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ЩИРОЛЕМНІВСЬНИй ЧАСОПИС

•

ПИШЕ ПРАВДУ про зруйновану українську землю Лем
ківщину,

вчить nізнавати рідну землю, рідну історію та українське
життя на княжій українській Лемківщині,

заІUІикае до взаємної nошани, згоди й сnівnраці всіх уро
дженців скривавленої сьогодні Лемківщини,
бореться за права рідних Сестер і Братів на рідних земпх

і на виселенні.

ЧИТАИТЕ, ПЕРЕДПЛАЧУИТЕ ТА ПОШИРЮИТЕ

тільки свій щиролемківський часопис "ЛемківськІ ВІстІ"•
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ВЕЛИНОМУ

НАМЕНЯРЕВІ

У 110-РІЧЧЯ НАРОДЖЕННЯ І 50-РІЧЧЯ СМЕРТИ
ІВАНА ФРАНКА
"Сорок років тяглася не
всипуща праця Івана Фран
ка для одної думки

- для
якої він 'ї горів, і яснів, і
страждав, і трудився·,~. Ця
думка це була наша кра
ща доля, наше краще май

бутнє. Ту кращу долю ма
ла

нам.

викувати

сутужна

безнастанна праця. почут
тя обов'язку, особиста гід
ність, закинення рабських
почувань, безнастанна бо
ротьба, любов до свого на
роду, безмежна віра в кра ..
ще майбутнє рідного краю.
Во Франко був учителем.
цілих поколінь н~шого на ..
роду,
по-батьківськи брав
молодь

за

руку,

вів

її

до

сонця. А коли з тієї м.оло ...
ді мужі виростали і враз з

ним. ставали до роботи, то
все

ж

над

люб'язне

ними

око

спочивало

батька,

щоб

часом. колишні його діти
не збилися зі шляху.
Франко це ,_ частина на..
шої історії
нашої
землі.
Вийшов із неї, і для неї
віддав усе, що мав. А як вLдшшов від нас, на всьому, до чого він
своїх рук приклав, полишилася печать його духа".

Василь Сімович
Та прийде час, і ти огнистим. видом.
Засяєш у народів вольних колі,
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом.,

Покотиш Чорним морем. гом. ін волі,
І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм. полі.
Пам'JІТІПІи на моrнпі Івана Франка на Ли'Іаківському цвинтарі
у Львові (за проєитом сиупьптора Серrіи Литвиненка).

3

Богдан Ігор АНТОНИЧ

БАТЬКІВЩИНА
"Що це є батьківщина? .- раз питалась Оля.
а батько радо відповів на це дитині:
.- "Знай. батьківщина це ріка. що серед поля.
поза селом. ген. попід лісом. тихо плине;

це в саді нашому дерева. зілля. квіти;
це

на

ланах

пшениця.

злотоколоса;

це той. що віє з піль. пахучий. теплий вітер.
це

на

левадах

скошена

трава

в

покосах;

це наші всі пісні і молитви щоденні.

це рідна мова - скарб. якого ти не згубиш.
це небо. синє вдень. а серед ночі темне;
це. моя Олю. все. що ти так щиро любиш.

Юліян Бескид

ХЛІБЕЦ НАШ НАСУШНИй
Присвячую Леськові Біланюкові
(Лемківським говором)
Кріз воранку пнявся дим і не лягав по cтptct, лем ишов д-горі
и сонце ищи не прозрілося зпоза Кичери.
Свої пацерики одмовляв Гом зів Дем ко и сиви пасма волося
гралися з вітри;ком .

.- То лем няй буде Царству Твому слава, - зяв г руки ле
міш Демко и чудувався, бо лем створив єс, Боже, світонько тот
t~аш найкращий, до серця поклав єс нашу сириньчу и г праци нас

благословиш.
А пак пішов до

комірки и зо

збаночком г руках

·_,

Демко

орданськом водичкам свої очи промив, капнув на долоню и шиток
пацір довго шептав .

.-

Што хмари даєш, Господоньку, и росицу сієш обилницом;

од граду и тучи хорониш, пак смугу ставиш над лісом и земли да

єш міц - тугу, што хлібец нам родит ...
Спрібував ищи гтішно rазда ци як глядір и чепіги, и ко
лечка не розосхлися; зиркнув на небо и зас таке повідав:
.- ДобJ1ий єс, придобрий Вітче Небесний, што-с душу дав нам
чисту и твердоту рук наших гдячитися Тобі за гсяки чудеса з Де
сници Твойой щедрой, бо лем за Твойом вольом з зеринця коло
соки зпід сьнігу травица ся прозябат, сади квітьом ся маят, медом
сіножати, добріст г серцю ся одзиват и блакит зорями повлечатся.
Істик задів Демко між берце, обернув зубами гдолину борони
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и до студівки хутко пішов: То таке сінце, што й Божа мушка
могла го їсти набрав повне наручко и, конятам обрік зладив.
- То, почкай, ти свавільнику, будеш ся кусати - гласкав,
як добріцка мати своє дітинча, Бу ланого и гриву му рівно розче":'
сував, - шкрябнув бим тя батіжком, кой єс робітник мій пиль~
ніцкий и хлібец за тобом родиться лем гай зелений.
Демканя вишла з мирендьом и rамби тиж пацерик шептали~
- Озми, rаздо, проскурочку з паски и кошичок зеренце шмаряти.~
- Бо ище Демків дідо од прадіда тото повідав, што зглянся
на свого Отца Небесного, няй би лем сьвіт проти сьвіта постав'
ани волосок ти не гпаде з голови, кет лем заєдно Бога маш г сво~
їм серци.

Одпочата землица; рівніцко ишов плуг, коники лем з вітриКО!\f
наперегін рвалися; питлювалася поперечница на перших стаяня~
и ніг своїх не чув плугатор Демко; легіцко лем дакий цисарикj
ишов

си

за плужком

и серцьом

си

шептав:

Хлібец наш насушний дай нам днес и слава, слава Тобі~
Отче Боже нашенький ...

-

НАД

JIPOM

РІКИ ВИСЛІК

В українському селі Синів на" Внслоком, коло Романова, з церкво~
Рождествв Пресвпоі Boropo~i, з6у"овано10 в 1874 році, жило 1.14+
укрвінців - сьоrо~і тут полJІИН rоспо"арюють, переміннвшн церквt
на

косцьол.

ОГРАБИЛИ ПОЛЯКИ НАШУ РІДНУ ЛЕМКІВЩИНУ ...

,Учасники 5-оі Зустрічі уродженців Лемківщини, дни

30

травки

1965

року у Рочестері; зустріч була зорrанізована 17-тим Відділом ООЛ

ім. Боrдана Антонича в Рочестері, Н. й.
СВІТЕ ТИХИЙ, КРАЮ МИЛИЙ ...

На нашій прекрасній Батьківщині.
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УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР

н. ст. Дні

Новоrо Стилю

Староrо Стилю

Н. Р.

1 19 С

Грудень

2 20 н
3 21 п
4 22 в
5 23 с
6 24 ч
7 25 п
8 26 с

Н. пер. Різдв. Ігнатія сщмч.
Юліяни

1965. Воніфатія

Анастасії мч.
10 мч. в :К:риті
Навечір'я Різдва. Євгеніі

Різдво Христове

Собор Пр.

Borop.,

йосифа

®

1966. Обр. Г., Вас. В.

Н. n. Просв. Сильв. папи
Малахіі прор.
Собор 70 Апостолів
Навечір'я Богоявленнв:
Воrоивлении Госnоднє
Собор Івана Хрестителя
Юрія і Еміліяна прп.

Н. по Різд. Стефана nервом.

27
28
29
30
31
1
2

н
п
в
с
ч
п
с

Н. по Просв. Полієвкта п.
Григорія Нисійськоrо
Дітей убитих у Вифлеємі
t Теодосія преп.
Татіяни преп.
Анісії мч.
Меланії прп.
1) Єрмила і Стратоніка м.
Н. Р. 1966. Обріз. Г. Вас. Вел. Отці·в в Син аї і Р. убитих
Павла Ти в. і Івана :К: ущ.
Сильвестра папи

16

3

н

17

4 п
5 в

Н. пер. Просв. Малахіі прор.
Собор 70 Апостолі'В
Навеч. Богоявл. Теопемпта

9
10
11
12
13
14
15

18
19
20
21
22

6 с

7
8
9

ч
п
с

20.000 мч. в Никомидії

Воrоивлеиии Господнє
Собор св. Івана Хрестителя

Юрія і Еміліяна прп.
Полієвкта прп.

11

23 10 н Н. по Просв. Григорія Ние.
24 11 п f Теодосія прп.
25 12 в Татіяни муч.
26 13 с Єрмила і Стратилата
27 14 ч Отців в Син аї і Р. убитих
28 15 п Павла і Івана прп.
29 16 с Покл. оковам Ап. Петра ([
--·--------------------------------30 17 Н Н. Мит. і Фар. t Антонія Вел.
31 18 П Атанасія і :К:ирила св.

по С. Покл. ок. Ап. П.
Антонія Вел. преп.
Атанасія і :К:ирила св.
Макарія прп.
f Євтимія Вел. прп.
Максима ісп.
Тимотея ап., Анаст. прпм.

31

t

.

32 по С. :К:лим. Анк. сщм.
:К:сенії прп.
f Григорія Богослова
:Ксенофонта і др.
Пер. мощ. св. Ів. Золот.
Єфрема прп.
Пер. м. св. Ігнатія Богон.

t

-

Мит. і Фар. Трьох Свитит.
:К:ира й Івана безсребр.
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УКР А!НСЬКИЙ КАЛЕНДАР
н. ст. Дкі

Староrо Стнпю

1
2
3
4
5

19
20
21
22
23

В
С
Ч
П
С

Макарія прп.
Євтимія прп.
Максима ісп.
Тимотея ап.
Климента сщмч.

6
7
8
9
10
11
12

24
25
26
27
28
29
30

н
п
в
с
ч
п
с

Вп. Сина. Ксенії прп.
Григорія Богослова
Ксенофонта і др. прп.
Перен. м. св. Івана Зол.

Новоrо Стнmо

Трифона мч.
Стрітенна Госпо~є
Симеона й Анни прор.
Ісидора прп.
Агафіі мч.

t

t

®

t

Єфрема преп.
Пер. мощ. Ігнатія Богоносця
Трьох Сватитепів

:1

13 31 н М'асопусиа. :Кира й Ів. б.
14 1 п Лютень. Трифона мч.
15 2 в СтрітеиНJІ Госпо~є
16 3 с Симеона і Анни пр.
17 4 ч Ісидора прп.
18 5 п Агафії пр.
19 6 с Вукола прп.
20 7 Н
21 8 П
22 9 В
23 10 С
24 11 Ч
25 12 П
26 13 С
'

М'асопустна. Мартиніяна

Авксентія прп.

Онисима ап.

f

Пр. Кир.

Онисима ап.
Памфила мч.
Теодора Т. вмч.
Льва папи
Архіпа ап.
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Теодора Стратилата вмч.
Никифора мч.
Харалампія мч.
Власія сщм.
Мелетія св.
Мартиніяна прп.

27 14 Н · 1 Посту. t Прест. Кирила

28 15 П

8

Сироп. Партенія і Луки

Вп. Сина. Вукола прп.
Партенія і Луки прп.
Теодора Стратилата вмч.
Никифора мч.
Харалампія мч.
Власія свщм.
Мелетія св.

~

Сироп. Льва, єп. катан.
Тимотея пр., Євстахія св.
Найд. мощ. муч. в Євгеніі
Полікарпа сщм.
t 1 і 2 Найд. Г. Ів. Хрест.
Тарасік св.
Порфірік св.

1 Посту. Прокоп. прп. ісп.
Басилік прп. ісп.

УКР ЛІНСЬКИй КАЛЕНДАР

и.ст.Диі

1
2
3
4
5

16
17
18
19
20

в
с
ч
п
с

6 21 н
7 22 п
8
9
10
11
12

23 в

24
25
26
27

с
ч
п
с

Староrо Стиmо

Памфіла мч.
Теодора Тир. вмч.
Льва nапи

Apxina

Найд. мощ. :мч. в Євгеніі

Полікарnа сщмч.
t 1 і 2 Найд. Гол. Івана Хр.
Тарасін св.
Порфірія св.
Прокопік прn. icn.
Березень. Євдокіі

2 В

Теодота сщм.
Євтроnія прn.
Гарасима прn.
:Конона мч.
42 мч. в Амморіі

7
8
9
10
11
12
13

н
п
в
с
ч
п
с

27 14

Н

20
21
22
23
24
25
26

®

2 Посту. Ти:мотек nрп.

1 П

3 С
4 Ч
5 П
6 С

Євдокії nрnмч.
Теодота сщм.
Євтроnія сщм.
Гарасима nрп.
:Конона мч.

Льва єn. катан.

-------13 28 Н 3 П. Хрестопокп.
14
15
16
17
18
19

Новоrо Стилю

Теофілакта icn.
t 40 Муч. в Севастіі
:Контрата і ін. мч.
Софронія nатр. єрусал.
Теофана ісп.

Вас. пр. ~

8

t

5

Посту. Бенедикта прn.

28 15 П Агаnік і ін. мч.
29 16 В Савина паnи
30 17 С Олексія прn.
31 18 Ч :Кирила єn.

3 П. Хрест. П. м. св. Ник.
Бенедикта nрп.
Агаnія і ін. мч.
Савіна nапи
Олексія, чол. Божого nрп.
:Кирила єп.
Хризанта й Дарії мч.

Посту. Басилік і ін.
Теофілакта icn.
40 Муч. 'В Севастії
:Кондрата і ін. мч. Покпони
Софронія nатр.
Теофана icn.
Пер. м. св. Николая

4

2 Посту. 42 мч. в Аморії
Василія і ін. сщмч.

<Ef

4 П. ОО. уб. в об. Сави
Якова icn.
Весилія сщм.
Никона npnм. і ін. Покп.
Захарії і Якова
Влаrовіщення Пр. Діви
Собор Га·вриїла Арх.

5 Посту. Матрони мч.
Іларіона і Стефана nрп.
Марка і :Кирила сщм.
Івана Ліств. прn.
Іnатія прn.
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УКРАJНСЬКИЙ КАЛЕНДАР

и. ст. Дні

1 19 П
2 20 С

3
4
5
6
7
8
9

І

Староrо Стилю
Хризанта

й

Новоrо Стилю

Дарії

Марії Єгипетської пуст.
Тита прп.

ОО. убитих в обит. Сави

21 н 6 Посту. Квітна. Якова і сп.
22 п Василія сщмч.
23 в Никона прпм. і ін.
®

6 П. Квітиа. Никити преп.
Йосифа і Георгія прп.

24
25
26
27

с
ч
п
с

Захарії і Якова прп.
Влаrовіщении Пр. Діви
ВеJDІка П'ІІТНици
Велика Субота.

Теодула і др. мч.
t Прест. Методія, уч. сл.
Вел. Четв. Георгія Мел. п.
Велика П' итиици
Вел. Субота. Євпсихік мч.

10 28
11 29
12 30
13 31
14 1
15 2
16 3

Н
П
В
С
Ч
П
С

Воскресінни Г.Н.І.Х.
Св. Поие~. Марка і :Кирила
Св. Вівт. Івана Піст. прп.
~
Іпатія прп.
Марії Єгипт.
Тита прп.
Никити прп.

Воскресении Г.Н.І.Х.
Св. Поие~. Антипи сщм.
Св. Вівтор. Василія ісп.
Артемона сщм.
Мартина прп.
Аристарха і ін. ап.
Агапії мч.

17 4
18 5
19 6
20 7
21 8
22 9
23 10

Н
П
В
С
Ч
П
С

1. Томика.
Теодула і др. мч.
t Преп. Методія
Георгія Мел. прп.
Іродіона і ін. ап.
Євпсихія мч.
Терентія

1. Томика. Симеона й Ак.
Івана прп.
Івана староп.
Теодора Тріх.
Януарія
Теодора Снк.
Юрін вмч. (на нед.)

24 11

Н

-------------2. Мирон. Антипи свщм.
2.

25
26
27
28
29
30

П
В
С
Ч
П

Василія ісп.
Артемона сщм.
Мартина
Аристарха
Агапії

12
13
14
15
16

17 С

------

Симеона й Акакія прп.

8

([

Мирон. Сави Стр. мч.
і· Марка апост. і єванг.
Василія сщмч.
Симеона сщмч.
Ясона і Сосіпатра ап.
9 муч. в У\изиці
Якова апост.

t

)}

~·......_-.,~
10

УКРЛУНСЬКИЙ КАЛЕНДАР

н. ст. Дні

Новоrо Стилю

21
24
23
24

С
Ч

3. Розслабл. Івана npen.
Івана Староnеч. npn.
Теодора Тр.
Януарія сщм.
Теодора Снк.

П

Юрів вмуч. (на нед.)

Йова многострад.

С

Сави Страт. мч.

Я·влення Чесн. Хреста.

8
9
10
11
12
13
14

25
26
27
28
29
30
1

н
п
в
с
ч
п
с

4. Самар.

15
16

2
3

1
2
3
4
5
6
7

17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

18 Н
19 П

Староrо Стилю

20 В

н
п
4 в
5 с
6 ч
7 п
8 с

9
10
11
12
13
14
15

н
п
в
с
ч
п
с

Н
П
31 18 В

29 16
30 17

t

Марка

®

t

Якова

t

Пелагії npnм.

4. Самар. Івана Воrослова
t Пер. мощ. св. Николая
t Симона Зилота an.
t Кирила і Методія an.

an.

an.
))

Ясона і Сосіnатра
Травень. Єремії npop.

5. Сліпор. Атанасія В.
t Теодосія Печ. npn.

npop.

Ірини многострад.

Василія сщм.
Симеона сщм.

9 муч. в Кизиці

3. Розслабл. Єремії
Атанасія Вел. nатр.
Теодосія Печ. npn.

nатр.

Пелагії npnм.
І_рини мч.
Иова многострадального
Явлення Чесн. Хреста
О
Івана Воrослова (на неділ•ю)

6. Св. Отців. t П. м. св. Ник.

Єnіфанія і Германа св.
Глікерії мч.
Ісидора мч.

5.

Сліпор. Пахомія В.

npn.

Теодора Осв. npen.
Андроніка і ін. мч.
Теодота мч.

Вознес. ГНІХ. Патрикія
Талалея мч.
t Константяна і Єлени

Пахомі я

Св. Отців. Василіска мч.
Михайла icn., Євфросинії
Симеона npn.
f 3 Найд. Гол. Ів. Хрест.
:Карnа an.
Тераnонта
Никити npn.

Cow. Св. Духа. Теодора Осв.
Пресв. Тройці. Андроніка
Теодора мч.

Сошествіє св. Духа
Пресв. Тройці. Ісаакі.и
Єрмія an.

t
f

Симеона Зилота an.
Кирила і Методія, уч. слов.
Єnіфанія і Герм.
Гликерії мч.
Ісидора мч.
([

np.

11

\

(

(

УНР АІНСЬНИй НАЛЕНДАР
н. ст. Дні

1
2
3
4

19
20
21
22

с
ч
п
с

Патрикія сщм.
Талалея мч.
f Константина
Василіска мч.

Hoвor'J С'І'НJІІО
Юстина мч.
Никифора nатр.

Єлени

®

Л укиліяна і ін. мч.
Митрофана nатр.

25
26
27
28
29

в
с
ч
п
с

Всіх Свв'І'Нх
Симеона nрп.
f 3 Найд. Голови Івана Хр.
Карпа an.
Тераnонта
Никити nрп.
:і
Теодосіі nрnмч.

12 30
13 31
14 1
15 2
16 3
17 4
18 5

н
п
в
с
ч
п
с

по С. Ісаакія прn.
Єрмія an.
Червень. Юстина мч.
Никифора nарт.
Л укиліяна мч.
Пресв. Серцв Ісуса
t Состр. Пр. Бог. Доротея ф

2 по С. Онуфрія прn.
Акилини
Єлисея пр., Методія nатр.
Амоса пр., Єроніма
Тихона
Пресв. Серцв Ісуса
Леонтія мч. f Сост. Пр. Б.

3 по С. Внеаріона
Теод. сщм.

3 по С.
Юди Тадея an.
Методія сщм.
Юліяна Тарсійського
Євсевія сщм.
Агриnіни мч.
РізJ:tво св. Івана Хрест.
Февронії nрnмч.

5 23 н
6 24 п

7
8
9
10
11

6Н
7П
8 в
9 с
23 10 ч
24 11 п
25 12 с

26
27
28
29
30

12

Староrо С'І'НJПО

13
14
15
16
17

Н
П
В
С
Ч

1 по С. Всіх Свsтнх
Внеаріона nрп.
Теодота Анк. сщм.
Теодора Тир. мч.
Пресв. Євх. (нан.) Кир. А.
Тимотея сщм.
f Вартоломея і Варнави

2

Теодора Тир. мч.
Кирила Алекс. св.
Тимотея сщм.
Вартоломея і Варнави
Онуфрія nрп.

t

по С. Акилини мч.
Єлисея пр., Методія
Амоса npop.
Тихона св.
Мануїла мч.

t

([

4 по С. Давида прn.

4

Самсона прn.

Пер. м. Кира й Івана
1

Петра й Павла ап.
Собор 12 Аnостолів

УКР А!НСЬКИЙ КАЛЕНДАР

Староrо Стнmо

н. ст.Дкі

1 18
2 19

п
с

t

3
4
5
6
7
8
9

20
21
22
23
24
25
26

н
п
в
с
ч
п
с

5 по С. Методія сщм.
Юліяна Тарс. мч.
Євсевія сщм.
Аrрипіни мч.
Різ~во Івана Хреститела
Февронії прпм.
Давида прп.

10
11
12
13
14
15
16

27
28
29
30
1

н
п
в
с
ч
2П
3 с
4Н

Леонтія мч.
Юди Тадея ап.

6

по С. Самсона прп.

------

по С. Андрея :Крит. св.
Атанасія Атон. прп.
Сісоя прп.
Томи й Акакія прп.
Прокопія вмч.
Панкратія сщм.
Антонія Печ. прп.

7

24
25
26
27
28
29
30

11
12
13
14
15
16
17

н
п
в
с
ч
п
с

Прокла й Іларіона
Собор Гавриїла Арх.
Акили ап.
Володимира Вел. кн. укр.
Атиногена сщм.
Марини вмч.

31 18

н

9

7 с

5 по С. Якова мч.
Андрея :Критського св.
Атанасія Атон. прп.
Сісоя Вел. прп.
Томи й Акакія прп.
Про копія вмч.
Панкратія сщм.

t

1)

t

t

8

по С. Євфиміі, Ольги

t

по С. Отців

6

Собора

6

по С.

t

Антонія Печ. пр.

Євфиміі, Ольги кн. укр.
Про1ша й Іларія мч.
Собор Гаврніла Арх.
Акили ап.
Володимира Вел. кн. ук.
Атиногена сщм.

t

еч
9П
10 с

п
в

Ріоеми й Дам' яна безср.
Пол. Ризи Пр. Богород.

® t

Пер. мощ. :Кира й Івана
Петра і Павла ап.
Собор 12 Апостолів
Липень. Ріоеми і Дам' s:на
Полож. Ризи Пр. Діви
Якова мч.

17
18
19
20
21
22
23

5
6

Новоrо Стнпю

t

•

7 по С. Отц. 6 С. Марини
Якинта й Еміліяна мч.
Макрини прп., Дія прп.
Іллі прор. (на нед.)
Симеона й Івана прп.
Марії Магд., Фоки сщм.
Трофима й ін. мч.

<1f ІВ по С. t Бориса й Гліба

t

У спення св. Анни
Єрмолая і ін. сщмч.
Пантелеймона вмч.
Прохора й ін. ап.
Ріалініка мч.
Сили й ін. ап.

t

9 по С. Євдокіма прав.

13

УКРЛІНСЬКИЙ КАЛЕНДАР

н. ст. Дні

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

14

19
20
21
22
23
24

Староrо Стилю

П

Ма:крини прп.

В
С
Ч

Ілії прор. (на неділю)
Симеона й Івана прп.
Марії Магдал.

П

Трофима

С

f

н
п
в
с
ч
п
с
н
п
17 в
18 с

8
9
10
11
12
13
14
15
16

®

Проісх. Ч. Хр., 7 бр. Ма:к.
Пер. мощ. св. Стефана ар.
Ісаа:кія і ін. мч.

7 молодців у Єфезі мч.
Євсигнія мч.

Бориса і Гліба мч.

25 Н 10 по С. f Усп. св. Анни
26 П Єрмолая і ін. сщм.
27 В t Пантелеймона вмч.
28 С Прохора ап.
29 Ч Rаліні:ка мч.
30 П Сили і ін. ап.
31 С Євдо:кіма прав.
1 н
2 п
3 в
4 с
5 ч
6 п
7 с

Новоrо Стилю

Преображення Госпо~є

10 по С. Дометія пр., Пас.

))

Еміліяна ісп.
f Матія ап.
Лаврентія мч.
Євпла мч.
Фотія і Ані:кити
Ма:ксима ісп.

11 по С. Міх. пр., П.м.Т.П.

11 по С. Проісх. Ч. Хр.
Пер. мощ. Стефана архид.
Ісаа:кія і ін. мч.
О
7 молодців в Єфезі
Євсигнія ісп.
Преображення Госпо~нє
Дометія ісп.

12 по С. Еміліяна ісп.

У спення Пр. Воrоро~иці
Перен. Неру:котв. Образа
Мирона мч.

Флора і Лавра
Андрея Страт. мч.
Самуїла прор.

f

Матія ап.
([
Лаврентія архидия:кона мч.

12 по С. Тадея ап., Васси
Агатоні:ка мч.
Іринея свщм., Пупа мч.

Євпла мч.
Фотія· і Ані:кити
Ма:ксима ісп.
Міхея пр. Пер. м. Теодосія

Євтиха сщмч.
Возвр. м. Вартоломея
Адріяна і Наталії мч.
Пімена прп.

13 по С. Успения Пр. Borop.
Перен. неру:котвор. Образа
Мирона мч.
Флора й Лавра мч.

13 по С. Мойсея Мур. Ar
Усіииов. Гол. І. Хр. (н. н.
Але:ксандра і ін. патр.
t Полож. пояса Пр. Богор

®

-

УКР ЛІНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
н. ст. Дні

1 19 ч
2 20 п
3 21 с

4
5
6
7
8
9
10

н
п
в
25 с
26 ч
27 п
28 с

22
23
24

11 29 н
12 30 п
13 31 в
14 1 с
15 2 ч
16 3 п
17 4 с
18 5 н
19 6 п
20 7 в
21 8 с
22 9 ч
23 10 п
24 11 с
25
26
27
28
29
30

12
13
14
15
16
17

н

п
в
с
ч
п

Староrо Стнmо

Новоrо Стилю

Андрея Страт. мч.
Самуїла прор.
Тадея ап., Васси мч.

t

14 по С. Агатоніка мч.
Іринея свщм.; Лупа мч.
Євтиха сщм.
Возвр. м. Вартоломея
Адріяна і Наталії
Пімена прп.
Мойсея прп., Августина

14 по С. Вавили сщм., М.
Захарії і Єлисавети
Чудо св. Михаїла Арх.
Созонта мч.
Різдво Пресв. Воrородиці

П. церк. р. Симеона пр.
Маманта мч.
Антима сщм.

1)

Йоакима і Анни

Минодори і ін. мч.

15 по С. Усіинов. Гоn. Ів. Хр. 15 по С. Теодори прп.
Александра й ін. патр.
Полож. пояса Пр. Діви
В ер.
Поч. ц. року. Сим.
Маманта мч.
Антима сщм.
Вавили сщм. Мойсея пр.

t

t

8

Никити вмч.
Євфимії вмч.
Софії і її дітей мч.

16 по С. Захарії і Єлисавети
Чудо Арх. Михаїла
Созонта мч.
Різ~во Пресв. BoropoJUІцi
Йоакима й Анни

Автонома сщм.
Відн. Храма. Корнилія с.
Воз~нж. Чеси. Хреста

(['

16 по С. Євменія вмч.
Трофима і ін. мч.
Євтихія вмч.
Кондрата an.
Фоки свщм.

Минодори й ін. мч.
Теодори npn.

Зачаття Івана Хрестителя

17 по С. Автонома npn.
Відн. Храма. Корнилія

17 по С. Євфросини npn.
Пре~ст. Ів. Borocn. {н. н.)
:Калістрата мч.
Харитона npn.

Теклі nервомуч.

Воз~wкення Чесн. Хреста
Никити вмч.
Євфиміі вмч.

Софії і її дітей мч.

®

t

Киріяка отешльн.

npn.

Григорія сщм.

15

УКР АІНСЬИИЙ КАЛЕНДАР
н.ст.Дні

1 18 с
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

19
20
21
22
23
24
25

н
п
в
с
ч
п
с

26 н
27 п
28 в
29 с
30 ч
1 п
2 с

Староrо Стнmо

Новоrо Стилю

Євменія прn.

Покров Пр. Діви (н. н.)

18 по С. Трофима і ін. мч.
Євстахія вмч.
:К:ондрата an.
Фоки сщм.

18 по С. :К:иnріяна сщм.
Дионисія Apeon. сщм.
Єротея сщм.
Харитини мч.
f Томи an.
Сергія і Вакха мч.

Зачаття Івана Хрестителя
Теклі nервомуч.
Євфросини nрп.

))

Пелагіі і Таїсії nрп.

19 по С. Пре~ст. Івана Bor.
Уіалістрата мч.
f Харитона прn.
:К:иріяка прn.
Григорія сщм.
8
Покров Пр. Borop. (на нед.)
:К:иnріяна сщм.

19 по С. f Якова an.
Євламnія і Євламnіі

20 по С. Оотц. 7 Со6. Лонг.
Осії пр., Андрея :К:рит. n.
f Луки ап. і єванг.

16
17
18
19
20
21
22

3
4
5
6
7
8
9

н
п
в
с
ч
п
с

20 по С. Дионисія сщм.
Єротея сщм.
Харитини мч.
f Томи an.
Сергія і Вакха мч.
Пелагіі і Таїсії nрп.
f Якова an.

23
24
25
26
27
28
29

10
11
12
13
14
15
16

н

по С. Євлампія і Євламnіі
Филиnа an.
Прова і ін. мч.
І"l:арпа
Параскевіі прn.
Євтимія і Лук. прn.
Лонгина сотника мч.

п
в
с
ч
п

с

Параскевіі прn.
Євтимія прn.

Йоіла прор.

([

21

®

---------------------------------30 17 Н 22 по С. Хр. Цари. Осії npop.
31 18 П t Луки an. і єванг.

16

мч.

Филипа an.
Прова
:К:арпа і ін. мч.

Артемія вмч.
Іларіона Вел. nрп.
Аверкія св.

21 по С. Якова an.
Арети мч.
Мs.ркіяна і Мартирія мч.
Вмч. Димитрів
Нестора мч.
Параскеви мч.
Атанасії прnм. Авраамія
22 по С. Пр. Христа Цари
Стахія і ін. an.

---Ne~
УКРЛІНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
н. ст. Дні

1
2
3
4
5

19
20
21
22
23

Староrо Стилю

Новоrо Стилю

В

Йоіла прор.

Кос ми і Дам' яна без ср.

С
Ч

Артемія вмч.
Іларіона В. прп.

А:киндима і ін. мч.
А:кепсима і ін. мч.

С

Н:кова ап.

П

Авер:кія св.

Йоані:кія В. прп.

J)

---------------------------------6 24 Н
7 25 П
8 26 В

9
10
11
12

27
28
29
30

С
Ч
П

23 по С. Павла св.

Мар:кіяна і Мартирія
Днмитріи вмч.
Нестора мч.
Парас:кеви прп.
Анастасії прпм.

Єрона і ін. мч.
Собор св. Михаїла Арх.
Онисифора мч.
Ераста і ін. ап.
Ві:ктора і Він:кентія мч.

24 по С. t Івана Золот.

А:киндини мч.

Гурія і ін. мч.

Йоані:кія В. прп.

18
19

5 П
6 С

Гала:ктіона
Павла св.

С

27 14 Н

28 15 П
29 16 В
30 17 С

Филипа ап.
Матея ап. і єванг.

Григорія чудотв. св.

@:

----------------------------------

П

t

t

А:кепсима й ін. муч.

4 Ч

Н
П
В
С
Ч

Йосафата сщм. (на нед.)

24 по С. Стахія і ін. ап.
Листопа~. Косми і Дам'яна

17

20 7
21 8
22 9
23 10
24 11
25 12
26 13

----------

23 по С. Арети мч.

С Зиновія і Зиновії мч.
8
----------------------------------

13 31 Н
14 1 П
15 2 В
16 3 С

Гала:ктіона мч.

Платона і Романа мч.
Авдія прор.

25 по С. Єрона й ін. мч.

25 по С. Григорія пр. Пр.

Собор Михаїла Арх.
Онисифора мч.
Ераста ап.
Мини й ін. мч.

Вве~еиии в храм Пр. Діви
Филимона і ін. ап.
Амфілохія і Григорія св.
Катерини вмч.

Йосафата сщм. {на неділю)

Климента папи Рим.

t

І-вана Золот. св.

26 по С.

t

Филипа ап.
Гурія і ін. мч.
Матея ап.
Григорія чудотворця св.

t

Алипія nрп.

~

26 по С. Н:кова перс. вмч.
Стефана прпм.
Парамона мч.
Андрея ап.

t
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УКРЛІНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
и. ст. Дні

1 18 Ч
2 19 П
3 20 С

Староrо Стипю

Новоrо Стипю

Платона й Романа мч.
Авд1я npop.
Григорія прn., Прокла св.

Наума

4 21 н 27 по С. Вве~. в храм Пр. Д.
5 22 п Филимона й ін. an.
))
6 23 в Амфілохія і Григорія св.
7 24 с Катерини вмч.
8 25 ч Климента Паnи Римського
9 26 п Алиnія прn.
10 27 с Якова перс. nмч.
н
п
в
с
ч
п
4 с

11 28
12 29
13 30
14 1
15 2
16 3
17

18

8

t

t

н
п
в
с
ч
п
с

29 по С.
Сави Осв. прn.
Св. Нииопав ._у~отворцв ([
Амвросія св.
Патаnія прn.
Непор. За._. Пре..нстої Діви
Мини й ін. мч.
Даниїла Стовnника nрп.

н
п
в
с
ч
17 п
18 с

Праотц. Сnирядиона прn.
Євстратія і ін. мч.
Тирса й Левкін мч.
~
Елевтерія сщм.
Аггея npop.

18 5
19 6
20 7
21 8
22 9
23 10
24 11
25
26
27
28
29
30
31

28 по С. Стефана npnм.
Парамона мч.
Андрея an.
Гру~еиь. Наума npop.
Авакума npop.
Софронія npop.
Варвари, Івана Дамаскипа

12
13
14
15
16

t

Данніла

npop.

Севастіяна мч.

npop.
npop.
npop.

Авакума
Софонія

27 по С. Варвари вмч.

t

Сави Осв. прn.
Св. Нииопав ._у~отворця
Амвросія св.
Патаnія nрп.
Непор. За .. аттв Пр. Діви
Мини і ін. мч.

Праотців. Даниїла Стовn.
Сnиридіона прn.
Євстратія і ін. мч.
Тирса і Левкія мч.
Елевтерія сщм.
Аггея npop.
Данніла npop.
------------Пер. РізАВ. Отців. Севаст.
Воніфатія мч.
Ігнатія Богон. сщм.
Юліяни мч.
Анастасії вмч.
10 мч. на Криті
Навеч. Різдва. Євгеніі по.

t

Різ~о Христове

Со6. Пр. Боr., св. Йос.

06.

Стефана первому._.

20,000 мч. в Никомидії
Ді те й убитих у Вифлеємі
Анісії мч.
Меланії прn.

Євка Барняк Бабець. жінh:а Івана
Ню Вестмінстер, Б. К.
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ЖИВОГО ПЕКЛА НА ВОЛЮ
Друга світова війна була страшна й
жахлива, але найжорстокішими для насе

лення Лемківщини були

1945-194 7

роки,

коли червоні займанці, польські й москов

ські, почали насильно переселювати Лем ..
ків до СССР, або на Поморя. Почалося
з пропаганди в 1945 р. "за щасливим"
життям у СССР, що пропагандисти його
називали "раєм". Цим облудним кличам
повірило 12 родин, що добровільно пере

селилися у підсовєтську У країну. Вони
всі бу ли з села Великого Вислока, повіт
Сянік. Одна з тих родин, які навіть бу ...
ли американськими громадянами, були
тільки один місяць у СССР. Пізнавши
совєтсько-московські

гаразди,

ця

родина

ночами

перекрадалася

нрізь кордони й повернулася до Вел. Вислока, щоб розказати лю
,uям про всяке лихо, якого зазнають таки від свого уряду совєт

ські громадяни. Розповідь бідних утікачів насторожила людей і
но ли прийшов "указ" переселюватись до СССР, ніхто не хотів
їхати. Тоді т. зв. Переселенча Ан.ція почала робити свою роботу
на весні 1946 р. Хто не хотів бути насильно вивезений, утікав у
Бескидські ліси, покидаючи свій дім і господарку на призволяще.
Люди забирали тільки худобу й гнали та скривали її в лісах перед
ненаситним оком ворога. Так за короткий час зібралося около
3,000 людей у лісі, головно з Вел. Вислока, та з сіл: Токарня,
Горб, Ославиця і ін. Населення сіл: Мощанець, Суровиця, Яселка
і Дарів не ховались по лісах, їх силою поляки погнали до СССР.
Не маючи коней. багато мужчин і жінок запрягались до возів і
1·ягнули свої бідні залишки туди, де треба було зазнати не тільки
нужди, але й горя ---- "серп і молот ---- нужда й голод".
Ті. що повтікали й ховалися по лісах, перекрадалися вночі
до зруйнованих сіл й забирали, що тільки могли, з поживи до ліса.
Памятаю, що 1О березня 1946 ще лежав на полях і в лісах
сніг. Вартові, що держали варту по довколичних горбах, затру
біли досвіта в роги. Як за давних княжих часів на Лемківщині,
так і тоді Лемки виробляли труби з великих рогів биків. Голос
труб вартових означав, що наступають червоні опричники, поля
ки й москалі! Те червоне військо їхало на конях дорогами, що
вилися поміж горами та сполучували села з собою. Воно мало
наказ забирати людей у ясир і насильно гнати до СССР. У селах
не було майже нікого, хіба хворі, що лежали в постелях і не могли
втікати до ліса. Іх ночами доглядали рідні, прокравтись до села.
Ми обі з кумою Є вкою бу ли в тому часі в селі, щоб набрати хар
чів, які ще залишилися у пивниці. Кума прийшла ніччю відвідати
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свого хворого стрийка, що лежав у хаті на постелі. Почувши звук
труб, я рівночасно побачила куряву на дорозі на узбіччі гори. Не
маючи де сховатись, я почала лізти стіною по бальках на стрих,
перелізла через отвір і тільки засунула за собою дошку, а тут
садом поза хатою уже йдуть червоні посіпаки. Я затремтіла зі
страху й упала на коліна та почала молитися, бо грозила мені
страшна

смерть

по тяжких

знущаннях

за

те,

що

я

ховалася

перед

ними. Тоді я нагадала собі, як то колись Татари нападали на
хрещений люд. Мою молитву Бог вислухав, мені нічого не ста ...
лося; в лісі я залишила свого одинокого сина Стефана, 16 літ,
мою родину з роду Барняк і родину мойого мужа Івана. Я чула,
як опричники нищили наш дорібок, що був у хаті, як усе пере ...
вертали догори дном і при тому тяжко кляли сороміцькими, поль ...

ськими словами. Коли ж напасники вийшли, то пішли до моєї су ...
сіди, куми Євки. За якийсь час я почула в сінях Гі голос, отворила
дошку й помогла їй видряпатися на стрих. Кума зі страхом опо ...
nідала, що вояки прийшли до хворого стрия і казали йому та їй

збиратися. Стрийко тяжко стогнав, а я сказала, що тільки напечу
паляниць і зараз будемо готові в дорогу. Вояки пішли, а моя кума
до мойого сховку. До вечора назбиралося на мойому стр их у аж
с.ім жінок і Rожна з них розказувала свої пережиття. Увечорі вій ...
сько покинуло село, ми взяли в руки, що могли з харчів і верну ...

лися до ліса, около три канадійські милі дороги.

В лісі втікачі жили по шаласах, побудованих з патиків і листя.
Були старі немічні люди. були середнього віку, молодь і діти. На ...
віть

немовлята

nри

матірних

грудях

та

жіюш

при

надії

мусіли

зазнати того лиха, яке принесла нам післявоєнна "мирна виселен ...

ча акція", що проганяла людей ~' під рідних стріх. Всі ці люди
сиділи на одному місці тільки 2 ... 3 дні, бо ворог наступав, вартові
трубіли й знову треба було тікати далі в густий бір. Дикі звірята
в лісах стали нам кращими приятелями, як люди, що нас переслі ...

дували. Коли декого військо допало, то всіх постріляно, а ранених
покидали в корчах на призволяще. В лісі на примусових постоях
ми виконували всяку конечну роботу, як колись у хаті, але тільки
Р:ночі, бо вдень усі мусіли бути приготовані до втечі. Отже варили
на придушеному вогні, щоб ворог не побачив, зупу, шукали по
корчах за яйцями, куди неслися наші кури, прали в потоці білля,
доїли корови.

