Людовій Польщі" .. "
В траrічних

1945 і 1957 роках одних на Схід, інших на За

хід, в но.віrгній я~сир поти.али червоні Татари. Пс113торила::я дав
ня сторінка історії, про яку згадує

зворушливr0 стари.нна наша

колядка:

Т:воє под'віря ко'МунQ-польська орда забрала, чесний і спо

конвічний Господарю у1кра.їнсЬІкої Землі. Гір:кий був твій сму
ток леред десяти ~роІКами

-

в Карпатах, над Сяном і.Бугом! Не

л.егко то1бі й теле1р жинеться на чужих земля•х, ·в "радісному"
"людові1 й"

СССР, або в роз·сіянні в теперішній

Пол1 ьщі. ПЩ

кожне Різдво Божого Сина виглядаєш першої зірки понад ·вер

хівнми любих Ка1рпат, і не видно •Ї1Ї на чужому небі. Під кожне
своє Різдво :питаеш rаздо і rаздине у чужій хаті, на ласці сво·го
"виз:волителя":
Чи спиш, чи чуєш, пане господарю ...
Покажи ж личко на оконечно,

А за uконечком на подвіречку:
Твоє подвір.я орда забрала!
Ці ·слова колядІ<Jи, це гол.ос під кожне Христо~ве Різдво

-

сото.к і тисяч браті1 в і сестер наших Ле·мкі1в. на ро:зсіянні да.ле
ко1му, на Сході й на Заході· черво;но·го, ,комунkтично·го Іродо
вого царства. Немов боханець хлі:ба

-

на дJв·о.є роздерто нарід

ГОЛОДНИМИ 1 ПОГаНЦЯ'МИ.

Чи спиш, чи чу~ш брате на мазуrрсь:ких 6олr0,тах, на Оль
шт.и.нщи·ні, на. Врацла:вщині, на дал·екому Опалі, чи десь там під
чужwм городом rдаНСЬ'КОМ--ЩО СЬОГО!.дJНІі· твоє Рі•здво •сннте на

стало? Шукатимеш і. цього року на чуЖОіМУ небі нсної зорі, що
світ про·світ,ила народження~м Спасител,я Христа, 1 виглядшти її

будеш з тугою у с.вому серці. "ПоІКажи личко на о:конечко" да
леК'о від свої1 х .рідних гі~р, лі~сів та .засні·жених rни.в, ярі~в, за;м.ерз

лих по.токів. І цьоrо рОІку

таке убоге, т-ерпляч·е твоє Різдво,

як того ГL'{сподаря у ста,рій нашій ,колядці.

Христова до·ля

стала. т1вєю долею, rаздо і rаздине лемк~всь.ка!
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-

І ·каже дальше стара наша коJ1ядю:1.:

Най я поїду, орду доrоню,

Моє подвіря назад поверну,

Назад поверну, краще збудую ...

*

*

*

Повернуло їх, браті·в наших, на свої карла-гсь:кі подвіря, на
свою рідну Лемківщину, та не багато. Одинцем і роди;нами, за

до:зво·лом і п1роти волі1 ·своїх Іродів. Свою
купити треба іі.м було, а інших
віцьку

ха1ту

чужинець,

1 до·сЇ.1ь

мазур

дідизну іВдруге від

не пускає у свою пред

зайшл1ий ...

Чи чуєш, паж~ rоспо:дщрю, ч11 спиш у старій

стодолі, або

на соломі у чужі1й хаті? Ісус •МаJrенький, що в ясла~х .на1родився,
прийде до те6е сьогодні

-

і в стодолу, і в чужу, rІОІвалену ха

ту, де з родиною пр·о·живаєш, і на поле під лісо1 м, де хатину со

бі ставиш. У :день на~родження Божого Сина будеш багатий ду
шею і щасли•вий серцем,
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*

ти на р1дній землі ·свят,куєш.

*

*

~Не смутіться, дорогі брати й оестри Jlемки .в краю, на пе

реселенні, на ·ви.гнанні, й ·в цілому світі сущі. Все на світі у пре
добрих ,руках Божо-го Сина, що сьогодні зна.ву на світ наро

ди'вся. Вірте .в навонар~ощжене Боже дитятко що сьогодНІі' віта€
між на1ми на землі, а ,станеться по вашій вірі. Як згинув давній
мотутній і жорсто:кий,

бі·блійний цар-Ірод, що

про.гнав .Боже

Дитят.ко, разом Зі: Святою Родиною, на чужі землі, до египту,

-

так згинуть і сучасні жорстокі, червоні царі-Іроu~.и, що 6раті·в

і сест·~Р наших на чужі землі по;ви~ганяли.

Ко.ш у цьо\Горічний Святий Веч.ір зійде Ясна Зі1р·ка~ і світу
проголосить, що Син Божий На;родинся,

збирайтеся всі ра

зо,м, брати і сестtри Лемки, сідайте до Святої Вечері, і спільно,
в згоді, як 6раіти прооі:ть Но.во1нар·оджене Дитятко:

"Глянь оком щирим, о Божий Сину,
На нашу землю, на Лемківщину,"

-

і твердо :вірте, що вже недалекий той час, к·оли ми, мов то~й наш
да•вній rазда зі стшринної колядки, своє подвіря, нашу Ле1м1кі 1 в
щину, і цілу нашу Русь-Україну

-

"Назад повернемо, ще краще збудуємо."
Христос Раждається !

Славі те Й.О'ГО - - знедолені бра;ги й сестри Лем•ки!
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ПО ВЕЛИКІЙ ПЯТНИЦІ -

ПРИІїІДЕ ДЕНЬ ВОСКРБСІННЯ

День Хрw:::то1во,го Воок1 р·~6ння з мерт&их ставить JНам перед

очі пе1ремогу Божого ·Син1а на·д його ЛІЮТИМіИ 1 ворога~ми.
ко·жна у світі' пер!~'мога так і перемога
'В!ИІХ Х~ри::::та бу.п,а получена
Основна

ві1ра :в

ідея

св.ітло,го

перє 1 могу

Як

Воскресшого із м1 ерт

з йо·го безмірними страж1дання1м.и.

призника Христо·вото·

Воскре.сінн1я,

це

дюбр1а1 на:д ЗиlОМ того світу.

Тверда, геройська 1ві1ра в перемогу Христового 6ла~о 1 ві~стя
1на1д

поrа1нським 1 культом 1стари1нного Р1им1у, .кр~іпиІЛа й ста•ли~ла

до ·боротЬІби

з.а· Божу Правду

перши1х п:іо1н.ф11в

Хри1сто:вого

Царства на з·~млі, Ов. АпостоЛІі,в та їх~ні1х по.слі.,щовни:к,іа~. За ни_

ми пішли сотки й тися1чі 1 ХриіСТО'ВИ\Х 1 визна1вці!В Т!а1 1мучеНІИ!кі:в, Щ1О

.пішли: хресн'И'м ш.шяхо/М' Оз. А1по.сто"1·і:в. Вони перен;о1сили найгл:и1бші на1Р'у.ги, муки, а також і з~асд.аннн :в т:о/щіІшні ста~рорим·ськ:і

"ві;дзиску,вані~" т.а .кольоні1'зо1ва1н.і З'{~м1лі на ·аф\ри 1ка.нськи1х та а!Зі·й_
сь~к1и1х 1простор.ах

тоІдішні селяни
римські

---

...