Зближався пропам'ятний Великдень у 1946 р. У Велику Су ...
боту я прокралася до села, щоб спекти пас ку. На щастя у селі
того дня, ані на другий день не було війська. З сльозами я від ...
чинила двері моєї рідної хати й пішла до пивниці, щоб набрати
бараболі. Робила я все дуже скоро, щоб мене ворог не приловив
на роботі. Запаливши в печі, я нагріла води, щоб розмочити діжку
й розчинити в ній пас ку. Підчас праці я ввесь час наслухувала,
чи не йде ворог. Потім я натерла бараболі разом з лупиною і по ...
клала в піч, щоб розчина викисла, а сама почала молоти на жор ...
нах зерно на пас ку. Як паска викисла, я їі спекла й поклавши на
плечі, я понесла свою радість уночі до ліса, щоб рано понести її
ще три милі до місця, де наш священик з Вел. Вислока відправляв
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під ялицею у лісі Великодню Службу Божу. Ідучи на ту пам'ятну
відправу в лісі, я нагло почула голосіння дзвонів з далеких

сіл,

а в тому і з мойого села.
Нарочно поляки вдаряли в дзвони,
щоб заманити нас нібито на Богослуження, та захопити всіх у
ясир.

На Богослуженні в лісі було багато людей, але ніхто не мав
до свячення паски, лиш ячмінні пляцки й печені бараболі. Після
Богослуження я вернулася до своїх у лісі: тут багато людей:
усі ми тихенко заспівали "Христос Воскрес" і ковтаючи гіркі
сльози, почали ділитися паскою. Аж тут грізно затрубіли труби!
Я крикнула: "Беріть :кожний кусок паски і втікайте! .. " Страхіттям
лунали голосні московські вигуки й густі постріли гнались за нами·.

Того дня, найсумнішого мойого Великодня за ціле моє життя, ми
всі, втікаючи, опинилися аж за словацькою границею у лісах. Тут
ми сиділи три тижні в голоді й холоді, живучи наче дикі звірята:
та й звідси почало виганяти чехо~словацьке військо на наказ мо~

екавських душогубів. Хто мав гроші, то викуплявся і такого на
деякий

ІІ.югло

час

залишали

довго

вістка,

що

тривати.

в

спокою,

Під

чехословацький

але

кінець
уряд

таке

вичікування

в

тижня в

лісі

третього

хоче

допомогти

людям

лісі

не

пішла
і

пере~

вести їх на Мадярщину, де втікачі могли б поселитися на стало
й одержати добр~ платну працю. Хоч усім нам була відома жор ...
стокість

мадярів,

але

вони

_.

може

інші

_.

в

порівнанні

до

мо ...

сRовських і польських посіпак. Однак старшини й вояки УПА,
яких криївки всюди були по лісах, радили нам не слухати брех~
ли:вих обіцянок і з ліса не виходити. Після трьох тижнів прийшов
наказ від місцевого чехословацького повітового уряду, щоб люди
sголошувалися до канцелярії поставленій на одній з пограничних

гір на виїзд на Мадярщину. Тоді втікачі чотири дні виходили
з родинами з лісів і записувались у військовому уряді. На п'ятий
день усі заnисані зібралися на великій полонині на узбіччі гори,
а військо обступило людей і повело до гостинця, де була вся ху ...
доба й вози. На дорозі розставилося військо по обох боках густим
кордоном і замість спрямувати людей на південь, на Мадярщину,
казали всіх іти на північний схід до Польщі. Хто не хотів, того
відігнали прикладами крісів. Зчинився плач і лямент, здавалося
- серце трісне в грудях. Під штиками чесько~словацьких вояків
оббріхані, докраю розчаровані та з жалю й тривоги nівмертві
люди прийшли до границі, де на них чекали вже опричники Поль ...
щі й СССР, що гнали людей як худобу до поїздів призначених
для худоби й вивезли в невідоме до СССР... Ті, що послухали
бійців УПА й залишилися в лісі, ще тієї весни вернулися до своїх
сіл і там перебули рік, ждучи напасти кожної хвилини. Однак
продовж року ніхто їх не зачіпав. Після року таки по них прийшли
польські вандали й разом з іншими з західньої Лемківщини за ...
брали на Поморя. До них належала і я з моїм сином Стефаном.
Я була теж призначена "до Мадярщини" і разом з іншими
я перебула ту rегенну. Не було зі мною мойого Стефанка, який
наймився в одного словака в по граничному селі пасти худобу.
Цей припадок мене врятував від виїзду до СССР. Rо.ди ж людей
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пакували до поїзду за границею, я втекла разом з родиною мойого

мужа та переховалася у стодолі одного господаря три дні. Потім
я пішла горами до мойого опустілого села Великого Вислока, щоб
знайти дещо хар·-~:ів і nідкріnитися на дорогу до сина Стефана, бо
з голоду мені було чорно в очах 1 опускали мене сили. Я застала
мою хату без дверей і вікон. На щастя у пивниці була бараболя,
а в бочці сира капуста. Я спекла бараболь, покріnилася та й пе..
реночувала. До схід сонця я пішла лісами, віднайшла господаря,
у якого був мій син, перебула з ним там шість тижнів аж до за..
Rінчення "переселенчої акції", а тоді повернулась до рідного села.
Поволі почали й люди вертатись до своїх зруйнованих хат, але
їх було лише кілька родин. Продовж того літа, коли над'їхало на
конях військо, люди далі кидали все й утікали до ліса. На весні
194 7 р. почалася нова акція переселювання людей на піски По ...
моря. Мусїла поїхати і я з сином і звідти написала я до мойого
мужа Івана до Ню Вестмінстеру в Канаді, розказуючи йому де
ми та в якому стані находимося, а жили ми під голим небом два
тижні, на пустому полі біля розваленого війною села, яке ми мали
відбудовувати. Не мали ми що їсти, ані одежі, сиділи ми, найбільш
нещасні істоти, незабезпечені перед дощем і приморськими вітра..
ми, залишені на ласку долі з тугою у серці за нашою рідною

і

дорогою Лемківщиною.
Якою ж радістю для мене й сина була негайна відповідь мо..
його доброго мужа Івана, що він готовий нас забрати до Канади
й почав старання на переїзд через уряд. Нашій радості не було
J{інця. Вижидаючи візи від польського й канадійського урядів, про..
минуло цілих два роки. Коли ж ::\і:И виїз~или, то люди нас стра-
шили, що сина не пустять до Канади, бо має 19 літ та находиться
у поборовому віці. Але він, що стільки пережив, не виглядав на
ці роки. Я поробила заходи, щоб усунути й цю перешкоду й ми,
nісля комісії у Варшаві, полетіли до Ванкуверу літаком. Першого
липня я уже була в Нью Вестмінстері завдяки Божій помочі й
опіки мойого мужа Івана.
Сьогодні всі знущання і переслідування
страшний,

кошмарний

сон,

який

однак

---

мусіли

це наче довгий,
ми

пережити

на

Еашій рідній несвоїй ~емлі. З вдячности Богові, що мене з сином
урятував від гіркого життя на Помор 'ї, я пожертвувала $1,000 на
будову церкви в Ню Вестмінстері, які я собі прискладала з моєї
праці. Я вдячна Богові, що звів мене знову з моїм мужем, що дав
мені таку добру невістку, а мойому синові жінку, Орисю з Гав..
ришів, що є секретаркою відділу ЛУКЖ у нашій парохії та вчи..
телькою садочка при парохії та моїх дорогих троє внучат: Івана,
Михайла й Христину. Як буду мати ще здоров'я і силу, то при ...
складаю ще одну тисячу й пожертвую на будову церкви, яку
плянуємо всі з нашим парохом о. Богданом Ганушевським почи
нати на весні 1966 р. Якраз сповниться 20 довгих літ від того
пропам'ятного року, коли' почалас~r польсько . . московська акція, яка
мала на меті вигнати населення Лемківщини з рідних сіл і міст
та засимілювати їх

з поляками й москалями.

Прийде час, що Лемки вернуться знову на рідні землі, що
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ИРОВ ЛЕМКІВЩИНИ КЛИЧЕ ДО НЕВА

В українському сепі на Лемківщині, КарJІНків коло Вуківська, з цер
квою св. Параскевії, збудованою в

1840

році, жило

459

українських

душ. Моло~ була веа зrуртована в читальні "Просвіти", в аматор
ському rуртку, що давав

вистави,

вертеп,

колвдував

і

в

1938

році

відбувсs дуже успішно трикотарський курс. Душею села був. о. па
рох Олексій Малирчик (родж.

30 березнк 1878 р., рукоположений 6
1903 р., замордований польськими христивнами третьоrо дни
по Йордані 1946 року, разом з ним закатовано йоrо дружину, донь
ку й 4-літию дитину - внучку; польське військо й цивільне польське
населенни з Вуківська спалнло село та замордувало 30 безборонних
людей, між ними Степана Голоту на фото сидить з правоrо боку
від о. А. Малирчика) церкву поJІJІкн обкраJІН, знищили всі цінніші
вересни

речі, відтак її розібрали та на її фундаментах побудували "паньство
ві" стайні. Позрізувалн всі овочеві дерева в садах, щоб ус1Ікі сліди
затерти, що тут жили українські люди.

-

Hora

безбожноrо польсько

rо руїнника топче на нашій евитій Лемківській Землі!

ЧИТ АИТЕ

І

ПЕРЕДПЛА ЧУИТЕ

ОДИНОRИИ

ЛЕМRІВ

СЬRИИ ЧАСОПИС "ЛЕМКІВСЬКІ ВІСТІ"

будуть складовою частиною У країнської Самостійної і Незалеж
ної Держави. Але тоді вже ніхто не лосягне хижацькою рукою
по лемківське добро, бо на сторожі цих прадідних українських зе
мель стоятиме український вояк.
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ПЕРЛИНА ЛЕМКІВЩИНИ

СЕЛО БОСЬНО

-

(В 25-річчя відродження Лемківщини й основання Пласту)
У країн ці під польською кормигою безнастанно працювали,
щоб визволитися і ждали пригожої хвилини. В Галичині, а голов
но в їі східній частині безнастанно поширювався рух

спротиву.

ОУН перейшла в маси напередодні 11 світової війни, щоб зрушити
нарїд до повстання наперед його освідомивши про користі, які дає

свобода й незалежність. Ці змагання часто нарід окроплював во
рожою, а то й своєю кров'ю, ма
ре:ео шибениці бу ло частим яви

щем, тисячі найкращих синів Ук
раїни

сиділи

найкращих

по

тюрмах,

сотки

У країни

коро

дочок

тали свої дівочі літа в казаматах.

Копцентрак Картузька Береза був
заповнений

передусім

українськи

ми націоналістами. Польща стара
лася вбити українського духа в
народі,

який

могутнів

з

кожним

днем; окупанти після ганебної па
цифікації почали нищити україн
ські православні храми на Холм
щині. Якщо б не війна, вони бу..
ли б узялися винищувати україн
ські католицькі церкви в Галичи
ні. Однак невмолимо зближався

1939

рік, рік грози й надій та га

небної програної Польщі. В тому
році розлетілося у пух і прах кра-

о. в.

Ганушевський

вожадне,

закохане

уярмлюванні

в

злочинах

польське

і

некороно

ване царство. Але війна не принесла українцям полекші. На зміну
першому окупантові прийшов ще страшніший: Москва ..- СССР,
що

не тільки

зовсім

поневолив

нарід

і

перетворив

у

колгоспних

рабів, але змагає до того, щоб убити в душі української людини
Бога Творця.

На землях У країни, що найдальше висунені на Захід, на По-
сянні, :в чудовому їі кутку Лемківщині, поволі, але глибоко вко-
рінювалася

національна свідомість

під

проводом

таких

провідни-

І~іn як о. Омелян Константинович, о. Степан Венгринович, д-р Ва
силь Блавацький. Всі вони мешкали в Сяноці, що є столицею Лем
ківщини. Коли ж червоні полчища новітного Джію·іс-хана почали
займати Галичину й оперлися на Сяні, сотки народніх провінни
Rів, що працювали в різних політично-громадських і коопера·rив

них організаціях Галичини, опинилися на Лемківщині, загршн.ені
тортурами й смертю, або ув'язненням у концлагерах на довгі ре
ченці. Інші переходова осілися у Кракові, що став центром уF.ра
]·нського резистансу на тимчасовій дворічній еміграції. Однак Ся ..
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ТЕВЕ ВОГА ХВАЛИМО!

Сл.

nам.

о.

Микола Голова•

Так виrлидала українська цер·
ква

в

Воську

збудована

в

над

1881

Вислоком,

р.

Стоять

Все'І. Отці: о. Михайло ВеJІИ'І·
ко

(родж.

1889

р.,

розстріли

ний в наслідок nольської nро
вокації

німцими

в

1939

р.)

та

о. катехит Микола Голова• nривтель
української
молоді
на

Лемківщині,

місцевими

замордований

nоликами в

(Фото

1939

р.

Ю.

Т.)

нік відограв не менше важливу ролю, як Краків, як центр nровід~
ників, що безпосередньо зустрілися з народом у мозольній осві~
домній праці. Одним з провідних кооператорів Галичини в тому
часі (1939~1941) був о. Михайло Ганушевський, який разом з інж.
Яцівом та д~ром Блавацьким переорганізував Лемківський Союз
Кооператив у Сяноці в могутню інституцію з мільйоновими мі~
сячними оборотами. лек примістився у модерному й великому
будинку фабрики rуми і був знаменито зорганізованою інститу~
цією, що відразу підніс життєвий стан лемківського населення,
організаторам і

провідникам

освідомної

праці

дав

вони могли вижити. Кооnеративні організатори
відновили й закріпили, або зорганізували цілу
кооператив. Кооnеративи по селах сталися також
фінансової допомоги новоствореним національним
.в житті національного пробудження Лемківщини

працю,

з

а

якої

за короткий час
сітку сnоживчих
інституціями для
організаціям, які
відограли пере~

дову ролю, у рр. 1939~1944.

Лемківщипа мала в ті славні роки багато передових сіл, що
освідомилися під впливом патріотів, що прибули з Східньої Га~
личини. Опинившись на селах богослови, священики, вчителі, ін~
женери й студенти різних факультетів стали вчителями. Одним
з найбільш передових сіл, найкраще зорганізованих і освідомлених
було село Босько, Сяніцького повіту, положене 21 км. від Сянока
на захід, при залізинчому й битому шляхах Сянік~Коросно. В то~
му селі за часів Польщі жило кілька свідомих громадян, які тих~
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З ТЕМРЯВИ

-

ДО СОНЦЯ, ДО ВОЛІ!

Ппастові Курені, ім. Євrеиа Коиовапьци та ім. Опьrи Васарабової в
Воську 1 посередині си~ь орrаиізатори й в•итепі украінської мопо

,:d в Воську Все•. о. R·P ВоJІОRИМИР Левицький та Все•. о. Воr,:~;аи rа
иушевський, іх жертвенна праци зопотими пітерами записана в серцих українців Воська й окоJІИЦ.і.

цем освідомлювали уRраїнсьRе населення села. До них належали:
бл. п. о. Михайло Велично з дружиною, парох, бл. п. о. МиRола
Головач, Rатехит 7--ми нлясової народньої школи, студент еконо-
~v~:ії ОлеRсандер МасниR та ін. З приходом німецьRої влади осінню

1939

р. ніхто не звертав уваги на діяльність уRраїнсьRого населен-

ня по селах, а друга половина населення села Босько поляки
бсялися пустити пари з уст. Десь в жовтні 1939 р. о. д-р Воло-
димир Левицький дістав призначення з Сяніцького інспекторату
на відновнина й директора вселюдної школи в Боську й почав
організувати вчительський персонал. До школи могли ходити тіль ...
ки українські діти, бо Німеччина була з Польщею у війні. Своє
nризначення о. д-р Левицький повністю використав на користь
українських дітей і населення Боська. Діти почали масово впису..
nатися до школи. Тому, що вчительський персонал не був повний,
о. д-р В. Левицький звернувся до вчителя школи в Дубрівці Русь
І~ій біля Сянока, Богдана Ганушевського, чи він не перейшов би
вчити до його школи. Не маючи змоги як слід розвинути своєї
праці в Дубрівці Р. бо ця школа була двоклясова, Б. Ганушев
ський (тепер священиR у Річмонд!, біля Ванкуверу в Канаді) ра
до погодився і за дозволом інспекторату перенісся до Боська, де
~<рім учительства займався органзацією Луга, Пласту, хорів і ама7орського театр. гуртка, був книговодом кооперативи "Єдність".
Рівночасно Б. Ганушевський працював теж у Сяноці, бо ще перед
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nеренесенням до Боська, був у Сяноці заступником диригента хо
ру "Боян". режисером театр. гуртка при "Просвіті". їздив з своїм
братом Стеnаном та бл. п. Оленою Кисі.левською по селах з кон

цертами гри на бандурах. П-і О. Кисілевська давала реферати й
організувала жіноцтво. Босько .......- це велике многолюдне україн
сьн.е село продовж пів року розвину ло працю так. що перевищило

всі сподіаання провідників села. Уї керманичем і координатором
був о. д-р В. Левицький, а організатором і провідником Б. Гану
шевський. який паладнавши навчання в призначеній З-тій кл.. по
чав від відновлення пожарно-руханкового т-ва Луг (старий). Це
товариство під головством Б. Ганушевського зразу зросло до 120
членів. Б. Ганушевський був кілька літ окружним організатором.
і начальником "Сокола" в Станиславові. Зразу до Лугу пристала
була пожарна сторожа села Босью.) під проводом Антона Теплого,
яка мала свої однострої, пожарну машину й цілий виряд. У Боську
:в тому часі існувала вже духова орхестра nід проводом Миколи
Купини. Вона стала луговою орхестрою. Так Луг стався сильною
організацією молоді Боська. що також працювала в читальні .. Про
світи". При читальні існував мужеський, жіночий і мішаний хори
nід проводом Б. Ганушевського. Головою читальні був. о. д-р В.
Левицький.
Неменш сильна освідомна праця велася також у школі. Крім
навчання таких nредметів. як історія і rеоrрафія У країни. ЛІТР·
ратура й мистецтво. яких навчав о. д-р В. ЛевицькЕЙ, науку хоро
вого співу вів Б. Ганушевський. Багато допомагала у веденні співу
нищих кляс учителька Анна Ревак, що вела дівочу секцію Лугу.
Однак першою організацією у ШІюлі був Пласт. який вперше на
Лемківщині зорганізував Б. Ганушевський, колишний зв'язковий

Українська мопо~ з своїми виховнинами nри Спортово-руханиовому
Товаристві "Луr" у Воську в 194Q-1941 рр.
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їб пл. Куреня Юнаків і провідник старшапластунського водного
гуртка в Станиславові. Пласт у школі був зорганізований з трьох
вищих кляс. Було по одному гурткові хлопців і по одному дівчат
у кожній клясі. Протягом пів року закипіла була nідготовча пра~
ця для створення пл. куренів таки надобре. Гуртки мали різні
назви, як ''Дятель", "Бобр", "Ластівка", "Яструб", "Пчілка",
"Чорноморський Орел". Цей останній гурток займався водним
пластуванням і навіть побудував собі на ріці Внелаку дарабу, на
яRій плавав вниз водою. Б. Ганушевський залюбки займався вод~
ним пластуванням від молодих літ і це своє уміння скоро передав

молодим пластунам. Пізніше в Німеччині, як член 10 Куреня Пл.
Сеніарів "Чорноморці" Б. Ганушевський, після ряду вишкільних
таборів на баварських озерах став першим діловодом морського
пластування на терені Пласту в світі й вів цю ділянку протягом
1О літ вже на переселенні в Канаді.
Після щотижневих сходин усіх гуртків на лоні природи, а то
й в клясах, після частих прогулянок у поблизькі ліси, на горби й
річку, Б. Ганушевський остаточно допустив усіх шість гуртків до
І пл. проби. Комісія до І проби складалася з членів: д~р В. Ле~
вицький, проф. Іваненко (кол. окружний командант Пласту в Дро~
гобичі й потім учитель у Сяноці), ст. пл. Василь Матіяш (тепер
І'олова пл. станиці в Снднею в Австралії) та Б. Ганушевський.
Після двох днів важкої праці над п'ятьма десятками пластових
прихильників(ць) усі члени перейшли І пробу. Це було в другій
половині місяця червня 1940 р., саме тому 25 літ. Зложення пл.
Обіту заплянована на б липня на горі Грабина, біля Боська, підчас
зустрічі молоді з Сянока й Одрехови. В Сяноці проф. Іваненко
почав був також організувати Пласт, але не довів молоді до І про~
би. За прикладом Боська і в Одрехові почалась організація Пла~
сту під проводом учителя, к. пластуна. Б. Ганушевський рівно~
часно почав організувати перший вишкільний пластовий табір на
Лемківщині, але "з огляду на безпеку" не дістав дозволу від ні~
мецької окупаційної влади. Складання пл. Обіту (за старою тер~
мінологією "пластавої присяги") все було в Пласті найбільш ве~
личнім моментом у житті пластавої молоді. І коли зблизився той
пам'ятний день 6 липня 1940 р. глибоке переживання підчас при~
готувань до пл. Обітниці можна було вичитати з облич молодих
завзятих лемків~пластунів і пластунок, що відчули в глибині серця
лламенну любов до України, яка вже ніколи в їх серцях не могла
погаснути.

Підчас великої ватри, з багатою програмою, виступило по~
над 50 пл. прихильників і прихильниць до пл. Обіту. Були вони
всі вбрані в білі однострої, вшиті з домашнього полотна. Для дів~
чат були приготовані сині, а для хлопців червоні хустки та пла~
ставі лілейки, на яких був принютований тризуб. Підручник "Жит~
тя в Пласті" винайшов у бібліотеці "Просвіти" в Сяноці Б. Гану~
шевський, який уповні використав,

а лілейки в

склепі з різними

дрібницями. Не було тільки ніяких накрить rолов, бо ж того у
воєнний час не було де взяти. Момент складання пл. Обіту був
такий
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могутній

своєю

красою

і

величністю,

що

викликав

незаА

ПРЕЧИСТАЯ ДІВО, РЯТУй НАС!

По охох боках високих схо

Хрестом

лежали

статуєю

Пре'ІНстої

mo~

в Воську, бо попьські
ники

намаrаписи

статую; сокирою
ПJІІDІ

напис

пере~

Воrоматері

безбож

знищити

цю

обрубали по

українською

мо

вою, щоб затерти елі~, що в
Воську жили

ві~

сторі'І

укра-

інці.

~в ~о церкви Рож~ества Пре·
евитої Воrоро~иці
в
україн
ському селі,
Восько на~ Ви·
слоком, ика була збу~оваиа в

1881

році,

побожиі

руки

на

ших батьків збу~ували статуї
Христа Цари і Пре'ІИСТОЇ Во·
rоматері.

статукх

попьські
ти

Золоті
написи
на
сокирою
обрубаJDІ

ваи~апи,

щоб

затер·

еліяв, що тут жило

2.000

українців.

бутнє враження на всіх, що бачили стрункі ряди пластупів і пла~
стунок

з

піднесеними

правими

руками

зігненими

в

лікті

та

ви~

тягненими трьома пальцями, символом трьох обов'язків пластуна.
В заграві ватри блестіли очі юних пластунів, що nрисягали на вір~
ність У країні, а їх голоси дзвеніли далеко по горбах і лісах та
nідбивались відгомоном. З цілою nевністю можна сказати, що той
вечір був одним з небагатьох у цілій історії Лемківщини, що в
ньому зродилася і зросла невмируща ідея державности У Rраїни
в серцях Лемків, нащадків колишніх княжих бояр, гриднів і дру.~
жинників. ПочеснимJ.І гостями того величнього народнього тор-
жества були о. д--р В. Левицький, який перед складанням присяги
виголосив прегарну nатріотичну промову, місцевий парох о. Анто-
нишин, ЧНІ, о. nроф. М. Головач, учителі з Боська, Одрехови й
дооколичних сіл, уnрави всіх товариств і кооперативи з своїм член~·
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Українська протипожежна сторожа в Воську з своїми осиовниками
інструкторами в

-

1940-1941 році.

ством, Т-во Луг зі своєю орхестр:)ю, що на заRінчення ватри відо~
грала "Ще не вмерла УRраїна ... " Промову на заRінчення виголо~
сив В. ГанушевсЬІшй, що nісля зложення nл. Обіту, Rожному пла ..
стунові й пластунці nодав ліву руку (від серця) й іменував кож ..
Іюго заприсяженого nл. учасниRом ... цею, зав'язав на шиї хустку
й nричіпив пл. відзнаку. Після nрограми біля ватри всі учасниRи
nішли над piRy ВисліR, на ЯRУ дівчата Rидали вінці з свічечRами,
бо ж це був вечір під Івана Куnала. Дівчата співали чудових
обрядових лемRівсьRих пісень та йдучи берегом, слідRували за сво-
їми віночRами. Сnіви лунали селом поза північ.
На другий день, на самого св. Івана 7 липня 1940 р. відбу~
лися перші в історії ЛемRіщини пластові збори, що по nластовому
називаються Rурінними радами. На оRремих Rурінних радах хлоn ...
ців і дівчат обрано курінним nл. Куреня ЮнаRів ім. полк. Євгена
Коновальця бл. п. Івана ЛиRо (nізнішого Rомандира УПА, що
загинув у боях з поляRами:), а Rурівною пл. Куреня Юначок ім.
Ольги Басараб (сестри бл. n. Верховного Отамана Северина Ле ...
вицьRого) Антасю Теплу. Вона пізніше була вчительRою, заRін.
чивши учит. семінарію у Криниці. Вибрані були таRож члени Rу.
рінних Rоманд. Новий річниR 5 RЛ. давав надії на ще два гуртRи.
ЯRщо б не трагічність долі, то в Боську було б прийшло до існу
вання пл. Коша після схеми з ... перед розв'язання Пласту. Пласту.
ни

влаштовували

далі

прогульRи,

інтересуючись

уже

вимогами

проби, підготова якої мала початись після ваRацій. Підчас одної
з прогульоR траnилась "баєва nригода" з поляRами, що підсілись

2

в лісі й градом Rаміння привітали маршуючих пластунів, а радше

зо

ТОВАРИСТВО "РІДНА ШКОЛА" В СЯНОЦІ,

1939 РІК

Си~ть ві~ лівоrо: о. ~екан Іван Цеrелик, ~-р Стеnан Ван"ІІицький

і

о. Стеnан Менціиський, стоить ві~ niвoro: В. МрН'Ч:ко, ~-р Воло~мнр
Каранови"ІІ, ~р. Гриrорій Масник і мtр. Воло~мнр Кліш.

nередню стежу. Це був nерший хресний вогонь, наче nідготова
до пізніших боїв УПА з поляками скрізь по Лемківщині. Рішуча
nостава пластунів і відбій пл. палицями й також камінням при~
мусив "героїв з~за плота" накивати п'ятами.
В липні 1940 р. о. д~р В. Левицький і Б. Ганушевський ріши~
лися зорганізувати й перевести величиє свято молоді. Тоді. після
підготови, воно відбулося на площі в Боську, яку луговики й пла~
<:туни приготовили біля церкви, на згарищах парохілльних будин~
І\.ів. спалених німцями підчас панін:и. Наслідком провокації поляків
загинув тоді парох Боська о. Михайло Величко, а половина села
згоріла. Свято молоді почалося звітом Б. Ганушевського краєвому
провідникові молоді інж. М. Яціву, який у супроводі членів краєвої
управи молодіжних організацій Лемківщини приїхав з Сянока.
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ТУТ СТОЯЛА ЦЕРКОВЦЯ

Тихим

шелестом

співають

Аерева

казку про иеАавні вепи"ІІиі ~і, ко·

пи цими схо.цами йшпи наші 6рат·
ТR Лемки в Воську .цо своєї церквн

Bory
сту,

мопиmся

та

Преиепоро'DІу

спавиm
Діву

Пре'ІН·

Марію.

Після того відбулася дефіляда молоді під гру мартевих мелодій
лугової орхестри. Дефіляду вів Б. Ганушевський. Багату програ~
му з виступами хорів, вільноручних

вправ пластунів, деклямація~

ми молоді, шкільних дітей і промовами старших переводив о. д~р

В. Левицький, який рівночасно був дав інтерв'ю репортерові "Кра~
:ківських Вістей", що приїхав разом з інж. Яцівом. Після програми
па площі відбулося щедре прийняття для гостей та фестин. До
лізної ночі,

під танкову

музику лугової орхестри танцювали

мо~

лодь і старші Боська. Свято молоді було вдалою імпрезою, що
додала сил і охоти десяткам молоді до дальшої праці. Треба під~
креслити. що підчас виведення програми, на самому початку після
nіднесення прапорів виступили до відзначення за визначну діяль~

ність члени Лугу й Пласту, яким інж. Яців вручив пропам'ятні
грамоти. Одним з найкращих працівників Лугу був його началь~
ник Андрій Бобер, глибоко ідейний і відданий праці, права рука
Б. Ганушевського в Лузі. Важко забути його, коли вів 70 членний
загін лугевиків на вправи, які стрункими лавами. маршуючи з по ...

двіря читальні "Просвіти" на спортсву площу співали революцій ...
них пісень. Дорога на площу вела через частину польського на ...
селепня села. За лугевиками маршували дівчата луговички. Дзве ...
ніла бадьора пісня і здавалося, що вона вже ніколи не замовкне,
а надії на воскресення У країни сnравдяться незабаром. Але полі ...
тика Німеччини була далека від бажань українців. Замість сво ...
боди. настала нова неволя. Гестапо арештувало було інж. Яціва,
о. Михайла Ганушевського, о. С. Венгриновича і ін. та запрото ...
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рило до тюрми в Кран.ові. Тюрма на Монтелюпіх у Кракові була
свідком тортур і голодової смерти багатьох українських патріотів,
арештованих німцями. Багатьох звідти вивезли до Авшвіцу до кон..
центраційного табору. В ньому загинув інж. М. Яців після довгих
мук від тортур і голоду та виснажливої праці. Оба вищезгаданj
священики повернулись до Сянока з заказом продовжувати патріо . .
тичну роботу.
При кінці липня 1940 р. Б. Ганушевський з дружиною мусів
залишити вчителювання через брак здоров'я. Виїзд Б. Ганушев ...
ського дуже відчувала молодь довший час, хоч Б. Ганушевський
вІ::mколив для неї провідників. Населення Боська справило Б. Га4
нушевському прощання, яке належалося хіба дуже визначному
провідникові. Прощання відбулося на спортовій площі в післяпо ...
лудневих годинах. Як звичайно з..-під читальні "Просвіти" вимар ...
шували

всі

молодіжні організації на спортову

площу,

де

стояв

з

дружиною Б. Ганушевський в окруженні управ товариств під про ...
водом о. д..-ра В. Левицького. Після коротких промов відбулася
остання дефіляда. яку приймав Б. Ганушевський. Маршуючим
пластунам, луговикам і пожарникам блистіли сльози в очах. Чис ...
ленно зібране населення села втирало очі від сліз. Сум царював
на

площі,

де

ще

так

недавно

гомоніла

веселими

піснями

підчас

свята молоді. Вн:інці маршуючи в напрямі залізничої станції під
гру орхестри наче забули співати своїх пісень. А ще так недавно
n червні 1940 брали участь в луговому здвизі в Романові, не ду ...
маючи, що прийдеться прощати свого провідника. Орхестра грала
на станції аж до від'їзду поїзду. Багато пластупів і пластунок
всіли разом з Б. ГанушевсЬІшм до поїзду, щоб його відпровадити
кілька станцій у напрямі до Коросна. Подорожні питалися їх кого
так випроваджують. Юнаки показували на Б. Ганушевського мовч
ки,

що

пращався

поглядом

з

рідними

зеленими

полями

і

гаями

Боська, з горою Грабиною, свідком першого пл. Обіту на Лем ...
н.івщині.

В пізніших роках настали тяжкі часи для Боська. Польський
вандал убив о. 1.\tІиколу Головача, о. д-р Левицький під загрозою
життя мусів покинути Босько. Організації перервали свою діяль ...
Іїість. Настали страшні часи морду мирного населення Лемківщи ...
ни, що мусіло йти на вигнання на далекі Пруси й Шлеськ.
Бощанський Пластун

METRO F ABRICS
Н. і О. :КРУШЕЛЬНИЦЬ:КІ

-

власники

Woollens, Silks, Cottons, Nylons, Bedspreads, etc.
ВИСИЛКА ПАЧО:К В У:КРАІНУ

704 Queen St. West

Toronto 3, Ont.
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ПРИМЛАД ДЛЯ УНРАїНСЬНОї МОДОЛІ
Інженер
Веймук

В о

~ан

r

ро~нвси

в

селі Лабова, пов. Но
вий

Санч,

щнна.
Воr~ан,

совім

по

приму

пересел е н н і

р.

1946

Лемків

Шестилітній

опиниєтьси

мамою

і

братом

на

з

моло~м
захі,фІнх

"поиімецьинх"

зем

лих. Батько йоrо був
то.ці

в'изнем

поль

ських катівень. Уже
в початковій школі
відзначавен
пильні
сnо

в

науці;

шосту

п'иту

КJІJІсу

пе

рейшов

в

році.

абсольвент

Як

о~ому

ліцею в Любині Леr

ніцькім зложив всту
пннй

дії

Вроцлаві, але прннJІТТR: відложено, бо був

1

в

іспит

на

сту

політехніці

у
рік замолодий. Викори

стовуючи час, працював у фабриці механічних влаштувань і це ста

ло йому у великій прнrоді, бо вроцлавська політехніка видала в між
часі заридженни, що на студії будуть допущені тільки ті кан~датн,
що мають щонайменше
д;ан мав

6

місиців праці в механічній діля:нці, а Воr

9 міскців і на студ;ії йоrо принято. За визначні успіхи в на

уці одержав

стипендію. Закінчивши

чотири семестри на

політехні

ці, в липні

1960 р разом з родн:t::ою еміrрує до ЗДА, де в Денвер, Ко
ло., д;нями працює, а вечорами вивчає анrлійську мову. В 1962 р. стає
повним студентом університету в Вольдер (35 миль від; Денвер), д;е
йому зачислиють студії у вроцлаsськів політехніці і 22 серпня 1964
року успішно закінчує студ11 дипломом мех. інженера. Одержавши
інженерську працю в публичній службі в Денвер, вечорами приrо
товля:єтьс.я 'До маrістерськоrо диплому.
Інж. Боrдан Веймук є вже
кілька літ rолово:rо спортовоrо клюбу "Україна" і скарбником відді

лу УККА в Денвер. Його працьовнтість, успіхи в студіях і патріотизм
є найкращим приміром
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длп доростаючої української

молоді.

Василь Бородач

ЛЕМКІВСЬИИй ПАТРИfІРХ
(Пам'яті сл. п. Лева Кобанього)

Зворами гір нашої Лемківщини ще недавно, бо перед двома
десятками літ, плило тверде життя української людини. В пошумі
лісів та

плюскоті

гірських

потоків

купалася

їі

зворушлива

зату ...

жена пісня. Каміниетими гірськими стежками десь там з ... поза Ся ...
нока, Горлиць і Криниці на нашу громадську сцену nиходили твер ...
ді люди, які займали видні становища в українському житті. У їх
життєвій настанові видна бу ла завжди тверда школа гірських буд ...
пів.

Сьогодні тяжка руїна блудником ходить зеленою Лемкови ...
ною. Тут і там ще кочують залишки лемківських недобитків. Ка ...
жуть, що ще й досі нашими лемківськими горами ходить відгомін

кривавих боїв, що принишк на дунлянських пагорбах. З димів по
боєвища м:и визби:руємо жемчуги людських вартостей. Хотілося б
якимсь чином сплести вінок подяки тим, що залягли на наших за ...

хідних межах, звідки була їм видна стріха рідної хати.
В Гладишеві, Жегестові, Злоцькім, Лабовій чи Вірхомлі при ...
ятелі звали Левка Кобанього жартівливо прізвищем "Сруль". Це
тому мабуть, що він носив довгу, дбайливо плекаау бороду, яка
надавала

йому

своєрідного

патріярхального

вигляду.

В простірному трикутнику української Лемківщини, що його
визначують міста Новий Санч, Горлиці й Мушина, ця рухлива,
непосидюча постать завзятого ле~ша і гарячого патріота українця

була синонімом опору українського населення Лемківщини проти
екстермінаційної політики поверсальської Польщі щодо україн ...
ських земель. Лев Rобаній жив зі своєю родиною у селі Лосє,
біля Лабової, при шляху Новий-Санч . . Криниця. Тут провадив
він своє мале господарство, дякував у місцевій церкві і понад усе

кохався у своїй великій пасіці, з якої літом доробляв собі на про ...
житок.

За невеличкою хатою, на соняшних пригорбах села Лосього,
рядами стояли сотні вуликів пасіки "Сруля". Цікавою особливі
стю пасіки Левка Кобані було те, що кожний його вулик мав
назву історичної постаті, або більшого міста У країни. Хвалився
бувало "Сруль", що "Київ" па nесні облітає вчасно, "Полтава''
дає лише пахучий лиnовий мід, а "Січ" при медозборі тне як на
віжена. При тому "Сруль" завжди усміхався якось так добряче,
ян. це чинять українські матері, що дуже люблять своїх дітей.
Цікавий був світ Левкового пасічництва, бо в ньому ховалася
теж і частина його серця.

Коли приходила весна і з півдня десь від Криниці віяло вже
благородним теплом, тоді то в nасіці "Сруля" зачиналося життя і
росла тоді в Левка надія на обильний медозбір. Повітря поповню ...
валося музикою бджіл, що зливалася з пошумами паблизького лісу
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МЕДОПРИЙН.RТТ.R В НАНАШКА НА ПАСІЦІ

Літом
в ту

1933 р. Лев Ко6оній з українською ~'І'Ворою на своїй nасіці.
величню

арію

рідної землі,

яку,

коли

раз

почуєш у

житті,

то їі не забудеш уже до гробової дошRи.
Дивлячися у сині очі ЛевRа, я завжди був певний того, що
чудова природа гір Лемківщини і тепле сонце того преRрасного
сRрайчиRа нашої землі поRлало

свою

видиму печать

на

його по

гідну вдачу. У нього було почуття здорового гумору, через те у
кожному людсьRому гурті ця людина мимоволі

виRЛИRала

погід

ний та веселий настрій.

Коли бувало приходив ВелиRдень, тоді завжди ЛевRові бджо
ли обов'язRово з вулиRа "Київ" заповнювали вощиною і медом
оRрему рамку у формі тризуба. Цей свій пасічницьRий архитвір
приносив ЛевRо з пасRою до церкви та давав святити, ЯR свою
оRрему святість. Заглядали тоді селяни Лося у ЛевRів RОШИR зі
свяченим, хрестилися побожно і відходили з глибоRою задумою
ДО СВОЇХ ХИЖ.

Я пізнав сл. п. Лева Кобанього десь у липні 1933 poRy. Він
тоді заходився біля свого річного медозбору. "Сруль" тішився на
ми

ЯR

дитина,

Rидав

перлами своїх

жартів

і

Rормив

нас

своїми

г,ринадливими продуRтами, що їх йому давала пасіRа. ЛевRо був
звичайно говірRий і голосний. Коли однаR уходив до пасіRИ пан
трувати СВОЇ Божі муШRИ. ПОВОДИВСЯ ТОДі ЯRОСЬ TaR СВЯТRОВО, ЯR
побожні люди в церкві. Коли бувало СлавRо Перейма заголосно
сміявся в пасіці, тоді "Сруль" Rлan свій палець на вуси бджола
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не любить зайвого галасу. Свою пасіку вважав "Сру ль· своїм
окремим "святая святих", де ніхто майже не посмів заглядати.
Не спала тоді Польща, але насильно взялася приручувати
J{Y льтурно~освітне і громадське життя на Лемківщині до свого по~
ліцейського воза. Масово переводили з Лемківщини українських
учителів десь на терени корінної Польщі, а на їх місце насаджу~
вали поляків. Поголівна ліквідація читалень "Просвіти", кружків
''Сільського Господаря" була звичайним явищем того часу. Під~
держувана гарячими старостинськими польськими: фондами ,_ ка~
цапсьна рептильна "Лемко" в Криниці намагалася своєю писани~
1:ою, наклепами і доносами добивати українське громадське життя.
Було тоді так багато болю~шх проблем, безліч хвилюючих
випадків, спільн:их турбот; не раз пересиділи ми зі "Срулем" до
nізної ночі на пасічному камені, обговорюючи всякі питання. Пла~
нав Левко з радости., що там на "долах" ішла боротьба проти
польського окупанта та потужнів спротив українського населення

супроти польської дикунської політики. У Левковій "святая святих"
проснджував теж часто редактор "Нашого Лемка", що потай ки
приїздив зі ЛьвоІ::а та дбайливо збирав матеріяли до своєї газети
й своїх книжок.