Рщци ХрисТ~аІ та його

й ро·б:ітІНІи~ки:,

ві:йськови1юи

с.в1я1тих За1по1ві:т:і!в,

й ба1га 1тїї-па1триції

трат111лиr за1 оІДІ:r,у ні1ч нее сво 1 є добро', а то й життя,

.JІише з тої причи1н~и., що були х:рИ'СТИІЯJІІа:ми! !

Пр1иі ц&ому ~во.ни

твеjрдо 1 В'Їtр1или, що Хр1исто 1 с їх не оп~)лс11и1ть, що стшнуть уча1сни_

ками~ Й;о·го с:ві:пюї Пере 1 могщ його святого Воскр,к·е·с.іння із мер1..
т:ви:х.

Вони віри~ли, що 1На1віть тОІДі, нк ВТ!раmять у:се, що З·е:мське,

проми1наюч·~

---

пе1ремо·г-а1

та·к ,з.апе1ВІНИ1В ЇІМ Х.ри1СТОС:

6уде ЇХІН'Я, їхн:і·х д~і'Гей та. 'внукі!в. Бо

;, Я

Є ВО~СіКреСіНН1Я Ї Ж'ИТТЯ, ХТО :ні\рИТЬ

у Мене, )ЮЧ би ·Й ламер·, жити буде" (Єван1г. С 1 в. І'Ва~нщ

20, 31 ).

Та1к 1і сталося, по 1 стіл·ьюи ударах дол·ь д.тя 1вір~ючи.х у Хрwста.
Останні1й ім:ттераrгор по·г.а1н1сько,го Р111му, лютий вorrюr :х~ри1стиян
ств:а, Юл1і1ян 1Віщсту~пни1к,

ум.ираючи в~д 1ран на1 'П:ол,і. бою (у бо_

~роть~бі з 1прихи1ль.нИ'ками хри1сти;ЯІнст:ва)

- - ки•нув

до !НІе~ба груд1ку

землі, замочену у своїй крові й зак"1икав: ;'Галилейче, Ти побі
дИ'в"

!

*
1

*

*

Gповнені, та1коми думками зустр,і1Ча1ємо1 ко.жно:річ.н:и1й Вели1к

день. Вірою 1в перемогу

Божої Пра1Іщи над диявол1Ь1СЬІки~м на1_

сюгьстаом, ополаІдує1м.о ,п~д це наше ве.-тике роко:ве сняїГО, дал 1 е1-

к1у й стрщп:алмюу Зе1мл1ю батьк:і1в Р.~ших, а

зокрема три1чі1 ровпя_

ту Лем1кі)в1с1шу Землю, т,а її добрий нарk~, розкинений сві.т.ам1и
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Замок в Сяноuі
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однічни1ми його ворога(ми. Пірислі.~вя

одного народіу к.аже, що

де;рево зл:а Н1ііК'ОЛІИІ 1н~е оя~11не ·до ·са1мИJх 'Небес.

При1йде день, :вон~о

уп:аде, а, з ним пол•етнть до до·л:у 1всі ті, що тв0tрять у 1с;ві,ті 1 юри1в
ду 'fІ3І .Л:И:ХО.

В на~ших овяточних рядках п1і 1д ВеJ11и1кщ~нь пrр'ИІга~а~емо собі.
лемкі;всь.ке гор.е.

По:да!М'О· 1коро'])есеньку

хроні1ку тіє~ дJО.ВГОї

r

те:м1ної, як ні1ч Вели1кої Пнп11и[JJі ~на на~ш~й да:л~е1 кій Лем,к;і1вщині т:а1
над Ся.ном. Та1кож, у ті1нn хреон~ого дер.е1 ва на гарі Голгофі приг
ля~не1мось ст.ращанНіям укр.зіінського народу ·в межа,х теперіш:н.ьо 1ї

Пол1ьщі, на йо1го при1му1со.во 1 му

та з.1ид~н:ному розсіяіННі; поміж

ворога.ми. А 1нсе те, для прига1дки 1наши 1 м земл.якам

•в АІМериці

й К.а1на1ді, що заJ 1бала1ти1м ·і сиrrи1м с1толом за1оящуть і1 цьо1rо· Вели_
ко1дНІя. Що;б всі наrш:і люд:и, яких добр1а1 доля 1к'И'нула !на: цю зем_

лю "молоко1м і медо1м" пл1и1вучу, опога~а:ли: ·у те Вели.ке Свят·о

своїх бр~аrгі1в у Польщі. Щоб ПОДЇ.ЛИ'ЛИІСЯ СВЯТОЧН'ИІМ

я;йцем

ЗІі;

свої,ми го,лодни;мrи бrр·ата1ми й сестра1мrи в ·К.аrрпата,х, над Ся~ноМІ

і Бу1гом.

Нехай

аво1єю

1допомо·rою,

зорrані·зо~в.а1ніи~м:и1

,аrктам.и:

ХрИІС"ГИ'ЯН'СЬІК0 1 ГО ·браТОЛ'Юrбі'Я :З13\ШЛЮТЬ, ХОЧ би Й ПО наши1х rСІВ~Я_

та1х,

Вел1икод1ню Писа1нку-допо 1могу 'для 1по-rр·ебу~юч1иос Лем,к·ін,

Нщщсянців, Пер-~м1ишл;нкі~в, Хол,мща.к·uв і, Підляшан і1 всіІм 1 потр:е_

буючиІМ 6р·ат.а~м і ·сестраrм укра•Ї!НІСЬІкого ро,,д;у й крtо~ви.

*

*

*

Велина Пятниця в Ка1рпатах ,і на:д Сяt~юм та 1Буrо;м~ :рювпо
чалася під кі1нець др:у~rої ,світо•вої 1 ві1йни.. Зо.крема~ для Ле1м:кі;:вщи_

ни

1945-4 7

ро·ки. бул1и ,Голгофою терору та на.си171л 1 я 1нор:ога" Як

з.ра1Дни1к Юда прода1в свого Вчител·я за
Москва і, Ва1ршаіВа

юдиними

і слуг розк1и1 ну~ли с:віта1ми

рукаМ'и

30

ср-і1бня1К1іІВ, та1к с.шмо

своїх че~р~воНІи1х посі1па 1к

'Чесне й до•б.рое лем1кі!вс1ше пл1ем:я. Од_

них погнали' на, схід, 1іrнших на зах,і:Д світу, та1м їх ро'3пи:нал:и на
х.реста.х

наруги й болю. Пі:д ре6т, ГІЛ'У.М то ІНІа1 "х~ри:сти.янюьку"

втіху польсько 1ї Чt'JlН'i та їїі церко 1 внИJх фа1ри1се1Ї:в
священич1ИJх риза,х, у мщд~и1чи1х JЮезл 1 а1х та

і· саду1ке1в,

11юrрона:х

...

у

До,вгі

три ро1ки ша!.Ліло в 1НІа~ши1х Кар1п3Jтах пе.кло. Не бул.о бібл:і1й~них

Святих Веронік, що1б обтерти сюри1ва~вл1ене обли1ччя JІІеМІК-іrвс,ь,ки1х стра:даіл•ьн~и1кі~н,

нк

де1сяrгк,ами тиС'ЯІЧ г.н~али їх ІНЗІ

ГОІЛ\rОфу

:В'ИІГНІа~ння комrуно-,пол:1ь,ськ•і' •вояІКІИ т:а по,ліці1я. Ощн1і лише М,е1сн~и1-

ки
1

з Уік~ра~нсь1кої По1вста~нчої Nр 1міії

не 'дJаІ:ва1л1и 1 бев.карно tр;уй:нуL

ваmи, 'Палити без,боро1нНІі л·е;мкі1всь~кі сел.аr, .11юто· к1 а1р13ІЛ1 Иі ко•муно

пол;ь•СЬ1КИ'Х
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1 опрични:кі~в,

Я!К'і

па:лшш

жиrвцем,

про1колюва1л•и

Церква в Сяноці
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баr1нета;МИ' жінок та діт~й. Лише тому, що ці наші лю.rои люби
JІІИ свою землю, не ХОТЇ'JГИ її ПС·КИ'да/ТИ.

Белина Пятниця г.не-гу та неволі .для ч~истаr-rrисячної :М'а~еи
укра;ЇІНських 1виг:на~нцuв 1в "на1родовuй" Пол.ьщі т~ри1вал:а до 1956
року. Десять довгих .рокі1в,

бо він

1946

д:о

наших

1957 pot<y

.людей в чер~воній 1Пол1ьщі Я1f\ би зо.всіІм не бул.а. Чер1вона Вар

ша~ва пр 1.и•вшл'И1,па ·~х :ваtЖІким к~с.1м·енем н~аціонал1ьного шо 1 віНІі.зму,
призначи.r.1а їх н2 ПOBh'J" :,нтец>::щ:ю з 1ПОJ1ьс.ьк~и 1 м на1се.пен1ня1м, на

на1ці~0нальн:у й кул 1 ьтурну

СМ!~рть. СвіІдо,мю роз·кин:е~ню у~к;раїнсь-

ку J1юдн1kть по девяти дал.еких но·є1 відствах, щОІб скоро їх заси

міwrювати, опоІJІячіJти. Аж до чаоі вт.ак з.ва:нОІЇ ".~іщ,л.и:rи·" в Пой•ь
щі, немов з.мучений на ХJресті Опасиrтел1ь, спочи 1 в·а1л:и на:ші· людJи
у 11емно'Му

гробі польсько·rо гне'Т1у

та свав.оJІІі 1 . В цьому часі р·О

зіІбра.но і знищено соп~и ОІп1у.стілИІх )'1Кр1а1ї~н1сь1 ки 1 х хра1м.ін у К1 аір
па.т.ах, а ~р·ешту перемі1не~но нiai "·костюл1ки," щоб з.а1Т~~рт1и й cJriJIJи
по Ле1м•ка:х та їхній 1юу.пьту.рі 1в Ка~пата1 х.
ВеІЛина Пятниця не ск.інчиJтася і· з добою "1вj:д.пиги·· та ..ще1нких

"демокраІТИ'ЧНИІх"

сво6і1д м:я

ПОЛІЬС.ЬіКОГО

Польщі. То·ді НИ'простуваJl'И св~о·ї з·морені чоІJІа й
би в :комунісп11чно1му
о~рrаніваці1ї

польськОt'му

на~ціюна~лrьниrх

ца~рствl'.

у,краіІнських

сил,

на•селе'НІНІЯ

у1к1РfаЇ'нсь;кі

:В

р~

.На~ступиІЛа

доба

зро,диЛІи~оя

но•ві

наrді1ї на юра•щу

спрашедщИІвіrсть, аІЛІе її не д;аню наши1м.

л.юдя1м.

УХІвали, пляни,

Р'езол:юцїі о·стаІJІ1Wс!ь ті'Л~І:,~ки на па1пер•і,. По·чина

ють наш і 1ви 1 гна1н1ц:і з Лемкі:вщин1и по~веtртахи на свої 1 Стдрі1 мkця
·В .l{a,prпarrax. Воза1ми і, піхотою, ча1сто 1 без дозноІЛу вл1а~стей поrвер
таJІИ с1п~р:аjгнеНІі· ·КаР'патп,~кО•ГО сонця, ловіmр 1 я і чи1сто·ї 1 во~и~ці на_
ш і брати. Лем~ки у сво-ї гори,

12

б ер ез1НІя,

1958

рок у

з
пере:юресл~и1в 1 вс:і :н~а~д{і н~а :маrсоши1й та1 л1є _

aill·e

не дОJвто. Пол 1 ьсь1к1и~й за~кон

1·а~л1ьни~й :поворот на 1 р1~,щні· земш:і:. Ле!м~к.і1вщи1н:а еrюfіть даІJІі п1у~ст0а

рем, ry:pa~i з БескИІд:ів

1не хочуть rуд1ИІ +ти, в та1кі .бі 1дні· й зруй

новані зеrмл1і, а Ле1мкіів не ,пуск:ають.

, Нелина
лю,д;у

1в

Лятниця

ко1м 1уні1стичrн~Ьй

н~ац1 іюнал.ьних

страІЖІдІаІНІь

Польщі. 11рива1є і .в цьому,

уtюр~нсько 1 го

1959

році .. Не

певн.і~сть прю с.во·є за.втр·а, яка1сь ~духова де11tре1с1я ого1 рнула 'НіЗ.
ше ~населення в ц,ій деtржа;ві.

Та:к.и~й одча~й '~. ·зневіра: не .лише

1н

Ka;pпarraix, а,л·е й на1 лру1сь1 ки)х болютах, :на ·ма13,ур 1 щи1ні і: НІад Бал

ти~ком. Кожни1й ~прояв національного й куЛіьту:рного жиrгтя на·
ших

,людей пол,ьська "християнська" людність

OІX'Pteflll.'Y€ "гай

;:r.амащТівом." ПовоJГі з~вмир~а1є з та~к:и1м трудом .і за1па~юм :віtд-
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Чоловіча rpyna зі села Михновець, Устр.ицьного повіту.
Рослі, мов дуби, здорцві сини веселих нолись наших
Корпат. Мужесьна ноша в мешканців цього села виназує
мішані, бойнівсьно-лемнівсьні форми селянської ноші.
Знимну робив у 1934 році поворотець із Ембрідж, Па.,
до "Старого Краю," Ілля Рапач.
(Зі збірки Т. Грицика, Ембрідж, Па.)
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ІJЮІвлене д:ва!-три ~ро.ки тому культурн:0~ ... освіт1н~є життя Украї:нщі1в
в Польщі:, мовкне ук;раїнська мо·ва,

тихне -pi\ll:нa пkня.

Ось така довга й гі:р1енька Велика Пятниця наших людей

в Карпатах і скрізь в Польщі. В Діяннях Святих Апостолів чи
та1ЄіМО, що Апо,столи .за1пи:тали ХірИJста по йо,го с1вятім Воскр 1 еі
сін~ню: "Го·споди,

чи 1 не ·в це~й час •во'3,д~ви1лНІеш Ти знову цар 1 ство

Ізраїл·я? ,Іна1кши1ми

слОІва1м1и, ·вон~и

бажали зн1а:ти,

чи

по

стра_

хітгях В.ели1ко1ї Пятниці, по ~веї<х пережИІван~нях Христа та, його
~іріНих Учні1в, по ці 1 й чо:рніІй годин1 на1сту.пи1ть 1вимр 1 ЇіЯ1На свобода,
прийде націонал1ьне

ді;всь.кого. НІа~ро~ду?