У закамарках вуликів пасіки ''Сруль" переховував українську
літературу, за яку гнали ляхи кожного в тюрму. А ляшок і ко~
мандант поліції в Лабовій Міхальсні кривим оном стежив за Лев~
ком. Сипалися кари на Левка, то за небілені плоти, то за собак,
то кулявий дідько зна, за що?! А впертий лемно пасічник Левко
всюди лем бесідував по~українськи, читав свою пресу від дошки
до дошки, мав власну бібліотеку і заЕзято поширював між україн~
ською дітворою в селі дитячий журнал "Дзвіночок". А кожного
року під кінець Еакацій, коли саме нанашко ''Сруль" закінчував
свій медозбір, уряджував для української дітвори села Лосього
окреме прийняття, на яке запрошував усіх шкільних дітей та го~

стив їх обильно своїм пахучим медом. Левко вдягався тоді свят~
ково у вишивану сорочку та тішився наче рідний батько всіми
прекрасними діточками. Лунала унраїнсьн.а пісня на загороді Ко-
бані та від щасливого дитячого сміху ще більше раділо благородне
серце нанашна "Сруля". За влаштування таких свят Левко кож-
ного року діставав від ляха старости кару пятьдесяти золотих за

··нелегальні сходини". Але Левко згори знав, що його чекає та
наперед уже призбирував гроші та робив діточкам свято, воно ж
варте більше як nустих пятьдесять польських золотих!
Лев Кабані належав до тих українських селянських патрияр~
хів, що їх уже сама багата Лемківська природа обдарувала і м'я ..
ІШМ добрячим серцем та непересічною, ьродженою інтелігенцією.
Почуття високої національної гідності, прямолінійність, принципо-

вість, чемнота й повага були першою прикметою Левка Кобані.
Щераз відвідав я "Сруля" в його селі пізиого листопада
1939 рону. Він радів безмежно, що зникла простацька польська
поліційна система і неславна зійшли з обріїв громадського життп
обридливі кацапські запроданці та вислужники чужих сил. Ми тоді
востаннє пішли верхамк лемківських гір навпростець до Криниці.
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Левко Кобаній вибираєтьса з своє10

рі~не10 ,.о Криниці на ярмарок; зпі
воrо боку синок Левка на коні В'ІН·
тьса бути украінсьІUІм козаком.

лемківська

осінь

ховала

тоді

свою

красу

десь

у

синяві

лісів.

Левко приставав часто, рукою показував уперед, якби десь за об
rіями шукав за вимріяним щастям ...

На залізничному двірці в Новому Санчі ми розцілувалися
наче двоє рідних братів. Не припускав я тоді, що бачу Левка в
останнє. Коли вже переповнений поїзд рушив у напрямі на Тарнів,
"Сруль" кликнув ще жартома: "Якби мя тота война заверушила
в якvс біду, то згадайте "Сруля".
Питався я опісля в Криниці літом 1944 року за Левком Ко
банім, але його тоді вже на Лемківщині не бу ло. Закатували Иого
німецькі чи таки польські кати у концентраційному таборі! Под
лий запроданець лях до rештапа побіг і набрехав, що Rобаній протинімецький

аrітатор ...

Не бачив "Сруль" геройської боротьби УПА на Лемківщині,
аю мученицької смерти свого брата Івана Кебанього в Угрині, що
ііого замордували польські вандали зі села Навойової.
Із смертю сл. п. Лева Кебанього зійшла в могилу дуже за
мітна постать українсьн:ої Лемківщини нашого покоління. Хай же
ці дрібні стрічки будуть нашою грудкою рідної землі па незнану
могилу ідейного Сина княжої Лемківщини!
В усіх справах ЗR'язаних з "ЛемІ<івсьІ<ими Вістями"
писати:

LEMKO
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ННИГИ МОїХ СПОМИНІВ
Передусім слід мені зазначити, що я
не є з походження лемком, я тільки уро ...

дженець тієї прегарної
якій

я

пережив

гірської

майже

ціле

країни,

моє

в

життя.

Дідо мій, сл. п. о. Хризант Бучацький,
був довголітнім парохом села Яргорова
біля Монастириськ. Мій сл. п. І3атько
Омелян, абсольвент учительської семина~
рії в Самборі, був від початку своєї праці
вчителем на Лемківщині і помер в Сяно~
ці, в 1901 році. Я родився в Романові
(містечко б. Ся1юка) 20 лютого 1885 р.
Вселюдну школу й цілу rімназію, що бу ...
ли

ведені

польською

мовою,

я

покінчив

в Сяноці. (У країнських шкіл там не бу ...
ло). По 1900~ому році, коли у східній Га ...
личині жевріла вже національна свідомість, в Сяноці ця справа
представлялася сумно. Місто було невелике, числило ок. 8 тисяч
населення, в чому половина жидів. Наші міщани женилися пере~
важно з польками і згодом польщилися. Вони вважали себе "ру~
синами". Про Україну ніхто не думав й не говорив. Серед інтелі~
генції було поширене москвофільство. Посадником міста через
кілька каденцій був Rирило Ладижинський, бо на нього голосу~
вали жиди, які воліли мати посадником "русина". Інтелігентів,
урядовців різних дикастерій й ремісників було паважне число: Па ...
рох о. Василь Чемарник, катехити оо. Москалик і Секержинський,
судді Леонід Чировський і Антін Ільницький, адвокат д~р Олек~
сандер Іскрицький, судові уряднин.и Скульський, Івашко і У стия~
rювич, нотар Йосиф Кокуревич, секретар староства Андрій Бу~
1 ера, гімназійні вчителі д~р Михайло Ладижинський, Лотоцький
і Орест Полянський, місьн.ий лікар д~р Криницький, касієр Ми ...
І~ола Кущан., лісничий Григорій Лукасевич, вчителі Мохнацький
і Кічоровський, нотарі Рудик і Подолинський. а також в значно~
1\-ІУ числі ремісники різних категорій. З давніших численних міщан
лишилися родини Г ермаків, Лукасевичів, Пашкевичів, Богдів і
Дзюбанів. Наших людей в Сяноці було паважне число, більше, як
у неодному місті за Сяном. Але, на жаль, між тими особами не
було свідомого українця. Москвофіли мали свій "Народний Дім",
в якому містилася читальня ім. Мих. Качковського. До неї при~
ходили часописи: "Галичанин",
"Русскоє Слово"
і російська
"Нива".

Живучи в хаті і в школі nоміж самими москвофілами, я на~
nевно став би таким самим, якби не щасливий випадок. Коли я
зачав науку в VII кл., приїхав до Сянока для відбуття однорічної
судової практики кандидат адвокатури д~р Михайло Новаків~
ський (пізніший адвокат у Богородчанах) . Він замешкав у "кава ...
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Приитеm. украінської мonoJd,
на Лемківщині, о. nрофесор
катехит Стеnан Венrриновн'І.
(ро~. 1897, nомер арештований &оm.wевнками).

Дуwnас'І'Нр-nіонер,
парох

о.

кнJІJКоrо

~овrопіТНІВ

міста

С1111ока,

канонік ОмеJІІІН Константи-

нови•

(ро~.

1943

1864,

nомер

р.).

лєрській" кімнаті, в хаті моїх батьків і ревно зайнявся мною і бра~
том (сл. n. Олександром, nізнішим катехитом у Львові). Давав
нам до читання "Літ. Науковий Вісник", твори наших чільних
nисьменників та оnісля з нами обговорював nрочитане. Про це до~
nідались "кацаnи" і вони nереводили ревізію по домах учнів. В
школі я мусів багато витерnіти від товаришів москвофілів, але я
твердо стояв nри моїх nоглядах. По зложенню ісnиту зрілости в
1903 р., я розглянувся по Сяноці і nовіті. В тих роках nоявилася
перша груnа наших свідомих людей. З місцевих Олекса К ущак,
nізніший вчитель у дрогобицькій гімназії і скарбовий урядник Оме~
лян Герма.к. До Сянока nрибули: судді Іван Пеленський і Осиn
Гудзо, гімназійні вчителі Іван Франчук і Роман Ковалів, учителі
Гавдяк і Кічорський, кілька nоштових та судових урядовців і кіль~
канадцять робітників у фабриці вагонів. І вже вкоротці nостала
перша в місті читальня "Просвіти" і селянська бурса. По селах
Сяніччини царила тоді цілковита національна мертвеччина. Одно
тільки велике село Одрехова було свідоме, завдяки nраці б. n. о.
Василя Лаврівського. В західній частині Лемківщини було не ліn~
ше. До того там загніздилося москвофільство. Руссофільські діячі
дбали про те, щоби не доnустити до сіл українських книжок і ча~
соnисів. Ухні науки для селян були того роду: "Ми лемки є твер~
дими русинами і є частиною великого "русского" народу, від Кар~
nат по Камчатку. В останніх часах появилися у Львові якісь "укра~
їнчики", які тримають з nоляками, а з нашого старинного письма

викинули букви "йор, йори та ять" і заводять якусь куцохвосту
фонетику. Нам треба їх негайно проганяти з наших сіл."
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До цього лиха, позиція мосRвофілів в Сяноці була дуже міц
на. Вони захопили "Народний Дім" з гарною залею, а о. Сєкер
жинсьRий і вчитель ПоливRа заснували там Rредитове товариство
"Бескид", яке гарно розвивалося і охопило своєю акцією цілу
Лемківщину. Мало воно, при ПО!\ІОЧі царсьRоЇ московської влади,
необмежений дешевий Rредит у чеських банках. Тим своїм "Бес
кидом" москвофіли прикували до себе цілу Лемківщипу. Але рів
ночасно

в

тих

poRax

наша

свідома

молодь

мала

гарне

поле

до

усвідомлюючої праці. І мене ця праця повністю захопила. Молоді
літа позволяли на те, що звичайно пішRи або примагідними возами
діставався я на села. Я знайомився з молоддю і виголошував на
Р.ечірніх сходинах історично-патріотичні реферати. Згодом силами
місцевих аматорів ішли вистави "Невольника", "Наталки Полтав
ки" і ін. З доходів тих вистав я спроваджував до сіл відповідні
ннижRи і часописи, що дуже причинялося до освідомлення селян.

При тій нагоді я знайомився зі старшими людьми і засновував у
селі читальню "Просвіти", а пізніше "Січ" на статутах "Сокола
Батька". В рр. 1904-1 О я заснував читальні і "Січі" в таRих се
лах: Загутиню, ПросіRу, Новосільцях, ПаRошівці, Ялині, Дубрівці
Княжій, ЗбоїсьRах: читальні в: Сторожах Малих, Загірю, Долині,
Добрій Шляхоцькій, Семушовій, Команчі та ВислоRу. В цих остан
ніх селах я мав значну поміч з боRу вчителів: Яроша в Загірю
і в Долині, Бурбля в Команчі, Судомпра у ВислоRу, Наврацького
у Семущовій, сестер Геряновичівних в Просіку та Сторожах. До
'І'ИХ сіл я опісля час-до-часу приїздив. На першу неділю вересня
1913 р., з нагоди посвячення прапора "Січі", я сRликав до Пако
шівкп злет усіх Січей. Це свято, на яRе прибула також наша інте
лігенція з Сянока та вчитель Власевич з Улюча зі "Соколам··,
відбулося дуже гарно, з забавою до пізньої ночі. Я пробував з'єд
нати собі селян таRож в інших селах, але там стрінувся зі силь
ною протиаRцією мосRвофілів. Ось що трапилося мені в Боську,
велиRому селі біля Романова. По виставі "НевольниRа" я мав ре
ферат з історії нозаччини. Люди вислухали його споRійно, але
в коротці в "РусьRому Слові" появилася допись з БосьRа, в якій
мені порадили не поRазуватися більше в селі. Потім мосRвофіли,
на чолі з о. Олимпом ПолянсьRим, парохом Юровець і віцемар
шалом Ради повітової, RільRа разів улаштовували в БосьRу віча і1
різні імпрези. Знову ж у Вільхівцях я заповів довірочиї збори в
читальні КачRовсьRого, не виявляючи своєї "фарби". Але Rоли Sї
nрибув на означену годину до читальні, застав ії замRненою, а на
вивісці написано, що "пайдоRратам" не радиться втисRатися до
читальні, бо може їх стрінути лихо. Подібне було в інших селах.

ЯR виявили вибори, парляментарні в 1907 р. і соймові в 1911
р.. мосRвофіли аж до першої світової війни домінували на цілій
території ЛемRівщини. Щойно пізніші події довели до майже пов
ного провалу мосRвофільства і національного освідомлення Лем
т..івщини.
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РОЗП'ЯЛИ ТА ПОЛОЖИЛИ БОГА ДО ГРОБУ

У Велику П'ятницю в церкві Пресвятої Тройці в Синоці

Божий Грі6
ОГРАБИЛИ

ТА

-

-

(рік 1959).

СПJПОНДРУВАЛИ

ВОРОГИ

ЛЕМКІВЩИНУ!

ТЕРНИНОЮ І КОРЧАМИ ЗАРОСТАЮТЬ РІЛЛІ

Де недавно ще nиwanocя: українське село серед '!удових Бес
кидських rip сьоrодні лише зrарища, nустиня 6ез mодей цвиитарнще.
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ЛЕМИІВСЬНА ИВІТНА
Анна Квітослаза Ганушевська,
дочка о. Богдана й Анни з роду
Пантлик,
на;:юдилася
7 травня
1941 р. в Сяноці, на княжій Лем . .
ківщині.
Першу народню клясу
заІ{інчила

в

f~Ііттельвальді.
покінчила

українській

школі

Німеччина.

елементарну

в

потім

школу

й

гайскул у Ту Гіллс, Алберта. Рів . .
ночасно

студіюзала

музику,

маю . .

чи великі музичні здібнощі від на . .
родження. В 2 клясі навчання на
СІ{рипці одержала срібну медалю
за найкращу гру на скрипці в Ал . .
берті в цій клясі. Потім ще вчила . .
ся гри на фортепіяні, а в універ . .
ситеті повної інструментації, хоро . .
ведення

та інших

предметів

кології,

які

закінчила

успіхом,

крім

студій

з

музи . .

повним

педагогії.

Ці студії вона почала в Алберт . .
ському університеті в Едмонтоні,
була в Ту Гіллс один рік учителькою, потім закінчила педагогію
в університеті Британської Колюмбії у Ванкувері літом 1965 р.,
здобувши ступінь Б. Ед. ( Бакалявр едукації). В гайску лі органі . .
зувала співочі групи дівчат, з якими залюбки виступала під час
різних шкільних імпрез, в університеті в Едмонтоні вела хор дів . .
чат, під час студій у Ванкуверському університеті зорганізувала
з студенток . . українок квінтет, з якими багато разів виступала під
час різних концертів, академій та інших імпрез з українськими пі . .

снями в Ванкувері, Вікторії Б. К. й Сіятл, Ваш. Належить також
до церковного хору у Ванкувері й групи танцюристів народніх тан
ків Українського Католицького Центру у Ванкувері.
В своїй школі в Північному Ванкувері має хор зі 1ОО дівчат
та оркестру, крім того навчає майже всіх предметів у б клясах. Ії
батько о. Богдан походить зі Львова, а мати Анна з Вільхівець, у
Карпатській У країні; має дві сестри Марію Роксоляну й Калину
Ірину, що залюбки співають з нею українських пісень. Квітка за . .
думує теж зорганізувати
церковний
хор та його повести в Ню
Вестмінстері, у парохії свого батька.

НЕ ЗАВУВАИТЕ ПРО БРАТІВ НА РІДНИХ ЗЕМЛЯХ!
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Шкільні ~ти села Переrоннна
році

1940/41

-

ВоАакн, nов. Горлиці, в шкільному

разом із своїм свmценнком і у'ІНтелем nеред церкво10

св. Косми і Дамина. Цю onycтowiny і
церковцю кілька місцевих

родин,

частинно знищену деревину

md

вернупнси до

рідноrо

села,

віАJІОВJІJІJОТЬ за щедрою матеріипьно10 доnомоrо10 6ратів-пемків.

ЦЕ НЕ ТАТАРИ, ЛИШЕ ПОЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ

СПJПОНДРУВАЛИ ЛЕМКІВЩИНУ!

Корчами

заростають

лемківські

pinni;

rocno.цap.11 Лемка; українське село

тене з пнци землі.
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земnа:

nлаче

6ез

acrc

Явір101к, коло Команчі зм:е~

Володимир Лесняк

УСЕ ЖИТТЯ НА НАРОДНІй НИВІ
ЛЕМКО Д-р ЮЛІЯН НАЛИСНИК
Юліян Налисник народився
1-го
липня 1890 р. в Красній, пов. Кросно,
Зах. Галичина. Народну школу закін
чив у рідному селі Красна, де його
батько Миколай Налисник 35 років
аж до своєї смерти 21-го листопада
1913 р. був управителем народної
школи. За намовою односельчанина,
абсольвента перемиської
української
гімназії проф. І. Зілинського, середню
школу почав на приготовнім курсі ук

раїнської

гімназії в

закінченні

курсу

вакації

свідомим

Перемишлі.

вернувся

По

додому,

українцем,

і

на

тому

батько "старорусин" віддав сина Ю
ліяна на перевиховання до "русскої"
бурси і польської гімназії в Новім Санчі. Змушений новосандець
ку гімназію покинути, за порадою згаданого Зілинського, перей
шов до 5-ої кляси української академічної гімназії у Львові, де
зложив іспит зрілости і записався на правничий факультет універ
ситету.

З вибухом першої світової війни в серпні 1914 р. зголосився
в ряди У країнських Січових Стрільців і був приділений до 2-ої
сотні Семенюка. 30 вересня 1916 р. попав під Потуторами біля
Бережан у російський полон і опинився у Ялуторовську, на Сибі
ру. Прикінці 1917 р. втік зі Сибіру до Києва, де в 1-ім міністерстві
закордонних справ У країни працював як 13-ий урядовець. Коли
проф. Олександер Шульгин організував
українське посольство
до Софії в Болгарії, запросив його на свого урядовця. Як урядо
вець українського посольства їздив
Налисник як дипломатичний
кур'єр по Середущій Европі, та співредаrував місячник "Украйн
ско-Болгарски Преглед''.
По заключенні мира Польщі з большевиками в 1921 р. вер
нувся в Галичину. Б Кракові скінчив правничі студії, адвокатську
практику відбував у повітовому місті Кросно.
Б 1931 р. відкрив
адвокатську канцелярію в містечку Дукля. З вибухом другої сві
тової війни 2-го вересня 1939 р. поляки його заарештували і хо
тіли відставити до табору для інтернованих
українців у Березі
Картуській. Причиною арешту була громадська праця у рідному
селі Красна, де працював при заснуванні Т-ва "Український На
родний Дім", "Сільський Господар", та у великій мірі причинився
до будови величавої домівки Українського Народного Дому. Як
член проводу і кількалітній голова того Т-ва, постійно доїжджав
з Дуклі до Красної і розпочате діло будови довів, помимо вели
ких перепон з боку польського уряду, до кінця.
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На nочатку 1939 р. староство в Кросні розв'язало Т-во "Ук
раїнський Народний Дім" у Красній,
бо воно ніби загрожувало
nублічній безnеці, та заряд майном віддало місцевому уnравителе
ві школи, nолякові Ковальському. Від того рішення д-р Налисник
вніс відклик до Воєвідського уряду у Львові, який затвердив рі
шення староства. На те все він вніс скаргу до Найвищого Адміні
страційного Трибуналу у Варшаві. Сnрава мала вирішитись восе
ни 1939 р. Але до того не дійшло, бо nрийшла війна. Поляки хо
тіли за це nімститися. До Берези Картуської не заїхав, бо вже 7 -го
вересня 1939 р. nольське військо і староство
залишили Кросно і
д-р Налисник вийшов на волю. В Дуклі були ще nольські війська,
то він nішов до рідного села Красна, наказав Ковальському негай
но ключі віддати Уnраві Тва "Український Народний Дім", а оnі
сля вернувся до Дуклі.
За час німецької окуnації, nри адвокатській nраці, трудився
жертвенно на народній ниві в дуклянській окрузі і у рідному селі

Красна. За цю nрацю nоляки його ненавиділи, деякі людці робили
до німецького Гестапо доноси. Вкінці 1943 р. nідпільна польська
організація nереслала йому nрисуд смерти.

Присуду

не

вдалось

АМАТОРСЬКИЙ ГУРТОК ЛЕМКІВСЬКОІ МОЛОДІ

Під прово~ом своrо в'ІИтем-лемка зі Смереківци, Миколи Фе~орка
українська молоJ:tЬ у Гировій, коло Дуилі, ~авала театральні вистави,
6рала

yqacn.

у трикотарських курсах, вишиванні та кращоrо rоспо

~рства. Сьоrо~і село з

670

українських ~w населенним
пустко10.

46

-

стоїть

їм виконати, бо д-р Налисник усе стерігся і вечорами нікуди з до~

му не ВИХОДИВ. В червні 1943 р. ПОЛЯКИ знову ДОНеСЛИ ДО Гестапо,
що Налисник підбурює лемків проти німців і співпрацює з УПА.
Був арештований і йому грозив розстріл, але при стараннях дру~
жини майже чудом вийшов з тюрми.

Коли до )...(у кл і зближався фронт, польська підпільна організа
ція стріляла німців і українську інтелігенцію. Підозрілий місцево
му Гестапо і загрожений польською боївкою, д-р Налисник з дру
жиною Наталією був змушений залишити рідну Лемківщипу. 31 ~го
липня 1944 р. опинився в Зальцбурзі в Австрії, де в голоді і холо
ді мусів важко з дружиною працювати. Коли американські війська
зайняли Зальцбург, у дні 9 травня 1945 р., зорганізував "У країн
ський Комітет", якого був головою. Американська влада визнала
цей Комітет, на рівні з іншими національними Комітетами. Коли
УНР А зорганізувала і перебрала під свою опіку скиталь чі табори
і "Український Комітет" розв'язано, тоді д-р І-tалиснИІ{ перейшов
на працю до Міжурядового Комітету для справ утікачів уста
новою, яка перша почала висилати скитальців у вільний світ. Від
так працював у Переселенчім Відділі ІРО.
24-го грудня 1949 р. приїхав з родиною до Ню Йорку, де не
гайно включився в громадську працю. Початком 1950 р. прийняв
пост голови 1-го Відділу відновленої передвоєнної Організації О~
борони Лемківщини, як також містоголови і організатора Головної
Управи ООЛ і ті функції, з малими перервами, сповияв до 1-го

повоєнного з'їзду ООЛ, який відбувся 18-го жовтня 1958 р. в Ню
Йорку. На з'їзді його вибрали. на голову Головної Управи ООЛ,
а на 2-му Лемківському З'їзді в дні 8-го листопада 1959 р. в Йон
керс, Н. й., З'їзд поновно віддав провід Головної Управи ООЛ
д-рові Налисникові.
Д-р Налисник був членом управи Т-ва "Українських Прав
ників" і членом Головної Ради Братства
Українських
Січових
Стрільців, а від 2-го Лемківського З'їзду головою Видавничої Ко
легії Головної Управи "Оборони Лемківщини Західньої України".

Побут на чужині серед невідрадних обставин, туга за рідною
Лемківщиною, праця на прожиття і громадська праця підірвали
його здоров'я і досвіта, в п'ятницю 22-го квітня 1960 р. в шпиталі
Белвю в Ню Йорку д-р Налисник несподівано помер, залишаючи
вірну дружину Наталію, рідного брата Олександра і дальшу ро
дину.
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ві~булоса: в українській ~омів
:ці в Сошо, Франців, українські

~івчата
яких

Опа:

мама

і

О~арка

Маріи

україиськоrо

Бойко,

похоАИТЬ

села

Полави

3

на

киижій Лемківщині, ~очка ши

роко

ві~омоrо

иичоrо

Юрка

майстра
Тараса

бу~в

-

чита

ють Кобзара: Шевченка на ева:

ті Об'є.циаини Українських Ро
бітників у Франції 3 СУМ, вко

ro

rоловою

Ола: Бойко.

була
Обі

пару

років

сестрички

О·

JІJІ і О~арка, хоч иаро~еиі у
На

торжестві

~еииа:

Тараса

150-літтв:

Франції,

иаро

Шевченка,

що

ДРУКАРНВ
ІЗ

прекрасно

rоворвть

пишуть по украіиськн.

ОО.

ВЛАСНОЮ

ВАСИЛІВИ

ПЕРЕПЛЕТНЕЮ

виконує сумлінно й за умірковані ціни всякі друкарські

роботи:
ЧАСОПИСИ,

ЛЕТЮЧУ\И,

ЖУРНАЛИ,

У\НИЖУ\И,

У\АНЦЕЛЛРІЙНІ

ДРУУ\И,

ВІДОЗВИ,

АФІШІ,

У\ОВЕРТИ,

ВІЗИ
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В ОСВІТІ й ЗНАННІ НАША СИЛА

У'Іасници курсу куховарства в Синоці

-

рік

1941 -

~кує прові~н

ці сенаторці Олені Кнсілевській за її жертвенну працю і труRн иаR
освіRомленним українськоrо жіноцтва Лемківщини.

Вийшли весільні rості з церкви, піспа шлюбу та ЙRУТЬ
RНХ на rостниу. Комаиь'Іа,

1957

RO

хати моло

рік.
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Українська церква Покрови Орееватоі Воrоро~ці в ук
раїнському

селі

ком, з6уд;ована в
селі

1.175

Вонарівка,

1841

українців.

коло

Стружева

над;

Висло

році; д;о 'Іасу виселеннв жило в
Під;

оrлвд;ом національної

освіти

Вонарівка 6ула твер~нею украінства в Рвшівщииі.

Лемківське весЇJШІІ в Вонарівці коло Стриже:иа над; Вислоком;
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1942

р.

В. Майкович

УЧАСТЬ ЛЕМНІВ ПІД ЧАС ЗБОРУ УГВР
Дуже часто в нашій українській пресі зустрічалося і далі зу ...
стрічається твердження, що на J fемківщині в 1~43 році та на по ...
ча тку 1944 р. не було відділів У країнської Повстанчої Армії. о
чевидно це правда. Але за те бу ла чимала скількість лемківської
молоді у тих часах в рядах УПА на інших теренах, та боронила

..

українське населення перед ворогами.

tsідділ Української І1овстанчої Армії "Сурма" південь, під
командою тоді ( 1944 р.) чотового Нечая, охороняв терени: Хи ...
рів .- Старий Самбір .- Турка від ворогів. Сам командир Нечай
займав у той час функцію чатового, але за це командував двома
чотами, в числі понад сімдесять стрільців. Uдною чотою коман ...
дував сам Нечай, а другою чотовий Грабар, але обидві чоти під,..
порядковувалися безпосередньо під команду чотового Нечая. Кож,..
на чота бу ла поділена на три рої по одинадцять стрільців і кож,..
ний рій був озброєний в машиновий ку лем ет, очевидно крім зви ...
чайних крісів, десятизарядок, чи машинових пістоль. При коман. . .
дирі Нечаю був штаб з кількох осіб. У згаданому штаЬі займали
функції два лемки: Василь Пенгрин ... Стець .- бунчужний та автор
цих рядків

.-

господарчий

інтендант.

Uкрім нас

двох

у

цьому

відділі було кільканадцять стрільців лемків: Степан Біль, Теодор
Боївка, Анастазія Гвозда ... Майкович і багато інших. Щоправда ми
всі разом в один час вступили в ряди УПА, за виїмком лише Т.
Боівки, який до УПА вступив кілька місяців скорше.
Кожний стрілець (мужчина) лемко мав військовий вишкіл, ще
перед вступом до відділу УПА, Так, що у відділі не було з нами
ніякого клопоту, а що більше
кожний
стрілець приніс зі собою
зброю (кріси і набої) . Зрештою в тих часах майже нікого не при ...
нимали до нашого відділу без зброї і військового знання.

На прикінці травня 1944 року, одного дня "кватируємо" у лі ...
ску між селами Галівкою та Плоским. Якраз ми втомлені після
одного рейду блія Старого Самбора і Хирова, відпочиваємо, і ви ...
гріваємося до гарячого українського сонця. Деякі стрільці жарту ...
ють, а дехто чистить свій кріс, дехто дрімає. Слід при цьому зга ...
дати про одну подію, яка відбулася біля Хирова в селі Сушицях.
Гарний соняшний день в травні; перебуваємо в лісі біля села Су ...
шиць. Раптом десь около другої години пополудні прибігає зі ее ...
ла післанець і каже, що в Сушицях знаходиться німецька жандар,...
мерія, шість, або сім осіб.
Наш командир дає наказ поготівля і
один рій Коробки з далековидом обсервує в селі рух німців. Зго ...
ри бу ло їх добре видно. Німці підходять на горішній кінець села,
і там на дорозі стріляють одного молодого мужчи·ну (він помер).
Це все робиться на наших очах.
Після того злочинного вчинку
командир Нечай дає наказ наступати на село. Село перетинаємо
в трьох місцях, німці не мають де втікати. Залишається для них
одна гора і чисте поле. Тут на тій горі попала їм належна кара,
за невинного чоловіка. Один німець здається до полону і просить
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Українські

мonoJQtцi

Марус.в

Сн~ор•ук, Ксени Нус і Мару
ск Грнвнвк і~уть свитнтн зілпи

Українська рі~.в в
'laRR, коnо

ceni

Bнco

Вуиівська, на Лем
ківщRRі.

по польськи "Нє стшеляйцє, єстем з Варшави". А хтось із наших
стрільців питається його: "А що ти тут робиш на українській зем
лі!'' .- "Та я, та я пшишедлем стшеляць україн ... "
В полудневих годинах прибігає із села Галівки верхом зв'яз
.ковий із штафетою до нашого штабу. Командир Нечай відчитав
для цілого штабу штафету-наказ: наш відділ у найближчу ніч має
перейти ріку Дністер десь біля Стрілок.
Командир дав наказ для цілого відділу, підготовитися вечо
ром до вимаршу. .- Він роздав райовим
спеціяльну на три дні
кликчу, яка в тих теренах зобов'язувала кожІ-юго стрільця і вій
ськову сітку.

Після вечері, яку нам привезла військова сітка з Плоского, .бульбяники і кисле холодне молоко, на поляні збірка. Бунчужний
Василь Стець-Пенгрин перепровадив збірку цілого відділу, та зго
лосив командЕрові. Відтак відспівали стрільці молитву півголосом
"Боже Великий". Командир Нечай сказав до стрільців: Друзі, ми
сhогодні переходимо в інший терен. Наказ мусимо виконати! .Зав
тра довідаєтеся, який це терен.

Година дев'ята вечора .- ми рушили в дорогу. Переходимо
на гору Ур'явий і цею горою машеруємо. Десь над ранком, досві
та переходимо Дністер. Дністер перебрили (перейшли) між Стріл
ками й Млинами, відтак прямо в ліс над Топільницю. В тому лі
сі знову відпочиваємо цілий день. Тут привезли нам зі села варе
не м'лсо. Санітарна служба просила стрільців не переїдатися м'я
сом, бо шлунки на м'ясо не привикли.
Десь около третьої години пополудні прийшли два мужчини,
вони були з Обласної військової сітки. Вони в нашому штабі, ра-
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зом з командиром і цілим штабом докладніше
обговорили плян
для цілого нашого
відділу.
Очевидно в нашому штабі були всі
функціонері члени ОУН.
Наш відділ "Сурма" мав зайняти терен недалеко Недільної,
від сторони Т опільниці і Стрілок.
Щойно за два дні дістали ми наказ і рушили в наказаний нам
терен. В тому терені негайно еконтактувалися з другим відділом
УПА "Булавою", в якому було теж кількох лемків. У тому відді~
лі був мій дуже добрий приятель чотовий Рен.
Ми дуже добре
себе знали з 1940~44 рр.
Відділ
"Булава" в той час мав понад
шістдесять стрільців, а його тереном була Ново~Самбірщина.
Під час Збору УГВР відділ "Булава" зайняв охоронне ста~
новище Лужок і Бусовиська.
З nівнічної сторони, а саме Звір і Сприня охоронне станови~
ще зайняв відділ у числі понад n'ятидесяти стрільців Наддніпрян~
ців. На схід від села Недільної,
себто від Сторонної і Підбужа
зайняв відділ "Льви".
Ліси: Кільчин~Горб, Виділок і Розточна в той час цілковито
були під контролею наших збройних сил УПА. Не можна було
нікому дістатися до лісу, або з лісу без спеціяльної тоді клички.
У тих лісах знаходилася лісничівка, гарний дім. )_(о цеї лі~
сничівки з'їздилися наші українські
політики,
що їх спеціяльні
зв'язкові із відділів УПА і сітки ОУН відпроваджували через за~
стави в лісі до того будинку.
Мені тільки один раз пощастило
бути у тому будинку, коли відnроваджував трьох людей на ті на~
ради.

Ми всі стрільці, що були членами ОУН (а нас було у нашо
му відділі понад сімдесять відсотків) , бу ли належно поінформо~
вані, що саме є за конференція~збір.
На тих охоронних становищах, стрільці були цілими днями
і ночами. Не вільно було нікому
наближатися без спеціяльного
дозволу, заблизько до сіл.
Майже за кожними nридорожними корчами сиділи напоготівлі
зі зброєю в руках стрільці, щоб на всякий випадок дати відсіч во ...
рогові. На тих заставах ми чатували. охороняли цей Збір через
майже два тижні, як у день, так і вночі. Навіть санітарній службі
( стрільцям-жінкам) не вільно бу ло відходити із застав в села. Між
днем і ніччю була лише та різниця, що в день були на поготівлі
всі стрільці, а вночі менша скількість, бо більше частина дрімала
в

корчах.

В половині червня того ж року, делегати Збору почали роз
їздитися. Це означало, що конференція, Збір УГВР успішно за
кінчилася. Наш командир Нечай одержав наказ свого терену не
покидати, бо в нашому відділі має перевести інспекцію Головний
Командир УПА Тарас Чупринка.
Так воно і сталося. На другий день зв'язковий приходить до
нашого відділового штабу зі штафетою. В штафеті сказано: Наш
відділ має негайно відійти в село Недільну і там бути готовим до
інспекції, яку переведе за дві години Головний Командир УПА,
ген. Тарас Чупринка.
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Негайно переходимо до села в означене місце, командир Не~
чай дає наказ
бунчужному В. Стецьові ~ Пенгринові
перевести
збірку нашого відділу до інспекції~перевірки.
Наш відділ вишикований в три ряди. готовий до наказу. На~
ближається до нашого відділу кілька осіб. Командир Нечай дає
наказ: Стру~нко, до звіту гля~нь! І далі звітує: "Друже Го~
ловний Командире, відділ "Сурма" УПА південь готовий до Ва~
шого наказу". Головний командир подає руку Нечаєві і каже дя~
кую, а відтак звертається до нас стрільців з грімким "Слава Ук~
раїні" (три рази) . Наш відділ відповідає теж три рази "Героям
Слава".
Під час тої інспекції Головний Командир ген. Тарас Чуприн~
ка, підвищує нашого командира Нечая з чотового до сотенного і
дозволяє Нечаєві
збільшити
відділ
"Сурма" до сто двадцять
стрільців. За три місяці наш відділ "Сурма" зробив дуже багато
оборонної роботи: здобув від ворогів багато зброї, а втрати у на~
шому відділі були малі: два стрільці убиті Віцман (псевдо стріль
ця) та ще один, якого псевда не пригадую, три стрільці ранені.
ГОСПОДАРІ ЛЕМКИ-ПАТРИЯРХИ В КОМАНЧІ

Від npaвoro: Теодор Жеребний
ний на весільноrо

-

церківний та дуже ..:асто nроше

старосту; Гриць

Мацько-Цітрак

-

взірцевий

cnoдap і дзвонар до кінцв своrо життs; Станислав Касевн..:
пісний; Теодор Ковалкевн..:

-

-

roнад

rocnoдap, виховав сина Івана, що брав

У'Іасть у боротьбі за Карnатську Украіну в 1938-1939 рр.; зrннув ви
вовк УПА в ВрJІНській Волі, коло Валиrорода в завзпій боротьбі з
nольськими

варварами

вІвськом,

Лемківщині в
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вке

несло

1945-1947

безnощадну

рр.

руїну

на

елика радість у нашому відДІЛІ; стрільці, хоч утомлені, але після

rого "тріюмфу", ми ще краще зрозуміли наше святе завдання до загину боротися з ворогами та боронити свій український нарід.
В нашому відділі "Сурма" став командиром третьої чоти чо
товий Іван Корнят, з Ярославщини. (був також чотовий Чорний).
П1сля тої велшюї церемонії, ще того самого дня, наш відділ
відвідав недалеко Недільної спільну могилу із сімнадцяти стріль
цями, які загинули в бою з німцями, ще в листопаді 1943 року. В
тому місяці німці напали в дуже велиюи
більшости, на вишкіль
ний табір так званої тоді Самооборони початків УПА на цьому
терені. В нашому відділі бу ло кільканадцять стрільців-учасників
того бою. Ось кілька із них, які пам'ятаю їхні псезда:
ройовий
Касіян, Коробка; стрільці Хмара, Яструб, Віцман, чотовий Чорний.
Згадана могила високо висипана місцевим населенням, з ви
соким березових хрестом.
В ній спочивають тіла наших Героїв,
цвіт українського народу, що обороняв завзято свою країну перед
ворогами. Ми всі зі сльозами на очах, віддали загинулим друзям
належну їм пошану.

На другий день сотенний Нечай одержаз штафету, в якій був
наказ вернутися до свого попереднього
терену.
Приготування,
Плян до повороту.
В сотеннім штабі розробляється плян цілий
день. Вимарш має бути вже в наступну ніч. Так воно і сталося.
В поворотній дорозі мали "зустріч" з мадярами, що тоді чогось
шукали на українській землі. Від них здобули ми багато зброї;
було чим озброїти наших новобранців, бо сотенний принимав че
рез сітку ОУН стрільців, він хотів мати повний склад сотні.
Ось знову наші старі терени. Ось ті гори Marypa з вежою,
Урявий та багато інших нам знаних сіл. гір і лісів. Та знову і ті
самі вороги, з якими доостанку воювали.

У тім війську, ми там бу ли
Де були гарячі дула,
Ку лі вилітали з крісів
І вбивали ворожих бісів.

Участь ми брали в усіх змагах,
В упівських сильних загонах,
Ми Лемки твердо стояли,
З ворогами воювали.

·~
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ЧЛЕНИ

ПРАВН

5

ВІДДІЛУ ООЛ В НЕВАРКУ, Н. Дж.

Си.циn ві.ц niвoro: М. Ме.цюх, Т. Вислоцький, nроф. Д. Горииткеви'І,
М. Фарбаиець; стоять: І. Куnина, В. Манько, М. Іпьчишин, П. Ціціпа
й І. Ущак.

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІІ ОБОРОНИ ЛЕМКІВЩИНИ В АУБ УРН, Н. й.

Си.цить ві.ц niвoro: М. Піичак, О. Сава рик, С. Бапащак, nроф. І. Гвоз
.ца, А. Ро'ІНЇІ; стоять: Г. Міm.'Іаковський, І. Березівський, І. tузнлик,
В. Березівський, М.

Xanyna

та І. Латанишнн.

Поширюйте "Лемківські Вісті''
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І НА НАШІИ ЛЕМКІВЩИНІ СОНЦЕ ЗАСВІТИТЬ

Управа і члени

20-ro

Віміпу ООЛ ім. о. композитора Михайла Вер

бицькоrо в Торонті (жовтень

Українська

церква в Луковім
на Лемківщині 1
пі~
сучасну
пору
стоїть
пусткою.
Дуже
сумні
му

по~ії

ві~буJDІсв

українському

л10~,

rиані

залишати

ceni,

військом,

ввесь

в

свш

та іітн у иеві~оме.

цьо
копи

мусіли

~орібок

1965).

Українська

церква

св.

Архи

стратиrа Михаїла в українсько

му

ceni

Ославицв, повіт Свнік,

мурована
знищена

1846
пі~

Большевицької
Сьоrояаі
нв

село

виrиане,

р. Сере~в баив
час
пусте,

церква

зрабоваиа

німецько

війни,

1944

р.

иаселен
порожив,

попиками.
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3 ДУНЛІ

ДО БАРДІЄВА

На полудневий захід від містечна Дунля в Короснянсьному
повіті лежи:ть унраїнсьне село Гирова, положене між двома гора~
ми; по однім боці гора Магура, по другім гора Даня; через село
пливе мала річна Івелна, яна випливає з ліса, що зветься Івелна.
Битий гостинець (цісарсьна) тягнеться від Дунлі через Гирову до
села Поляни, Крампна, Тиханя, Граб і далі на Пряшівсьну сто~
рону аж до .D1: рдієва. У сусідств і є унраїнсьні села: Мшанна, Ро~
пянна, Смеречне, Вільховець, Поляни.
Українсьна цернва Понрови Пресвятої Богородиці, збудова~
на в 1786 році та в 1932 році відремонтовано і вимальовано церк
ву за душпастирства о. Михайла Рудяна. Після виселення унраїн
сьного населення 656 душ, поляни замінили цернву на костел
і раз на місяць править польський нсьондз з Дунлі, але ніхто не
дбає за поправну цернви та П грозить руїна, до того ще в

1944 ро~
Ці СОВЄТСЬНИЙ ВОЯН безбОЖНИН НИНУВ Гранату ДО церНВИ, ХОЧ у цер~
нві не було ніяного війсьна, але граната зробила шкоду, тому тече
вода

з

дощу

через

дах

до

церкви.

В цернві була ікона Чудотворної Божої Матері та щорону,
15 липня на храмове свято Положення Ризи Пресвятої Богороди~
ці відбувався відпуст, на який приходило сотни людей з довноли~
шніх сіл та навіть із Пряшівської землі. По другій світовій війні
осталося в селі тільни

10

родин і пару молодих хлопців і дівчат

вернулися з Німеччини і зараз подбали про направу цернви, ну~
пили дошки і все потрібне до поправи, але ляхи людей з села ви
гнали на понімецьні пісни, а сами все рознрали і тан є досьогодні.

В Гирові було 138 родин, з того 128 переселилось примусово
на Унраїну; зісталося тільни 10, важно було людям утриматися
в селі через знищення села війною і страшение знущання поляна~
ми над невинни'М унраїнським народом.