ві1дрощження

На

і~з 1римсЬІкого

гнету дл1я жи

це г.л.иібо·ко Пtа!ТІІJІЇ~О<Тичне пи'Та1нн1я Апо_

стол1і1в скаІЗа~в Син Божий та1ке: "Не нам знати ча1с і1 пору, що

їх Отець держить у своїй вла1сті" Те саме скаІЖ·емо

.і ми про

наІШу Лем 1кі.вщи1ну та її тепе1рішнє ·положен~ня· Ве.лИІкої Пятниці.:
Не нам знати, любі 6р1а1ти й ·Се1 сТrрИJ 1в 1К,а1р1пата·х і скрівь іВ 1розсі,
яооі, .коли

u Ся+г.і:к,

Криниця і1 Пер.еМІИІшл;ь, а за 1 НІИІМИ й старий

наш Льві•в та ·священний ·КІи1іів
ного життя

...

:Ваі в1і!ри:мо щ<J.

•націонашший Вели:кдень,

дkн~и1й

вооК1рес1нуть
1 пр~ийде

до нового й валь

цей день, настане наш

ЯІК по ВелИІкій Пяrгн~и1ці на~ступа·є ·ра

день ,пеtремюги, сВІяІТе ХрИ'сто:ве Во·скр1ес~іІння :і~з г;ро6у.

Як,а н1аша святочна нщді1я, я'Ка наша ·велико·дІНя мt0tл~и 1 1"ва д:о
Бо1га за нашу р~впя'Гу ще tдaJii .на, xipeicтi1 с~р·аІЖда1нь Ле'МІкі~вську

зе~млю? Вона 1мі:СТИ'ТЬЮЯ у СЛО•Ва;х Воок1рtе1С.НО1Ї Утр·е-Іі1Їі НІа· В.ел~ик
день: "Нех·а~й 'Воскресне Бог, і рознnют•ься .вор•Оrги його, ,і бі_
жа~ть 'ВЇі,Д

Ньо•го ті, що ненавидят;ь й,~го ! Як ще:за1є дим, ~нехай

щезнуть, нк та1не 1віок ві1д 1в·о1гню, т.ак н1е:х~а1й

згинуть

грі1шНІИК;Иі

'ВіІд ли~ця зе~млі, а 1 пра1вед1ни1к:и нехаІй з-весмяться"! ..
Ві1рмо тв·ер.,цо: Як X1 prncтoc :воскрес ііз

npo6y, пр~ив·а~лено·го

ва1жки1м ка,менем, -га1к во,с.кр•есн~е до 1вол1ьнО•ГО• жиrгтя і Н1а1ша1 да

лек1а 1і люба, понево1.тr~ена Баrгьківщина j настане наІШ довго!Жда
ни1й на.ці 1 01на.л1ьни:й Веm-11к:день !
Христос Во·оюрес !
Воkти:ну Воск·ре~с!
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-

Група сеJІянон у своїх предвіцьких строях зі села Михно
вець, У tтрицьноrо повіту.· ЕтноrрафічІІ()-;-це бойківсько
лемківське, пограниччя, що й видно по селянській ноші
цьоrQ .села. Знимка з 1934 р.
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ВАЖНІШІ

nост АНОВИ-РЕЗОЛ1І0ЦІї

ОРГАНІЗАЦІІ

ОБОРОНИ ЛЕМКІВЩИНИ, УХВАЛЕНІ НА З'ІЗДІ
В НЮ ИОРКУ,

1)

18-ro

ЖОВТНЯ,

1958

Р.

Заявляємо, що Лем1кі1 вщ.ина була, є і буд1е не;ві:дє1мною

части1но.ю України, а' жи11елі ·ЇЇ,

Лемки, що за.селюють цю пре

кр·аюну волость нашо1ї 1БатІjківщини в ·Карпатах, це віrгка Укр.а:ін_
ц)j1в, які разом з Бойками, Гуцул·ами, Вол~и1:-nя.ками, Подо.11яками,

Буковинцям:и,

Поліщу1ками 1,

Придніпрянця1ми,

С.11обожа1нами,

Кубанця·ми та іншими уюраїноьким1и ш1ем.енами твар.ять один
вел•и 1 кий у:країнський наріщ. Від са~м~иос початкі1в нашої історії,
бо ще •в rюняжу добу, Лемкінщи•н.а нал1ежал.а до Киї1всь1ко:ї Руси,

яка пізніше прибрала ІНаЗІВ'У Украііна·, а тодsіш:ні її мешканці, на
ші предки, спільно

творили сла•ву і велич нашої Кн~жо·ї Дер

жави. Після за.гарбання Лем.ківщи.ни Польщею і ві~д.і'рвання її
від 1 решти земеJ1ь Руси-У1юра<їни, Лем,ки з.швжд'И· ·ВИ·я1вл1яли

ба

жа1НІНЯ жити вільним жиrгт.я~м ра·зом з русь.ко·-українським наро
дом, на.йrкращи~м до1ка:зом чого була з1бр~0,й.на бщ)Qтьба за при

лучення ·..10 м.ат.ери!ка під час ХмелЬІНИ'ЧЧJиrН1и та :виз1в{>шь~них зма
га1нь в

2)

1918-21

ро~ках.

Шлемо гарнчий пtри:віт цілому українсь.кому народові на

рі1дних зем.п~ях, який хоч

живе у невимоВІно важ1ких а~бстнвюшх

мо ск о вськ 0-·КОМ у~н ісгичнд го п оне~в OJI ел-шя' пр о Д:ОІВЖ ує б ор.отьбу
на всіх фронтах до 1 вішьп-юго й незаІЛежного життя.

3)

З ом рема шлемо паш кий сині.вськ.ий при 1віт, тій вітці ук

раїнсь•кого народу в ~краю, з нк.ої ·ми ;вийшл:и

Брати і Сестри.

З

•великим признаІНням

-

ЛеІМ1к1ам. Дорс;;

споп·ерігаємо Вашу

велику любов і приІВяза•ність до свого р;ідног.о народу,
рі;щної церкви, до своїх рідних ТІрадицій, та
Зіма1гання за свої !НІа,ttі.онал.ьні

до своєї

подивл 1 яє.мо Ваші

й р.елі·rійні. пр1ава яких Ви були

незаконно позбавлені, а ·які Вам на.пежаться, та які Ви з такою

івитрина.11істю, юрок за юро1ком, собі назад здо6уtнаєте.

4)

До 1 ма~rа.ємооя, щоб по"1ьоький уряд 1напра1вив -ге ве~;.ИКl'

без.пранст1во, й ту ве.п1ику кривду, ·я.ку ві1н зшподіЯ!в Укtраї:нцям з

Ле1мк,івщи1ни та 1 Уюра.їнцям з усіх тих укр01ЇІНських теренів, які
ПІЇ~сJІя другої світової 'Війни вві:йшли .в ок.1ад Людової Польщі,
і лО'вер1ну1в їх з по-ні!мець:ких земель, ·КІуд1и їх

1947

мали найменше мора"1,ьне пра1во кара•ти
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силою виселе1но в

році, назад на у.кра~нськ1 ТІеренм. Хто Я;К хто, але Поляки

вс·~ україн:::ьке на-се.іlеН-

Дорогі для нас останки старого княжого українсЬІКого замку
в славному нашому городі над Сяном, Перемишлі. Округла
башта (на лі,во) та рештки мурів первісного княжого замку
походять з 15-го віку. Середина, це пізніші добудівки, також
вартісні своєю архітектурою.
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ня виселеtн~ням ·за збройну

бо.ротьбу УкраЇІНс.ької По,вста~н~ської

Арміі Адже ж періо 1д історііЇ Польщі п-і-сл.я роз.поділу її між
Прусrією, Австрі1єю і Росnєю

-

це і1сторія збройної боротьби,

частих повстань польсь.1<1их патріоті1в, п.ольсЬ~кої молоді,

пол1 ь

ських 1по·встанчи~х арм1ій проти 1 поневолювачів. І хоч усі тодіш~ні

польсЬІкі по1встання ·кі1н1чалися невдачаІМи, то ніІколи пер 1 еможці
не ~карали польський

нарід за ті по-встання 1виселюв~а1нням ці

лого населення :польських тер·~ні1в, як це зр1 обили По.ляки з ук
раЇНІським на;селе1ннм. J3

1956

виселюючи Україн.цін,

ві1н зро•бИІв їм велику кри1вщ:у :і заразом

по·обіцнв, що ту 1криrвд:у

році, польський урящ

признав, що

направить. Від того часу миІНуло •вже

два з полониною роки, .а· польський уряд ще тої кривщи не на
праtвИ'в. Домагаемо1с-я, що 1 б польс}jки1й ур·я~ ~нар·ешті ту :криві.ду

на1 Пр!авив і до·зволиш
дав1ні

5)

всім .виселеним Украї1нцнм повернутися на

місця.

Висло·влюєм.о побажання до УкраЇІн~ського Конrресового

Комітету А1м1 ер~июи і Ко1мітету Укра;Їнців Канади, щоб ті наші
Реп1рез1 е:нтаціІі ·в ЗДА й Канаді, включили спр~а.•ву ЛемІКі1вщи1ни та
всіос українських 11ерені1в, що ·ВХО1.ЩЯІ'f1ь в склад Людо-вої Польщі,
д·о пр.о·грам:и своєї діяльноеnи, та щоб
ступали пер.ед

го1.1юсніше ніж досі, ви

відпо1відними між~на!родними .політичними чИІн

НИІк.а.ми .в оборо•ні пра!В ·всіх

У·кра·іінці 1 в у По·льщі, в першій мірі

домагалися аоверне:ння їх назад на ~рі:д1ні т•ерени.
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Іще одна світлина спрофано.ваної комуно-Поляка1ми нашої

святині в теперішній "Людо:вій Польщі." Це велИ'чава трибанНІа

гр. ·катол. церква Св По1расІ№еВ:і1ї в ·с. Сурохів біля Яро~сл.а1ва. Це
село, нк ,1 ~нші два села:

Собяти:н і Конячів були -гак з,ваними

українсь1 кими "остр.ова.ми" посеред польсько-го римо-кат·олиць
кот·о мо•ря на за,хіщ від ста.ро1го украї1нськоrо

княжого города,

Яро сл.а ва,

Спільними зусиллями згаданих трьох rр·о•мад в НН2 році
збудован10 в Сурох.ові цю величаву, стилеву святиню, у формі
грець'Кого хреста. ДовІгими рок.амн під час "старої" Польщі ця

імпозантн~а буда.ва дразнила

довколичних Полнків, бо 6уло її

видно дале,ко, широко, як символ українського опротиву довго
л:ітній нолонізацїі тих n~раегарих наших земель.

Прийшли жахливі во€tнrні роки

1942-44,

зокрема 1945-ий рік,

як з тих зем,ель, подібно як з інших прикордонних терені1в Поль_
щі

-

масовQІ веселювано .Українців до СССР, а решту недобит

ків вивезено на Захід, в польські "Зємє Одзискане." Під ча·с

виселюванн~я .Українців на

Схід,

до

СССР,

п·ольські

черв.оні

банди, та1кож міліція, військо та всяке інше анти-українсьІК.е шу

мовиння

--

мордувало, живцем палил·о,

на кусні рубало шаб

лями свідоміших У'країнців, ощвічних жителів цих земель.
Жа1хл.ива т:раrедія ма.ла місце й в с. Сурохові. Там польські
черва.ні "патріоти" напали п.ід час богослуження на. церкву Св.

Параскевії, на силу

за.бра.ли від ·пр,е-стола пароха о. Мих. Плах

ту, та.кож його дружину й малого сина, Юрчика.

---

і ваЖJко над

ними знущалися, потім затягнули їх напівживих під поль·сь 1ке

село Шівсько, і там постріляли їх
цих трьох сіл, в
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...

Українську людні·сть із

ві1дсотках українську

пільщину, а решту рі:к пізніше, в

1956

-

вивезли в терно

р. вивезли в пруські бол·о

та., на забрані від Німців на за.х01ді, землі.
На місце укр·а1їнських автохтонів наслано сюди Мазурів із
0 1 колиць

лом було.

Ряшова. Першим їхнім

-

"патріотично-церковним" ді

пере.робити до потреб латинсько•го обряду, тоб-то

ополячити церкву Св. Параскевії. Вwкинено і спаІЛено

гар.ни0й

українсь·кий 1і·коностас, те ·саме вчинено з іншими церковни.ми
устаткування.ми, зама.л,ьовано

все.редині церкву, щоб і сліду .не

остало по "гайдамаках" у Сурохові

...

Тепер це ''чисто" п·оль

ський костел, пе.ресвяч.ени1й "біскупом" до чисто ка.толицьк·О
rо~ вжитку.
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Вел1ичава святиня в с. Су.рахів б. Ярослава, я.ку пе1р1емі1не
rfіЬ на ри.м~Q~катОі,ЛИЩЬКИЙ кос-ге.л. На че~р1говій сторінці
ПО:ДШіІQ 'Гра.rічн1у долю ~ЇЇ о·ста1ННЬ()ГО украЇНСЬ1КО·ГО св.яще
ІНИ'Ка, його ро.дrи1ни та~ парафіян.
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ЗАМІСТЬ ШСЛЯСЛОВА
тепер, в 1960-ім році в комуністичній Польщі ,;без змін"!

З І lере;,шш.·1я пишуть (у приватном)І .шст;): ··в міс-nі живе
досить багато ~·країнців. Раніш бая.тися признатися, бо їх ви
возюш, тепер стало дещо .1егше. ~·нраїнці почали орrанізува

тися,

відбуваються театра.11ьні вистави, сходини тощо. Буди

нок каси "Віра" також н унраїнськ1их рунах. Є наша школа, але
усі

інститути,

бурси,

семинарія замкнені,

заняті

Поляками.

Забрали теж і катедру і: єпископську па.1ату. В церкві оо. Ва
силіян є маrазин. . . Нам за.пи шено ма.~у церковцю на перед
містю."

Стільки найновіших вісток про життя і "здоб)"'Г~И" Укра
їнців в По.1ь~ці' у 1960-му році. Справа віддачі церков, також
їхнього ужитку на світські цілі, напр .. на склад харчів
перу, як

має місце в Перемишлі, зовсім

й тепер, у

три

рони

після

появи

без змін

статті-прац.;

Р.

на

і па
краще

Брикавсь:

кого, яку у цій публікації використовуємо. Те саме відношен
ня до десяток

"реніндикованих" або спрофанованих українсь

ких святинь у теперішній Польщі
Уривки з повище

--

і тепер, у 1960-му році.