Була в селі шнола, але поляни в 1945 році Гі розібрали; 4 ро~
дини унраїнсьні, що вернулися з вигнання, живуть у тяжних об
ставинах, бо хати старі мусіли собі віднупити від полянів. Існував
нолись у селі гурток, що вчив

молодих

дівчат і хлопців

плести

светери, рукавиці і вишивати, ян рівнож давав театральні вистави,

а за учителювання в Гирові учителя лемна родом з села Смере
новец, пов. Горлиці, Миноли Федорна гуртон вивчив гарні лемнів
сьно~унраїнсьні

пісні і танці та

своїми

виступами

займав

перше

місце серед довнолишніх сіл. Люди в селі жили з хліборобства й
вивозу дерева з ліса, земля була, ян на Лемківщину, середня, до~
сить урожайна; в

1938

році закінчилася комасація rрунтів і село

розбудувалося і здавалося, що буде нраще жити; господарі занла
дали сади й хліба бу ло нескупо.

Буря другої світової війни все перевернула догори дном. Сьо~
годні ріллі заростають лісом; але лемно працьовитий, прийде час,
що він вернеться до свого села і на свою землю, то і постарається
про привернення йому давнішого вигляду.

Петро Гарайда
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Опущена

церква

Хреститела
Престіл у церкві

Покрови Пресвятої

Воrороднці в українському селі Гн
рова, біJІJІ Дуклі; церква
~ована в

1786

пусткою,

бо

українське
зі

села

році,

полвин

населення
та

була збу

сьоrо.цні

стоіть

внrналн

-

спалили

656
йоrо.

все

JПШ

селі

в

О.црехова,

нова,

було

Івана

коло

збудована

селі

св.

українському

Рома•

1817

р.,

в

українців.

2.469

У цьому великому та наці
онально свідомому селі душ
пастирюван

давно

перед

1·

ою світовою війною Всесвіт.
о.

Д-р

Михайло

Олень"ІІук

піонер-душпастир у Ка
наді та опісля, під •ас 2-ої

-

світової

війни

стирем

Вс"ІІ.

був
о.

душпа

Володимир

Жолкевн"ІІ,

сьоrодиі

церквн

Петра

на

св.

Скарборо-Торонто.

Перед

українською

ратнвою
кІв

парох
Павла

і

"Наступ"

Ростоці,

Сан'ІІа.

В

коло

цьому

коопе

у

Вели
Новоrо

селі

була

церква св. Димитрія, збудо

вана в
було

1819 році,
548 JПШ.

українців
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Іван Кравчишин

ВІД ДІДА ДО ВНУНА
В селі Люхівці, на Лемківщині, всі вважали Івана Кравчиши~
на найкращим господарем. Всі його поважали як розумну людину,
бо вмів кожному добру пораду дати,
вмів "чугані", "куртки" і
"холошні" nошити, а як треба, то й урядові справи полагодити.
Дід Іван був неграмотний, тому заставляв свого внука Івана,
який ходив уже до школи, читати йому все, що там у тих книжках

написано. Найбільше йому подобалося оповідання про те, як то
янгол приніс бідному мішок золота. Як господар на 28~ми моргах
землі, знав він добре кожну свою нивку, знав що, як і де найкра~
ще засіяти й зібрати, як своє господарство найкраще утриматИ! й
ще його побільшити. Маючи 8~ро дітей три рази був жонатий
- подбав про те, щоб кожну дитину вивінувати й майна~госпо~
дарки не ділити.

Коли поховали діда Івана, на Всіх Святих

Іваи і Аииа

-

АЇдо й

191 О

р., то на його

Крав'Іишии

6а6уив:

Івана
Михайло

-

і

Марів:

батько й

Крав'ІНШИИ

мати

Іваиа

господарці залишився тільки син Михайло. Два сини виїхали до
Америки, а один син і чотири доньки пристали на інші господар~
ства. Михайло не ходив до школи, але сам навчився грамоти. Він
був дуже nідприємчивий,
бо не лише утримав у доброму стані
свою господарку, спадок по батькові, але ще й почав крамарювати
та вівцями торгувати. Повагу його в селі підносило ще й те, що,

маючи добрий голос, співав в церкві з дяками. Доброю співачкою
була й його жінка, яку часто запрошувана бути свахою на весіл~
лях, бо ніхто так гарно, як вона не заспівав "Ой попід гай зеле~
ненький, ходить Довбуш молоденький". Це була моя мама.
Михайло хотів випробувати купецькі здібності свого сина Іва~
на, тому дав йому 40 рипських і порадив почати торгівлю яйцями.
Іван, як господарський син, з початку стидався цієї роботи, але
коли побачив користі з неї, почав думати про те, як би то зароби~
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Іван

Кравчиwин

Микола

-

Крав'ІИІШІН

стрийко Івана

ти більше грошей. Від людей, що вернулися з Америки. він чув,
що там можна доляри на "стріті'' збирати. Не довго думаючи, він
спакувався і 17 листопада 1912 р. знайшовся в Ню-Иорн.у з 1О-ма
долярами в кишені. Перше Різдво у чужій землі провів еміrрант
Іван зі своїми кревняками. Туга за рідною Лемківщиною в'ялила
його серце і одинокою його потіхою було те, що й тут живуть ук
раїнці, які на Святу Вечерю їдять дванадцять страв і зберігають
свої релігійні й національні традиції. Він скоро переконався, що
доляри тут по "стріті" не валяються, а треба їх тяжко запрацюва
ти. Переконався також, що працею
фізичного робітника багато
грошей не можна заробити. Пригадалася йому торгівля яйцями і
він почав торгувати. Ще в

191 7

році продавав він молитовники в

неділі під церквами.

Нині Іван Rравчишин, що живе зі своєю дружиною Марією
в Чікаrо, є власником 13-ти кінотеатрів, є загально знаним укра
їнським підприємцем, шлюб брав у церкві св. Івана Христитеше
разом з своєю дружиною вони належать до української католицІ-

кої церкви Рождества Пресвятої Богородиці в Чікаrо. і тут Іван
Rравчишин співає в хорі. Кожного Різдва, в крузі найближчої рід
ні,

,. . . . ,

двох синів, двох дочок та

Різдво в Америці і різдвяні
Лемківщині .

11

внуків,

святкування

,. . . . ,

згадує своє перше

в його далекій.

рідній

•

Лемківш ин а потребує нашої помо 1 tі!
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СВІДОК КНЯЖОІ СЛАВИ

Мурована українська церква Пресвитої Трой
ці в кивжому місті Сииік, збу~ована в

1774

р.

(перша історична зrа~ка про Синік у Гап. Во
JІ.Ии. Літописі з
ни

з

1150

історичним

р.)

-

кивжим

стопици Лемк~вщи·
замком

на~

Сином.

Унизу Замкова вупици; сьоrо~ні хабаззи, травою вкритий брукований вхі~ ~о церкви.

~~

І

ПЕТРО )КИДОВСЬКИй
ЕЛЕКТРИЧНИй

КОНТРАКТОР

ІнсталJЩіи в нових ~омах і всикі направи.

-

rараитіи

-

5 піт.

238 WALNUT ST., LIVINGSTON, N. J.
ТеІ.:

992-3068
І
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Воzдан Ігор Антонич

JІЕМІСІВЩИНА
(Із "Елегії про співучі двері")
На :aur~epвx снвасті трави,

Як символ злнRJІів

'Іерленнй

rолояае зілла

-

Ві,цві'ІНе небо

і

камінь у ріці.

Смопнста ні• і

ReНL

смуrлІІ·
вий,

немов цнrанка

на

віЯJІі'ІНа

виростає
лобоRа.

безкрає,

лемківська

нуж.ца.

mщі.

В таємних кру•ах Rавнк ЛаRа

РозсміІІні nалкі

nотоки,

ворожить

немов коханці RO Rів•ат,
злітають RO ROJDІH rлибоких,
ЩО В СИНіЙ мрІІЦі ТИХО СПЛІІТЬ,

В

хлоnцим

МОЛОRНМ.

rорить

Христовий

церквах

ЛаRаИ
иуритьск

мопнтвн

RНМ.

і курнтьсІІ із квітів заnах,
немов з ЛJОльок барвистих

На небі тільки сині зорі

RНМ.

вислухують

блаrаm.ний

сnів

ЛЮRей, що nрості та безкрилі,
ДрИJКать JІJІІЩЇ
rолосІІТЬ
те'ІУТЬ

в

вітру лапах,

шепотом Qібинм,

униз

немов з

краnпики

шуму,

nиів смола.

rapii'IIIX

цілую•и в німій nокорі

бруRНі обніжки

вівтарів

устамн •орними віR nилу,
що їхні rубн nриnорошить,
моліник

шлють

Христу і Духу,

Сnовитий в зелень і задуму

щоб ROnoмir ЗАобути

n'є олеНL

BORY

на хліб, на сіль і на сивуху.

Квіnасте

сонце

з RJКерела.
сnить в кринІЩі

на

мохом стеленому АНі.

Кущем

rорю'Інм таємниці

вихоRНТЬ
Сnіває

ранком

куща

праRавнім
На шnилі

nришите

з

сном

шумом

rпнбині.

заrуло.

rip, неиа•е лата,
RO лісів село.

RУRНИТЬ

Земли не рОRНТЬ, віє вітер,
на nолі мох, мов теопий o~r,

а ЛЮRН, ІІК у ВСЬОМУ світі,
все

РОRІІТЬСІІ,

терпЛJІТЬ,

і ІШІби

Пожежі

й

nовені

ЛИШаЮ'ІИ

ЛИШ

роко•уть

війни

ЗМЇИІІЮТЬСІІ
літа,

мо·
'ІНТЬ,

ВМН·

раю~.

куRЛатнм,

Тут снве небо й сиві о•і
у затурбова101х люRей.

Сльота

rpowi

npoxo~,

nустарі,

і

минають,

ВОЛО.Царі,

nливуть,

мов

rірські
во.цн,

про оnришків RОЩ осінній

розмови стишені веRе.

вже

ПіR сивнм небом розстепнлаСІо

Чимало бур так nporyлo.

зеМЛJІ вівса та RЛівцю.

Лиш тн ояаакове й незмінне,
Rалеке лемківське село.

Скорбота

мохом

оnовила

тільки

сnомини

вивоRНТЬ.

заRуману країну цю.
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Д-р Роман О. Климкевич

ГЕРБ І ПЕЧАТІ МІСТА СЯНОКА
Герб Сянока сягає своїми початками часів староукраїнської
державности та поруч гербів Львова, Володимира Волинсько
го й кількох інших міст належить він до найдавніших пам'яток
середньовічного українського міського гербівництва.
1339-го року надав один з останніх володарів Руського Ко
ролівства, Юрій 11 (Болеслав Тройденович, 1325-1340), Бартко
ві з Сандамира війтівство в Сяноці на основі німецького само
врядного (~аrдебурзького) міського права і приблизно в то
му ж часі мусів постати міський герб,
що було конечне для
канцелярійного вжитку, себто для міської печати 1 ). Цим гер
бовим і печатним виображенням був Архангел ~ихаїл, який
залишився в міських відзнаках Сянока аж по наші часи.

Найдавніші печаті міста Сянока затратилися на жаль і збе
реглося тільки кі.ТІьканадцять печатей інших українських міст

з ХІІІ-го й ХІV-го століть, а між ним'и й двох лемківських, а
саме Коросна й Нового Санча 2 ).
Виображення Архангела Михаїла залишилося в гербі Ся
нока й по 1340-му році, коли на західні українські землі, включ
но з Лемківщиною, вступили польські війська.
1366-го року
побудував Казимир Великий, який величався королем Польщі
і Руси, в Сяноці римо-католицький косцьол св. Михаїла, з чо
го можна здогадуватися,
що Архангел Михаїл був не тільки
гербовим виображенням, але теж і Небесним Покровителем мі
ста. Того ж року затвердив Казимир Великий міське самовряд
не право для Сянока включно з його гербом. По його смерті,
від 1370-го до 1387-го років належала Лемківщина до Русько
го Королівства під владою угорського короля, але окремого
від Угорського Королівства, одначе ті роки не полишили по
собі сліду в відзнаках
Сянока.
Від 1387 до 1434 року було
Руське Королівство ще раз під владою польських королів, од
наче 1435 року втратило свою
окремішність і було обнижене
до гідности Руського Воєвідства, як складавої частини Поль
ського Королівства.
До цього ж воєнідетва приділено теж т.
зв. Сяніцьку Землю, отже Лемків1цину, та приблизно з тих ча
сів, отже з половини ХV-го століття, походять дві найдавніші

І) Roepell, R.: Ueber die Verbreitung des Magdeburgischen Stadtrechtes im Gebiete des alten Polnischen Reichs (Abhandlungen der HistorischPhilos. Gesellschaft in Breslau. Bd. І. 1857). S. 281-283 ("dedimus et contulimus fideli nostro servitori Bartkoni de Sandomiria, advocatiam in Sanok,
nostra civitate super flumen, quod dicitur San, sita, cum plena potestate et
omni iuridiccione Theuthonico iure, id est iure Magdeburgensi).
2

)

ів", ч.
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гл. Р\лимкевич, Р. О.: Найдавніші печаті укрвінських міст. "1'\и

1-2,

Філядельфія,

1963.

збережені печаті міста Сянока. Обидві переховалися в Крако
вР).
Перша печать у rотичному стилі походить з ХV-го століт
тя, її промір виносить 26 мм., а в печатиому полі вмображений
Архангел Михаїл, який поражає змія. Збереглася вона на до
кументі з 1534 року в Збірці Чапських.
Довкільний печатний
напис звучить:
SiGILVl\'1 * CIVITATIS; *: SANOK.
Подібна до неї друга печать Сянока, а саме лавнича, якої
вигляд теж указує виразно на те, що була виготовлена в XV
столітті. Заховалася вона на документі з 1690-го року в Теках
Швайхера. Виображений на ній Архангел Михаїл, який колієм
поражає змія.
В ХVІ-му столітті наложило місто до королеви Бони, дру
гої жінки короля й великокнязя Зиrмунта І Старого (першою
була Варвара з Семигородщини) і тоді додано до міського гер
ба її родовий герб, що представляє в срібному полі зеленого
коронованого вужа, який поликає червону людину. Цей герб
італійського панівного роду Сфорца містить у собі в дійсности
не зеленого, лише блакитного вужа, і з такою ж правильною
сполукою барв виднів він,
як герб
Льомбардїі, в численних
державних і архигерцоrських гербах династії Габсбурr-Льот
рінrен у XVIII й ХІХ століттях поруч гербів Об'єднаних Коро
лівств Галичини і Володимирії.
В XVIII столітті дадано до міського
герба Сянока ще й
польського коронного орла, срібного в червоному полі.
З приходом Галичини під владу династії Габсбурr Льот
рінrен під кінець XVIII століття герб міста Сянока мав уже свій
остаточний вигляд і тут подаємо його гербопис:
В червоній голові щита срібний коронований орел у золо
тому озброєнні (голова смуга здовж горішнього окравця
щита одної третини його висоти; озброєння дзюб, кигті, па
зурі, тощо гербового птаха чи звіра); в правому блакитному
полі (права геральдична сторона знаходиться ліворуч глядача
герба) Архангел Михаїл зо срібними крилами, в золотій броні,
з піднятим угору золотим мечем у правиці та з золотим лан
цюгом у лівиці, який стоїть на зеленому змію з золотим язи
ком; в лівому срібному полі зелений коронований вуж, який
поликає червону людину. Таке виображення сяніцького герба
знайшло теж своє місце в широко розповсюднених німецьких
гербовниках ХІХ-го й ХХ-го століть 4 ).
В ХІХ-му столітті містився на гербових
міських печатях

t

3 ) Печаті оnисані в неоnублікованій ще сфрагістичній nраці nе
редового nольського знакознавцs nроф. д-ра М.
умовського (листи

r

з

22 квітнs й 2 травна 1963).

4) Lind, К.: Staedte - Wappen von Oesterreieh-Ungarn. Taf. Koenigreich
Galizien П. Wien, 1885.
Stroehl, Н. G.: Staedte-Wappen von Oesterreich-Ungarn. Taf. Koenigreich Galizien П, S. 80. Wien, 1904.
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Сянока польський довкільний надпис: N aczelnik Miasta Sanoka. Збереглися численні міські гербові печаті з ХІХ й ХХ сто
літь.
За часів приналежности Сянока до Західньої Української
Народньої Республіки 1918 року, польської займанщини 191939, як теж німецької 1939-44, не було жодних урядових змін

Герб міста

Синока

герба. В сучасності, під пановною
польською займанщиною,
він виображається дещо відмінно тільки в відношенНІ до пра
вого поля, себто до Архангела Михаїла, який держить у пра
виці срібний (а не золотий) піднятий меч, а в лівиці золоту
вагу (а не ланцюг)5).
Герб Сянока важний для нас не тільки як емблема столиці
Лемківщини, але й тому, що він належить до найдавніших місь
ких гербів України. йоr·о історія не просліджена ще україн
ськими

знаказнавцями

належно,

одначе

появилися

вже

почат

кові дотичні досліди, як теж помітне зацікавлення цим гербом
серед лемків на заточенні, що бачимо з преси та з інших ви
дань6). Були теж спроби користуватися ним, як гербом Лем
ківщини, rцо неправильно,
бо Лемківщина має свій власний
стародавній герб 7 ).

5) Gumowski, М.: Herby miast polskich. Pag. 292. Warszawa, 1960.
6 ) гл. :Климке·вич, Р.

0.:

Столичні і земські герби Посяння і Лем

ківщини. "Перемишль Західний Бастіон Украіни" (збірна праця). Нью

Йорк - Філядельфія, 1961.
:Климкевич, Р. О.: Герби міст Лемківщини. "Християнський Го
лос", чч.

1-2 і 3. Мюнхен, 1962 (передрук: "Лемківські Вісті", квітень

травень, Йонкерз, 1962).
7 ) гл. :Климкевич, Р.

:Календар" на
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0.:

Земські герби Лемківщини. "Лемківський

1965 рік. Торонто, 1964.

Властивим гербом міста Сянока є тільки виображення Ар
хангела Михаїла, яке найдавніше й основне, та якраз таким же
гербом у його староукраїнському оформленні повинно кори
стуватися українське суспільство в сучасності, як теж оснобо
джене місто Сянік у Ьудучності. Вуж роду Сфорца (байдуже
чи в правильних чи в неправильних барвах) для цього герба
зайвий, бо королева Бона зовсім не була добродітелькою Ся
нока, не наділила його жодними особливими привілеями, то
що. Безпідставною була теж додача до герба польського ко
ронного орла в XVIH столітті,
коли Сянік користувався вже
своїм добрим і гарним гербом через чотири століття.

Справа міських печатей і сяніцького прапора може бути
впорядкована тільки в будуччині під українською владою.
Герб міста Сянока належить вповні до скарбниці україн
ської геральдики, бо він український під різними оглядами, як
постання й надання, зміст і оформлення, історія на протязі сто
літь і національність гербоносця (власника герба).
Цей герб постав, коли міське самоврядне право було на
дане Сянокові незалежним володарем, який величався Князем
і Дідичем Руського Королівства
( "Dux et heres Regni Russiae") і він є одним із цінніших пам'ятників староукраїнського
державного

життя.

Виображення Архангела Михаїла
улюблене в українській
геральдиці від самих її початків, у державній, земській, родо
вій, військовій, одначе передусім у міській, де воно виступає
особливо часто. Тут укажемо тільки на важніші міста, що ко
ристуються цим же виображенням: Київ, Гадяч, Овруч, Коро
левець, Біла Підляська, Докудів, Кодно, Ланьцут, Стрижів, Ре
йовець і інші (не згадуючи вже про королівська-великокняжі
печаті
Мономаховичів,
герби Київської й Сівереької земель,
гетьманські й козацькі корогви й знамена, прапор УСС, воєн
номорські майви особливого примінення Української Держави
1918-го року та численні інші стародавні й новітні національні
інсиrнії). Архангел Михаїл, Покровитель деяких українських
земе~1ь і багатьох міст, як теж Українських Збройних Сил, це
символ перемоги світлих сил над темними. Тут важно відміти
ти, що в польській геральдиці виступає Архангел Михаїл не
звичайно рідко; в земській його
зовсім немає, а серед поль
ських міст (включно з тимчасово прилученими до Польщі ні
мецькими) є всього кілька, 1цо користуються цим виображен
ням.

Цей герб був емблемою одного з важніших міст Руського
Королівства, підчиненого від гербатворення ] 339 до 1340 року
своїй прирадженій династії, а від 1341 до 1434 років чужокров
ним монархам, які одначе вважали це королівство окремим від
Угорщини й Польrці. Від 1435 до 1772 років користувалася ним
столиця Сяніцької землі, складавої частини Руського воєвід
ства, яке своєю назвою виразно голосило українськість цього
ж краю, хоча належало до польського Королівства. Від 1773 до
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1918 років цей герб належав повітовому містові Королівства
Галичини і Володиммрії під владою династії
Габсбурr-Льот
рінrен, містові, в якому
зосереджувалося національне відро
дження
Лемківщини.
Від 1918-ro року, по короткотривалій
приналежности до Західньої Української Народньої Республі
ки, користувався цим гербом Сянік, як повітове місто Львів
ського воєвідства, яке знаходилося вправді під польською зай
манщиною, одначе якого остаточна приналежність до Польщі
не була ще вирішена на основі міжнародних тайних і явних до
говорів. З вибухом другої світової війни 1939-го року герб Ся
нока мав за собою історію шістьох століть, яка показала, що
гербоноецем було таки українське місто. Навіть у XV й XVI
столітті, отже в часах найгрізнішого поневолення Сянока, його
бурмістрами й лавникамн всетаки були ще українці. 8 ). Споль
щення герба вужем королеви й орлом короля не лоздержали
українських міщан
Сянока від праці для добра Лемківщини
перед другою світовою війною, а виселення українського на
селення по тій же війні не змінить того, що Сянік був і буде
таким же українським, як і його герб.
Цей староукраїнський і дійсний герб Сянока, по усуненні
пізніше доданих піль з гербами Поль1ці й роду Сфорца, як теж
невластивих для первісного виображення побічних фіrур, як
меч, ланцюг чи вага, виглядає ось як: в блакитному щитовому
полі Архангел Михаїл зо срібними крилами, в золотій броні та
в такому ж сіянні (авреолі), який золотим копієм поражає зе
леного змія. Таке виображення відповідає не тільки найдавні
шим взірцям сяніцького герба, але теж і традиціям української
геральдики 9 ). Архистратиг з копієм у ній такий давній, як дав
ній в Україні город Сянік -- сто"'Іиця Лемківщини.

8
9

)

гл. Тарнович, Ю.: Іл•юстрована Історія: Лемківщини. Львів, 1936.

)

Дослідами над виображенним

Архангела

Михаїла в украін

ській геральдиці, сфрагістиці й іконографіі особливо заслуживек пе
редо·sий український геральдист М. Битинський.

Дальша література:

Jakowliw,

А.:

Das deutsche Recht in der Ukraine. Leipzig, 1942.

Chomicki,

А.:

Herby miast

і

ziem polskich. Warszawa, 1939.

Тарнович, Ю.: 1'\ниже місто Синік, :Краків,

Тарнович, Ю.:

Історичні

пам'ятки

в

1961.

західніх :Карпатах,

Львів,

1937. (Ввесь наклад 3000 прим. сконфіскований польською поліцією,
врятувався лише один примірник).

68

Іван Фнлнnчаи

СВ. ДИМИТРІй ПОКРОВИТЕЛЬ ЛЕМКІВЩИНИ
Кожний

христивнський

свойому

дає

цивілізованому

честь

сnоду

крім

Богові,

народ,
nоході,

найвищому

також

єстау

Сввтим

у
від

Го

У годин

кам Божим. Крім того, кожний з них,
nолюбив собі

JІКОГОСЬ

СВJІТОГО, ЩО ЙО

ГО більше nочитає ак других, до ньо
го часто молвтьсв, nросить його у сво

їх

молитвах

про

::юстуnницт=о

nеред

Господом Богом.
І

тю->:

Німці

віддають

сnеціяльну

честь св. Воніфатієві, що їх навернув
на

християнство.

nочитають
Степана,

св.

Англійці

Алькуіна,

поляrш

найбільше
Мадяри

Войт1ха,

c·..J.

св.
Ста

c::J.

нислава.

Українці

по

всій

почитають

сз.

о.

Володимира, що

христив український

народ.

У

деяких

українській

Н1п:олав,
перед

частинах

землі,

також

св.

950 роками о

украінської

землі

nочитають також св. Михаїла.

Лемківське

nлемя украінського

народу,

висунене, крім згаданих святих, яких не

як

менше

найдальше

на

захід

других племен

nо

читає, віддає спеціальну честь св. Димитрію. Нема теж на цілій Лем
ківщині ні одного села, в якім не було би між людьми бодай кількох
Димитрів, названих ·в честь цього Великомученика. Також у багатьох
селах на Лемківщині побудовано церкви в честь св. Великомученика
Димитрів, як напр. в Бортнім, Білцаревій, :Королевій Руській, Снітни

ці, Ставишах, Циклинській Волі, Дошниці, Довгім, Чорній, Щавиику,
Злоцькім,

Лел•юхові,

Ростоці

Великій,

Волі

Нижній,

Вислочку,

Дуб

рівці Руській, і ·в багатьох інших, а навіть у таких селах, в яких уже

і сліду нема з українців, а в давнині були там церкви в честь св.
Великомученика Димитрія.

-

Так честь того угодника Божого була

на нашій Лемківщині поширена.
В давніших часах, за часів старої

Польщі,

на

Лемківщині

був

звичай, що наші люди nрисягали в судах на Всемогучого Бога й на

св. Димитрів. На це маємо докази в да·вних судових записках, в так

званих "Акта

r родзкє

і Зємскє", з яких вчені доходать різних істо

ричних пра·вд. Деякі з тих старих судових заnисок, оперті були ще

на стародавнім українськім nраві, бо nольське право введено на Лем
ківщині щойно в

року (А.

r.

З.

1435

році, а найстарші судові записки маємо з

1388

VIII. ч. 17), тобто з часів нашого староруського nрава.

В тих то староруських актах находимо багато записок, .в:к то на
ші селяни 'В судах свідчилиси св. Димитрієм, і на нього nрисвгали.
дн.в:

І так: в 1435 році відбувся в городському суді в С.в:ноці термін
25 листопада, де оскаржених було двох селвn: з села Глумчі,
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Рад:ко і Борис. Іх nідозрівали, що вони сnалили містеч:ко Тириву, и
:ке теnер називається

Мриголодом.

що сnалить це місточко

Вони

десь

мали

відгрожуватиси,

одначе до:казати їм цього не можна було.

-

Цей термін тягнувся довго, а закінчився

щойно в

1436

році, увіль

ненням; об.аинуваених, бо вони nрисягали. Суд nоставив ім такі сло

ва nрисяги: Хай мені Бог nоможе і святий Димитрій, що я Тиряви не
сnалив, ані не був між іншими nричиною, ані не знаю, хто сnалив,

а я:к не по nравді nрисягаю, бодайбим проnав. Суд nризнав заnідо
зрілих невинними; nоnалені міщани дістали на три роки звільнення
від nодат:ків.

Подібний nроцес nри городському суді в Сяноці відбувся дни
грудни

1437

р.,

а скінчився

21

грудня

цього

року

з

nри·.о3оду

9

цього,

що якогось Івана Чайку родом з '1 ариави обвинувачено, що він nід
роблює фальшиві гроші, розnовсюджує іх

:краю й

no

Угорщині

no

та nлатить ними за сукна і nрочі товарі. Чайка nоставив в суді :кіль
канадцять

Тарнави,

віродостойних

Гриця

свід:ків,

Мельни:ка,

nоважних

!'вана

громадян,

Севковича,

як

Дмитра

Дмитра

з

:Кисилевича,

кметів з Чашина й інших, що заручили за нього, а він nід час

су

дової nрисяги nокликувався на Госnода Бога і на святого Дмитра.
В два ро:ки nізніше на судовому терміні, дни

28

січня

ро:ку,

1439

чотирнадцять селян з Морохова і Височан заnізвані були за nодібну
сnраву, а саме за nідроблюr:анни та nоширюванни фальшивої моне

ти. Між ними були: Гань:ко, Іван

Махнич, Хин, Іван

:Кої:~аль,

Гринь

:Кметь, :Кліш з Височан, Валько :Князь (війт) з Полонної, Іль:ко з Ча
шина і Петран, Я:ків. :Князь зі Щавного, Сих зі Щавиого і князь (війт)
:Краш. Вони

nрисягати

nрисягу,

рівнож

де

термінів у

мусіли

на

свідчилиси

старих сяніцьких

nодібну,

святим

я:к

nоnередні

Дмитром.

актах стрічаємо

Подібних

значну

упожену
судових

скіль:кість.

І

з

цього nізнаємо, що св. Великомучени:к Дмитрій був на цілій Лемків
щині між унраїнським народом у великім nочитанні.

Звід:ки це nішло,

чому як раз лем:ки так дуже nочита•:-оть С'З.

-

Великомученика Димитрія? Знаємо з історіі Цер:кви, що лемки nри
няли віру Христову з рук слов'янсь:ких Аnостолів св. :Кирила й Ме

тодія, або їхніх учнів, nодібно як їх найближчі сусіди Словаки, Мо
равяни, Чехи і Ляхи, що сиділи над Вислою.
Лем:ківщина входила
тоді

в с:клад ·Вели:ко-Моравсь:коі

держави,

над

я:кою

nанували

тоді

братти Ростислав і Святоnолк, на Сло·ваччині :князі Прибина і :Коцел.
Одначе всі названі сусіди Лемківщини, закинули з часом сло
в'янський обряд, що ім на силу накинули його огнем і мечем, німці.
Єдині меш:канці Лем:ківщини, як відрубна частина всіх українців за
держали по нині слов'янський обряд у Богослуженні, який

вщіnили

ім браття Аnостоли Слов'ян св. :Кирило і Методій, і до сьогодні цей
св. обряд дуже люблять і висо:ко його цінять.

*
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ТОБІ, УНРАїНСЬНА МАТУСЕ!
Мамо! Нема на цьому великому світі людини, що мені Те
бе заступила б. Мамо, я маю багато приятелів і друзів та їх
добре серце завжди єднається зі мною. Але ці всі мої найкра
щі друзі, хочби всі їх серця зілялися в одне велике серце,
-то Твоє, Мамо, серце краще над полум'яне сонце, над усі зо
рі, над усі багатства цього широкого світу.
Мати, виряджаючи свого сина в далеку дорогу, що їй на
ім'я життя, дала йому в дарунку всі свої найкращі пишноцвіти,
всі свої найкращі скарби. А в цій скарбниці були: юне здоро
в'я, ясні очі, бистрота ума, спокій душі, терпеливість, сила си
ленна проречистих бажань та вояцьке
хотіння високо нести
своє погідне чоло й ніколи не зійти з того шляху, що йому на
ім'я Правда.
А цей мандрівник ішов крізь гамір життя, крізь бурі, крізь
білі, далекі дороги. Він зустрічав на своєму шляху море люд
ських постатей; одні
приєднювалися до спільної мети, одні
розходилися, з поганою усмішкою залишували мандрівника на
цих твердих дорогах. То, коли зневіра вкрадалася в його сер
це, йому перед очима з'являлася його старенька мати й мови
.па: -- "Сину, я завжди біля тебе. Не турбуйся, зіприся на моє
плече та я тебе проведу. Ще да ..1ека твоя путь і нам удвох лег
ше піти. Ти нічого не лякайся, а навіть перед найбільшою не
безпекою гордо неси своє чоло.
Палять тебе вогні жагучим
полум'ям у серці, ти не кам'яній у розпуці, ані рук не ломи в
журливих думаннях. Я ж несу тобі, сину, моє найкраще благо
с.JІовення, і ти мусиш лицарем тривати на твоєму шляху.
Син ішов і недобрі люди колоди кидали під його ноги та
дехто камінь держав у руці й хотів замахнутися ...

- Ні, - мовить мандрівник, - мені
наруги. Коби ви знали, яке добро скрізь
серцях воно дрімає,- ви всі, наче один,
ні, що на її воротах зо.11отими буквами
Україна-мати.

не болітиме від вашої
розсіяне та й у ваших
пішли б до цієї святи
поставлений напис: --

Біжать, з усіх усюдів, збігаютсья лякливі думки та моро
чать

голову,

-

а

мати

прикладе

свою

теплу

руку до

твого

чо

ла, тоді в твоїх очах радіє сонце. Людино, ти можеш бути
в силі свого віку, або старцем, але твоя мати завжди ця сама
стоятиме біля тебе, в її серці ніколи не вгасатиме святий во
гонь любови. Вона рада б тобі самого неба прихилити.

- Мамо, мамо, що завжди трудишся та молишся за долю
Твоїх дітей, Тобі в присвяті пишемо ці рядки.
Будь же й Ти, Матусю, від нас благословенна!
Ю. Бесиид
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УПАВ ЛЕММІВСЬНИй ДУБ
сл. п. д·Р михАйло rижл
Лікар д-р Михайло rижа народився

4

1902

вересня

року

в

учительській

родині у Висовій, Горлицького повіту,
на

Лемківщині,

Середню

ській
чив

в

ос·аіту

гімназії

Західній
здобув

в

Горлицях,

іспитом зрілости

Медичну
ному

освіту

факультеті

верситету

в

в

1922

здобув

у поль

яку

закін

році.

на

медич

ягайлонського

:К.ракові,

солюторією в

1928

працювати

інтерн

як

Украіні.

він

уні

закінчуючи

аб

р. Зараз же почав
у

психіятрично

му заведенні в :К.обєжині, біля :К.рако
ва,

а в

1930

медицини

ті.

Свою

відкрив
рр.

своіх

промувався на доктора

Пьві'вському

власну
у

у Відні.

практику

Висовій.

одного

Скоро

земляків-лемків,

університе

лікарську

рідній

продовж

своє лікарське знання на клініках
доброго лікаря серед

р.

у

для

В

року

здобув
яких

1931-32

доповнив

собі

ім'я

посвячував

увесь свій вільний час на громадській роботі. Саме завдяки громад
сько-усвідомmс•:-очій праці його батьків,

його

власній

і

його

братів,

Висова, яка тоді завдяки своїм природнім лікувальним мінеральним
водам

розросталась

до

літинеково-купелевого

таморфозу національної
москофільства

та

свідомости,

створивши

наступаючій польонізації. Д-р
праці, очолюючи

місцеві

інтелігентське

r ижа

живця,

поборовши

перейшла

хронічну

ядро

ме

ендемію

спроти·ву

сильно

був тоді промотором цієї тяжкої

організаціі,

включно

із

місцевою

тивою, яка до часу його керівництва не могла вийти

коопера

на чисті води

і конкурувати з чужими економічними установами. Навіть вкладами

власних грошей д-р rижа рятува·а наш стан посідання на коопера
тивному відтинку. Тому й не диво, що він скоро став сіллю в оці чу
жих господарів нашої прекрасної Лемківщини. В червні
вбивстві міністра Пєрацкого, коли

на всіх

1934

р., по

українських етнографіч

них землях Галичини покотилась лнвіна шовіністичних польських пе
реслідувань

r ИЖа

-

усіх

свідомих

елементів

украінського

ОДИН із перШИХ В СВОЇЙ ОКОЛИЦі -

арештовано

і в

кайданах відставлено

до

суспільства,

д-р

ВПаВ ЇХ жерТВОЮ. ЙОГО

окружного

суду

в

цях, а З·відти поспішно до Берези :К.артузькоі, де він просидів

Горли

5

міся

ців.

По повороті з коJЩеитраку він ста'В ще ширше розгортати свою
практику, я:к теж громадську роботу. В 1936 р. він став закладовим
лікарем живця Висова, але скоро

мусів
відступити це становище
представникові панівної нації. Добрі наші лемки, що тоді ще більше
полюбили свого доктора земляка, зареаrували так, що зі своіх лі-
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сів даром звезли йому буді·вельний матеріал на будову власної
наторії. Але польська

адміністраційна влада

аж

-

до

са

м1юстерства

включно -відмовила дозволу на будову, заслонвючись арrументом,

що в прикордонній смузі не вільно будувати хоч полвки в той же
самий час будували масово. Пізніше подібні труднощі довелось йо
му

поборювати

при

набуттю

приватної

посілости

побіч

·власности

своіх батьків, вкі зумів він перебороти тільки в той спосіб, що по
тайки перед оком місцевої

польської

адміністрації nідnисав

у

суді

умову купівлі.

На nочатку тривожного

1939

року він одержав наказ за nідnисом

воєводи nокинути рідну Висову на підставі закону про охорону nри

кордонної смуги nеред особами, що загрожували

безnеці nольськоі

держави. Тільки за старанним Українськоі Парламентарної Реnрезен
тації у Варшаві цей наказ відкликано, але вже не надовго, бо безnо

середньо перед вибухом nольсько-німецької війни треба було йому
сnасатись втечею із рідної Висови і nереховуватись у сусідніх селах

аж до приходу німців.

Перед довершеннвм большевицькоі окуnації д-р
еміrрацію до Німеччини, а звідти у

1949

r ижа

вийшов на

р. ·виїхав до ЗДА.

Тут продовж двох роRів nрац•ював в одному із шnиталів у Брідж

nорті, Уіон., далі

5 літ у стейтовому шпиталі в Пукіпсі, Н. й., і вреш

ті майже два роки у стейтовій школі длв малоумних у Сиракюзах,

н. й.
В червні

1964

р., в часі своєї літньої

'Відnустки,

став жертвою

автового виnадку і від того часу вже не nрийшов до здоров'в. Закін
чив свою життєву твжку мандрівку

лімфоблистичної лімфосаркоми

8

no

nричині

листоnада

1964

зловRісноі

форми

р. По nохоронних

відnравах у Сиракюзах його тіло nеревезено до Йонкерс, Н. Й., і nо
хоронено там на Ц'Винтарі св. Йосифа.
З 4-ох його братів найстарший nолвг у часі Визвольних Змагань,
а три жиючі ще, nрофесіоналісти з високою освітою в ділииках nра
ва, nедагогіки і дентистики та колишні дівчі

ній ниві

-

Д-р м.
великими

на громадсько-сусnіль

добре заслужились длв украінської нації.

r ижа

відзначавен сильним характером nринциnівліста та

чеснотами

скромности,

ввічливости

та

жертвенности

на

народні цілі. Робив це найчастіше nід зміненим nрізвищем. Тому й
недиво, що залишка

no

собі щирий жаль серед nравдивих своіх при

втелів і сnівробітників та всього членства нашого лікарсьІ'іого това
риства.

Хотів сnочити в Йонкерсі, Н. Й., серед своіх землвків-лемків, в
ких любив цілою своєю істотою і до своєї смерти за·вжди вживав
лемківського говору.

Нехай легкою буде Йому чужа земли І
Д-р Михайпо Лоrаза
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"ВИВЕСТИ ИРАїНУ ДО НАйИРАЩИХ ВИСОТ"
ЛЕМКИНЯ

-

ДРУЖИНА

НАСЛІДНИКА
ТРОНУ

КОРОЛІВСЬКОГО

Перед п'ятдесяти роками приїхали з Лемківщини з укра
їнського села Дудинці коло Сянока (віддаль 12 км) до Амери
ки рідня Муляюв (мати з дому Медюх) та поселилися в Май
нерсвил, Пеннсилвенія. їх доня Юліянна скінчила гайскул і в
Нью йорку вчилася за архітекта. Тут вона запізналася з сту
дентом архітектури, що приїхав з пшденної Кореї на студії до
Америки. його прізвище Кю Лі, літ 33, його мати є кузинкою
цісаря Гірогіто в Японіі, роджений в Токіо, в 1950 р. приїхав
до ЗДАмерики.
Після трьох літ студій в Централ Каледж у
Данвил, він перейшов до Масачюсетського Інституту Техноло
гії, де закінчив свої студії в 1957 році з титулом інженера ар
хітекта. На основі окремого права сенатора Дж. Ф. Кеннеди в
1961 році стався громадянином ЗДА. Під час своїх студій та
побуту\ Кю Лі ввесь час мешкав у новоприбулих українців, ду
же полюбив українські харчі, зокрема дуже любив милозвуч
ність української мови, багато навчився та розумів по-україн
ськи, інтересуючися історією та культурою України. Після сво
їх студій князь-архітект працював шість літ у Нью йорку при
великій фірмі, далі доповнюючи своє знання практичними до
слідами. І при цій праці в бюрі своєї фірми запізнався князь
архітект з Лемкинею Юліянною з Муляків-Медюх, яка теж у
цій фірмі працювала як архітект-декоратор.
Після одруження князь з своєю молодою дружиною виїха

ли в

1963

році до Кореї в місяці червні, а в жовтні того ж ро

ку приїхали до них 68-літня мати князя та батько, що був ге
нералом цісарської японської армії. Вони всі разом живуть у
княжій палаті. Молодий князь далі працює, студію є, заснував
Королівське
Азійське
Товариство,
прибрав собі до помочі
проф. Іі Сак Ча, який теж був на студіях у ЗДА.
Глибока старинна корейська культура, що з-перед 4000 літ
задержалася у величавих будівлях, безліч старинних тайників
будівництва, святині-па:rоди, камінні з 8-мого сторіччя вежі сторожні, побіч цього молодий князь, а в майбутньому, коли
нарід цього захоче одинокий наслідник королівської дина
стії отже король-імператор Кореї бажає надати своїй бать
ківщині новітнє обличчя, модерне, але з рівночасно збереже
ною старинною традицією та культурою свого народу.

А наша молода Лемкиня Юліянна радо помагає свому чо
ловікові князеві й своїм питомим українським хистом, замилу
ванням до краси та своєю високою освітою

-

як це в ХІ-му

століттю робила княжна Анна, дочка князя Ярослава Мудрого,
дружина французького короля Филипа, що своєю мудрістю,
радою і порадою допомогла йому поставити Францію на най
вищу
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висоту.

ПЕРЕД КНЯЖОЮ ПАЛАТОЮ

Леминии принцеса Юлія в товаристві своєї тещі книrнні Лі Панr Джа

і своrо ч:оловіка принца Лі Кю пере~ своєю палатою в Сіол, Шв~ен
на Кореи. (Принцеса Юлія ві~і~ала на Різ~о 1965 р. свою маму і:

рі~ю в Ню Йорку).
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НА РІЗДВО В КНЯЖІА ПАЛАТІ

Ві~ лівоrо: кнІDКНа і книзь Ві Су Кіл, принц Кю Лі, свовк, принцеса

Юліи і кнвnt:ив Лі Паиr Джа, при сввточному столі; пере~ вікном
різ~ввиа JJJІинка.

Дуже повчаючі та цікаві вісті находимо в листі принцеси
Юлії до свого кузина
(нашого адміністратора "Лемківських
Вістей" на ЗДАмерики) М. Медюха, в якому між іншим, напи
сано: "Палата, в якій ми живемо, положена в прекрасній око
лиці Чанr Дюк, більшій від Центрального Парку в Нью йорку.
Це т. зв. Святі Городи, де жили нащадки нашої королівської
родини; будинки й палата дуже старинні, на щастя не пошко
джені під час корейської війни; стиль будови наполовину ко
рейський та в середині вивінована наша палата всіми модерни
ми середниками: центральне огрівання, бо зима в Кореї гостра,
·склянні - вікна, замість давніше вживаних паперових прислон,
малюнки, декорації тощо".
"Праці в нас повні руки; зокрема в Католицькій Суспіль
ній Опіці, яка є найбільшою допомоговою аrенцією в Кореї та
несе поміч потребуючим, даруючи їм гроші, одяг, молоко, хліб
та в першу чергу духову й батьківську опіку.
Стало зростає
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"ВОЖЕ, ОТЧЕ, ДАй МЕНІ СИЛУ ТОВІ ЄДИНОМУ ПОКЛАНИТИСИ
І ТЕВЕ ДШАМИ СЛАВИТИ".

-

З вершка rорн rnв~ть воnояар на свою країну, на місто
принц Кю Лі

-

на'ІІІе rірськиіі

open -

Cion;

на самоті снує свої вепикі

ПJІJІИИ.

католицьке населення в Кореї, та я мушу з найбільшим при
знанням висказатися,
що американські
Місіонарі та Сестри
Монахині пречудно виконують свої праці. Ми з чоловіком ба
гато часу присвячуємо цій католицькій, важливій місії, бо, ко
ли в серці людини живе Бог, людина не пропаде. Безмірно ра
до перебуваю в католицькій захоронці св. Павла в нашому мі
сті Сіол; самі ж сирітки дівчатка, а Сестричкам треба помогти
написати по англійськи сотні листів-подяк для щирих людей в
Америці, що помагають нашим сиріткам. Учу англійської мови
старших дівчат, на неділю запрошую їх до нашої палати, а од
на дівчинка сирота жила в нас майже рік, 7-річна, її опісля при
брані батьки забрали до Каліфорнії. І ще одне: корейські жінки
просили мене навчити їх українського куховарства; по правді
я вдома мало цим займалася, бо моя Матуся найкраща госпо
диня в світі.
- Але мої голубці й пиріжки дуже всім смакували! З
бульби теж можна випікати всякі локоминки ...
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ПриІЩеса Юлія разом з своєю

На

тещою кииrниею Лі Панr Джа

тей nринцеса Юпіи роз~ає ~а

ві~ві~ують

рункн:

роз~ають

не~ужих
ім

Аі,тей

та

оселі

не~орозвннених

яі

одаr, хар1Іі та іrрашки
Аі,nм.

nо~арунки.

"Мій чоловік у праці від ранку до ночі: вчить архітектуру
в двох університетах у Сіол; радіє успіхами своїх студентів; є
дорадником Відділу Бу до ви і Плянування; він бажав би небо
прихилити для своїх людей, вивести свою рідну країну до не
ботичних висот і краси, корейці люблять його і шанують, бо
вони горді ділами наших Великих Предків та славного свого
минулого. А мого чоловіка мама й моя теща княгиня Лі Панr
Джа 2-га Лейді - пані в Кореї, чарує всіх своєю красою та
добротою свого серця, не знає зупинки й відпочинку в своїй
харитатинній праці, зокрема багато годин щотижня присвячує
Червоному Хрестові, в шпиталях, захоронках, а для свого від
починку малює чудові орієнтальні картини.

Фронт nалати, ~е живе nринцеса Юліл з своїм •оловіком nриІЩом
Кю Лі.
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"Дуже часто беремо участь у різних прийняттях в амбаса
дах багатьох країн у нашій столиці Сіол; на жаль досі нема
ще в нас української амбасади; я заприязнилася з дружинами
й дочками багатьох амбасадорів; на прийнятті в бельгійського
амбасадора коли я сказала, що мій кузин (Методій Медюх)
приїхав з Бельгії та його двоє діточок там родилися, амба
садор відповів, що він знає українців вони гарні та працьо
виті люди.
Знов же під час відвідин групи американських старшин з
своїми родинами в нашій палаті, коли мене запиталися, з якої
країни мої батьки я сказала, що з Лемківщини Західня
Україна, тоді один старшина зворушливо промовив до ме
не по українськи й привітав мене, він з новоприбулих і теж
Українець".

Ось короткі картини з життя нашої Лемківської Княжни
Юліянни; наша княжа рідна й свята Лемківщина Богом обда
рована

стоталантами.

К ожний свідомий Українець Лемко читає

свій рідний часопис

"Лемківські Вісті''

На Вепнцеиь у Віпому Ворі в

1959 році.
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ЦЕ ВУЛИ УКРАІНСЬКІ КНЯЖІ ЛЮДИ
Лемківська
внучкою

6а6унн

cena

з

1927

В

460

коло

сеІІі

Висо

Вуківська

жило

українців;

Параскевії
в

своєю

Височаи,

рік.

українському

чанн,

з

церква

була

св.

збудована
р.

1810

Височаии разом з Полонною
відомі

з

1400

українські
же

ті,

працьовиті

ппекали

високу

р.

оселі;
й

свою

нарОАНІО

ак

чисто

л10~

ду

таланови

праJdАНУ
купьтуру;

були ~уже чесні та по6ожні.

Україне~овнй rоспо~ар з-nід
Хрещатої,
JІинм Жеребний

(роА. 1884, пом. 1935) в Ду

шатині,
цевий

же

не

повіт

Сннік,

rоспо~р,

ЛJО6илн

взір

ІІКОrо

поJІІПUІ

Я'f•

за

йоrо тверят поставу та пем-

ківську
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вnертість.

Тут живе кивжа христивнська Лемківщииа.

•

•

"ЧИТАйТЕ ЛЕМКІВСЬКІ ВІСТІ"

З ДІЛОВИХ ЛЕМКІВСЬКИХ НАРАД

Пі~ 11ас спільних на ра~ у Торонті в 1965 р., си~ ві~ лівоrо: Ми
хайло Фар6аиець, ре~. Ю. Вески~, ronoвa ООЛ Юліви Котмр і М.
Ме~юх

-

адміністратор "Л.В." на Америку.

Ставайте членами Організації О. Л.
8J

Филип Т. ВасІІJІЬовський

ЗАХІДНІ ФОРТЕЦІ РУСИ-УНРдіНИ
УИРАІНСЬКЕ СЕЛО ЛУВНА, ПОВІТ ВЕРЕЗІВ
Автор нарису Ф. Т. Васиnьовський, уродж.

26

листопада

1899

р.

в селі Лубна, пов. Березів, Зах. Галичина. До Шикаrо приїхав малим
хлопцем з мамою

3

листопада

1913

р., де закінчив середню

освіту;

днями працював, вечорами студіював вступ до науки права. З мо
лодих літ активний ·в українсько-американських організаціях. Понад

20

років очоmював найбільший в ЗДА і :Канаді відділ ч.

св. Стефана, який має понад

2000

УНС. ім.

221

членів. Був шість разів підряд де

леrатом на УНС :Конвенцію, де працював у різних комісіях, sк

та

кож делеrатом на У:К:КА-:Конrрес, був містоголовою Ліrи Американ
ців Украінського Походження і т. д. Щирий українець-патріот, один
з "будівничих Украіни" у рідному селі Лубна, спонзор і опікун Луб

нии, новішої еміrраціі. Його дружина Анна

теж народна діячка,

-

родом з Перемищини, з 'Вищою освітою, б. радна ГУ УНС, активна

в українських і американських організаціях. Іх донька Ярослава В.
Гарди, вихованка

школи о. Миколая в Шикаrо,

закінчила студії в

Норт-Вестерн Університеті, з титулом "Бечерол оф Саєнс" в

На дальші студії восені

1955

р. одержала

цього студентська організаці.к "Трі-Дельта", з
існування відзначила

її

окремою

науковою

1955

повну стипендію.
нагоди

50-літт.к

стипендією

в

р.

:Крім

сумі

свого

1000

дол. для продовжуванни студій у відомому ·в світі :Кембрідж Універ
ситеті в Англії. По закінченні студій навчала

історіоо

в

Ню Траєр

Гайскул у Віннетка, Ілл., опісля в Сен. Гайскул в м. Медісон, Віск.

На своєму пості робить немалі
прислуги українській справі. Син
п-ва Васильовських, Володимир закінчив вищі студії дипломом Ба
челор оф Арт і Матер оф Арт.
Траrедіи рідного села спонукала п. Басильовеького написати на
рис,

щоб

задокументувати

минулого, наших

його

пограничних,

для

будучих

ві.цвічних

дослідників

західних

нашого

фортець

Русі

Украіни.
в. л.

З браку відповідних джерел важко успинити першІ Істо
ричні початки села. Лежить воно на півн.-зах. окраїнах україн
ської етнографічної території, у східній частині Березівського
повіту, на довжині 9 км. Рельєф краєвиду має горбуватий ха
рактер. З півночі, мов валом охоплює т. зв. Marypa 428 м. ви
соти. П хребтом переходить т. зв. "цісарський гостинець" який веде з Перемишля, через Дуклянський перехід на Пря
шівщину. В часі першої і другої світових воєн, перекочувався
тут фронт. З суцільної колись української території залиши
лись рештки сіл, розкинені островами серед польського моря.
Одиноке в більшости українське село, яке межувало з Лубною,
з південної сторони було Глудно, з півночі Уляниця колись
українське село, в 1892 р. перетягнене на латинський обряд, за-
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"ВОЖЕ, ВЕЛИКИй, ЄДИНИЙ"

Bim.нopruкi вправи українських Jd,вчат в Лу6ній, копо Дннова,

1941

рік.

ходами тод. латинського сотрудника парохії Динова кс. Но
сак, зі заходу є спольщене село Весола, зі сходу Іrоза і при
сілак Казимирівка. Назви частин села: Лазок, Лаз, Загорода,
Млака, Деревянівка, Верховина, Явірник, Потік, Шиманів. На
зви піль: По руба, Лубенка, Долина, Камянець, Кривуля, Діл,
Завали, Візьки, Наздречки, Гуз, Росоха, Станелів, Дальня, Кі
чар, Середне.

Родові прізвища українців в Лубній:
найбільше було Троян, Коцелко, Бурдаш, Шевчик, Бревка, Лазар, інші Анд
рус, Борис, Бучик, Вавчак, Васінько, Воловник, Дудка, Галай
ка, Гірняк, Гринь, Грицко, Грандус, Гураль, Календар, Книш,
Козак, Коздрінь, Кос, Красунь, Кунь, Куштила, Ласкавий, На
лисник, Пудло, Пудлик, Салиш, Сидор, Сухобря, Струс, Туць
кий, Халупник, Шипеляк, Щепка, боярські Васильовський,
Гдичинський, Левкович, Пашковський.
Долішна частина села була заселена в 95% українцями, а
всередині та горішній частині, українці були помішані з поля
ками, однак українці творили більшість. Статистика подає, що
в Лубній в 1880 р. було 1200 українців, 676 поляків і 18 жидів
(Польські Словнік Геоrр. Варшава 1884 р.).

-

Шематизм гр. кат. Перемиської Єпархії на 1909 р., подає
Лубна з місц. Казимирівка, Футома, Блажова 1591 душ.
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Латинська парохія і костел в місци з прис. Казимирінка і Ви
робиска- разом 1118 д., жидів 71. Від непам'ятних часів була
в селі церква.
Церкву св. Онуфрія, муровану
ви бу до ван о в
1800 р. Вtзитацію канонічну в lb;j6 р. перевів Єп. Сюгурський,
Патрон: ПТ Др. Генрик Ліц і жінка Саломея. Парох о. Орест
Копистянський, р. 1~73, рк. 1897, ін. 1904 р. Школа етат. з р. в.
я. Дітей гр. кат. 86, Читальні, склепу, шпихліра нема, є каса
церковна. Повіт Березів, пов. суд, уряд податковий, стацін те
леграфу і почта Дині в 11 км. Шематизм на 1930 р :. в матір
ній з місц. Лубна, Казимирівка, Футова ч. душ 1822, лат. около
1200 (з прис.), жидів 80. Б-во Тверезости, парох. бібліотека,
читальня
"Просвіти".
Дві школи 2 кл. з польською м. н.
1-кл. з українською м. н. Шематизм Апост. Адм. Лемківщини
на 1936 р.- 1976 гр. катол. лат. около 1300, жидів ок. 70. Пат
рон: Евген Новак в Ольхівцях. Школа 3 кл. і 1-кл. з поль. і укр.
м.

н.

Церква в Лубній буJІа ще перед 1593 р.
Стояла на тому
місці, де був деревяний костел, 1цо згорів в 1921 р. Велика по
льонізаторка, дідичка Катерина Ваповська
(грамотою, з дня
23 січня 1593 р.), забрала силою ключі від церкви і перемінила
її на латинський костел, а приходське поле передала єзуїтам в
Ярославі.
Парахіяни довший час були без церкви, доперва в
пол. XVII ст. побудували церкву на тому місці, де вона стояла
до останніх часів. Частину приходеького поля для гр. катоJІ.
церкви Господнього Стрітення в Лубній закупив за 300 зол. в
1702 р. о. Іван Бурдашевський від жму де ького старости Григо
рія з Козельська Оrінського. Другу частину за 2000 зол. заку
пив в 1712 р. його син Антін,
від Теофілії з Чорторийських
Оrінської. В ту суму вже вчислено 700 тифів контрибуції, за
плаченої тим священиком за Лубну Шведам, які спалили май
же ціле село (96 хат) з церквою. ~·країнці збудували нову де
ревяну церкву св. Параскевії, яка перестояла до 1800 р.
За пароха о. Коритовського, місцевий дідич С. Тжецєцкі
в 1800 р. вибудував разом з Лубначанами нову муровану цер
кву св. Онуфрія. В 1895 р. її відновлено. В 1948 р. польські ван
дали її знищили.
Приходський, мурований дім, вибудовано в 1907 р. З бра
ку джерел важко подати, хто завідував парохією в Лубній в
давнішому часі.
Парохом був
деякий час о. Симечка, о. Ол.
Желехівський, а найдовше о. Орест Копистянський, від 1904 р.
до березня 1945 р.; помер у Сяноці, в часі переселення лубнян
до УССР. В 1722 р. лубияни зчинили бунт проти осаджування
поляків-кольоністів в Лубній. В 1860 р. побудовано в Лубній
3-кл. народну школу, з польською і українською мовою нав
чання. Управителем школи в 1880 р. був Патеняк, опісля Ска
рух, Куліковскі поляки. Від 1909 до 1928 р. школою управ
ляв українець Прокіп lV\ихайло. До 1918 р. викладовою мовою
в школі була мова українська. Управитель школи Прокіп пиль
нував ,щоб тих кілька годин, призначених на українську мову,
якнайбільше використано. З приходом польських учителів, які
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самі не знали української мови, навчання підупала. Діти вчи
лися рідної украінської мови більше
вдома, як у школі. Від
1929 до 193~ р. управителем школи був місц. поляк Фукса Іr
нац. По розвалі Польщі в 1939 р.,
при допомозі Миколи Ле
вицько го голови УДК в Дино ві, зорганізовано в Лубній 7кл. школу.
Управителем був Іван Тарнавський, а пізніше до
1944 р. Михайло Кос, абс. учит. семінарії 1935 р., уродженець
Лубної. Родом з Лубної бун Андрій Кос закінчив львівський
університет;
будучи студентом,
працював над національним
відродженням рІдного села. Коли одержав професорську поса
ду в учит. семінарі в Кросні, рідко приїздив до села, нездужав
на легені, помер в 1938 р. в Коросні і там похований. Середну
освіту здобули: Іван Андрус, Михайло Пудло, Михайло Пуд
лик, Орест Васінько, Петро Щепка.
Ще перед lою світовою
війною неповну середну освіту мали: Никодим Шевчик, Теодор
Книш, Ярема l::>учик, Онуфрій Кос, Степан Кос, Юрко Шевчик,
Василь Пашковський.
В Лубній народився Семен Сирський,
визначний науковець,
правдоподібно син котрогось
україн
ського священика. Народився він в 1829 р., помер в 1882 р. Був
учнем школи в Яслі, Перемишлі, студентом медицини в Крако
ві, відтак урядником і лікарем при французькім Т -ві залізни
чих доріг у Бильні. Опісля виїхав до Відня для доповнення ме
дичних наук. В 1864 р. приїхав до Варшави, де брав участь у
виданні "Загальної Енциклопедії" (28 томів), як співробітник
з природничих і медичних наук. В 1865 р. відбув подорож по
Европі, а опісля став директором "Музею Натуральної Історії"
в Триєсті. В 1868 р. австрійський уряд вислав Сиреького з тор
говельною місією до Японії, Китаю і Індії, щоб нав'язати тор
говельну лучність з тими державами. По повороті з вище зга
даної місії Сирський влаштував у Відні виставу Фавни Адрія
тийського моря. В 1876 р. став професором зоології у Львів
ському Університеті. Написав багато наукових праць з природи
і медицини, які були друковані в німецьких, італійських і поль
ських наукових журналах, прим. "Фауна Адріятийського Моря"
- 1869 р. "О Европейській Медицині в Японії" - 1870 р. і ін
ші. (Дані на основі Енциклопедії С. Орrєлбранд "Енцикло
педія Повшехна" Том XIV 1903 р.).
В XVI ст. Луб на, разом з т. зв. "динівським ключем" була
власністю Катерини Ваповської подільської каштелянки. О
після дорогою спадку, чи інших трансакцій, власники Лубної
мінялися. В 1781 р. власником став Збіrнєв Тшецєцкі. По зне
сенні панщини, частина rрунтів Лубни около 350 морrів ор
ного поля, 900 м. лісу і 50 м. лук (сіножатей), залишилося вла
сністю родини Тшецьцкіх а приблизно
2.200 морrів ріллі,
500 м. сіножатей і пасовиськ і 250 м. лісу, перейшло на влас
ність селян. Тшецєцкі виарендував двірські маєтки в Лубній.
Одним з посесорів був Маринів, який правдоподібно помагав
у відновленні лубнянеької церкви.
Відтак
орендарями ста~1и
жиди. Приблизно в 1900 рр. повітовий лікар у Березові Ліц ку
пив двір, але не мешкав в ньому, а в Березові, до Лубної часто
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приїздив. При дворі був водний млин і горальня. З 1930-1944 р.
двором заряджував Е. Новак з Вільховець б. Сянока. Внаслідок
частої зміни посесорів і власників двір зубожів, господарські
будинки руйнувалися. Двір не мав ніякого впливу на село і не
відіграв ніякої спеціяльної ролі.
Еміrрація: На початку ХХ ст. кілька родин з Лубни виїха
ло на Пряшівщину в околиці Гуменне і Михайлівці, а саме: Ми
хапло Jfaзop, Ілько Коцелко, Мирон Бревка і там вони зали
шились, а Юрко Шевчик, Марія Бурдаш, Теодора Коцелко, пе
ребували там на сезонавих роботах, опісля верталися до рід
ного села. Перед 1-ою світовою війною, десь біля 1905 р. по
чали лубияни
еміrрувати до ЗДА, переважно в Джолєт, Ілл.
Тоді виїхали: Юрко Троян, Филип Бревка, Максим Л азор, Пань
ко Шевчик, Микола Левкович, Степан Кос, Юрко Шевчик (по
мер у Шикаrо ), Даміян Васінько, Даміян Васильовський, Ми
хайло Васильовський, Григорій Лазар. Деякі з них залишились
в ЗДА на постійне, працюючи в сталеварнях, інші по кількох
роках верталися до рідного села. Джолієт був першим еміrра
ційним осередком лубнян-українців,
другим було Шикаrо. В
другій декаді ХХ ст. тут приїхала Юстина rдичинська, Микола
Васильовський,
Степан Бурдаш,
Михайло Воловник, Тетяна
Пудлик, Степан Коцелко, Василь Пашкооський та інші.
Українці Лубни були прив'язані до свого гр. катол. обря
церкви і народности. Переходів на латинство було мало,
на "перекинчиків" дивились з погордою. Поважну ралю у на
ціональному відродженні лубнян
відіграло
Т-во "Просвіта".
Проби заснувати це т-во були вже в 1910 р., але тоді ще не бу
ло належного зрозуміння до культурно-освітньої праці. Свідо
мими українцями вже тоді були: Лазар Максим, Кос Онуфрій,
Бревка Семен, Троян Семен, rдачинський Петро і інші. В 1917
-18 рр. знову роблено заходи заснувати Т-во "Просвіти", але
до того не дійшло з причин, політичного характеру. Вже тоді
постарався я про гроші на закупна площі і переслав їх до Іні
ціятивного Комітету, але в час девалюації вони втратили вар
тість. Дня 7 квітня 1926 р. на загальних зборах лубнян, на осно
ві одержаного від польського уряду дозволу (З рази вношено
прохання), занавана Т-во ''Просвіта" ім. Шашкевича. На збори
приїхав о. Добрянський з Павлокоми з двома свідомими селя
нами і академік Ярема з Глудна. Вибрано тоді першу управу:
Степан Кос -- голова, Микола Прокіп (упр. шк.) секретар,
Григорій Воловник касієр, Семен Воловник бібліотекар;
контр. комісія Василь Лазар, Максим Андрус, Ілько Васєнко,
заст. Миколай Лазар, Софія Воловник, Миколай Бревка. З бра
ку власної домівки читальня мала своє приміщення в хаті Се
мена Воловника. Треба було будувати Народний Дім. Старо
ство в Березові не хотіло дати дозволу на будову дому, бра
кувало також грошей.
В Шикаrо я зорганізував Будівничий
Комітет з управою: я, Микола Васильовський, Михайло Волов
ник, Степан Бурдаш. Переводили ми збірки серед своїх і в о-
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коли ці, влаштовували імпрези і весь дохід давали на бу дов у
Нар. Дому у рідному селі. Бу дов у дому розпочато в 1928 р. на
парохіяльнім rрунті, в горішній частині села. Тому, що о. О.
Копистянський не хотів заінтабелювати площі, де мала стояти
домівка "Просвіти" закуплено
нову
площу за 150 зл. від
ідейного українця Михайла Васильовського. Спільним зусил
лян лубнян почато будову, одні давали дерево, інші свою пра
цю. Коли б не фінансова поміч лубнянеької еміrрації в ЗДА бу до ви дому не довершено б. Домівка Т-ва "Просвіти" стала
центром культурно-національного життя. Тому, що село про
стягалось на довжині 9 км. і українцям з долішньої частини
села до домівки "Просвіти" було далеко, засновано в дол. ча
стині філію "Просвіти" і кооперативу. По важких зусиллях по
будували вони власну домівку, але активність в культурно-на
ціаниальнім ·житті, виказали значно меншу,
як односельчани
гор. частини села. Частина молоді в горішній частині села була
зорганізована в аматорському гуртку, який дав кілька вистав.
Т-во "Просвіта" гарно розвивалася, щораз більше осіб ставало
членами Т-ва, але були т. зв. "бубнові" члени, які приходили
тоді, як була забава. Згодом і вони ставали добрими членами.
Поважну ралю в національному відродженні села Лубна мало
нав'язання тісного контакту з українцями села Володж (за Ся
ном Березівського повіту), де національна свідомість була
вища, завдяки ідейного пароха і читальні "Просвіти", заснова
ної там давніше. Від них до читальні в Лубній приїздив п. Ді
вик з цікавими рефератами-доповіддями. Старші і молодь у
важно його слухали і ставали національно свідомими українця
ми. Розговірною мовою
українців Лубни була рідна місцева
мова (посянський говір). Знали вони також досить добре ук
раїнську літературну мову. З місцевими поляками говорили по
українськи. Поляки говорили з українцями по польськи, однак
деякі поляки говорили і по українськи. Неграмотних в селі був
дуже малий відсоток. Паралельно з розваєм культурно-націо
нального життя лубнян,
почало розвиватись і господарське
життя. В 1936 р. засновано кооперативу "Згода", яка мала при
міщення в домівці "Просвіта". Польська влада робила трудно
щі з дозволом на відкриття кооперативи. Це тривало довший
час. Більша частина лубнян виявила солідарність та зрозумін
ня і вступаючи в члени кооперативи, вплачувала досить висо
кий, як на той час, уділ в сумі 10 зл. Хоч у кооперативі була
зразкова

чистота,

вага

стемпльована

державними

властями,

обслуга солідна, польська поліція часто переводнла контролю
і накладала кари, ніби за брак чистоти, неточности ваги і т. д.
Солідарність лубнян перевищала конкуренцію жидівських кра
мниць і приватників. До розвою Т-ва "Просвіти" і кооперативи
причинились: я, в міру своїх матеріяльних можливостей і ду
ховою піддержкою, Микола Лазар, Юрій Кос, Семен Бревка,
Максим Андрус, Онуфрій Лазар. В. Лазар і інші.
В міру росту національно-культурного
життя
українців
Лубни, поляки односельчани дивилися на це заздрісно і з ти-
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НЕ ПОЩАДИЛИ ПОЛЬСЬКІ ВАРВАРИ

Руїни українськоі церкви в Дикові, nовіт Верезів, Лемківщина, За·
хіяни Україна, мурована в

1954-1958

1910

р. ~ощеН'І'у збурена nоnиками

мЬк

рр. (Віпя: руїн стоїть Ф. Т. Васиnьовський).

повим своїм шовінізмом, але брак зорганізованости, послаб
лював їх силу. Крім "Пожежної Сторожі", до якої і українці
також належали, не мали вони ще тоді ніякої іншої організації.
Нераз поляки просили українців про дозвіл на вступ до домів
ки, на забаву. Зворотним моментом у житті місцевих поляків
був прихід в 1937 р. молодого польського шовініста, ксєндза
Майковскєrо, який ненавидів усе, що українське. Коли україн
ці, при зустрічі казали "Слава Ісусу Христу!" він на привіт
не відповідав; він зорганізував польську молодь і ворожо на
строїв її проти українців. З ненавистю відносився до праці Т-ва
"Провсіти". Постарався збудувати "Дом Людови" і при ньому
згуртував свою молодь. Одного вечора, коли він вертався фі
рою з Динова, хтось з гурту молоді, стоячих при дорозі засві
тив лямпкою до фіри.
Ксьондз
стрілив з револьвера в гурт
хлопців і поцілив в поляка, 1цо був між українцями. Вороже
наставлення ляшні до українців посилилась, а з тим українська
свідомість і солідарність кріпшала. В 1938 р. поляки в Лубні
зорганізували "Сщельца", до якого JЗтягнули майже всю поль
ську молодь. На однім з фестинів, улаштуванім українцями на
площі українського господаря, на щоглі гордо повівав укра
їнський синьо-жовтий прапор. Дівчата в народніх строях, го
сті з Павлокоми, Володжи, Поруб усі бавились примірна.
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Увечорі з польського села Футами,
що межувало з Лубною,
вертались пожежники Пйотр Сєнко (мати українка), поба
чивши український прапор, зіскочив з воза і побіг в його сто
рону, щоь його зірвати, однак українці до того не допустили.
В 1938 р. великою релігійно-національною маніфестацією
відзначили українці 950-річчя Хрещення України.
1V\ешканці
Лубної і Глудна, зорганізували великий релігійний похід над
"Срібнолентий Сян" ,щоб там стрінутись з процесією з Павло
коми і спільно відсвяткувати цей ювілей. На це був урядовий
дозвіл, але польське
шумовиння з Динова, підюджене поль
ськими шовіністами,
заступило дорогу, якою мав йти похід,
так, що треба було переходити невиГІдними стежками поміж
жидівськими хатами. Поліція якраз тоді була "перешкоджена"
і не могла навести порядку,
але в часі відправ і проповідей
"над Сяном" не забракло поліційних аrентів.
На спеціяльну похвалу заслугували дівчата за їхню націо
нальну свідомІсть. На фестивалІ, влаштованім на парохіяльній
площі, першою точкою програми була пісня з вправамн "Бо
же Великий". Наступного дня поліція заарештувала около ЗО
дівчат, що брали участь в тій точці.
На поліційній станиці в
Динові допитували їх, хто їх тієї пісні вчив, звідки вони її зна
ють. Дівчата однодушно відповідали, що вони самі з молитов
ника навчились, що це є молитва, а молитись, мовляв, вільно.
Поліцай аж пінився зі злости, "я вам дам кайдани" вере
щав. В тому часі коли поліція переводнла переслухання біля
будинку згуртувались хлопці з Лубної, Глудна, Павлокоми, я
ких покликано на мобілізацію. Вони почали співати "Не пора,
не пора" і частина їх увійшла до поліційного будинку з дома
ганням негайно звільнити геройські дівчата. Один з українців
підійшов до поліцисти і сказав: "То ми йдемо на війну боро
нити Польщу, а ви арештували наших сестер?", ми жадаємо
негайно їх звільнити. Це домагання поліція сповнила.
В домівці "Просвіти"
відбувались різні імпрези і курси.
Курс трикотарства і вишивок тривав від 22. 11. 1937 до 22. І.
1938 р. Був ведений на переміну: одного дня в читальні "Про
світи" ім. Т. Шевченка, в дол. частині села. В курсі, веденім п.
Олею Чабанівною з Долини, взяло участь 48 осіб. При помочі
провідниці і курсанток у читальні відбувалися вистави. В серп
ні 1939 р. польська влада припинила
діяльність
"Просвіти".
Поліція закрила домівку, а ключі віддала місц. полякави Мі
халові Жонса, безпідставно заарештували дяка, щоб у такий
спосіб застрашити українців.
В наслідок швидкого розвою воєнних под1и і хаосу, який
настав, поліція не мала часу виарештувати свідомих українців
Лубної. В перших днях вересня 1939 р. через Лубну переходи
ли перші польські втікачі, прямуючі на схід, з думкою, що там
анайдуть захист. Минуло 18 днів і Польща лягла в руїнах.
По розвалі Польщі українці переняли адміністрацію гро
мади, салтисом став українець, заступником поляк. Місцеві ук
раїнці при допомозі голови УДК в Динові п. Миколи Левиць-
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кого, зорганізували 7 -клясову нар. школу, в якій вчили україн
ські педагогічні сили. Зорганізовано дитячий садок (перший
раз). Молодь продовжувала національно- о світну працю в У.
О. Т. (Українське Освітне Т-во). Українці думали, що закінчи
лась польська неволя і настануть кращі політичні та матеріяль
ні обставини. Надії завели, бо новий окупант, почав свою жор
стоку окупаційну політику. Почався набір молоді на примусо
ві роботи в Німеччині. Метода набору була типово німецька.
Солтис мав приказ подати листу хлопців і дівчат на виїзд. За
невиконання приказу грозила кара. Перший набір обняв біля
ЗО осіб, згодом приходили нові і нові прикази про доставу ро
бочої сили і вже не було кому їхати, бо треба було на місці
рук до праці. Тоді німці змінили свою методу набору. На сві
танку приїздила до села німецька і польська поліція (україн
ської поліції тут не було) і прямо з ліжка забирали людей без
огляду на домашні обставини. Коли декому пощастило з хати
втекти, тоді поліція забирала батька, або матір. Так довго їх
держали, поки син, чи донька
самі не зголосились на виїзд.
Наловлених людей під поліційною сторожею доставляли до у
рядів праці а звідси вивозили до Німеччини. З Лубної заб
рали на примусову роботу понад 120 осіб, українців серед
ного віку, молоді, а навіть підлітків. По закінченні війни, поки
справа дальшої еміrрації не була вирішена, лубияни з іншими
товаришами недолі перебували в скитальчих таборах. Марево
примусового повороту "на родіну", страх і непевність за своє
майбутнє та важкі обставини матеріяльні гнобили нову еміrра
цію, однак усі держались примірна, не допустились каригідних
учинків і ніхто не був караний. Щоб нав'язати контакт зі сво
їми кревними, знайомими та односельчанами, лубияни почали
розшуки через "Червоний Хрест" і українську пресу. Пресовий
орган УНС "Свобода" та інші українські часописи друкували
ті розшуки і по деякому часі від односельчан в ЗДА прийшла
поміч. У розшуках допомагав я також. Ще в 1943 р. допоміг
Степанові Кос морально і матеріяльно. Він в 1939 р. був з ці
лою родиною вивезений на Сибір, згодом йому вдалося пере
дістатись на "Близький Схід", відтак до Родезії. За посеред
ництвом преси він нав'язав зі мною контакт. Подібно зробили
лубняни, що перебували в таборі полонених у Ріміні. Для сво
їх односельчан виписував я "ашуранси" і неодно му уможливив
приїзд до Чікаrо, де допоміг улаштуватись на праці. В тій гу
манітарній праці допомагала мені моя дружина Анна, не тільки
моїм односельчанам з Лубної, але також іншим українцям. До
помагала теж моя сестра Олена Забіяк, зі своїм мужам Дмит
ром та інші односе.11ьчани. Найбільше лубнян паселилось зав
дяки своїм кревним в Чікаrо,
Філядельфії і Бофало. Кількох
опинилось в Англії, а один в Австралії.
Поляки по розвалі Польщі були пасивні. Місцеві українці
не відплачувались полякам за кривди заподіяні перед війною.
Під кінець 1943 р. поляки зорганізували підпілля, яке почало
виконувати атентати на свідомих українців. Першим, який зги-
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нув у свош хаті від руки польського бандити був Микола Ле
вицький в Павлико мі, голова УДК в Дино ві. Незабаром згинув
Карпа, також з Павлокоми,
книговод кооперативи в Динові.
Вбито його біля Динова, над Сяном, коли вертався в понеділок
рано з Павлокоми до Динова. В 1944 р. весною польські теро
ристи замордували мешканця Лубни, Левковича, в часі праці
на залізниці Динів-Переворськ. В тому часі, весною 1944 р. від
кулі польських бандитів упав примірний,
ідейний душпастир
о. Михайло Гайдук, якого за національно-освідомляючу працю
на Лемківщині, курія Апост. Адміністрації Лемківщини, пере
слідувала, переганяючи з одної парохїі на другу. Атентат мав
місце в день, коли фірою їхав з Динова до Глудна, під Журав
цем біля с. Каролівка.
Дня 28 липня 1944 р. прийшли до Лубни совєтські війська.
Заложили тут т. зв. "запасний полк".
Одним з завдань того
полку було виловлювання молодих хлопців, дещо лознакоми
ти в орудуванні крісом і висилка на фронт. З Лубної забрали
до ЗО молодих хлопців, по яких пропав слід.
Решта хлопців
скривались від бранки по лісах і інших криївках. Частини того
полку стояли в Лубні до лютого 1945 р. По відході совєтсько
го війська з Лубни, поляки почали бандитські акції проти ук
раїнців. Дня 7 березня 1945 р. рано узброєні польські банди з
околичних сіл: Гарта, Футом а, Виробиска, Весола і інших, під
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проводом місцевих поляків, почали грабіжи і морди україн
ського населення. Поділені на групи по 10-15 осіб, обкружу
вали по кілька хат, грабили все, що попало,
а мужчин, коли
вони на час не втекли, чи не скрились, на місці мордували. Мі
сцеві поляки сповняли подвійну ролю: самі мордували і пока
зували чужим, де мешкають українці.
Бувало так, що поляк
мордував свого сусіда українця.
Щоби не бути розпізнаним,
закладали на лице маски. З місцевих поляків у мордуванні ук
раїнців брали участь: між іншими: Чарнік Альойзи, тоді около
26 літ, Мицька Шидор -- 25 літ, Кустра Юзеф - 22 роки (мати
українка). Кєлбаси, Жачкі (здолу), Кручкі, Хромяк, Сєнко Ю
зеф, Починяк (зайда зі сходу) і інші. Головним провідником
польських бандитів у Лубні був Барць Міхал (тепер урядовець
староства в Березові), а його
помічником був Фукса Ізидор.
Такий терор у селі тривав приблизно місяць. За той час поля
ки замордували в Лубні около 90 людей, переважно мужчин.
Найбільше осіб замордовано 7 березня 1945 р., тому, що напад
на село був несподіваний, українці не знали, що діється і не
мали часу скритися. Про якусь самооборону зі сторони укра
їнців не було мови, бо українці не були підготовані до оборо
ни, не мали зброї, взагалі не сподівалися такого ганебного вар
варства зі сторони поляків. Серед українців постав голод, бо
поляки пограбували все, навіть бульбу з пивниць.
Ситуація
ставала грізною, бо терор, убивства ~ голод не припинювалися.
Місцеві поляки не давали ніякої помочі ні захисту своїм давні
шим сусідам-українцям. Коли одна українка з малими дітьми
просила свого сусіда-поляка, щоб їй дозволив переночувати
в його пивниці, той рішучо відмовив, жінка з дітьми пішла в
поблизькі корчі і там на снігу перевела ніч. Урядові псrльські
чинники не старались завести в Лубні порядку і не взяли укра
їнців в оборону, а по тиху раділи ганебною акцією своїх рода
ків-бандитів. Деякі українці копали в землі криївки і в них хо
валися, але і тут бували трагедії, бо часто стеля криївки зава
лювалась,
придушуючи
людей.
Так земля засипала Лазара
Юрка, коли його криївка завалилась. При кінці березня 1945
р. місцевий українець К. Михайло зі своєю жінкою, вкрившись
білим полотном, щоб на тлі снігу бути незамітним видіста
лися вночі зі села, прямуючи в сторону Сянока, щоб поінфор-
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мувати совєтську команду про події у рідному селі. Дорога бу
ла надзвичайно тяжка, вони по коліна брили в снігу, але ща
сливо дійшли до села Дидні, в знакамих відпочали і знову ви
рушили в дорогу до Сянока. В совєтській комендатурі розка
зали про звірства польських бандитів (командант про все це
добре знав). З пропаrандивних мотивів вислав кілька вантаж
них авт війська до Лубни. Польські бандити, думаючи, що це
відділи УПА, приїхали на поміч українцям, повтікали, але де
яких поляків "червоно-армійці" захопили і трохи потурбували.
Непомордовані українці знайшлись в грізній ситуації, прийш
ло до рішення, чи залишитись в селі, чи їхати в незнане в УС
СР. Рішились на виїзд з рідного села. 15 квітня 1945 р. совєти
доставили підводи, якими вивезли
стероризованих українців
Лубни до Сянока, відтак по кількох
тижнях залізницею в
околиці Тернополя.
Виїхали з тим, що мали на собі, бо все
майно пограбували поляки. В селі залишилося кілька мішаних
родин, польсько-українських. По переселенні українців Лубни,
місцеві поляки і польські "зайди"
позабирали господарства
українців, старались відразу знищити все, що українське. Збу
рили церкву і дзвіницю, а камінням з них вишутрували дорогу.
Хрест, який був на могилі бл. п. Нестора Ш., б. укр. поліциста,
якого в 1943 р. вбили
польські
партизани, в часі охоронної
служби зал. моста біля Ряшева (похований на новому цвин
тарі біля церкви в Лубній), викинули і знищили. На приходетні
примістили громадський уряд і школу. Дім "Просвіти" збуре
но, а матеріял забрала ляшня до села Уляниця. Хати україн
ців і всі господарства позабирали місцеві поляки, або зайди.
При тому повставали між ними сварки і бійки, бо кожний ба
жав захопити, що найліпше. Приміром r ол о мб Ян, що доби
вав мотикою недостріляних українців, хотів узяти частину по
ля по українцеві Пудло Михайлі і Кєлбаса Анджей хотів те са
ме поле. Коли одного дня rоломб
ішов до хати Кєлбаси, то
Кєлбаса засів собі в сінях і коли
r ол о мб увійшов до сіней,
вдарив його сокирою в голову, вбиваючи на місці. Ось примір,
як польські
бестіяльські
бандити знущались над невинними
українцями в Лубні: В стодолі Трояна Олекси знайшли Андрус
Максима, Бревку Семена, Троян Івана, Троян Олексу, Воловник
Григорія, Васінька Павла і Дороцького Богдана, захованого в
стайні гр. катол. приходства, важко їх побили, опісля зв'язали
руки і ведучи через село знущались над ними. Над Сяном по
в'язали колючим дротом і ще живих вкинули до Сяну, де во
ни

потонули.