поданого .1иста з Перемишля

за шикаrовським ··Українським Життям" (ч. з

27

подаємо

.1ютоrо,

1960).

"ТНЕ

CHURCH" BULWARK OF
UKRAINIANS

Throughout the centuries, the "Ohurch" always has been the
bulwark of Ukrainians, their tangib]e tie with the Almighty.
Regarded as а religious people, the devotion of Ukrainians to
Christianity dates as far back as the founding of their nation.
Тhе Ukrainian church came into ~eing_ .і~. the year 988 А. D.,
when the venerable Ukrainian Prince, ' St. Vo1odymyr the Great, accepted the Christian religion from Byzantium and baptized his. nation
in the ·christian faith.
·
., !,
.
·•
. '
.
•
.
. For centuries the Chшcli occupied the central place in every
Ukrainian viЦage and town with; the entire populace attending eve~y
Sunday and Holy Day to pray fervent~y. The Churah was the keynote
of the everyday living of Ukrainians. The teachings of Christian ideals
as expounded to them . Ьу their priests, who were not only their
teaфers but national leaders as well, wщ~ а source1 of encouragement
to them in their struggle to withstand the frequent evil blows of fate
and foe.
History reveals that the devotion of the Ukrainian people to their
Ohurch, particularly in Western Ukraine, has rescued them from being
denied existence as а separate nationality.
Тhroughout the ages, Ukrainians always have sacrificed for their
Church and have demonstrated their love th·rough offerings that had
no limitation or boundary. That is why the churches in Ukraine, both
Orthodox and Catholic, 1have always been well constructed, impressive and beautiful.
These churches often were designed Ьу the best architects available and were famous for their Ukrainian-Byzantine iconography,
iconostases, and their altars. Мапу of them were built more than 300
years ago.
Thereafter, for hundreds of years, as an independent nation and
during their long subjugation Ьу Moscow, Ukrainians a1ways guarded,
and when necessary, heroically defended this greatest of treasures their religion. Even to this day, Moscow has been unable to eradicate
completely the religious devotion of the Ukrainian people to Almighty
God.
In 1948, the PolisЬ communist govemment, perhaps on orders
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trom Moscow, suddenly and \Yithout provocation, brutally deported
almost 300,000 Ukrainians from their native towns and villages to
less desirable areas in western Poland.
Their homes and other properties were taken over Ьу Polish
"colonists"· sent there Ьу tl1e Polish government as part of its plan to
denationalize the Ukrainians, particularly those living in the area
known as Lemkivschyna.
The vandalism, ·t!he plundering and the complete destruction of
Ukrainian churches that followed is paralleled only Ьу the vandalism
of the Russian communists.
That is why now Ukrainians in the free world 0 ) are so deeply concerned with the fate that has befallen hundreds of these marvelous and
priceless Ukrainian churches in the areas rнled Ьу the communist govcrnment of Warsaw.
0
) More than ten and one half million Ukrainians or ;єІоsе to
25 per cent of the total Ukrainian population - live outside the borders
of the Ukraine. Of this number, some 7,800,000 are sett'led in Asia and
1,700,000 in America and Australia. In Eastern Europe there are
roughly 1,300,000 and in Central·and Western Europe about 500,000.
The statistics were released Ьу the Ukrainian scholar Dr. Volodymyr
Kubiyovych, general secretary of the Shevchenko Scientific Society.
The largest aggregation of Ukrainians outside the USSR -one and а
half million persons - is found in the United States, Dr. Kubiyovych
said. Canada follo\\ s with 450,000, then Argentina and Brazil with
120,00:0 each. Ukrainian emigration in other countries was broken
down as follows: France - 50,000, England - 25,000, Australia and
Ne\v Zealand - 25,ООЮ, Paraguay - 7,000, Uruguay - 5,000, Belgium
- 3,000, Venezuela 2,000, and other countries - 3,000. Dr. KuЬiyo
vych estimates there are some 300,000 Ukrainians in Poland, 200,000
in Czechoslovakia, 20,000 in Germany and 5,000 in Austria.
1

ПОРЕ

А

LOOMS FOR OPPRESSED UКRAINIANS IN "POLISH
PEOPLE'S REPUBLIC"

sense of optimism and а ray of light in the promise of а better
at last is being experienced Ьу oppressed Ukrainians who for
tl1e past 15 yeai·s have known only bitter national and religious persecution under the domination of tЬе "Hed rule."
The fog appears to Ье lifting for some of 300,()(Х) Ukrainians now
living within the borders of the present Polish National Republic
\vhere they are the majority national group among one half million
non-Polish inhabitants.
At long last, they :have been given some special privileges, not
yet а fнlfШment of thei1· hopes and dreams, Ьнt а step in the right
direction.
Changes for the better of Ukrainian people in this territory started in 1957.
With the approach of definite political changes in Poland, these
Ukrainians were permitted to write letters in their own language and
were given а small measure of fre8dom of speech, thought and religion.
Within these t\vo slюrt years, the terrorized Ukrainians have regained their self respect, once again free to lift their heads under Godgiven rights.
Although still in а minor capacity, ~hey -have started tl1eir organizational work, limited primarily to cнltural activities. Hundreds of
schools нsing the Ukrainian langнage haYe started and many educational and cнltшal groнps have been organized. А fe\v Ьigh schools
have been formed and even one college has been foнnded.
This renaissance is occuring not in their own Ukraine in the
region of the Carpathian mountains, where these реор1е lived for
lшndreds of years, Ьнt in the distant land of Poland \vhere Ukrainians,
to some exteпt, still are bein~ treated \Vifu thc samc dislike and enemyhate as of old.
Here, in the confines of Polaшl, ai·c some 200,000 inhabitaпts
called Lemkos, who came from the very beautifнl l1igl1lands of t1-ie
Western Carpathian moнпtains. Considered from an cthnological and
nationa} cultural standpoint these are identified as Ukrainians, identical to the other 40 million Ukrainian people.
This was accomplisihed Ьу kno\\'П teпorist meth{)ds to show the
futшe
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magnitude of the Soviet Federation of "Free and Independent"
(self-styled) states tшder the title "The Ukrainian Soviet Socialist
Hepнblics."

Heligious affiliations indicates that Ukrainians from the soнthern
territory of present-day Poland are Catholic, while those of the norfhern
part of the Polish-Soviet boнndary Jines are of Orthodox faith.
Great misfortune \vas theirs \vЬen the mass of people was herded
f arthest to the west of Ukrainian territories at the close of World War
11. In 1945-46, more tlшn а quarter million Ukrainian families, comprising some two million persons, were removed to the Soviet Union
Ьу гоlісе and the Pulish Army, while нndergoing beatings and cruel
tп·atment.

In 1947, the Polish Communist government, employing brutal and
methods, drove the remaining Ukrainian population deep
іпtо Poland. This latter groнp had fled to the mountains in an effort
to escape tl1c "Red Paradise." T·hese were driven to the poorest law,
the s\vampy region of unfavorable climate, the land from which the
old German inhabitants were banished, а location designated as а
"Polish territory set apart" in the Western Polish nation.
Slated for denationalization, close to 18,000 families were scattered over remote, non-prod11ctive wasteland, where previously Polish
people had refused to settle. This is the present Ukrainian minority in
Polaпd which until 1957 had been practically stifled and which now
has regained its stimulus.
These people \vere banished amid pl1ysical and spiritнal degradation, in many instances with only the clothing they wore and what
1e\v possessions they could сапу. Тhеу were driven to distant German
teпitory \vhich after World War 11 was given to Poland Ьу the grace
of :Мosco\v. This poor, terrorized Ukrainian popu]ace, unjнstly wrongccl, remained silent for 10 long years.
The 300,000 Ukrainian "displaced persons" were scattered over
nіпе p1·ovinces, comparable to states, of the Polish territory. At that
time, they were given no right to organize their schools or to create
religious groups. They were forbidden even to sing their own folk
songs or to speak their own language.
In the past 10 years, the original Ukrainian territory virtually has
become а no-man's land."
In areas furmerly осснріеd hy five to sіл hundred Ukrainians the

inlшman
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deFopulation revealed only 8 to Ш inlшbitants of the Polis!1 т:opu
lation.
Until 1939, Ukrainian villages comprised the land of the "Lemkos"
in the Carpathian mountains. Since banishment of these people to the
Polish land to the west, this terгitory either was colonized Ьу the
Polish people or left abandoned, tЬе roads overgrown with grass in
villages that showed по sign of life.
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UKRAINIAN CHURCHES WANTONLY DESTROYED
А rcvie\v of the destruction of hundreds of Ukrainian churcl1es
in the South Eastern boundary of present-day Poland has been revealed
Ьу the scholar, Riclшrd Brykowski, in the Polish language in the
scientific publication, "Conservation of Monuments."
The author of this informative article, published in Warsaw, devotes his attention to those Ukrainian chнrches in only one territory,
the Riashiw District, to those churches having local historical value.
The scientific publication is а qнarterly magazine printetl Ьу the
minister of culture and affairs and the society of historical acts in
Warsaw. Brykowski's review appeared in the second 1957 issue of the
magazine wl1ich is in its lOth year of· publication.
Entitled ''Concerning Ohurch Ai·chitecture in the District of
Riashiw," the review, appearing on pages 99-112, oнtlines concise
figures takcn froш state and national statistics.
The f acts coпcerning the church destructions are tragic for Ukrainian culture. In 1947, this territory \Vas brutally "cleaned" of its
in·habitants of ages, the Ukrainians.
In his study, Mr. Brykowski, а man not politically inclined but
acquainted with the facts, sнbmitted а mass of evidence and reports
from these lands where tihe local Polish authorities and tthe "Godly
Polish population ruined and tore do\vn sacred objects of their
''enemy" of many years, the Ukrainian.
Тhе schola1·'s article relates that from the overall number of 514
Ukrainian churches which existed in this terrain until 1939, only 311
remain of the edifices which have true ]ocal value from the viewpoint
of their great age or their architecture. Ву 1956, this tdtal had diminished to only 210.
According to the conservative figнres of :\f r . .Вrykowski, dшing
t1his time there ceased to exist "only" 101 Ukrainian ohнrches. Only
those existed which, in his opinion, were valнable from the local
standpoint. Не does not mention the fate of the remaining so-called
"normal" churches from the total number of 514, because this does not
pertain to the sнbject of his scientific article.
Nevertheless, in several instances of his work, Mr. Brykowski
writes that local and district administrative officials did not peпnit
national conservationists to conduct their statistical sнrvey in the
local areas, meaning that he ackno\vledges that his figнres аге not
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complete f01· itlч~ simple reasoп tЬat local "bosses" sabotaged or igпured
Polisl1 scieпtists wlю for statistical pшposes traveled to those towпs
\vl1e1·e there w.ere Ukrainian chшches, or where they had existed at
опе tіше.

ТЬе

\vriter also relates that ''every additional month. increases the
appeals to the Polish scientific circles and the critica]
admoпitioп of educators, that sнсЬ dislюпorable acts of tl1eir brothers
ove1· natioпalism antl religion are to по avail.
ТІ1е destrнctioп of these clшrches coпtinues еvеп afte1· the publicatioп of Mr. Brykowski's scientific treatise. Іп 1957, апd even іп 1958,
tlie newspape1·, ''Our WOI'd," printed in Ukrainian in Warsaw, reports
that tthe tearing down of Ukrainian churcl1es, coпtinues, еvеп against
tlн~~ proЬihition of tl1e ceпtral aнthorities in Warsaw.
In many iпstaпces of 11is objective study, Mr. Brykowski calls
this action of destroying Ukrainian churches vile, committed in tl1e
face of ·history and а mockery of culture. Не contends tihat these
losses caпnot Ье justified поr in any way сап t!h.ey Ье restored. Не also
gives mапу loathsome details of ho\v these orgies of destroying sacred
temples of God occшred mапу years, who participated in theш and
\vhat шotivated them.
Mr. Brykowski clearly points out that on many occasions, ап active
part in tl1e tearing down of churches was taken Ьу religious deпomina
tional reviewers in the district centers, sudh persons as may Ье called
mediators, шеп of the Roman Catholic faith, its clerics and hierarchy.
lt is regretable that we kпow practically nothing concerning these
Ukrainian Orthodox losses because Mr. Brykowski, author of the
sclюlarly Polish treatise, does not mention anything concerning these
nortl1ern Ukrainiaп territories. Не presents scholarly data and statistics
concerпiпg опlу one southern district from which was banished in
1947, пearly alI of the aнtogenous Ukrainian population, about 90
percent of the Greek Catholic Rite.
ТІ1е Polisl1 Cat!holic newspaper in Warsaw, "Slowo PowszecЬne,"
\Vrote in 1957 tlшt only 80 Ukrainian churches were destroyed in
Poland during the last 10 years. А documentary study of the Polish
scholar states otherwise. Dшing tl1is time, more than 100 Ukrainian
chшches of only the ''highly artistic" group were destroyed. Не cites
these figures as being low Ьecause the official scholarly arahitects did
not Ьаvе access to take ьhе census everywhere, or observe all tl1e
rнined, chшches. Іп some coнnties or deserted villages, county or city
losses,"
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The a1.1tl101· of this article himself \Vrites tl1at during the \vriting
of his stнdy, and even more after 1957, 'the act of tearing down Ukrainian chшches continнed," so mпch that as he \vrites, literally,
·•eve1·y n1011th brings great cнltшal losses" in tl1e Ukrainiaп lands of
soнtheasterп Poland.
lt is not hard to пnderstand, tl1en, 'vihy tl1e destrпction of these
many beaпtifпl chнrches is а bitter pill for Ukrainians to take.
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AUTHENТIC