Я будучи в 1964 р. в П. мав нагоду
говорити з наочним
свідком, як польські бандити били Воловника Григорія.
Так
били, що страшно було дивитись. Дня 13 березня 1945 р. біля
полу дня з хати Кустри Юзефа вийшло кількох озброєних поль
ських бандитів і пішли до сусідньої хати Воловника Петра. В
хаті застали господара і його дружину Христину та доньку Ан
ну. Один з бандитів ухопив Воловника за груди і кричав: Чому не їдеш на Україну?"
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- Ніхто мені не казав ту ди їхати - відповів П. Воловник.
Тоді розлючений бандит ножем проколов Воловника кілька ра
зів, а відтак застрілив його, дружину і дочку. Кустра Юзеф, в
хаті якого згадані бандити перебували, брав посередньо участь
в тій збродні, інформуючи бандитів, де мають йти і правдопо
дібно він був і на місці збродні, бо стягнув з ніг доньки Волов
ника, Анни черевики і заніс до своєї хати. Згаданий Кустра по
батькові поляк, а мати українка. Молодим хлопцем часто за
ходив до хати сусіда Воловника Петра, бавився з його дітьми,
говорив по українськи більше,
як по польськи.
Опісля під
впливом польського ксьондза (шовініста)
Майковскєrо став
завзятим ворогом українців. Мицька Ізидор син Яна (з-під Ма
rури) в неописаний спосіб мордував Коцелку Семена (около
45 літ) - поломив йому руки, ребра. Коцелко цілував його чо
боти і просив, щоб його не вбивав, але це не помогло. Змаса
крованого випровадив на т. зв. "ксьондзів буз" і там його за
стрілив. Лишилася жінка і 7 малих дітей, які дуже плакали за
батьком. Опісля двох його синів 14 і 12 річних з мамою, по
їхали возом забрали тіло замордованого Ьатька і лохавали на
цвинтарі. Коцелко Семен згинув невинно, бо "політика" була
для нього чужою. Лазара Микиту, його дружину і доньку по
ляки вбили і вкинули до старої, безводної керниці Грицькова.
Я будучи в 1964 р. з дружиною в ~'країні і Польщі, вступив до
рідного села Лубни і моя дружина відфотоrрафувала місце, де
та керниця була, бо її засипано, а місце те поросло травою.
Так цілий день польські бандити мордували, грабили і ку
пали свої руки в нашій крові ... пише очевидець, якому прямо
чудом удалось вирвати з рук катів ... Денебудь у корчах були
трупи, а як стало тепло, то важко було перейти ...
Василя Шевчика бандити вивели з хати, один з них наці
лив пістолю до нього і казав копати яму. Земля була замерзла
і лопата не бралася землі.
Згаданий Шевчик був одинокий,
добрий столяр у селі і поляки його потребували. З цеї то при
чини інші поляки просили бандитів його не вбивати. Побитого
залишили живим, але від тоді нін не мав здоров'я, часто хору
вав, дружина полька його покинула, відтак дістав Т. Б. легенів
і по кількох роках помер.
Найстарший син став "перекинчи
ком" і також батька залишив.
По виселенні українців з Лубни в хаті Воловника Михайла
залишилась вдова Мелянія, і син Павло (обоє каліки), робіт
ниця Басінько Ева
(около 55 літ) і Левкович Юлія (каліка
- кревна вдови Мелянії). Вночі прийшли до хати бандити,
приказуючи, щоб усі збирались їхати в Україну. Згаданий по
передньо Кустра Юзеф, що прийшов разом з бандитами, ска
зав, що їх відвезе до Динова (5 км. від Лубни), там буде ван
тажне авто і їх відвезе в Україну. Посадив тих нещасних калік
на фіру і віз, але нещасні зорієнтувались, що не до Динова, а
в т. зв. "Росохи" - дебра заросла корчами. Басінько Ева про
бувала втікати і її першу застрілили, а відтак інших. Воловник
Павло просив: " ... панове за що ви мене стріляєте ... " Деяких з

тих нещасних не вбили на смерть, а напів живих залишили ... ,
вони важко стогнали з болю ... пише Л. М....
опісля прийшов

rоломб Ян з Лубенки і мотикою їх добивав. Деякі українці не
хотіли покинути своєї рідної, прадідівської землі, а залиши
тись в селі --- мовляв "що буде, то буде". Поляки перешуку
вали хати, а коли декого знайшли, того вбивали. Так згинули:
Бревка Степан, Басінько Іван (син Петра), Лазор Михайло і
інші. Лазара Михайла вбили поляки на його подвірю, "як со
баку", казав мені односельчанин.
По закінченні війни деякі
українці Лубияни верталися з
Німеччини до рідного села. Поляки робили засідки на дорозі
з Динова до Лубни і поворотцін мордували, а що везли зі со
бою, забирали. Одним з тих поляків був Ніцпонь Іrнаци з Ка
зимирівки. Так згинув: Троян Михайло, Сидор Петро, Бурдаш
Михайло з долини, Басінько Андрей і інші.
Є підозріння,
що Васінька Андрія замордував Кручек Павел, бо хотів оже
нитись з його жінкою. Кручек обманював жінку Андрія Васінь
ки, що її муж уже не вернеться до неї, бо виїхав до ЗДА. Кру
чек вдома написав листи, де було написано,
що Андрей Ва
сінько є в ЗДА, оженився, додому не буде вертатися, а його
жінка, як хоче, хай виходить замуж. Написаний лист вислав до
своєї тети в Е. Чікаrо, щоб вона його прислала, ніби від Ва
сінька Андрея до своєї жінки. Таким обманом оженився з жін
кою замордованого Васінька. Лазор Нестор, учень української
rімназії в Ярославі, впав жертвою морду поляків біля Динова,
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де динівські поляки зловили його
замучили, коли вертався
з Ярослава до рідного села.
Частина
помордованих
українців-лубнян є похована на
цвинтарі в спільній могилі, а інші денебудь на полі, де їх убито.
Відвідуючи у 1964 р. рідне село, мав я нагоду бачити Анд
руса Василя, якого поляки важко в 1945 р. побили. На смерть
не замордували з огляду на те, що жінка полька. Важке по
биття і страх знищили його здоров'я. Виглядає дуже мізерно,
блідий, висушений, психічно незрівноважений, переслідує його
манія страху, все йому видається, що хтось за ним шукає і хо
че вбити, мало. говорить. l3 по дібнім стані був Дудка Михайло
з Динова, (жінка якого полька),
якого я бачив.
Пробував
з ним говорити, але він не реаrував на мої питання, чи заува
ги. Це рівнож наслідки страху і побоїв,
завданих поляками.
Побитого і скривавленого
поляки посадили на візок, возили
по вулицях Динова і з насмішками показували полякам "пач
цє, як виrльонда русін".
При нагоді відвідав я Динів. Гарну
муровану церкву в Динові, св. Георгія, збудовану в 1910 р. в мі
сце деревяної з 1814 р., поляки десь у 1958 р. збурили. В Ди
нові поляки замордували трьох братів Прокопів: Степана, Ми
рона і Юрка. Юрко в 1939 р. був в польській армії в часі
облоги Варшави німцями брав участь в її обороні. Є підозрін
ня, що мордерство виконав Геруля, бо хотів оженитись з сес
трою помордованих братів. Коли вона відмовлялась, він загро
зив, що замордує її матір, коли не вийде за нього замуж. Щоб
ратувати життя матері одружилась з ним, але незадовго по
мерла.

Українці Лубни були змушені залишити рідні, прадідівські
землі; їх обсіла ляшня. Пережили лубияни і всі надсянські ав
тохтони, як теж уся геройська Лемківщина, страшливу траrе
дію, але не піддалися подлому ворогові. Біля 30-ох найкращих
синів Лубної пішли в ряди УПА, щоб помстити смерть своїх
рідних і далі продовжувати боротьбу з ворогами. Деякі з тих,
що лишились між живими, з рейдуючими групами прийшли до
Німеччини.
Трьох
лубнян було в рядах Української Дивізії
"Галичина". Один із них Петро К., старший десятник запасного

куреня Дивізії, важко ранений, в передостанній день війни по
мер дня 7 травня 1945 р. Похований під Фельдбахом в Австрії.
Багато лубнянеької молоді посвятила своє життя
"За нарід
свій, за Україну", на полі бою. Кількох згинуло в бою з поль
ськими бандитами біля Бірчі. Л. О. член Полевої Жандармерії
згинув убитий біля Явірника, інших замучили в польських ка
тівнях. Пр. Бревка Василь і Лазор Володимир страчені в тюр
мі в Перемишлі. Василя Бревку словаки раненого зловили і
передали

полякам.

Напад на українців села Лубна і в інших українських селах,
морди невинних українців, це не була "приватна" справа, чи
якісь порахунки поодиноких осіб.
Це була широко закроєна
і зорганізована акція польських офіційних чинників проти ук
раїнців. Потверджує це факт, що на протязі приблизно ЗО ШІів
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мордів, грабунку, неолисаного терору, жадні урядові польські
чинники не припиняли цеї бандитської варварської акцн, не
взяли безборонного українського населення під охорону і не
завели в селі, чи по селах, ладу і порядку.
Місцеві польські
бандити-різуни ще чванились своїм ганебним ділом, були гор
ді з нього і не були польською людовою владою покарані за
свої бандитські діла. Це для нас багатомовне.
Проллята кров найкращих уродженців Лубни, цілого По
сяння і Лемківщини є документом, що стверджує нерозривну
цілість тих земель з цілою Україною.
Варварські вчинки, вбивстна, грабунки, переселення відвіч
них автохтонів з їх рідних земель, будуть вічною чорною сто
рінкою польської історії, вічною ганьбою для поляків, а поля
ків з Лубни зокрема.

(Написано на основі джерельних даних, наочних свідків
власних обсервацій).
Ф. Т. В.

РАДУйСЯ МАРІЄ І
У пристані на вежах rрають язвоии,
Із дапе._і надранній вітер віє,
Несе

сопо.цкий

rоміи в

небосипони
Радуй св

-

Маріє!

Ген, поза хвипь тремтJІИве копихаиии,
Там, де

на

самоті вітрипо

мріє,

Уноситься умопеие вітанна
Радуйся

Маріє!

Зпітають вrору зrраі rопубнні,
Віпіють... rииуть... небо JІИW синіє ...
Впаrосповеина

в

цій

исній

rодниі,

Радуйся

Маріє!

Недіпьиа тиша сонишиоrо ранку

Сповиипа rрудн. Божественна

Мріє,

Пре .. иста Діво в срібному серпанку,
Радуйся

Маріє!

(Із збірки "На синіх обріях")
Роман Кпимкеви._
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Д-р Микола Андрусяк

3АХІЛНЬО

- УКРАЇНСЬКЕ ПЛЕМ·fl ЛЕМКІВ
1.

Границі Лемківщини

(Переріб:ка з розвід:ки в иімець:кій мові, надру:кованоі

Forschungen",

"Suedost-

VІ-тий річни:к, 3/4 виnус:к, грудень 1941, стор. 536-

575, на:кладом С. Гірцели в Лиnсь:ку за реда:кцією Фріца 'Валквеца,
nрофесора Німець:кого
Інституту
За:кордонознавства в Берліні та
Південно-східнього Інституту в Мінхені).
Українське nлем'я лемків заселяло до 1947 р. Бескид від ріки
Дунайця на заході по сьогочасні границі Польщі і Словаччини на
сході. Мовознавець nроф. д-р Іван Зілинський 1 ) подавав границі
бойківського й лемківського говорів на ріці Сяні між Сяноком і
Солиною до впаду до Сяну річки Солинки., відтак Солинкою до
словацької границі; по словацькому боці по річці Цірокій, лівій
nритоці Ляборця. У своїй "Пробі уnорядкавання українських го
ворів2) з 1914 р. вказував той самий дослідник на nритоку Сяну
Ославу на півночі та на річку Ляборець на nівдні як на межі лем
ківського й бойківського говорів.
Інші дослідники nодавали інші границі лемківського говору
на сході. І так nольський дослідник Здзіслав Стібер 3 ) подавав
східню границю лемків по місцевости Внелік Вижній Буків

сько Збоїська Новосільці на півночі, та ріка Ляборець між
місцевостями Межиляборець і Грабовець на півдні. Проф. д-р
Антін Княжинський 4 ) визначував границю Лемківщини від nівдня
на річках Ляборець Ослава, а відтак правобіч від Сяну по
оселі Волоська і Сільна Тиряви. И. Фальковський і Василь Паш
ницький5) визначували східню границю лемків по лінії: Новосіль
ці Сянік р, Сян до села Солина, звідси лівобіч Солинки.

яку переступає Границя говорів недалеко від села Довжиць і тяг

неться на схід аж до Волосатого при границі Закарпаття; закар
nатськими лемками Фальковський і Пашницький не цікавилися.
Р. Райнфусь) визначував відмежування лемків від інших українців
на південь від Романова в наnрямі Буківська Прислопа до
сьогочасного українсько-словацького політичного кордону. Врешті
Ганна Наконечна і Ярослав Рудницький 7 ) повели східню границю
Лемківщини від Сянока Сяном, Солинкою і Цірокою. При. дер
жавному розмежуванні

після другої світової

війни

вважається

за

східню границю північної Лемківщини кордон Польщі й У країн
ської Соціялістичної Радянської Республики в Карпатах і на пів
нічному Підкарnатті та кордон між УСРР і Чехословаччиною за
східню границю південної Лемківщини.
Перед насильним виселенням лемків у

194 7

р. nівнічна гра

ниця їхнього поселення йшла від місточка Динева при закруті
Сяну в східньому напрямі через Лубну, Глідно, Іздебки, Присіт
ницю, Гумянська біля Березова, Гірки. Ячмир, Босько. Синів, Гли
боке біля Романова. Болтушов у, Дошно, Вільку, Балутямку, За-
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вадку Романівську, Терстяну, Гирову, Мисцову, Кути. Самокляс
ки, Перегримку, Клопітницю, Волю Цеклинську. Боднарку, Роз
ділля, Велику і Малу Мацину, Ропицю Руську, Рихвалд. Білянку,
Лосє. Вафку, Більцареву, Боrушу. Королеву Руську, Рибень, Ча
чів, Барновець, Велику Верхомлю до Зубрика при словацькій гра
ниці, що творила українську етнографічну межу лівобіч річки По
праду до сіл: Біла Вода, Чорна Вода. Явірки і Шляхтова в Ново
торзькому повіті. На південь від Шляхтови Великий Липник є
nограничним українським селом по словацькому боці при суціль
ній українській національній території, від якої оподалік на

захід

під Татрами лежить недалеко польської границі українське село
Остурня окружене словацькими і rуральськими оселями. На межі
суцільної української національної території по словацькому боці
лежать: Великий Липник, Фольварк. Камянка, Орябина (Ярем
бина). Матишова. У як, Плавець, Шамброн, Якубяни, Годермарк
і Ториски, але між територію з перевагою українського населен
ня входить клин округа Старої Любовні над середнім Попра
дом

з

мішаним

українсько-словацьким

населенням,

якої граничну

лінію творять такі оселі: Г нязда. Форrаси, Нижні Ружбахи, Топо
rець. Подолинець. Ломничка, Юрське і Майорка біля Годермарку.
В області горішньої Ториси є украj·нський мовний півострів, якого
межівними оселями є Ториски, Нижні Репаші і Ольшавиця. Ма
леньке греко-католицьке сільце на південь від Ольшавиці є як
подає польський мовознавець Здзіслаn Стібер 8 ) зісловачене;
оселі: Брутівці, Павляни, Вишні Репаші і Завада мають україн
ське населення в меншості. Проте далі на південь, правобіч ріки:
Гер нада є українські оселі на захід від Г ельниці · Гельцманівці,
Словінки, Порач і Завадка, в меншості: Закарівці, Гута, Праківці,
Катербахи і Вондришель; на схід від Г ельниці є українське село
Койшів. У південно-західньому напрямі, цілком відокремлені від
української національної території лежать українські села У горна
і Пача на межі колишніх комітатів Спишу і Г емеру при джерелах
річки Слани на південний захід від міста Смольника. На захід
иід Кошиць є українське село Гачава; на південь від Кошиць є
українське населення в меншості; Соколяни., Гинів, Белжа. Сена.
Негнець і Миглець. Східня гранична українська оселя над горіш
ньою Торисою є Шпельбах, на північ від Брутівець. Біля села
Баєровець сходиться ця українська мовна область з південною
Лемківщиною. На схід від Баєрівця є такі межівні оселі суто лем
ківської мовної области: Пусте Поле при залізничій лінії Новий
Санч Пряшів. Київ, Лучина, Яковяни і llloмa на північ від
Сабинова. Але мішана українсько-словацька смуга простягається
лівобіч рік Торнен і селом Дачевок, також правобережжя цієї ріки.
Крім Дачева мешкають лемки ще в таких оселях: Кривяни, Ка
мениця, Лучка, Червениці, Нова Весь. Сабинів і Якубовяни. На
захід від Сабинова лежать укрзінські оселі Ренчишів і Лачнів.
На схід від Сабинова можна повести дві українсько - словацькі
мовні граничні лінії: одна ограничує лемківський материк, в якого

одначе
острови;

середині

поднбуються

мішані

українсько-словацькі

мовні

друга гранична лінія відмежовує мішану українсько-ело-
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вацьку область з чисто українськими мовними островами в сере
дині від чисто словацької мовної области. Перша гранична лінія
йде в східньому напрямі через місцевости: Шома, Градисько, Жат
ківці, відтак на північ через Завадку, Амбрушівці, Крижу, Богляр
ку, Криву, Тарнів і 1-аболтів, звідси на схід через Нижній Тва
рожець, Стебник, Комлашу і Єдлинку, відтак в південно-схід
ньому напрямі через Ніклову, звідси в південно-західньому напря
мі через Цитлу, Чарно і Андрейову, звідкіля серпентинами в пів
денно-східньому напрямі через Біловежу, К уримку, Церкину, Ор
тутову, Шашову, Кожани, Штефурів, Вальківці, Собош, Матівці,
Фшяш біля Гіралтовець, Кобильниці, Влач. Дюрдош, Просачів,
Ременики і Лепківці, звідси в північно-східньому напрямі через
Детрик, Валків, Бжани, Туряни, Токаїк, Вижній Грабовець. Пис
корівці і Рогожник. звідкіля на схід через Руську Кайню, Збуд
ський Берестів, Збудський Рокитів і Папин, врешті дещо на пів
день через Машківці і на схід через Зубне і Пихне на північ від
Снини. В середині цією лінією обмеженої лемківської області є
більший мішаний українсько-словацький мовний острів в околиці
Стропкова,'~) а саме: Строчин, Містис.ько. Дуплин, Тисинець, Бок
ша. Стропків, Ситник, Шандал, Радома, Округла і Бережнина.
Границя між мішаною українсько-словацькою та чисто словаць
hОЮ мовною областю починається на схід від Жатковець і тяг
ьеться с.першу в південно-східньому напрямі аж до Гажгуту, від
так повертається на південний захід і йде через Фулянку, Фин
тичі/ Дубраву, Шариш, Долину, Бузків, Жипів, Клембарок і Мик
лушівці, звідси на схід аж до Руських Пеклян, від яких через
Бретеївці, Будимир і Вайківці йде до угорсько-словацької границі
r. 1938-45 рр. В українсько--словацькій мішаній області є оселі з
українською більшістю як Миклушівці на південний захід від
П ряшева, Решів і Нижня Воля на південний схід від Бар дієва, та
Банське, Юзкова Воля і Руський Казимир в околиці Вранова. 10 )
Е околиці Михайловець є українська більшість у Фалькушівцях,
Нижніх Петрівцях і в багатьох інших місцевостях. 1 і)
В межах сьогочасної Польщі існували до 1947 р. на північ
від ЛемківЩІ-:їНИ два українські мовні острови. Перший з них ближ
чий до Лемківщини на пограниччі коросненського і сяніцького по
:вітів обхоплював села: Бороблик Королівський і Шляхецький,
Змислівку і Ладзин, другий на пограниччі коросненського і ряшів
ського понітів обхоплював села: Чорноріки, Красну ( Коростемку),
Лютчу. Жизнів, Бонарівку, Г одову, Бережанку, Високу, Опарівку,
Петрушу Волю, Ріпник. Ванівку і Братківку. Українців у цих
селах назвав перший галицький дослідник говорів Іван Верхрат
ський, а за ним nовторив уродженець Красної український мо
~ознавець д-р Іван Зілинський, професор краківського і празького
університетів, "замішанця ми". гейби вони замішалися в середину
rюльської етнічної території. В дійсності ці села лежать на погра
ничі княжої русьн.ої держави. 1 7.) ll(e далі на північ були українці
коло Ряшева, що був пограничним городом галицької держави,
13
1\ селах: Біла, Залісся, Матисівка і Драбинянка. )
Чисельна кількість українців у Словаччині за українським
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обчисленням є 200.000; в цьому числі містяться й закарпатські
лемІш. Словацька статистика з часів незалежної словацької дер
жави подавала тільки 70.000 українців, н) а тогочасна німецька 90.000. 15 ) В часі німецької окупації Польщі жило в краківському
дистрикті Генеральної Губернії 250.000 лемків. 16 ) Стільки ж лем
І•івських емігрантів бу ло в тому самому часі і в Америці (З' єди
t~ених Державах, Канаді і Бразилії). В Юrосл:авії було їх около

50.000. 17 )

2.

Історичні і мовні досліди лемків

Дотеперішні досліди відносяться передусім до питань про по
ходження лемків,

про час їхнього поселення,

про їх

мовні

менности, їх відношення до українського материка і
народів

словацького

-

і

польського,

а

далі

про

до

їх

пито

сусідних

економічні,

п.у льтурні, політичні і статистичні відносини. Деякі з цих питань,
як от проблема про походження і час поселення, в'яжуться з проб
лемою
ського

про

походження

і

час

поселення

всього

карпато-україн

населення.

Досі є дискусійним питання, чи українські племена посели
лися на південнах збіччях Карпатів в часі до, чи після приходу
мадярів у наддунайську кітловицу. Чеський дослідник славян
еького минулого Любор Нідерлє 1 ~) зіставив внеліди дотеперішніх
дослідів і пробував проанаЛізувати спірні в них проблеми.
Одна група дослідників ( Н. Надеждин, А. Кочубинський, В.
Rасилевський, К. Грот, Я. Головацький, Н. Барсов, РІ. Пич і :И.
Филевич) вважала, що карпатські области бу ли щонайменше ко
либою східніх славян і тому східньо-славянське населення на пів
денних збіччях Карпатів є прастаре. Ці дослідники наводили на
доказ те, що при багатьох назвах місцевостей в наддунайській
кітлавині і в Карпатах знаходяться різні відміни назви "Русь".
Інша група дослідників (А. КунЕ.к, Д. Іловайський, Д. Багалій,
l\'1. Соболєвський ·і О. Петров) nриймає, що східньо-славянські
племена шукали схоронища в надтисянській рівнині в ХІ-ХІІ ст.
під напором печенігів, що в ХІ ст. вдерлися в українські степи.

А. Годинка і А. Бонкало йдуть ще далі: вони кладуть час русь
І<nго ( східньо-славянського поселення) в Карпатській У країні на
ХІІІ і XIV ст.
Нідерлє прилучується до першої групи і на основі археоло
гічних викопалин устійнює, що вже тисячу років до Христа були
поперечні дороги через Карпати з півночі долинами річок у· над
тисянсьkу рівнину. Тимто він nідкидає твердження деяких дослід
ників

про

непроходимість

Густих

карпатських

пралісів

· аж

до

ХІІІ ст. При. тому вказує він на згадку n Гільдесгаймських Анна
лах про сина угорського короля Стефана Генриха, названого
"Дукс Руізорум".
Найзамітніший представник протилежних поглядів росшський

дослідник Карпатської України Олексій Петров 19 )
паки,

що

границю

між

Угорщиною

та

сусідними

твердить нав
державами в

Карпатах у перших століттях існування мадярів у наддунайській
кітлавині творила не лінія, тільки кілька десяток кілометрів ши-
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река стрефа густих праЛІСІВ. Цю думку перейняв Петров від поль
ського історика В. Семковича. 20 ) В ХІІ ст. населення в цій стрефі
було дуже незначне і складалося тільки з пастухів і звіроловів.
ІЦойно на краю цієї лісової стрефи бу ли королівські замки. Той
самий
яких

дослідник
слідів

чи

зазначує,

натяків

про

що

в

історичних

масове поселення

джерелах
русинів

немає
на

ні

південь

:Карпатів, тільки протягом кількох століть руський елемент при
бував постепенно в долину Тиси. Петров припускає можливість,
що східньо-славянські племена поселялися вже в УІІ і VIII ст. на
південь Карпатів, але виключає, щоб вони називалися русинами,
тому що назва "Русь" поширювалася з Києво-руського центру
дуже постепенно серед народніх мас і щойно в ХІІ-ХІІІ ст. дій
шла до Карпатської У країни. Він приймає думку російського сла
р,іста А. Соболевського, 21 ) що кладе початки руського поселення
на півдні Карпатів на ХІІ ст. На думку Петрова руський еле
мент заселив спершу річні долини у підніжжях Карпатів, а щойно
згодом, від XVI до XVIII ст. заселював лісисті карпатські уз
гіря.22)

Додаємо ще погляди інших дослідників. Мадярський дослід

ник й. І\Іеліх 23 ) внсновує з назв річок і осель, що мадяри в часі
свого прибуття до теперішньої своєї батьківщини застали оселі
південних славян на просторі від Срему до Східніх Карпатів.
l\.foвa цих південно-славянських племен нагадує східньо-сербську
або західньо-болгарську. На його думку східні славяни посе
лилися в південних підніжжях Карпатів щойно в ХІ-ХІІ, а го
ловно в ХІІІ ст. Зате чеський історик Вячеслав Халоупецький 24 )
подає навпаки, що руський елемент дійшов уже наприкінці ХІ
і в початках ХІІ ст. до глибини гірських хребтів Татра-Фатра
Матра. Обидві думки можна погодити, тому що південно-славян
ські і східньо-славянські племена змішалися в області горішньої
Тиси. До цієї племінної мішанини вже в ХІ ст. прпкладено назву
"русинів". Це згоджується з висновками московського вченого Фе
дора Корша, 25 ) що вказував на подібности між українською та
сербською мовами. Подібно польський мовознавець Здзіслав Сті
бер згідно зі здогадами словака Самона Цамбела та за дослідами
вище згаданого Халоупецького і голяндського славіста Н. ван
Війка приймає впливи південно-західньо-славянської мови на сло
вацьку.

Ни основі вище наведених поглядів можна висновувати, що
мадяри застали в Панонії південно-славянські племена, що на пів
ночі простяrалися до Карпатів. Посеред інших славянських пле
мен згадується хорватів як мешканців північних Rарпатів. Одну
іх

частину

мадяри

виперли на

пі.єдень,

де

вони

опісля

оснували

свою хорватську державу. Ті хорвати, що залишилися в Карпа
тах, злялися з іншими східньо-славянськими племенами в

руський

нарід. Оповідання мадярської хроніки про прихід разом з мадя
рами під проводом Алмуса також русинів і натяки в "Повісти
гременних літ" про похід угрів під Київ перед своїм відходом за
Карпати та про похоронення вбитого дружинниками Олега київ
ського князя Аскольда- Николи саме на горі У горській, де табо-
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рували

угри,

наводять

здогад.

що

це

дружинники

християнських

князів Аскольда-Николи і Дира прибули на Закарпаття, построїли
на Чернечів горі коло Іvіукачева церкву св. Николая на памятку
збудованої на могилі Аскольда на горі У горське в Києві церкви
nатрона князя-мученика. За традицією Мукачівське Єпископство
було основане ще до приходу мадярів 26 ) і тому саме християнські
дружинники утікачі з Києва осіли в Мукачеві й стали опорою
nірних славянеького обряду, що Від київських дружинників прий
няли для себе назву "русинів". Руський елемент з украінського
У.атерика прибував на Закарпаття і в пізніших століттях. головно
наприкінці XIV ст. під проводом князя Федора Коріятовича, що
саме відновив Мукачівське Єпископство і церкву св. Николая на
Чернечій горі. Тнмто не диво, що Генрих, син короля Стефана,
називав себе "князем русинів··, а в 1131 р. існувала в У горщи.ні
··країна русинів".

Серед славянських племен на північ від Карпатів поширилося
також християнство східнього византійсько- славянеького обряду
в часах св. Методія. Наприкінці Х ст. підбив польський король
nлемя вислян над горішньою Внелою з митрополісю в Кракові і
з єпископства у Внелиці і Судомирі ( Сандамирі). Надвартенські
поляки приняли в другій половині Х ст. римо-католицький обряд
і до Старої Польщі ( "Великопольщі") над Вартою найшло багато
німецьких місіонарів, що впливали на польських н.нязів Пястів і
І:&астроювали їх nорожо до християн східнього обряду, яких саме
!Jолеслав І почав перший переслідувати, виганяючи з "Мало
польщі", тобто Нової Польщі країни вислян священослу
жителів східнього обряду та змушуючи вірних східнього обряду
до римо-католицизму, що став засобом польщення підби.тих ним
славянських племен: вислян, мазурів ( мазовшан) і ляхів між се
редньо~ Внелою і Вепром. По смерти Болеслава І повстали гноб
лені племена в обороні своєі віри, а польські римо-католицью
хронікарі назвали це повстання "реакцією поганства". Коли ж
унук Болеслава І, також на 1мя Болеслав, став по боці вірних
східнього обряду. його римо-католи.ки замордували, а римо-като
лицькі

хронікарі

викреслили

його

зі

списку

польських

королів;

він є названим у новішій польсьюй історіографії "Болеславом За
бутим.27)

Великий києво-руський князь Ярослав lVІудрий, що відібрав
від Польщі загарбані Болеславом І "Червенські городи" (Забуж
жя) і Надсяння з Перемишлем, не поцікавився долею одновірних
християн над горішньою Внелею і поміг молодшому братові Бо
леслава Забутого Казимирові Відновителеві об'єднати Велико
nольщу з Надвислянщиною ( "Малопольщею" і Мазовшем) . Може
думав, що його польський шваrер піде слідами свого брата. Та
ця помилка Ярослава Мудрого стала трагічною для нашої історії.
Римо-католицькі польські шовіністи безпощадно нищили церкви
східнього обряду; за Казимира Відновителя перестала існувати
митрополія східнього обряду; в 1135 р. римо-католицькі поляки
сnалили Внелицю з Іі катедрою славянеького обряду, але Каро
лін а Лянцкоронська 28 ) пише, що це русини спалили Вислицю, хоч
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цитований нею "РочніR Капітульний Краківський" не подає, що
це русини спалили, а русьRі Rнязі були запяті в 1135 р. своїми
міжусобицями так, що нікотрий 3 них не думав про похід на
Польщу. Щоб дошкули.ти вірним східнього славянеького обряду
називали їх римо-католицьRі гнобителі русинами, тобто хотіли їм
вRазати,

що,

Rоли

вони

тримаються

тієі

самої

віри,

що

русини,

то для них нема місця в Польщі, хай ідуть собі на Русь. І з того
nийшло таке, що привязані до східнього обряду вірні почали вва
жати себе русинами, хоч вони не належали до руської держави.
Ці русини збереглися саме в Карпатах, у маєтностях краківського
римо-католицького

єписRопства,

яке

створили

польсьRі

R.Оролі

на

місці Rраківської східньо-славянської митрополії. Тимто про осну
вання Криниці читаємо в джерелах, що їі оснував русин ДанR.о
із Тилича в 1547 р. в маєтностях RраRівсьRого єпископства на
вuлосьRому праві. 29 ) Про русинів у Карпатах недалеко КраRова
згадують у XVI ст. цісарсьRий посол до Москви в 1517 і 1525 рр.
Жигмонт Герберштайн 30 ) і польський канонік Ян Rрасінський.? 1 )
Польсьний історик Кароль Поткансьний 32 ) приймає, що племя вис
JІЯН заселило долини Дунайця і Попраду в Карпатах у ХІІ-ХІІІ
ст. Але ці висляни залишили свої первісні оселі в Сандомирщині,
втікаючи перед латинщенням і польщенням. Проте Стібер 33 ) ува
жає цих поселенців у Карпатах за поляR.ів.
Українське населення в Карпатах зросло завдяки т. зв. "во
лосьRій" нолонізації. РумунсьRі дослідники Никола Драrану 34 ) і
Дмитро Краняла35 ) приймають, що наплив волоського населення
в області північних Карпатів відбувався від девятого по чотирнад
цяте століття. Заперечує це мадярський вчений Іштван КнєжаУ')
Можна лишень устійнити, що наприкінці XIV ст. повстала шляхта
волоського походження в східньо-мармаросьRій області, але вона
була майже цілком зіславянщена. Взагалі волоська верхівка зісла
nянщилася ще в Семигороді під болгарським впливом. 37 ) У наслі
док того

наплив

православних

волохів

зміцнював

українсьR.е

на

селення. Можна виводити від волохів назву "бляхи", яку прикла
дається до занарnато-українського населення в онолицях Хусту і
Долгої. 38 )
У Rраїнський мовознавець Іван Панневич 39 ) приймає, що пів
денні закарпатські онолиці були заселені около ХУІ ст. На схід
під річки У ж були оселі волоського, на захід оселі німецького
nрава. Проте це становище Панкевича не перечить тому, що вже
напереломі ХІ і ХІІ ст. русини (українці) і сnоріднені з ними
східні славяни дійшли до Спижу, сьогочасної західньої межі Лем

~>.івщини. Вони походили з оRолиці Бігару, 40 )
:нього південно-славянсьного населення

де останки нолиш

злялися

зі

східньо-славян

ськими племенами як один руський нарід. Німецький дослідник
історії Спижу Иоган Ліптак41 ) приймає поселення русинів там у
ХІІІ ст. МІж іншим пише він, Ща серед поселенців роду Горrеи
були такі, що походили з Руси, яRа тоді хвилево належала до
Угорщини, та поселилися головно на півночі і сході Спи.жу. Здо
гадно сталося це в 1205-1245 рр.; ноли угорсьR.і королі то самі
намагаЛися заволодіти Галичиною, то попирали чернигівсьR.ого
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hнязя Ростислава Михайловича. Останній, прогнаний з Галичини
раз на все Данилом Романовичем, був намісником свого тестя ко,
роля Белі lV в 1243-262 рр. на Закарпатті. Тоді був приплив
українського населення на Закарпаття з Галичини, Київщини й
Чернигівщи.ни. 42 ) Деякі оселі, заложені в Спижу на німецькому
праці в ХІІІ і XIV ст. були заселені згодом від третьої четвертини
.ХІІІ ст., починаючи по кінець XIV ст. українським населенням
завдяки т. зв. волоській колонізації. 43 )
Найбі-!_Іьший nриплив волоських, напів зіславянщених пастухів
із Семигороду на північно-карпатські землі був від другої половини
XIV ст. 44 ) Найстарші документи про волоське поселення в Мар
марощині виказують його на початки XIV ст. 4 ~) Ліптак устійнює,
що наприкінці XV ст. волоські поселенці, що стали згодом укра
їнцями, осіли на словацьких і німецьких місцях в Якобсаві. Відтак
у 1539 р. польський землевласник у Спижу Єронім Ласький про
гнав німецьких мешканців з Годермарку й поселив на їхнє місце
українців і волохів. 46 ) Від другої половини XIV ст. повстають
оселі на волоському праві в північній Лемківщині. Найстарший
збережений документ про волоське поселення в Галичині це
грамота князя Володислава Опольського Ладомирові Волошинові
на поселення Годле поле на північ від Лемківщини в 1377 рУ)
Село О дрехова в Сяніцькому повіті бу ло основане на волоському
праві в 1440 р.~ 8 ) Село Зиндранова в Ясельському повіті було
основане в кінці XV ст. 49 ) Основане в 1504 р. Устя Руське в Гор
1
лицькому повіті дістало волоське право в 1512 p.SC ) Мабуть від
кінця XV ст. існували лемківські оселі на захід від Попраду Явірки і Шляхтов а, які як "волоські'' є згадані в актах з 1581 р.
подібно як вище згадане Устя Руське. Проте не треба думати, що
ці "волоські" оселі заселяли все зайшлі прихожі волохи ,або укра
їнці з-за Карпат, бо в основаних на "волоському'' праві оселях по
селялися також дооколичні українці, як це було згадано вище при
оснуванні Криниці. 5 1 ) Дуже часто в польських актах "волоське
право" називається "руським".

З півдня здовж притоків Тиси приходили в Карпати русини
і зрущені волохи. Безпереривні війни в Угорщині проти турків і\
XVI-XVIII ст. сприяли заселенню Карпатів, тому що люди ради
безпеки свойого життя втікали у лісисті гори. Не тільки славяни,
але також мадяри шукали схоронища перед турками в Карпатах.
Після 1711 р. верталися ці мадяри назад на дунайську кітловину;
проте деякі з

них

залишалися

далі серед

славянеького

населення

і згодом словаччилися або українщилися. Але міжтим спричиняли
різні обставини зменшення населення в лемківських Карпатах: а
половині XVI ст. чума, що лютувала також наприкінці цього сто
ліття, відтак багато разів в XVII ст., головно в трьох перших де
сятиліттях, опісля в 1645 р. та вкінці в 1662-65 рр. Наприкінці
XVI ст. були напади і руйнування татарів, в XVII ст. напади
польських жовнірських відділів і рабівнпчих загонів, врешті пов
станчі війни угорських маrнатів проти цісаря та в зв'язку з ними
селянські "визвольні війни". Всі ці події зменшували осіле населен
ня і відстрашували його приплив. Щойно в другому десятиЛітті
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XVIII

ст. змінилися відносини в Лемківщині nід оглядом корисні

шого соціяльно го й госnодарського розвитку. 52 )

Хоч аж до 1772 р. була Лемківщина nоділена між Австрією
і Польщею, nроте надмір населення в nівнічній Лемківщині, що
належала до Польщі, відnливав у nівденну Лемківщину, nрина
лежну до Австрії. Поміж українським населенням обох боків Кар
nатів відбувалася nостійна виміна населення. Як уже вище було
згадано - до ХІІІ ст. збільшалося населення на nівдні в наслідок
nриnливу з північного сходу. Пізніше, від XIV до nоловини XVI
ст. nротискалося закарпатське українське населення, збільшене во-
лоським напливом, на північ. В другій половині XVI ст. почали
галицькі

лемки

знов

поселятися, серед

своїх

південних

земляків.

тому що вони не могли поселятися на північному Підкарпатті.
Одначе nеріод від 1649 до 1711 р. як це представляє історик
соцілльних і госnодарських відносин Карnатської У країни Олек
сандер Мицюк не сприяв напливові nоселенців з Галичини; то
му могли вони заселяти. лишень самітні гірські місця. Щойно nісля
закінчення війни "за свободу" nродовжувалося поселення. Напри
кінці XVIII ст. заселили українці (русини) територію, якої гра
ниці не змінилися від 1773 р. до nочатків ХХ ст. 53 ) З південної
Лемківщини (західнього Закарnаття) вийшли українські поселенці
до Юrославії. Вже в 1730 р. оснували емігранти з комітату Зем
nлин дві українські оселі в комітаті Бач-Бодроr: Руський Rере
стур і Коцур; від них поширилися nоселення в цім комітаті в по
чатках ХІХ ст. В останній четвертині ХІХ ст. nочали лемки емі
грувати до АмерИ'ки. 54 )
Відношення лемківського говору до української народньої мови
обговорили основно деякі українські мовознавці. 55 ) З них Іван Зі
линський

подав

огляд

дотогочасних дослідів

над

лемківським

го

nором. Відношення цього говору до словацької мови досліджували
не тільки українські 56 ) і словацькіs 7 ) мовознавці, але також нор
везький славіст Оляф Брох, 58 ) голлндський Н. ван Війк 59 ) та поль
ський З. Стібер. 60 ) Але останній пробував виказати без достаточ
ної підстави nольську мовну основу в західній Лемківщині. 61 )

Історія лемків у Словаччині є влучена у nище цитовані nраці
Петрова і Мицюка, що обговорюють ціле Закарnаття. Перегляд
новішої історичної і географічної літератури до південної Лемків
щини є в праці чеського дослідника Юрія Краля. 62 ) Про ті важ
ніші праці, що появилися після 1934 р., можна довідатися з наве
дених мною в цій nраці бібліографічних відсилачів. "Ілюстрована
історія Лемківщини" (Львів 19 Зб) Юліяна Тарновича відноситься
головно до галицької Лемківщини. Крім того мав автор цих ряд
ків під рукою працю д-ра Романа Райнфуса про лемків як соціо
логічну rрупу, написану з nоручення польської "Комісії для на
укових дослідів над східними областями". Одну машинописну ко
пію цієї розвідки: розділювало "довірочно" "Організаційне бюро
для наукових дослідів у східних воєвідствах" дня 3 травня 1937 р.
На загал старався Райнфус оnерти свої nогляди на основі на
укових дослідів. Иого погляди про лемківську національну прина
лежність різняться від загально принятої nольської думки, що лем-
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ки зукраїнщена частина поляків. Згідно з цією концепцією скла··
дена стаття ксьондза Чеслава Вайтиняка "Лемковщизна" була ві
діслана віцешефом департаменту загальному проводу в польсько
му військовому міністерстві підполковником Садовським "довіроч
но" міністерству внутрІшних справ дня 12 липня 1937. А далі ця
стаття бу ла надіслана: міністерству релігійних віроісповідань і
лубличної освіти, окружним корпусним командам у Кракові, Пере
мишлі і Львові, Військовому Інститутові для Науки і Освіти, дер
жавному урядові для фізичного виховання і військового приготу
вання, воєвідським урядам у Кракові і Львові, шюльним курато
рjям у Кракові і Львові. "Комісії наукових дослідІв східних зе
мель" у Варшаві, повітовим старостам у Новому Санчі, Горлицях,
Rоросні, Яслі, Сяноці і Ліську, шкільним інспекторам в Новому
Санчі, Горлицях, Яслі і Сяноці, 'Інститутові для дослідів націо
пальних питань", "Товариству для розвитку східних земель", "То
вариству приятелів Гуцульщини" і "Звйонзкові зєм rурскіх". Ад
ресати дають змогу нам пізнати, які польські чинники цікавилися

~їемками, щоб їх польщити.

Серед залишків актів ново-сандецького староства був машино
пис статті д-ра Л. Вінавського під наголовком "Крадіж душ". Цей
.машинопис вислав генеральний секретар "Інституту для дослідів
національних питань" Ст. РІ. Папроцький, що був також началь
ником бюра "Комісії для наукових дослідів східних земель", "до
вірочно" ново-сандецькому старості ЗО Rвітня 1937 р. Зміст цієї
статті порушує в загальному питання збільшення польського ри
мо-католицького

елементу

коштом

українського

греко-католиць

кого; там були згадані приклади з Лемківщини тільки частинно
в загальних статистичних даних римо-католицьких парохій в XIVXVIII ст. у Сяніцьких і Хирівських Карпатах, як також зіставлен
ня загальних статистичних даних щодо греко- і римо-католицьких

церковних відносин в українських округах Галичини в останньому
десятилітті XVIII ст. Очевидно, представлення відносин було тен
денційне на користь поляків.

Лемківськими проблемами займався також другий з'їзд поль
ських дослідників східних земель тогочасної польської републики.
що відбувся в Кракові, в днях ЗО і З1 жовтня 19З8 р. під фірмою
вище згаданої "Комісії наукових дослідів східних земель". Ця ко
місія надруRувала доповіді, що були виголошені на цьому з'їзді, 63 )
але ця публіRація була обмежена лишень для службового вжитку.
В першому рефераті "З дослідів над осадництвом Лемківщи
ни" приймає д-р Марія Добровольська чотири струї поселення, а
саме: 1. передісторична струя була інтензивна в неоліті; 2. і З.
раннє-історична струя в ХІ-ХІІІ ст. і пізніша в XIV ст. плили з
nівночі, з так званої малопольської височини і з надбережної об
ласті горішньої Висли; 4. остання волоська-руська струя поселення
з південного сходу наступила в XV -XVII ст. Спеціяльно дослі
джувала

авторка

---

як

вона

подає

---

джерела

до

поселення

в

області горішньоі Вислоки; вона старалася доказати, що первісне
населення Лемківщини бу ло польсьRе. В дійсності не тільки до-
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історичне населення, але також емігранти: із Сандомирщини в ХІІ~
ХІІІ ст. не були поляками. 114 )

При обговоренні поселення в XIV ст. перечить авторка сама
собі: спершу говорить вона цілком правильно про основування но~
вих міст і сіл на німецькому праві, що вже виказував д~р Курт
Люк. 6 :;) Отже поселення на німецькому праві повставали в наслі~
док припливу

німців

і тому не

можна

так,

як це

пише

авторка,

говорити про польське поселення в XIV ст. Обговорюючи волось~
ке поселення приписує Добровольська греко - RатолицьRій церкві
уRраїнщення здогадного нею польського первісного населення, але

не дає на це ніш,их доRазів. Тут слід вияснити, що лемRи в XV~
XVII ст. були православними і церковна унія була введена в пере~
миській дієцезії щойно в 1691 р. Неможливо є вірити, щоб уярм~
лена тоді поляками православна або греко~католицька церква мог~
ла українізувати здогадних поляків у маєтностях краківського ри~
мо~католицького

єписRопа.

В доповіді про румунсько ~ балRанські елементи в народній
нультурі "польсьRих" Карпатів 66 ) представив професор д~р Кази~
мир Добровольський загальні при.кмети народньої культури. Автор
устійнює сліди мандрівRи волоських пастухів здовж південних під~

ніж північних Карпатів у ХІІІ ст. На його думку

-

пришельці

славянщилися. зіткнувшись з уRраінською, словацьRою, чи з поль~

ською людністю, продовж XIV~XVII ст. Він уважає теперішні
округи пастуших громад за головні осередRи волосьRо~балкансьRих
впливів. У Лемківщині вказує він на село Остурню, як на такий
осередок. Замість тогочасного означення "волоський" уживає він
"румунсьRий", а замість східньо~славянсьRий або руський пише він
"ба;шанський", щоби заперечити. українсьRий елемент в північно~
східних Карпатах. Зате в околицях теперішних рільничих госпо~
дарств, в ЯRИХ плекається також домашню худобу, приймає До~
бровольський найслабший вплив цих елементів ( "румунсько~бал
канських") ; при тому вказує він на Лемківщині на околиці Дуклі
і Яслиськ.
У статті "Етнографія верховинців середних і східних Кар~
патів" зіставляє д~р Ян Фальковський внеліди етнографічних до~
слідів на Лемківщині, Бойківщині і Гуцульщині в 1934~38 рр. Що
до лемRів приймає він границі визначені Райнфусом.

Причинок Ромуальда Фальковського про антропологічну струк~
туру населення в ЛісьRому повіті "Структура антропольоrічна
людносьці повяту лecRiero" основується на помірі 603 українсьRих
і польських рекрутів, уроджених у 1915 р. в Ліському повіті. Про~
·re не можна 1915~го року, який був другим роком першої світовоі
війни, вважати за міродайного; від осени 1914 р. до весни 1915 р.
проходили туди різні жовніри. Тому що автор може виказати
тільки незначні расові різниці між українцями та поляками в цьо~

му повіті, що було вислідом обостороннього процесу асиміляції, ви~
сновує він, що під антропологічним оглядом немає ніяких різниць

між лемками та поляками. Але при тому не узгляднює він похо~
дження

тамошнього

польського

населення,

що

похсдило

частинно

із спольщених українців, частинно із мішаних українсько-польських
подружжів.

Вище вже згаданий дослідник "лемків як соціологічної групи"
Райнфус займається щераз питанням етнографічного засягу Лем
ківщини на сході. Він обстоює свій вище наведений погляд щодо
східньої границі лемків і вичисляє місцевости лемківська-бойків
ської перехідної полоси. З огляду на говірки зарахував проф. Зі
линсьRИЙ07) до цієї перехідної полоси села Далійову. Шкляри, Ко
ролик Волоський, Дошно, Посаду Вижну і Бороблик ШляхоцьRий.
Виводи Райнфуса виRазують лишень його відхилення до погляду
вище згаданого Добровольського, на думку якогоьз) лемRи по
винні бу ли повстати із змішання первісного польського населення
із зайшлими пастухами, підчас коли бойки повинні були повстати
13 змішання українців з таRими самими пастухати. Таке вияснення
нийшло з польсЬІ{ИХ тенденцій спольщити лемків.

Питанням лемківська - бойRівського розмежування займається
таRож проф. д-р Здзіслав Стібер у статті про українські говори
на. захід від Опору "Гвари рускє на захуд од Опору". Між іншим
звертає він увагу на те, що мешканці Сянок при джерелах Сяну,
хоч уживають бойківського говору, є називані лемками, тому що
говорять слово "лем" (тільRи, лиш, лишень). Тимто були труд
нощі при означенні лемRівсько-бойківського говіркового розмежу
вання.

Проф. д-р Боrдан Заборський розглядає розміщення насе
лення по мові і віроісповіданні в середній і східній частинах Кар
патів , отже в областях з українським населенням. З політичних
мотивів ділить Заборський українське греко-католицьке населення
на українців, русинів і поляків, хоч назва "русин" є тотожна з
назвою "українець". Польських греRо-католицьюІх селян, яких по
дає Заборський за польсьRою статистиRою, в дійсності не було.
Навіть ті греко-католицьRі селяни, що серед польського ри:Мо-ка
толицького населення над середнім ВислоRом уживали польсько·(
розговірної мови, вважали себе за українців. Лишень серед поль
ських державних урядовців можна бу ло знайти спольщених греко
І,атолицьких українців, що вважали себе поляками. Звичайно такі
сnольщені українці зміняли згодом своє греко-католицьке віроіспо

відання на римо-католицьRе. В актах колишнього польського ста
роства в Сяноці можна було знайти доказові матеріяли на те, як
польські уряди перетворювали греRо-Rатолицьких українців у по

ляків: Якщо якийсь український селянин хотів купити поле або
емігрувати за кордон, мусів він у своїм "особистім доводі" подати
себе за поляка. Характеристичне є те, що польські переписи на
селення з 1921 і 1931 рр. подавали як "польські" села з цілком
українським населенням, що задля своєї високої національної сві

домости були "пацифіковані" польськими військовими відділами в
1930 р. Відповідно до таких польських тенденцій бачимо на карті
Забореького означену як мішану лемківська-польську волость між
горішньою Вислокою та Ославою, підчас коли околиця Сянока
с. означена як волость з польською римо-католиць!'ою більшістю.
ТаRих фалшувань знаходиться у Забореького більше.
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Такі самі тенденції помітні також у д~ра Людвіка Г родзіц~
кого про структуру власности rрунтів

менших

землевласників

на

частинах середних і східних Карпатів, що входить у склад львів~
ського і станиславівського воєвідств (Структура посяданя rрунтуф
мнєйшей власносьці на ченсьці сьродкових і всходніх Карпат, вхо~
дзонцей в склад воєв. львовскєrо і станіславовскєrо). Він стара~
ється доказати, що римо~католицькі верховинці та греко~католиць~

ка шляхта займаються більше рільництвом, підчас коли греко~ка
толицькі селяни плекають радше худобу. В дійсності немає ніякої
основної

різниці

поміж

українськими

верховинцями

шляхоцького

чи нешляхоцького походження з погляду на їх господарства. Поль~
ські римо-католицькі поселенці є, як це сам Г родзіцкий подає, ма~
лою меншиною, що в наслідок парцеляції великої земельної влас~

ности дістали більше від українціn засівної площі; але з того не
можна нічого вненовувати про їх частіші рільничі господарства.

На загал майже всі польські праці про лемків є з малим ви~
J-Іятками тенденційні. Одним із тих винятків є реферат Райнфуса
про лемків як соціологічну групу.

З. Лемки як соціологічна трупа
Вже український етнограф Володимир Гнатюк 69 ) звернув ува~
гу на словаччення лемків ще в часі приналежности до Угорщини.
У своїх виводах вказав він на сnеціяльну свідомість мовно зісло~
1\аччених греко~ католицьких лемків. Поміж "русняками" та "ело~
вяками" були заключувані подружжя; не було поміж ними ніякої
національної ненависти. Хоч у говірці греко-католицьких "словя~
ків" є багато словацьких мовних впливів, все таки вони заявляють,
що вони говорять не "по~словацьки", тільки "по~словенськи". Такі
самі

докази

щодо

окремішности

греко~ католицьких

словяків,

як

перехідного племени між українцями та словаками виказують Гу~
ro Гассінrер 70 ) і Оттон Альбрехт Ісберт.7 1 ) Д~р Гассінrер підкрес~
лює "різницю поміж західними словаками в області р. Bar та
<.:хідними в області р. Тиси, що виказують вже сильну домішку
українських народних елементів і при тому більше східних форм
культури". Карпато~українські говори, а головно лемківський, тво~
рять перехід із східно~словацької до української мови. Тому як завважує Ісберт затираються етнографічні українсько-сло
вацькі межі; немає "виразної етнографічної границі, бо мирне про~
никання йде обосторонньо глибоко. Островами передістається ук~
раїнетво аж до горішнього й долішнього Спижу."
Інакше простягалася лемківс,ька границя з польського боку.
Різниця між лемківським говором та польською мовою є більша
ніж між лемківським та "словенським" перехідним говорами і сло
вацькою мовою. Більша є національна ненависть лемків до поля~
н.ів "ляхів" як вони звичайно називають своїх північно-за~
хідних сусідів. Мимо того старалися польські урядові чинники
спольщити лемків. Для тієї цілі були створені "Комітет для лем~
ківських справ" при краківському воєвідськім уряді і "Підкомітет
лемківських повітових старостів" під проводом ново~сандецького
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старости. Щоб їм улекшити доступ до лемкв, подбала "Комісія
для наукових дослідів східних земель" у Варшаві про розвідку
д~ра Романа Райн:фуса про "Лемн:ів як соціологічну групу". Один
примірник цієї розвідки мав автор цих рядків змогу знайти серед
залишок

актів

колишнього

ново~сандецького

староства

разом

із

письмом "Бюра Організації для наукових дослідів східних зе~
мель" з підписами Станіслава Иосифа Папрацького і секретаря
Володислава Фішера з датою 34 травня 1937 р. В цьому "довіроч~
ному" письмі було зазначено, що реферат Райнфуса оснований
на

теренових

дослідах

та

на думку

керівника

лемківської

групи

при дослідах східних земель проф. Юрія Смоленського ( Г еогра~
фічний Інститут у Кракові), під якого проводом Райнфус пере~
водив свої досліди, не слід уважати за остаточні внеліди цих до

слідів, бо етнографічні досліди серед лемків мали продовжуватися.
Так здержливо прийнятий реферат Райнфуса займається тіль~
RИ галицькими лемками. Райнфу: подає, що раніше вважано за
Лемківщипу простір між Сяном та Щавницею, підчас коли новіші
етнографічні і діялектологічні досліди ви,значували як східні межі
Лемківщини гірський хребет Великий Діл і Буковицю. На початку
моєї розвідки

зіставив я

думки

різних

дослідників,

між

ними

та~

кож і Райнфуса в краківському часописі ''Зємя"; вони не згоджу ...
ються в цілості, але в загальному при обговорюванні лемківської
nроблеми не залежить від незначних межівних відхилень. Під ет
нографічним оглядом уважає Райнфус лемків за групу різну від
українських сусідних верховинців у підкарпатських околицях. Віа
зазна чує, що назва "лемки", як також від неї виведена назва кли ...
на між Польщею та Словаччиною на захід від українських бойків
"Лемківщина" є відносно молоді; давніше називалися мешканці
сьогочасної Лемківщипи "руснаками" і так їх пазивало сусідне
польське і словацьке

населення.

"Звідки прийшла назва "лемки"? Це питання ставить автор
і сам відповідає так: "Очевидно, в цей спосіб не називали "руси а ...
кіn' 'словаки, що самі вживають слова "лем", ні поляки, яким русь
ка мова є взагалі так чужа, що вони не могли звертати уваги на

такі або інші говіркові питоменности. Отже прізвище "лемки" мог
ло повстати лишень десь на сході, де споріднені руснаки говорять

такою говіркою, в якій не приходить слово
дивує слухачів."
Такий

самий здогад висловив ще в

"лем", що очевидно

половині

мину л ого

сто ...

ліття Вінкентій Поль у свойому нарисі "Оком на північні збіччя
Карпатів", 72 ) де він завважує: "Про це верхсвинське племя низь
кого Бескиду знайшов я вже кілька завваг і здогадНІ етнографічні
дослідні праці, в яких вони є названі або сяноцькими верховинця
ми, або також "лемками" від говореного ними прислівпика "лем",
якого значінню відповідає прислівник: "тільки"; як звичайно в та ...
І\.ИХ дослідних працях є наведена особлива історія для лемків.
Одначе слід мені тут завважити, що саме серед тих сяноцьких
верховинців, або .- як хто хоче назвати їх .- лемків лежать три
села коло Ослави, недалеко від себе віддалені; мешканці одного

села говорять "лем", другого "нем", а третього

"леж"

(мабуть
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Поль перекрутив "лиш"), отже відповідно до ткх пркслівників
можна б звати їх "лемками", "немками" і "лежками"; поТім слід
бн було видумати історію "немків'' і "лежків".
З вище наведеного можна бачити, що вже в часах Поля якісь
статті натякали про лемків. Отже насувається питання. чи назва
"лемки" була видумана штучно, або чи це було місцеве прізвище
кількох сіл уведене до літератури?
Відповідь на це питання можна знайти в одному з найстарших
описів лемків; є ним цитована проф. Зілинським стаття А. І. То
ронського "Русини-лемки" в "Зорі Галицкій яко альбом на 1860
год", присвяченій митрополитові Григорієві Яхимовичеві. В цій
статті вияснює автор повстання назви "лемко" в такий спосіб:
"Прізвище лемків походить від слова "лем", яке вони вжи
вають в значінні руського "лише" або польського "але". Слово
"лем" є словацького походження і крім лемків не вживають його
жодні русини. Це слово разило вухо інших русинів, які мусілИ:
сміятися з нього, як вони внемівали дійсно лемків, і врешті тому,

хто виговорював це слово, давали прізвище: "дивись ось лемко".
Слово "лемко" означає русина, що не говорить чисто по-руськи.
Поміж собою не називають себе русини-лемки ніколи лемками,
тільки просто руснаками, і не всі з них знають те їхнє прізвище,

яке є лишень уживане іншими русинами."
Зіставляючи вище наведене разом, можемо прийняти, що наз
ва "лемки". вживана спершу властиво як прізвище, є народнього
українського походження і повстала десь у межівній област1 бой
J:івського і лемківського говорів.

Кілька інформацій для влекшення розв' язки цього питання по
дав Райнфусові вище згаданий польський мовознавець Здзіслав
Стібер. У 1935 р. досліджував Стібер говірки в східній межівній
області лемкіn і там в окрузі Сянока в селах: Тісна, Довжиця,
Лішня і Криве знайшов він місцеву назву "Лемки". З етнографіч
ного становища належать ці села до бойківської групи; але в та
мошній говірці помітив Стібер певні лемківські говіркові відтінки:
між ншим уживається досить часто слово "лем" в говірці тамош
ніх мешканців. Але це слово не ппдибується в говірці сусідніх сіл,
що лежать на північ від вище названих і близче до Балигороду.
На основі помічень Стібера пише Райнфус: "З цієї незначної міс
цевої назви, що відноситься до кількох "лемківщених" бойківських
сіл викували автори статтей

присвячених

сяноцьким

верховинцям

(гірнякам) термін, який згідно з дефініцією Торонського повинен
"означати русина, що говорить не чисто по-руськи"; в наслідок
того почато означати назвою "лемки" всіх західних "руснаків",
хоч вони різняться від тих "лемків" з бойківської межівної волост1
дуже під етнографічним і навіть діялектологічним оглядом. З ви
ще наведеної завваги Поля слдує, що назва "лемки" появилася
в літературі вже в першій половию попереднього століття". Спер
шу - на здогад Райнфуса - вживали П тільки ті автори, що пи
сали по-руськи. В польській літературі з'являється ця назва як
це подає Райнфус вперше у Поля ( 1851), пізніше у йосифа
Ж у л інського ( 18 77). Але тоді ще не вживали загально назви "лем-
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Rи:", бо в тому самому часі ділили проф. Иосиф Маєр і Ізидор
Коперміцьний північно-Rарпатсьних уRраїнців на: гуцулів, бойнів
і гірняRів Карпатів балтійсьRого сточища". В 1878 р. ділили ті
самі автори на основі поданих їм д-ром Едм. Краінсьним помічень
населення ЛісьRоrо повіту на "гірняRів" (мешканців гір) і "рівня
нів" ( мешRанців рівнини) . Вперше ужив Коперміцьний назви "лем
ки" в 1889 р .. ноли то він подав звідомлення про унраїнсьних вер
ховинців у Галичині в ХІІІ-ому томі "ЗбірниRа відомостей до нра.
є.вої антропології", виданого Польською Анадемією Наун у Кра
І~ові .

На думку Райнфуса з'явилися назви "лемно", ''Ле.м:нівщи
на", "лемRівсьRа мова" для населення на захід від річки Ослави
щойно значно пізніше, щойно перед першою світовою війною, коли
nід впливом суперечних політичних поглядів між українцями і ру.

софілами ("старо-русинами") почав кристалізуватися лемківський
сеnаратизм. Додамо, що цей селаратизм був підсичуваний саме
русофілами, що почали видавати газету "Лемко" в Новому Санчі.
Показове число цього "ЛемRа" розсилав своїм читачам моснво ..
фільський новонурсницьний тижневин у Львові "Голос Народа".
Райнфус пише, що за поверсальсьRої Польщі була назва "лемни"
найбільше популярною в Ново-сандецьно.м:у та Горлицьному пові
тах і заразом в середньо-лемRівсьRій області аж до гірсьного про.
смиRу Дунлі або річки Яселни. Чим далі на схід. тим рідша була
лемнівсьна самосвідомість; тан на принлад при річці Ославі в Ча~
шині, Куляшному й Суковатому заявляло населення, що назва
"лемни" йому чужа й недавно накинена. В Кальниці Долішній стрі.
нув Райнфус жінRу-анальфабетну, яної чоловіR був в Америці;
вона була цілном нормально умово розвинена й знала добре всі
місцеві відносини,

але не цінавилася

політичними

справами;

вона

заявила, що досі про лемнів вона нічого не чула. Вже в долині
Ослави, на принлад у Куляшному відповіли селяни на питання:
"Хто ви? ЯR називаєтеся?" подекуди "Бойки". Від річни Гочівна
(села Гічва, Новосіл ни, Загочевя, Жерниця Нижня і Вижня та
інші)

починаючи. вживають тільки начальмини громад. сільські
салтиси і вчителі назви "лемRи"; проте називається просте насе
лення

в

засад1

ооннами

та

заявляло,

що ця

назва

при

них

є

ста

ра. В селі Гільсьне (на південний схід від Творильна н.а Сяні) на
nитання: "Хто є лемки і де вони мешкають?" дістав Райнфус від
двох селян цілном натегоричпу відnовідь, що лемни живуть далено
І-Іа сході і носять червоні штани; з того можна заключати, що ці

селянські інформатори утотожнювали лемнів з гуцулами.
Райнфус стверджує. що назва "лемни", яну вживається в на
уковій літературі для означення етнографічної групи унраїнсьних
верховинців, що живуть на захід від Ослави, не має в мові самих
лемRів сталого і ясного поняття, ТЇЛЬRИ має радше політичний ха.

рантер. Отже часто поняття "лемно" лучать з поняттям "старо
русин" і тому були випадни, що політично севїдомлені мешRанці
села вважали себе частинно за лемків, частинно за уRраїнців; вони
говорили, що раніше не було ні лемнів. ні уRраїнців, тільки ли
шень "руснаRи". Автор цих ряднів мав змогу зустріти молодого
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лемRа з Гладишева, Горлицького повіту, що одружився з німкою,
і саме ця німRа протестувала, Rоли їі чоловіRа називали лемком;

вона заявляла, що ії чоловіR не лемRо, тільRи уRраінець. Сталося
це без сумніву в наслідоR того, що москвофільсьRі діячі потрапили
раніше від українсьRих впливати на лемків. Райнфус пише, що в
загальному потверджують розпити старих людей думки Торон
ського, С. У дзєліі 3 ) та інши.х дослідників, що раніше одинока за
гальна назва сьогочасних лемків у Ново-сандецьRому, Горлицько
му, ЯсельсьRому і Коросненському повітах була "руснаки".

Але назва "руснаки" не відокремлює лемків від сусідних їм
у~tраїнських племен бойків і долинян, тому що вона була виведена
із старо-української національної назви "русини". Тимто Райнфус
стверджує, що український нарід, який живе на захід від бойків
і загально є називаний лемками, не має в дійсності жодної спе-~

ціяльної національної назви, яка відділяла б його від інших укра
їнсьRих етнографічних груп. Проте ,. . . . , на його думку ,. . . . , недо
стача спецілльної національної назви для так званих "лемків" не
рішає цілком щодо їхньої етнографічної особливости та їх власної
самосвідомости. Цю думку висловив Райнфус, щоби задовольнити
керманичів польської асиміляційної акції серед лемків. Він пише
далі так: "Раніше, коли народня :культура зберігалася ще в своїй
цілій величині, вважали селяни на незначні марности в зміні ноші,

як також на поступування і вимову певних слів або звуків; з тієї
причини робили вони різницю між "своїми", тобто такими, що
так само вбиралися і так само говорили, та "чужими", які дещо
інакше вбирались і вживали в мові якісь чужі або певживані (нові)
слова. "Чужих" називана звичайно яRимось прізвищем."
Крім таких назв як "Королівщина" (королівські маєтности)
в Сяніцькому та "Біскупщина'' ( епископсью добра) в Ново-сан
децькому повітах, що пригадують колишній стан власти, зберіг
лося багато назв і прізвищ серед лемків. Ці назви і nрізвища озна
чають малі місцеві групи. Райнфус згадує як такі прізвища "вен
грини" або "венгринці", як називали мешканців сіл Лелюхів і
Дубне в Ново-сандецькому повіті при словацькій границі іхні су
сіди із сіл Бойкова, Ловорозник і інших. Це прізвище, виведене
з національної мадярської назви "венrри" (полонізм), було вжи
ване в тієї причини, що мешканці Лелюхова і Дубного були по
дібні ношею і говіркою до українців у Словаччині, що до 1918 р.
належали до Угорщини. Лемків в Ясельському повіті називали
їхні земляки із західної частини Горлицького і Ново-сандецького
повітів або "армилками", або "шк ріпками", або "торока рами", то
му що вони носили на рукавах і ковнірах їх довги.х плащів "чугів"
три білі смуги, звані "армилками"" або "шкріпками", а до того
частіше з френзлями "тороками". Так звані "торокарі" називали
своїх сусідів у ехідиШ частині Горлицького повіту і ще дещо далі
на схід "свіцаками", тому що останні обшивали Rовніри своїх пла
щів френзлями подібними до свічок. В межівній полосі поміж "то

ро карами" та "свіцаками" в околиці БоднарRи, Розділля і Фолюша
на південний захід від Ясла жили "цицаки" або "пупкарі", що
пришивали до Rовнірів своїх плащів замість френзлів білий вовня-
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ний шнурок з малими вузлами "цицками" або "пупками". Меш ...

н.анців Липни, Радоцини, Незнайової і кількох інших сіл на півдні
ГорлицЬкого і Ясельського повітів називали їхні сусіди "цибуша ...
рами" або "цибухами", тому що останні за пазухою своїх сорочок
носили люльки (цибухи). "Цибушарів" уважали їхні сусіди за
умовообмежених і затурканих, внемівали їх та оповідали про них
багато сміховинок. Мешканці східньої частини Горлицького повіту
називали своїх земляків з Тилича і Криниці "ванями", тому що
останні називали, навіть дорослих і старих людей здрібнілими іме
нами: на приклад. замість "Іван" кликали вони старого селянина
"Ваньо". До мешканців Бортного, Пантни і Гладишева прикла
дали їхні сусіди прізвище "барани" або "барни". Раніше лемків
з граничної полоси на півдні повітів Ясло, Коросно і Сянок нази
вали їхні земляки на ярмарках у Бардієві та інших містах словаць
ної Лемківщини "крайня ками".
Фальковський і Шашницький згадують у своїй праці про лем
ківська-бойківське пограниччя, цитованій вище, що селян із Репеді
називана "канями" або "сирянама", із Щавиого "кобиляниками"
та з Прелуків "ятінками"; останнє прізвище походила від тоrо, що
nрелучани говорили ··я ті" замість "я тобі". Мешканців Турю·І
ського називали їхні сусіди "цідильниками."; але в тамошній місце
вій говірці не називалося цідилом начиння для проціджування мо

лока, щоби воно було чисте, тільки цідилом називали жебрачий
мішок. Селян із Душатина називали "нанашками", тому що вони
кликалися поміж собою "нанашку''.
Вище наведею прізвища поодиноких лемківських місцевих
груп вказують частинно на говірков1 (вані, ятінкп), частинно на
ношеві литоменности

( торока рі,

свіцаки, пупкарі,

цицаки, цідиль

ники, цибушарі); прізвище "венrринці" містить у собі і говіркові
і ношеві питоменності.

Округи поширення поодиноких груп не були все цілком ви
разні. Іноді вони затиралися в наслідок зникнення ранішоі. народ
ньої культури; в деяких межових полосах вони зникали одні в дру

гих. Ті ··торокарі", що жили в південній Біскупщині, були нази
вані також "ванями".
Райнфус устійнює, що в останніх роках значіння малих місце

груп було незначне. Винятково можна було знайти іноді сліди
первісного групового відокремлення, що виявлялося в обосторон
ній відразі, насмішках і зневагах. Мешканці Бортного в Горлиць
кому повіті не вступали в подружі зв'язки з так званими "цибу
хами", тому що останніх уважали за "бортаків" (нерозумних).
Райнфус досліджував також, що лемки мають почуття своєї
племінної окремішности. Але з огляду на недостачу їх власної
племінної назви і взаїмних зв'язків поміж ними не міг він цього
докладно устійнити.

З вище наведених групових назв є деякі традиційними. Але
племінна назва "лемко" є нова і не має ніякої традиції серед на-

роду; вона є більше політична як етнографічна. На питання; "Хто
Би? Як ви себе називаєте?" відповідала більшість лемківських се
лян: "руснаки". Але це означення не причиняється до того, щоби.
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висвітлити питання розміру лемків як етнографічної групи. Треба

з лемківським селянином

як пише Райнфус

-

мову, питатися його про ношу, говірку,

вести довшу роз~

-

звичаї і т. п, і щойно в

цей спосіб можна спрямувати. його на відповідні щодо области
розширення його племінної групи як культурної цілості.

На мою

думІ{У це є доказом, що лемківські селяни знають тільки свою на

ціональну окремішність, а не nідокремлену від неї лемківську пле

мінну групу. при чому називають вони себе або "руснаками'', або

рисинами, або українцями. В кожному випадку трималися
руської ( УІ{раїнської) народности та ніяк не бажали бути
ківським народом", який їм старалися безуспішно накинути
ські уряди. Щодо інших вияснень слід замітити, що лемко
відав польському "панові" відповідно до його бажань.

лемки
"лем
поль~
відпо~

Які отже відомости одержав Райнфус від своїх лемківських
інформаторів? Він подає, що з одержаних ним відповідей виявля~
ються в загальних нарисах три поняття: 1. "наші"; 2. "чужі";
"цілком чужі". Поняття "наших" обхоплює групу найблизчих
сіл, зв'язаних із собою абсолютною культурною одністю. Серед

3.

"чужих" розрізняє лемко
тінки:

в

одному

мjсцевої групи,

-

так як подає Райнфус

випадку уважає лемко

л:кі

різняться від нього

за

чужих

тільки

в

два від

-

членів

сусідноі

незначних

пито

м:енностях; в другому випадку є різниці більші і лемко говорить,
що в якійсь околиці живе вже "цілком інший нарід''. Але Рай:нфус
не наводить жодних прикладів для ближчого вияснення поняття
якогось "цілком іншого народу''; тому на основі його виводів не
можна пізнати, під яким оглядом говорить якийсь лемко про якийсь

"цілком інший нарід", або в яких околицях цей здогадний "цілком
інший нарід" живе. Врешті признається Райнфус, що дуже часто
бу ли інформації якогось ним до розмови наклоненоrо лемка май
же безвартісні. Очевидно, лемко оповідав про питоменности своєї
племінної групи дуже часто те, що Райнфус йому підсував. (До
того лемко не вірив нікому чужому, зокрема полякам).

Райнфус приймає погляд РІосифа Обремського/ 4 ) що прикме
ти якоїсь етнічної групи лишень тоді виявляються,

групи стикаються безпосередне. Ті лемки, що до
дрували,

не

мали

можливости

стикатися

з

коли

1947

іншими

дві різні

р. не ман

украінськимv.

~тнічними групами. Лемківська селянська спільнота знала звичай~
но тільки найближчі сусідні села і місцевости, що лежали здовж
доріг, які вели до ярмаркових міст.

В часі своїх дослідних прогульок зустрічав Райнфус старих
лемківських

селян,

що

знали

лишень

з

оповідання

сусідні

села,

які лежали з другого боку гори і ліса. Відомий світ селянина в
західній Лемківщині обхоплював міста Новий Санч:, Грибів, Гор
лиці. Стару Любовню і Бардиїв. Мало мешканців середньої Лем~
ківщини знали Грибів, але більшість знала Горлиці. Змийгорор:
і Бардиїв. Східні лемки ходили до Сянока, Буківська і Яслиськ,
деякі також до Балигороду і Красноброду на південному склоні
Rарпатів.;., З вище наведеного слідує, що лемко з Ново~сандецького
повіту міг стрінути свого земляка з Горлицького повіту на ярмар
ку в Грибові, але до 1947 р. не мав жодного зв'язку з лемком з
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Коросненського або Сяніцького повіту, якщо не виїхав до Аме~
рики. Серед таких умавин преставлялося питання області розши~
рення "лемківсьної групи" досить неясно. Дуже часто, передусім
у середній Лемнівщині, було населення, що запитане про границі
його групи, подавало як межівну полосу Лемківщини. ті місцево~
сти, що лежали на периферіях йому особисто відомого простору.
В цей спосіб можна пояснити рухомість лемнівської східної гра~
пиці; П пересувалося все далі в напрямі річни Ослави в часі збли~
жування в цьому напрямі дослідниRа. В 1934 р. вназували меш~
нанці сіл Крива в Горлицьному і Rрампна в ЯсельсьRому повітах
( недалено джерел Ропи і Вислони) д~рові Лещицьному, що дослі~
джував Лемківщипу, на село Барвінок ЯR на лемнівсьну східню
границю; це село лежало в Rороснянсьному повіті на південь від
Дуклі. Але в селах Зипдрапова і Яслиська, на схід від Барзінну,
::;аявляли мешканці, що "цілком інші" люди живуть щойно у Ви
слону при джерелах річки тієї самої назви. Знавуж мешRанці Ви~
слоRа подавали Rоманьчу як східне межівне село. В Rоманьчі
сказали йому, що слід ще прилучити до Лемківщини всю долину
Ослави, тому що щойно в околиці Балигорода починалася Бой~
п.івщина.

Згідно з дослідами Райнфуса визначувано східню лемRівську
r·раницю через гірський хребет Великий Діл, що творить вододіл
поміж Ославою та Гочівкою. Населення по той і цей боки цієї
гори різнилося між собою під етнографічним оглядом, а саме на ...
родньою ношею, говіркою, а навіть частинно будівельним мистец~
твом. При Rожній нагоді підкреслювали обі сусідні групи їхні різ~
ни ці і взаїмну нехіть. Бойни називали лемків в діл ин і О слави "за~
ділянами", тобто таRі, що мешкають за (Великим) Ділом і смія
лися з їх фарбованої ноші ( заділяни вбираються як цигани) ; зате
називали лемни бойків "люхами" і ганили низький культурний
рівень їхніх сусідів.

За лемківську північну границю вважає Райнфус цілком пра~
nильно українсько~ польську мовну межу. Але на заході не вважає
він українців у чотирьох селах на захід nід Папраду ( Шляхтова,
Явірки, Чорна Вода і Біла Вода) за лемківські групи. Правда, ц~
унраїнсьRе населення було ближче до спиських лемків ніж до га~
ли.цьких, від яких було відмежоване гірськими хребтами; але воно,
подібно як і спиські українці, творило відтінки лемківської групи.

До

1919

р. були українці чотирах вище названих сіл у постій..

них і тісних зв'язках з їхніми земляками в Спижу. З галицькимИ:!
лемками зустрічалися вони тільки принагідно в ярмаркових містах)

з ними не мали вони також подружних зв'язків. З того висновує
Райнфус, що тяжко устійпити їх почуття приналежности до лем ...
ків. Тамошиї селяни йому мали говорити, що їм легше розуміти

поляка, ніж українців, що приходять зі сходу. Але з оповідання
бувшого директора українсько перемисьної rімназії Степана Ша~
ха, що був у Шляхтовій, знаємо що інше; тамошиї русини дуже

раділи, нали бачили "пана", що говорив по~руськи. Мешканці Яві~
рон говорили своєю "явірсьRою" говіркою, але були свідомі, що
їхня говірка не є чистою українською мовою. Проте думка Райн ...

117

фуса, що в них бу ла слаба свідомість приналежности до більшої
етнографічної чи мовної групи, є хибна. Українське населення в
українсько-польській граничній полосі є свідоме того, що його го
вірки не є чистою українською мовою і мають домішки з поль
ської, але воно є свідоме своєї приналежности до українського

(руського)

народу. В області ріки Долішнього Вислока вживала

греко-католицьке населення навіть розговірної польської мови, про

те воно називала себе українцями або русинами.

В найближчих лемківських селах nравобіч Паnраду мав сам
Райнфус нагоду nізнати свідомість національної єдности тамош
пього

населення

з

мешканцями

чотирах

вище

названих

західньо

лемківських сіл лівобіч Поnраду коло Щавниці. На його питання
n селах Зубрик, Милик, Вірхомля і інших, чи мешканці ШляхтовІ-І
належать до "їхніх" чи до "чужих", одержував він усе ту саму
відnовідь: "До наших, бо вони мають ту саму віру і ту саму мо
ву". Але ті лемки, що мешкали nравобіч Паnраду, nодавали в роз
мові з Райнфусом низку важливих різниць між ними та їхніми
земляками з околиці Щавниці. Рішуче заперечували вони nрина
лежність "венгринів" з Лелюхова і Дубного до лемківської груnи,
хоч різниці nоміж ними і тими були менші ніж різниці між ними
та мешканцями Шляхтови. Райнфус вияснює це явище як наслі
док рідких зв'язків поміж українцями nравобіч і лівобіч Поnраду.
Правобічні лемки не мали для своїх лівобічних земляків жодних
сnеціяльних прізвищ. З того висновує він цілком nравильно, що
на nериферіях української національної території розглядається
nитання "свій" чи "чужий·· серед тутешнього населення тільки з
національного становища (мова, віра), а не з огляду на nодібність
етнографічних nрикмет (ноша, говірка, звичаї).
Деякі лемки займалися різним мандрівним промислом: дро
тярі з Білої Води і Явірок, ложкарі з Новиці, смолярі з Лося,
дьохтярі з Білянки і продавці овець з Рихвалду. Ложкарі і смо
лярі ходили зі своїми. товарами - як подає Райнфус на північ
j захід, nідчас коли до лемківських Сяніцького, Ясельськоrо і Гор
лицького повітів приходили бідні nольські смолярі ( мазярі) з Коль
бушови. Деякі продавці мазі з Лося вели свою розnродаж nеред
другою світовою війною у Варшаві, Кракові і Люблині. Дротярі
із західніх лемкі-аських межівних сіл заходили аж до українських

округів Східньої Галичини. Інформації про розтяглість Лемків
щини на сході nодавали Р айнфусові дьохтярі і продавці овець.
Дьохтю вживали лемки і rуралі як лікарства. Тому зустрічав
Райнфус дьохтярів і в Сяніцькому повіті і в rуральських селах
на Підгаллі. З їхніх оnовідань довідався він, що вони дійшли аж
до околиць Балигороду і Ліська. Запитаний Райнфусом дьохтяр,
як далеко сягає Лемківщипа на сході, не міг спершу відnовісти.
На помічне питання Райнфуса: "Як далеко живуть руснаки, що
так само як ви говорять і вбираються? вказав він на околицю Ба
Jrигороду, де - на його думку - вже "інші люди" живуть. Старі
продавці овець із Рихвалду, що довго ходили щороку весною на
ярмарки до Лютовиськ, Турки, Сколя і інших бойківських міст,
уважали Тиляву і Яслиська за лемківські східні межівні місцево-
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сти. На їхню думку .- на схід від 3гаданих сіл живуть вже інші
люди, "яких колись називали бойками: але тепер лемками; чим
далі на схід, тим більші є різниці поміж лемками та бойками. Але
найбшьші різниці ставали помітні щойно за Ославою, головно ра
ніше, коли ще всі вбиралися по старомодньому."
На основі вище наведених інформацій приймає Райнфус дві
східні границі Лемківщини: одну простягає він через гірські хреб
ти Великий Діл і Буковицю; друга тягнулася на північ від Дук
лянського проемику в околиці Барвін ка, Тиляви і Яслиськ. Остан
ню не вважає Райнфус за дійсну границю лемківсЬІюї групи, тіль
ки за межівну лінію послідовно застосованого сталого лемківського
говіркового акценту, як також за граничну лінію певних відмінних

народів лемківської народньої ноші. Не зважаючи на ці різниці,
включає Райнфус населення на схід від Яслиськ до лемківськоі
групи, тому що вони самі уважали себе приналежними до цієї гру
пи. Своїх східних сусідів над притоками Сяну, Гочівкою і Солин
кою називали вони прізвищем "люхи··.
Щодо національної свідомости стверджує Райнфус правильно,
що кожний дорослий лемко вичуває свою національну приналеж

ність з цілком виразною доІUІадністю. В попередньому столітті
зблизили греко-католицькі парохи лемків до русофільства. В часі
nершої світової війни були лемки .- на думку Райнфуса .- без
вийнятків (правильніше: з малими вийнятками) москвофілами; як
nідсуває Райнфус .- по думці лемків були прикарпатські русини
частиною великого "русского" (російського) народу, що простя
І·ався від Татрів по Ураль. В дійсності, галицькі, а серед них і
лемківські москвофіли говорили про одність "русского" народу ві~
Балтійського моря і Татрів по Камчатку і Великий (Тихий) океан.
Після першої світової війни зміцнили молодші греко-католицькі
парохи, поміж якими деякі були в часі українсько-польської війни
в

1918-19

рр. українськими старшинами,

украінську

національну

свідомість серед лемків. Ухнім змаганням протиставилися спершу
старі лемківські селяни, що були консервативними приклонниками
старих національних "Русь", "русини", "руснаки", "руський". То
му

не

хотіли

вони

нjчого

чути

про

нову

національну

і

краєву

назви "українець" і "Україна" та вірили далі у свою національну
єдність із "руськими" (москалями), тому що "русский" так як
"руснак" виведений від "Русь". Але згодом почала лемківська мо
лодь схилятися до української національної ідеї, освяченої свіжою

боротьбою за волю народу проти від давна зненавиджених лем

ками поляків-ляхів. Завдяки життєвій силі молодих лемків збіль
шалися українські впливи в Лемківщині з дня на день.
Р айнфус не переводив дослідів щодо кількості українців і мо
сквофілів у Лемківщині. Він пише тільки загально, що в часі його
дослідів переважали москвофільські погляди ще в західній і се
редній Лемківщині; але і там були села, в яких більшість населення
називала себе українцями.