PHOTOGRAPHS BARE UKRAINIAN
CHURCH DESTRUCТION

Photographs of Ukrainian churches, previously unreleased and
unknown to the general public, accompany the historical study of
the Polish scholar, Richard Bryko\vski, in the scientific publication,
"'Conservation of Monuments."
The photographs have been reproduced in this publication from
the Warsaw original and were taken Ьу official sources during the
razing or before the tearing down of the churches previously mentioned. Sоше may have been matle Ьу amateur Polish artists as а
souvenir of the places of \vorship ,,"hich later were doomed to Ье
destroyed.
The photograpЬs speak for themselves; no comment is needed.
The pity of it is that so few of these pre-death photographs of Ukrainian houses of God were retained.
The reproductions are authentic photographs of profaned, ruined
Ukrainian churches in old Ethnographical Ukrainian territories of present-day Poland. In the past 10 years, more than 300 old Ukrainian
Greek Catholic and Orthodox churches \vere destroye.tl.
Rhotographs in tl1is book piesent а tragic appearance. They were
taken entirely Ьу chance, not Ьу Ukrainians but Ьу lovers of old art,
and onLy in certain villages. Тhе coшplete album of the tragic, vandalistic destrнction in these terrains would Ье very extensive, large
and painfпl, not only fш Ukrainian culture, knowledge and art, but
also fш the entire cultнral world.
ТЬе photograpЬs reveal how the red, atheistic Moscow with t:Jhe
hands of its Polish satellites, and at times the patriotic, democraticincited population, rнined the achievements of ages of the Ukrainian
minority within the boпndary of present-day Communist PolanH. As
previously mentioned, tlle Po1ish Roman Catholic clergy, both high
and low, even though it is influential in Poland, did not manifest
itself even with one word of protest, censure or holy "indignation"
during these 10 1ong years of destruction of hundreds of Ukrainian
churcl1es, the majority of them Catholic of the Eastern rite.
Some of the demolished chнrches ,,"ere hundre,tls of years old and
were of great cнltural valнe. The aнthor of this scholarly work which
we are examining closer in this pнblication, directed his attention only
to tlюse Ukrainian chнrches \vl1ich had artistic significance of ancient
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origin. The author does not tell of the ''normal" churches гuined Ьу
the Polish population in territories from \Vhich the Ukrainians were
driven, because tl1is is not part of his survey.
U ntil 1939, more than 5ІОО clшrches existed in the area of Lemkoland itself. Churches of the mixed Polis'h-Ukrainian vicinity of Pereшyshl, Yaroslaw, and farther to the north where the Ukrainian Ortliodox population lived along fhe ri"er Buh, are not included in this
number. Hundreds of peoples of Ukrainian vШages were dispersed to
'Vestern Poland areas at f1he time their marvelous Ukrainian Orthodox
chшches \Vere destroyed.
In 1958, а publication in Ukrainian printed in Toronto, Canada,
on ''In Defense of Faitl1," relates the destrнction of churches in the
Ukraine Ьу Communist Moscow. The book tells of the destruction of
Ukrainian Orthodox churches, not in the '\\'estern parts of Ukraine
'vhich only since 1945 came under Soviet occupation, but in the
central parts of the Ukraine whiah since 1920 \vas occupied and forced
to join the Soviet U nion. Тhе article relates that Godless Bolshevik
Moscow, having ruined thousands of churches in the Ukraine, purposed
to destroy also the soul of the Ukrainian people. The author of the
article, deeply convinced that his purpose is in vain, contends tlшt
stone \valls can Ье destroyed; that tens, hundreds and even thousands
of churches physically can Ье ruined, Ьнt the soul of а nation cannot
Ье destroyed.
The same thing that the communists did in Cent1·al Ukraine until
1939 ,they repeatP;d \vith hired Polish help and even with the aid of
Polish ''patriots," destroying hundreds of Ukrainian churches in Lemko-land, Ьу the River San and Buh, extending the length of presentday Polish boundary.
For more than 10 years, even to the present day the Polisll
Ьishops lшve been silent before these нn-Ohristian acts against UkIainian churches, the majority of them Greek Catholic. That this is
not а phantasy, is evident in the fact that not even one church \Vas
given back to several thousand Ukrainian Greek Catholics in tl1e city
of Peremyshl. The reply of the Polish bishop of that city to а reqнest
of the Ukrainian delegation for the return of their cathedral ''r-hieh
l1ad been seized 10 years previously, was, ''Уон have been going to the
Polish church for 10 years; therefore, continue going therc."
In the year 1958-59, other Ukrainians received the same reply
1
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in other cities of their old Iands \vhere they were able to return in
small nнmbers f1·om the "'·estern part of Poland.
In the destrнction of Ukrainian chнrches in present-day Pol!}nd,
one sees that t\vo diametric, opposite forces had а ·hand -- Commнnist
lшtred of religion, of Christianity, and, Lord l1ave mercy, the eternal
Ішtе of the old national chaнvinism, its chнrch and religioнs leaders,
to aJI that is Ukrainian.
For this 1·eason, we feel that every honest informed individнa]
shoнld read this pнblication \Vith keen interest. Illнstrations of rнined,
toш-do\vn, abandoned Ukrainian chнrches appearing in this pнblica
tion, shoнld stir the soнl. These pictнres \vere not kno\vn to anybody
beyond the "Іпш Cнrtain," Ьесанsе the aнthor of this booklet took
them and reprinted tl1em from the official Polish pнblication of 1957
in vVarsa\\'. The pictнres \Vere takcn Ьу those in the government
service, lo\'ers of old art, or those taking chance shots, all of Polish
nationality. These are first-hand docнments for the Free World to see.
No one seems to know, and perhaps it ''1і11 never Ье known, lюw
many Ukrainian churches \vere destroyed or abandoned withoнt care.
The Lemkos are а hardened, \'igoroнs, high-spirited, yet conservative groнp of Ukraiпians. Territorially, the land of the Lemkos is
а part of фе Ukraine lying the f arthest \vest. For more than а thousand
~'ears, this group of Ukrainians }i,red among the non-productive, but
very beautiful Carpathian moнntains. Literally, in past centuries, they
defended most every sрап of Ukrainian territory against the aggression of the Polish neighbors.
The Poles tried every metЬod to assimilate this courageous
after World War І \vl1en these territories passed
from Austrian to Polish domination. No fшсе was able to accomplish
this нntil 10 years ago when the commtшistic Poles, "'ith the assistance of Comnшnist Moscow, broнght tragedy to tЬese people. Nearly
all of Lemko-land, from the end of \\!orld War 11 нntil the last few
years, fell нnder the category of national genocide. Thoнsands of
inhabitants Ьаvе been murdered Ьу Polish Red or so-caHed {patriotic
groups," and the remainder banished to Polish-German territory.
These \\'ere not banisЬed in compact masses, Ьнt \vere dispersed
over all of Poland so those of the same vШages woнld not Ье together.
This \vas done to climinate oppositioп and to hasten deпationalization.
groнp, particнlarly
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Tl1e анtlю1· of tl1is п~view, altlюнgl1 not born in Lemko-land, had
tl1e орршtнпіtу from 1941-44 to vie"' this ve1-y beaнtifнl land, to
love tЬis ЬопшаЬе апd vigurous g1·онр of people in his fatherland
іп the СаграtЬіаn Moнntains. Не had the privilege to see with his
оwп eyes lю\v 11is bшtheг-Lemko loved Ьіs moнntainland and proнdly
<.lefcпded it against the invasion of 11is aпcient eпemies.
Не sa\v the strong heart of thc Lemko, Ье sa\v their cнltнre and
Ье heaid tl1ei1· cнstoms and songs. On tl-1e Ame1·ican continent,
t:his
lшrdy gІонр сапіеd оп its national апd religioнs life the longest. They
most closely follo\\'ed tlie tiaditioпs of theiI fшefathers, and contribнte<.i \'<:'І)' geneпюsly to the пeeds of tЬс chнrcl1 here on the
blessed АшеІісап soil.
lt is i·cg1·etable, tlшt not all of tl1e111 ackпo,vle<.ige theiI mothe1·,
Н.нs-Ukгаіпе, Ьнt l1eed those who entice them to\\ 1 aгds а strange and
fe,v thoнsand miles remote Mosco\v.
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