Відношення лемків до поляRі'В бу ло неприхильне без огляду
на їх українську чи москвофільську орієнтацію. Різниця між укра

їнцями та москвофілами під цим оглядом лежала в тому, що укра-
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інці виявляли більше явно свою нехіть до поляків, підчас коли
москвофіли ховали свої почування частіше під заявами нещирої
державної льояльности.

Свої виводи зіставляє Райнфус у трьох точках:

1. Назва "лемки" походить від народу; спершу означала вона
кілька сіл, що лежали в бойківській західній граничній полосі;
nізніше поширилася вона на цілу карпатську область на захід від
Сяну заселену русинами (українцями). В тутешній народній мові
не означає ця назва жодної національної групи з цілком докладно

означеними етнографічними прикметами, тільки має вона радше
політичне значіння.

2.
не

У країнські верховинці, що сусідують на сході з бойками,

мають

жодної

національної

назви;

мимо

того

вони

творять

окрему групу. До цієї групи почуваються приналежними всt ру
сини (українці) між Попрадом та гірськими хребтами Буковиц>І
і Великий Діл, за вийнятком незначної групи "венrринів" на пів
день від Мишини. Але твердження Райнфуса, що лемки не мають
ишдної національної назви, суперечить дійсності та його вище на

веденим натякам про те, що лемки називали себе руснаками, ру
синами і українцями; також уважали вони за своїх мешканців чо

тирох українських сіл за Попрадом.
3. Під національним оглядом уважають себе лемки або за
русинів, що в своїй самосвідомості є частиною "русского" (росій
ського) народу. або за українців, що підкреслюють свою повну
відокремленість від усього російського (московського) .

4.

Польські асиміляційні змагання серед лемків

Польонізаційні діяння польських чинників на українську за
хідну граничну полосу, та між тим і на Лемківщипу, сягають ча
сів Болеслава Хороброго, Іюли то він почав польонізувати і латин
щити населення вислян над горішньою Вислою. Коли в половині
XIV ст. заняв Казимир Великий Галичину. залишки колишнього
вислянсЬІ{ОГО

і

хорватського

населення

східнього

греко

-

славян

еького обряду в Люблинщині і Карпатах об' єдналися з одновір
ними русинами в Галичині і Холмщині. Казимир насаджував у
Галичині німецьких колоністів, що згодом польщилися. ЗавдЯки
спольщенню німецьких колоністів в області долішнього Вислока
зблизилася польська етнографічна границя в XVII ст. до серед
нього Сяну. 75 ) Але в Карпатах залишився майже ненарушеним
український лемківський клин аж до нашого століття. Це не по
добалося полякам, коли настала поверсальська Польща головно
тому,

що

по

польським

політичним

і

економічним

плянам

мала

Лемківщипа творити підставу в Карпатах для плянованої поля
ками Центральнеі Промислової Округи. 76 )
Плянове діяння поляків у напрямі вивародовлення лемків по ..
чалсея в 1933 р. На основі теки поміж актами ново-сандецького
староства "Справи відносно Лемківщини" можна вважати ново

сандецького повітового старосту д-ра Мацєя Лаха 77 ) за керівника
цієї акції. Згадана тека обіймала такі акти: 1. Листування відно··
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сно Rонференцій і протоколи воєвідського Rомітету для справ Лем
Rівщини та "підRомітету для лемківсьRих проблем". 2. Протоколи
засідань вище згаданого воєвідського комітету. 3. Протоколи ви
ще названого підRомітету. 4. Пресові звіти. 5. Документи щодо
діяльности 1\ЮСRво- і польоно-фільсьRоЇ лемківсьRоЇ партії "ЛемRо

Союз". б. Монографія Лемківщини. 7. Документи щодо таR званої
"Греко-Rатолицької АпостольсьRоЇ Адміністратури Лемківщини''.
8. Економічні справи ЛемRівщини. 9. Справи доріг у ЛемRівщині.
1О. ЦерRовні справи, головно щодо римо - католицьRого Rостела.
11. Освітні справи. 12. Різне. На основі цих матеріялів, дуже цін
них для

дослідів

турного життя в

лемRівсьRого політичного,

1933-39

економічного

і

куль

рр. можна висвітлити польські змагання

до вивародовлення лемків.

Перша конференція щодо лемківського питання відбулася дня
травня 1933 р. в приміщенні ново-сандецького староства. При
явними були повітові старости, шкільні інспектори та інструRтори
із західньої Лемківщини, що належала до краківського воєвідства.
Засідання отворив делегат воєвідського уряду радниR інж. Иосиф
Гіршберr. а проводив ним Лах. Останній та інші старости допо
Бідали про організаційний стан лемRів. З їхніх доповідей виходило,
що лемRи на 95% були льояльні і прихильні польсьRій державі і
народові. Лемки вважали себе ніби за відокремлену частину руси.
пів. Лишень уRраїнсьRі народні діячі, головно греRо-RатолицьRі па

31

рохи

і

народні

вчителі

впоювали

в

них

українську

національну

свідомість. ЛемRівсьRа політична організація "Лемко.-Союз" була
під впливом частинно галицьRоЇ мосRвофільсьRоЇ партії "PycRa Се.
лянсRа Організація", частинно більше польонофільської ніж мос.
квофільської партії "PycRa Аграрна Організація". В дійсності тіль
ки Rерманичі "Лемко-Союзу" були польонофілами: маси лемRів
ського селянства бу ли настроєні проти поляків.
Мовбито в імени лемків висловив Лах таRі бажання: 1. вве
дення лємківсьRого говору до шкіл для навчання, 2. основування
лемІ-\.івських

освітних

і

спортових

товариств

з

власними

керівни

ми органами, незалежними ні від українських ні від мосRвофіль
ських львівських централь,

3.

видавання часопису в лемківському

говорі і тимчасом хвилеве запренумерування часопису "Лемко" з
Клівленду. Огайо, ЗДА, 4. основування лемківських читалень і
знесення досі існуючих українських читалень Тавариства "Про
світа" та мосRвофільсьRих "Общества ім. М. КачRовского" в Лем.
ківщині, 5. Затруднення лемн.івсьRих учителів у народних школах
замість українців, та б. під церковним оглядом увезалежнення лем

г..ів від юрисдиRції греко-католицького єпископа в Перемишлі.
Михайло Качиовсьиий ( 1802-1872), .син греко-Rатолицьиого
пароха в Дубні Rоло ЛежайсьRа і судовий радниR у Самборі, був
від половини ХІХ ст. меценатом галицьRої таR уRраїнсьиої наро
довецьRоЇ, ЯR і мосRвофільсьRої літератури. Він ненавидів поляків,
але попри те вважав, що хіба треба бути ворогом власного народу,
щоби стреміти до Росії, де наш ·нарід був у неволі. Задля попу
лярности його імени і записаних ним на розвитоR галицьиої літе-
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ратури фондів назвав мосRвофільський діяч свящ. Іван Наумович
основане після смерти КачRовського в 1873 р. "Общество", кон
куренційне до основаної в 1868 р. "Просвіти".

,

На основі доносів і заяв членів "Р.С.О." (РусRо-ї СелянсRо-ї
Організаці-ї) та "ЛемRо-Союз-у" і довірочного листування між
польськими державними представниRами та Rерманичами ЛемRо~

Союза адвоRатом д-ром Орестом Гнатитаком і вчителем Ме
·rодієм ТрохановсьRим, - що були серед документів ново-сандець
кого горлицького і сяноцького староств. можна представити справ

жні бажання лемківських москвофілів. Вони згоджувалися з поль
ськими щодо усунення українських національних впливів з Лем
ківщини. Але замість української національної свідомости споді
валися москвофіли продовжувати впоювання в лемRів, що існує
один "руссRій'' народ від Татрів по Тихий 0Rеан. підчас Rоли по
ЛЯRИ мали свої пляни спольщення лемRів. З пізніших заяв лемRів
ських мосRвофілів проти заступлення лемківсьRого говору поль
ською мовою в народних школах можна (вносити) висновувати. що
вони завелися в своїх надіях з 1933 р. Вони не знали цілком про
те. що їх польсьRий меценат Лах хотів уже на нонференції 31
травня 1933 р. знести не лишень уRраїнські Rооперативи, това
риства, читальні і спортові організації, але також і москвофіль
ські. при тому гейби в їх імени. Щодо лемRівсьRоЇ преси читаємо
у звіті із засідання: "Щодо питання видавання часопису в Лем~
ківщині завважує Rонференція, що глибоко відчувається недоста
чу часопису в лемківсьRому говорі. З огляду на брак фондів є те
nер незвичайно тяжRо видавати тижневик або двотижневиR у лем
ківсьRому говорі. З тієї причини вважає конференція за вказаний
дозвіл на поштовий дебіт часопису "ЛемRо", що появляється n
Клівленді в Зєдинених Державах АмериRи, Rоли його редакція
зложить відповідну заяву. Цей часопис є писаний лемківським го
nором і б'є українців."
Протиукраїнський напрям ЦІЄІ газети, що появлялася в січні
і лютому 1928 р. в Ню Иорку, потім у Філядельфії. в 19301935 рр. в Клівленді та врешті від початку 1936 р. знов у Ню
ИорRу, спалукаn спершу ново-сандецького старосту замкнути одно
око при перегляді совєтофільсьRих і комуністичних статтей. Але
згодом прийшов він до притомности таR, що американський "Лем
ко·· ніколи не дістав вільного поштового дебіту в поверсальській
Польщі. Від його появи в 1928 р. посилали його американські лем~
кп в ковертах своїм замлякам у Лемківщині. Такі посилки часто
були конфісковані поліцистами. як це виникає з актів. Погляди
американсьRоrо "Лемка" паборювана спеціяльно в українській пре
сі. Щоб українську національну свідомість легше впоїти в лемків.

nочав заходом Комісії Допомоги Зах. Земель у Львові появлятися
від початRу 1934 р. український двотижневик "Наш Лемко". час~
тинно лемківським говором за редаRцією молодих лемків: Юліяна
Тарновича, Петра СмереRанича та Михайла Дудри. Цей часопис
протиставився не тільки поширенню совєто-москвофільства і ко
мунізму. але також винародвленню лемків на польсьRу користь.
Тому поява цього часопису загрожувала польським асиміляційним
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плянам. Це спонукало польські уряди, а головно референта від
лемківських справ Лаха, що негайно nодбав про польський часо~
пис у лемківському говорі. Від лютого 1934 р. почав появлятися
в Криниці часопис "Лемко" за редакцією москвофільського вчи
теля Методія Трохановського, спершу як двотижневик, а від черв~
ня 1934 р. як тижневик, субвенціонований польськими урядовими
чинниками.

Криницький "Лемко" був від початків своєї появи аж до їі
кінця економічно нерентовним підприємством. У же в першому пів~
річчі свойого існування проковтнув "Лемко" 3600 злотих чистої
польської державної субвенції. Крім того ВІіСилано цю рептильку
безплатно на адреси різних лемків; громадсью уряди були зобо
вязані П передплачувати; Трохановський не потребував журитися
грішми, бо це був ресорт ново~сандецького повітового старости,
якого лист до шефа Rраківського воєвідства виділу публичної без~
пеки, з дня 12 липня 1934 р. виєднав негайну дальшу субвенцію
для ··Лемка" у висоті 800 злотих. Крім того шеф цього уряду
мгр. Малашинський взяв на цей уряд справу змісту і коштів ви
дання ( 3000 злотих) лемківського календаря на 1935 рік.

Із звіту Трохановеького з 15 грудня 1934 р. довідуємося, що
"Лемко" був спершу друкований в 5000 примірниках, але згодом
у наслідок численних зворотів був наклад знижений до 2700 при~
мірників. Видавничі кошти в другій половині 1934 р. проковтнули
5500 злотих, підчас Іюли з річної передплати прийшло тільки 519
злотих і 20 rpomiв. У першому півріччі 1935 виносили видавничі
кошти 5551 злотий, в другому .- 5850.75 злотих, зате приплив з
nередплати виносив тільки 256 злотих продовж цілого року. Ви~
.давничі кошти календарів на рр. 1935 і 1936 виносили 8029 зло
тих. Субвенції для календаря були: 1500 злотих з краківського
воєвідського уряду, 1498 злотих з військового міністерства, по 200
злотих з сяноцького і ново~сандецького повітових виділів, по 150
злотих з ясельського і горлицького повітов их виділів, та по 1ОО
злотих з коросненського і ліського повітових видішв. Про зміст
лемківського календаря рішала не редакція "Лемка", тільки ново~
сандецький

староста,

краківський

воєвідський

уряд,

військове

мі~

ністерство та бюро для народностевої політики при президії ради
міністрів. Видавничі кошти календаря на 1937 р. виносили 3.755.03
злотих, на 1938 рік .- 3.507.31 злотий. Заряд краківського соці~
яльно-політичного воєвідського виділу (раніша назва для публич
ної безпеки) просив військове міНІстерство про субвенцію з 3.000
злотих, але одержав лишень 1.600 злотих. У наслідок частих де~
фіцитів, як також супроти сумнівного впливу на лемків постано~
вили польські державні меценати припинити видавання "Лемка"
Сталося це з початком травня 1939 р. Крім того не відповідав
зміст часопису все польським асиміляційним тенденціям, хоч Тро~
хановський був цілком потульним своїм хлібодавцям; проте часом
умістив він у своїй рептильці назву "Галицка Русь". що .- по йо
го думці .- обхоплювала і Лемківщипу. Також пригадка терпінь
москвофілів запідозрених австрійсько~ польськими галицькими уря

дами в початках першої світової війни не подобалася полякам, бо
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й поляки були тоді донощиками на русинів як на москвофілів, а
"Рім того під польською окупацією бу ло лемківським селянам ще
гjр,ше.

Автім уважали польські державні уряди в

1939 р. за відпо

відне цілком явно перевести польщення лемків. Новий (від жовтня

J 938 р.) ново-сандецький староста мrр. Кароль Адамський мав
намір видавати "Лемка" в польській мові. Але кран.івський nоєвід
ський уряд був іншої думки. В свойому листі з 18 березня 1939 р.
писав він між іншим: "Дальше видавання листка ''Лемко", тільки
в зміненій формі, було б недоцільне, тому що ця газета, подібно
як дотеперішній "Лемко" в лемківському говорі, була б непо
пулярна." Згідно з рішенням краківського воєвідського уряду з
28 квітня 1939 р. повинен був появлятися лемківський додаток
до польського часопису "Г лос Подгаля". Але цей плян не здій
снився аж до другої світової війни.

Але в міжчасі вдалося польському урядові виєднати в рим
сІlкого Папи вилучення лемків з-під юрисдикції греко-католиць
~ого Єпископа в Перемишлі. Причинилися до того москвофільські
діячі, що з одного боку пропагували серед лемків правоелавіє як
правдиву і первісну руську віру, а з другого боку робили заходи
в польських урядових кругах і папеького нунція у Варшаві, щоб
оснувати окреме лемRівське єпископство. Особливо від 1932 р. по
ширювалося правоелавіє з деякими успіхами в Лемківщині так, що
синод православних єпископів у Польщі домагався від польського
уряду побільшення православних етатових парохій в цій області.
Про це довірочно повідомляв краківський воєвідський уряд ново ...
сандецького старосту 6 травня 1932 р. Попри те користаючи з по ...
буту папеького нунція Мармаджі в лемківській купелевій місце
вості Криниці в серпні 1933 р. вручила делегація лемківських
москвофілів йому прохання, в якому мовбито лемківське населен ...
ня

заявляло,

що

воно

не хоче признавати

за

свойого

зверхника

перемиського Єпископа Иосафата Коциловського, тому що він ,. . . . ,
як це подавав поліційний звіт з 7 серпня 1933 р. ново-сандец11кому
старості ,. . . . , розбиває греко ... католицьке віроісповідання і змагає до
православія; цим його змаганням протиставиться тутешнє населен
ня

і

просить

нунція

оснувати

окреме

лемківське

єпископство

з

осідком у купелевій місцевості Криниця." Цей поліційний звіт є
недокладний, тому що лемківські москвофіли не закидали греко
католицькому

перемиському

єпископові

жодної

прихильности

до

православія, тільки надавання лемківських парохій таким парохам,
що впоювали в тутешнє населення українську національну свідо . .

мі~ть. На думку москвофілів

,. . . . ,

українства

лемків

спричинила

серед

саме ця діяльність парохів для
їм

відступлення

від

греко.

:католицької церкви і приєднання до православія. В дійсності по
ширювалося правоелавіє по більшій часті в тих парохіях, в яких
діяли греко... католицькі парохи з москвофільськими поглядами. Но
во ... сандецьRий староста сприяв москвофільським заходам у справі
оснування окремого лемківського єпископства або вікаріяту і в
свойому "тайному" листі з 20 жовтня 1933 р. до краківського воє . .
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води писав, що таке відокремлення лемків

від

перемиського

єпи

скопства буде корисне для спольщення лемків.
І справді відокремлення лемків від духовних впливів галиць
кої греко-католицької Єрархії, що йшла по лінії ух,раїнських на
ціональних змагань, було корисне для польщення лемків. Тому
діяла

також

польська

дипломатія

у

ВатикаНІ

в

цьому

напрямі.

В наслідок того видала римська Rою реrація для Східньоі Церкви
дня 1О лютого 1934 р. декрет про відокремлення так званої "А по
<. тольської Адміністратури Лемківщини". Спеціяльна конвенція по
~!іж Ватиканом та Псльщею, важлива до 1944 р., означувала ян:
областr) цієї адміністратури девять південно-західних деканатів
Перемиського Єпископства: Сянік, Буківсько, Романів, Динів, Rо
росно, Дукля, Горлиці, Грибів і l\1ушина з 121 парохіями. Єпи
скопська юрисдикція в цій області не повинна належати до Пере
миського Єпископа, тільки "апостольському адміністраторові" з
"юрісдікціо квазі епіскопаліс", номінованому Папою в порозумінні
з польським урядом. Иого і трьох членів його каn ту ли повинна
сплачуnати польсьп:а державна скарбниця.
Вище згаданий декрет римсьн:ої конrреrацї визначив спершу
на "апостольського адміністратора" Лемківщини о. д-ра Николая
На горянського, військового капеляна для греко-католицьких воя·
ків у польській армії. Але Нагорянський, хоч був русофілом і в
польській військовій службі, не хотів прийняти цього становища.
Майже пройшов один рік до часу, коли римська східня конrреrа
ція визначила іншого "апостольського адміністратора" в особі лем
на о. д-ра Василія Масцюха/ 8 ) На його осідок було призначене
купелеве місточко Романів - Живець.

Дотогочасний сільський парох у повіті Рудки о. Масцюх прий
І-ІЯВ надане йому достоїнство. Але вже в початках 1936 р. ( 22 січ
ня) був з нього невдоволений ново-сандецький староста Л ах, що
писав до шефа краківського соціяльно- політичного воєвідського
виділу мrр-а Андрея Волянєцького таке: "Номінація священика
д-ра Василія Масцюха не принесла жодних бажаних наслідків;
навпаки викликала вона саме неrативні висліди. Свящ. д-р Мас
цюх

завів усі

сподівання

і

його

апостольська

місія

виявилася

n

іrнорація і пародії. Особисті похибки свящ. д-ра Масцюха стали
нині в цілій Лемківщині приповідками і наслідки його необрахо
ваного діяння приносять шкоду церкві,

державі і

населенню, яке

довірено його опіці. Кожний крок свящ. д-ра Масцюха є обрахо
ваний на матеріяльну користь; усе те, що цей чоловік думає, го

ворить і діє, виходить з точки зору його грошевого зиску."
На загал діяв Масцюх відповідно до вказівок польських уря
дів. На домагання ново-торзького повітового старости перенk він

пароха Баниці к. Грибова, о. Григорія Новосада на іншу нужден-
нішу парохію/ 9 )

Але протиставився він

всемогучому покровите

леві польської акції в Лемківщині Лахові щодо перенесення пароха
Злоцького о. Івана Rачмара, що заслужився дуже в освідомлю
ванні лемків в унраїнському національному дусі. Це відношення
Масцюха до Rачмара викликало розчарування

ним

не тільки в

польських урядах, але також серед москвофілів. На тому полягала
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без сумніву також головна причина для вище наведеного обвину ...
ва чення "апостольського адміністратора" ново ... сандецЬІшм старо...
стою.

Скоро nісля цього осуду nомер о. Масцюх загадочною емер ...
тю. Москвофільські і заразом польонофільські лідери "Лемко ...
Союзу" звернулися до польського примаса кардинала Гльонда з
nроханням, щоби жодного українця не визначено його наслідни~
ком. Також ново ... сандецький староста Лах писав до шефа кра~
ківського соціяльно-політичного
1936) і до воєводи (19 травня

воєвідського уряду
( 15 квітня
та видвигнуn своє застере

1936)

ження проти номінації професора станиславівської греко-католиць
RОЇ духовної семинарії о. д-ра Якова Медвецького, якого він ува
жав за українця. В дійсності був Медвецький русофілом і навіть
польонофілом. Наприкінці 1936 р. признано його за "апостоль.~
ського адміністратора" завдяки його політичним поглядам і скоро
навіть Лах був дуже вдаволений його діяльністю. В свойому "тай
ному" листі до краківського воєводи з 14 листопада 1937 р. про
понував ново-сандецький староста, щоби польський уряд робив
заходи в Папи в справі єпископського достаінства для Медвець
кого. Соціяльно-політичний заряд (тобто для лубличної безпеки)
краківського воєвідського уряду приділив тайного поліциста "апо
стольському адміністраторові" для його охорони перед здогадним
атентатом з боку українських націоналістів.
Проте не зважаючи на різні шикани польських урядів і ціл
ІІОвитої їм поту льности "апостольського адміністратора" зберегла
греко-католицька церква на Лемківщині всі свої українські при
кмети. Поляки могли жити надією, що матимуть у майбутньому
сприятливіші обставини польщення, бо "апостольський адміністра
тор" посилав кандидатів до священичого стану на науку не до
Перемишля, тільки до Кракова, де вони мусіли вчитися теології
н римо-католицькій духовній "ченстоховській" семинарії. Крім
"апостольського адміністратора'' інтересувалися вихованням цих
майбутніх лемківських священиків ново ... сандецький староста, кра ...
ківський

і

львівський

воєводи

та

командант

окружного

корпусу

в Кракові. Згодом рішили ці чинники, що для польщення лемків
ських духовних семінаристів є за велика небезпека в Кракові з
огляду на їхній можливий звязок з українськими університетськи~

ми студентами. Тимто розвивав краківський воєвода літом
плян перенести лемківських

духовних

семінаристів

1938

р.

до римо-като-~

лицької духовної семинарії в Тарнові, де не було жодного укра
їнського

елементу.

Всі греко-католицькі священики, навіть ті, що були русофіль . .
ських переконань, протиставилися польщенню їхньої церкви, про ...
повідям і навчанню релігії в народних школах польською мовою,

підчас коли православні священики були під цим оглядом послуш ...
ні польським державним урядам, святкували польські національні

і державні свята та поступали в своїй лубличній діяльності згідно
із вказівками польської урядової партії, спершу так званого "Без ...
партійного БльОJ~у Співпраці з Урядом''
(Безпартийни Бльок
Вспулпраци в Ржондем", в скороченні "ББВР"), потім так зва-
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ного "Обоз-у Зєдноченя Народовеrо" (в скороченні "Озон"). То
му підпнрали польські уряди поширення православія серед лемків;

nони робили перепони, коли лемківські селяни хотіли вернутися
до греко-католицької церкви, та, що не подавалися польщенню.

Rрім того старалися польські уряди зміцнити римо-католиць
кий костел на Лемківщині. Вони закладали костели і каплиці на~
віть у селах, в яких кількість римо-католиків не доходила до де

сяти душ. З актів сяніцького староства довідуємося, що кожний
греко-1~атолицький українець без зміни свого віроісповідання не
міг купити землі при парцеляції великої земельної посілости. Тим
селянам,

що

виїздили

за

кордон

на

уряди в їхніх "доводах особистих"
на польську,

сезонову

працю,

(легітимаціях)

а деколи навіть віроісповідання на

змінювали

національність

римо-католицьке.

Від 1933 р. був лемківський говір увередний у лемківських
народних школах як навчальна мова замість української. З цього
приводу раділи москвофіли, але в 1937 р. вони розчарувалися,
:коли докладніше пізнали польські наміри супроти них. Введення
лемківського

говору

і

усунення

українських

учителів

з

лемків

ських народних шкіл бу ло тільки приготуванням до спольщення
цих шкіл, що наступило в 1937 р. Проти цього спольщення про
тестували тоді не тітки українці, але й русофіли, одначе без
успішно аж до упадку Польщі у вересні 1939 р.
Також усі українські кооперативи і просвітні товариства в
:'\ахідній Лемківщині, що належала до краківського воєвідства, та
були підпорядковані українським централям у Львові, були зне
сені від 1933 р. Остання філія "Просвіти" в Новому Санчі була
вже поза межами етнографічної Лемківщини. Зате хвилево дозво
лено на діяльність москвофільських кооператив і читалень "Об
щества ім. М. Качковського", хоч думку про їх замкнення висло
вив Лах уже на конференції дня 31 травня 1933 р. Але він при
знавав, що хвилево повинні москвофіли ще діяти до часу, коли
польські

уряди

викорінять

серед

лемків

українську

національну

свідомість. Серед таких обставин почали українські національні
діячі діяти успішно в читальнях "Общества ім. М. Качковського''.
З цього приводу писалося в старостинських і поліційних звітах
між іншим таке: "Організація Українських Націоналістів (ОУН)
опанувала читальні "Общества ім. М. Rачковського".

ДОДАТОК: Щоб не ширилося баламутство.
Польський дослідник Лемківщини, чи це був Рейнфус, чи
Фальковський аж ніяк не могли багато довідатися від місцевого
населення на Лемківщині, бо лемко дуже добре знав .- хто ці
польські пани та яка їх ціль наукових дослідів. Отже всякі позна
чування, вимірювання меж Лемківщини тими вченими, не мають
жодної вартости. Правду про Лемківщипу міг і може знати лише
той, що народився з лемківської крови, жив з своїм народом і пра

цював для цього народу. Поляки направо й наліво нищили від
довгих століть Лемківщипу .- отже смішно й подумати, щоб на
раз лемко повірив у їхню щирість і розкрив своє серце.

Ще до:зго до появи першого українського національного часо-
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rшсу для Лемківщини "Наш ЛемJ:ю" працювали усильно у Львові
три сини Лемківщини ,. . . . , на жаль над освідомленням спершу укра..
їнської громадськості ,. . . . , що за Сяном і Вислоком теж живуть укра..
їнські

люди,

тверді,

завзяті,

невгнуті,

сильні

душею

і

тілом

,. . . . ,

наші браття лемки. Це були: Михайло Дудра ,. . . . , студент універ
ситету у Львові, Петро Смереканич ,. . . . , студент університету у
Львові та Юліян Тарнавич ,. . . . , студент університету у Львові. В
усіх українсью-Іх національних часописах у княжому городі Львові
появлялися статті цих трьох молодих синів ЛемкіJJщини: "Новий
Час", "Діло", "Народня Справа· · , "Наш Прапор" в роках 1932..1931..-1934 містили статті про Лемківщину та важливе українське
питання за срібнолентим Сяном, бо українська земля не на ріці
Сян кінчиться, але за Попрутом (Попрадом) і Дунайцем! U~ойно
після

такої

пропагандивно-асвідомної

праці

тих

трьох

молодих

лемків у концерні "Українська преса", у широкому порозумінні
з Лемківською Комісією, яку очолював д..-р Маркіян Дзерович (по..
.пяки не погодилися на основання "Товариства Оборони Західних
Українських Земель", ані теж "Товариства Допомоги Лемківщи..
ні" при головному виділі "Просвіти" у Львові), почав появлятися
перший український національно..-релігJ Ііний часопис для Лемків
щини "Наш Лемко", якого кількох початкових чисел редакторами
були: Михайло Дудра (його поляки примусово ексмітували як
уродженця до ЗДАмерики), Петро Смереканич (незабаром виїхав
на дальші студії за кордон) та Юліян Тарно:ішч, що сам остався
в редшщії того часопису та зі зміною місця редакції (деякий час
nри "Просвітї', потім при В..-ві "Світ Дитини", врешті настало аж
до облоги німцями Львова (при вул. Новий Світ у Львові) реда..
І"ував той часопис і видавав книжки "Бібліотека Лемківщини". За
це польсьна поліція не дозволяла йому виїжджати зі Львова на
Лемнівщину та від січня 1937 аж до вибуху війни приневолила
його щодня зголошуватися на поліції! В першому лише році появи
··Нашого Лем на" на 24 чисел було сконфіснованих 19 нанладів ...
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УКРАІНСЬКЕ СЕЛО ГЛИННЕ В ЛІСЬКІН ЗЕМЛІ

Перша хата по лівій стороні ~ороrи має соломиний ~ах (це вже рі~
кість у цих сторонах). Друrа хата у ~еикій вімалі ві~ лівої сторони
дороrи власність Коциловськнх.
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79 )

1 лютого 1935.
Суспендовано за наказом польської влади 26 українських свя

щеників за читании "Нашого Лемка". :К:оли ред. Юліян Тарнович по

їхав у

1935 році до Романова - Живця, щоб -

договоритися

з

тодішнім

Апост.

як Лемко з Лемком

Адміністратором

-

Лемківщини,

о.

д-ром Василем Масцюхом, під час розмови о. Масцюх закркв рукоою

куток свого бюрка та прикладаючи другу руку на свої уста, давав
до пізнання, що в бюрку є вставлений

ховий апарат 1 тоді
про основні
щодо

-

польською

поліцією підслу

розмова перейшла на зовсім буденні

ред. Тарнович подавав на папері писані

моско·sсько-варшавського

насаджування

нової

справи,

а

завваження

"віри"

на

Лем

ківщині та усильної польонізації Лемківщини. Годі було в 100% зро
зуміти становище о. Масцюха, бо він уже тоді був під безупинним
польським терором 1 одне відоме було, що поляки за всяку ціну ба
·жають проковтнути Лемківщину та перегнати все населення на "сво
йон вирен". Далі, коли взити до уваги, що полики вою свою "маши

ну" заставили до тоі роботи {поль. щоденник ":К:урієр крако'Вскі" ве
ликими буквами на першій своій сторінці кричав: "Щитам толєран
ції

паньства

"Наш

польскєrо

Лемко" ІІІ),

єст

цєрпіць

зрозуміємо,

ику

такове

важливу

цей "Наш Лемко" в обороні ккяжої,

Лемківщини.

132

часопісемка,

працю

споконвіку

нковим

виконував

украінської

єст

саме
землі

З усієї Ліської Землі nриходили українці на Віяпуст-Празиик до
церкви в Городку, біли Вапиrорода.

Віяоуст-nразиик св. Юрів в каnпиці в українському селі Студене
в Лісьиій окрузі.
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Капличка
Сином у

"за

rрабом"

селі Райське,

наR
коло

Л!ська.

НеRокіи'Іений
церкві

св.

іконостас

Матері

у

Параске

віі в селі Пантиа, коло Гор
mщь,

Re

жило

740

українців

В ОГРАВЛЕНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ

В українському селі, Волоський Королик (10 км. RO Романова) стоіть
знищена та оnустіла церква
Перенесении
Мощей св. о. Николаи,
збуRована в

1843

році; жило тут

ме з
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1389

590

українців. Село істори'ІНо віRО·

року, ик українська осели.

ЛЕМКІВСЬКІ ЦІННОЩІ

Старовинна

св.

українська

Вепнкомученнка

у Вепнкій Ростоці

церква

Димитрів

копо

Ново

rо Санча, збу~ована в

1819 ро
ці; вімаm. ~о Мушнин 20
км., ~о Криниці 8 км. До
часу

наснпьноrо

тут жнпо

У

ceni

548

бупа

nересепекня

українців-пемків.

снnьна

коопера-

тива "Добробут".

Старнина

мистецька ікона св.
Apxaнrena Мнхаїпа, з XV сто

літти,

бупа в церкві (яку nі~

папнпн

nоJІJІкн

з

ре~

Вепнко~імн

1931

р.)

Дапьова,
щнна;

в

Яспнськ

українському

коло

пе

Свитами

Ду:клі,

в

ceni

Лемків

сьоrо.циі в музею укра

їнськоrо

мнстецтва

у

Львові.

Прекрасне українське село на книжій Лемківщині Ннжии Мохначка,
nовіт Новий Санч, з церквою св. Арх. Михаїла, збу~ованою в 1846
році; пере~ насильним nереселенним жило тут

788

українців-пемків.
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У САДО ЧКУ ДІТВОРА ВЕСЕЛО ГУЛЯЄ

Дитячий Са~ок в українському
ні,

1938

ceni

Ду~иці, к. СJІНока, на Лемківщи

р.; посере~ні учитепька-прові~ниця Маруся

Савчак.

БАТЬКО З СВО1МИ СИНАМИ

Браття Котnя:рі з своїм батьком на пере,:d, в українському
Ду.цннці, копо Сннока.

136

ceni

Жіночий Ві,цділ ООЛ у Снракюзах ni~ "Іас керамі"Іноrо курсу nи
сання nнсанок. Сндять зліва: Юлія Шnак, Анна Гарrай, Анна Вовк

Стефанова, Олексан~ра Гарrай, Єва Барна, Анна А~амч:ак, ПеJІJІrіи
Пі.ццерковна, Анастасія Майковнч і Марія Смнт.

УНРАїНСЬИИй

НАРОДНИй

СОЮЗ

вітає всіх Лемків і Лемкинь у Лемківщині і на чужині сущих,
закликає тих, які ще не є членамн великої Союзавої rрома~н,
стати ними та сnільно з йоrо

~алі

розбу~овувати

наші

86,000-им членством ~оnомаrатн

національні,

~ухові

та

rосnо~арські

цінності.

Браття Лемки і Лемкині! Лемни заложили Унраїнський Наро~
ннй Союз. Лемнн йоrо розбу~ували, вели й ним завж~и доро•

жили. Лемни заклали основи йоrо rоспо~арської і національної

служби. Лемки nостійно· належали ~о УНСоюзу разом зі своїми
Аітьми і внуками.

ТОМУ й СЬОГОДНІ нехай не буАе ані o~oro лемка, чи лем
нині, яні не належали б до УНСоюзу та не вважали б цю най
старшу, найбаrатшу і найбільш заслужену установу, не тільки
заrально-українсьною,

але

nере~овсім

лемківською

твердинею.

Лемнн ніноли не ходили о~нцем.

Всі зrуртуймося у нашому лемиівсьному Унраїнському Наро~
ному Союзі!

Тільни у великій rрома~і, можливі великі ~осяrиеиня!
Тільки
всею унраїнсьною rрома~ою ві~искаємо і відбу~уємо Лемків
щину!

УНРАїНСЬНИй
Головна

Канцелярія:

81-83 Grand Street
JERSEY СІТУ З, N. J., 07303
Phone: HEnderson 5-8740

НАРОДНИй

СОЮЗ

Канадійсьна Канце·лярія:

297 College Street
TORONTO 2

В,

ONTARIO

Phone: WA 4-6302
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НА 5-тій ЗУСТРІЧІ ЛЕМКІВ У РОЧЕСТІРІ
(Зустріч ві~6уnаси 30 травин 1965 р.).

-

Вітаю вас

му

родинному

усіх

на нашо

свиті

- зустрІЧІ,

пере~ає привіт Юnіин Кот
nнр ronoвa Головної Упра

-

ви оол.

-

Мусимо

з6ірник

про

ІІромовJІJІє

ви~ати

книrу

Лемківщину

проф.

BorRaи

rайкевич.

Віли пам'итника на моrнnі сп. пам. о. Воnо~мира АрRана,
пароха в Ждині.
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За

ПРЕБАГАТА УНРАїНСЬНА ЗЕМЛЯ
ЛІЧНИЧІ ОСЕРЕДИИ й: ЖИВЦІ НА ЛЕМИІВЩИНІ
ЛемІ'ііВСЬІ'іИЙ БесІ'іид є щедро обдарований природніми багатства
ми. Тут, наче звізди на небі находяться численні мінеральні джере
ла;

одні

з

І'іВасною ·водою,

назначеною

ліІ'іарсьІ'іим

знамям

"щави"

(відси теж назва ліІ'іувальноі оселі над Дунанцем, Щавниці, уІ'іраін
сьІ'іого села І'іОЛО Мушини, ЩавниІ'іа

з

громадсьІ'іою

Ріриницею

ща

вовоі води), другі з сірчано-залізною, та ще інші з альІ'іалічними ліч
ничими

водами,

з

розчином

примішІ'іу брому, йоду,
сірчані

джерела

двооІ'іису

вапу й

розміщені

в

вуглецю,

маrнезію.

долині

содового

Найобильніші

Дунайця

та

вугляну,

щавові та

надпопрадсьІ'іому

просторі, ·в ланцюговому в'язанні, починаючи від ГлибоІ'іого, Лімни
ці, Вірхомлі, Північної,
:К:риниці з

69

Жеrестова,

МилиІ'іа,

Мушини,

ПоворозниІ'іа,

щавовими й сірчаними джерелами. ДеяІ'іі з цих джерел

пробиваються в долинах потоІ'іів і
дами, в дунайцевій долині

pil'i

і зливаються з солодІ'іими во

Д унайця, в попрадовій

-

-

Попраду, в

Горличчині Ропи, в Ясельщині ВисІ'іоли, в Романівщині
сІ'іола, або ·в притоІ'іах інших гірсьІ'іих pil'i і річоІ'і.

-

Ви

Під хемічним оглядом вода цих джерел поділена на дві групи.
Першу

більшу групу

творять

щавово-альІ'іалічні

джерела

з

доміш

І'іОЮ вапна й заліза в :К:риниці та ГлибоІ'іому; другу: щавово- залізи

сті з вапном і сірчані в ПоворозниІ'іу,

Мушині, ЩавниІ'іу, МилиІ'іу,

Жеrестові, Вірхомлі, Лімниці, Висовій, Ганьчовій, Устю РусьІ'іім, Сп
неві над ВислоІ'іом, з меншими або більшими відсотІ'іами ·властивих
мінерально-лічинчих середниІ'іів і частин.

Найдальше на заході висунена ліІ'іувальна оселя й живець у Щав
ІDІці, в новотарсьІ'іому повіті,

500

метрів над рівнем моря, має соля

но-лужні радіоаІ'ітивні джерела; ліІ'іування хворіб віддихових, трав
ляних, недоІ'ірі·в'я й хворіб обміну речовин.
Ириннци,

положена

600

м. н.

р. м.,

має

14

альІ'іалічно-залізних

джерел з водою до пиття й І'іупелів; знаменита підгірсьІ'іа І'іліматич

на стація, з водоліІ'іувальним, фізіотерапевтичним
(фізіотерапія грецьІ'іе слово науРіа про ліІ'іування фізичними засобами: соняш
ним світлом (геліотерапія), повітрям (аеротерапів:), водою (гідроте
рапія) та дієтетичний (дієтиІ'іа

-

грецьІ'іе слово

-

науРіа про здоро

ве відживлювання та гігієнічне життя) заІ'ілад. ЛіІ'іують: хвороби Рі ро
ви, серця й судин, шлунІ'іу, І'іИШОІ'і, нироІ'і, подаrру, жіночі хвороби,
не·врастенію.

МуlІІИна, положена

542

м. н. р. м. має залізо-альІ'іалічні джерела:

на МиРіовій біля дороги вздО'вж залізничого шляху й ріІ'іи Попраду,
у віддалі 1 РіМ. від замчисьІ'іа (з ХІІ сторіччя) по правій стороні луІ'іи
в ліс; над потоІ'іоМ ЩавниІ'іом на правому березі, у віддалі понад

1

РіМ. від устя ЩавниІ'іа до Попраду, вище устя потічІ'іа ЗлоцьІ'іого до
ЩавничІ'іа, напроти водного млина; біля залізничого з упинРіа на луці

над річІ'іою МушИНІ'іОЮ; за Ріостепом біля шляху до :К:риниці по схід
ній стороні 1 на межі ПоворозниІ'іа теж на луці перед Граничним по
ТОІ'іОМ; на Ввпенному в напрямі до уІ'іраінсьІ'іого села Лелюхова; та

недавно відРірите джерело за Попрадом.
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Жеrестів, положений

нина,

з

боравиновими

м. н. р. м. в ярі гірсьного потона Щав

486

(болотніми)

нупелями,

nомічними

на

ревма

тизм, паралізи й жіночі недуги; з лазничнами до :купелів у Поnраді
та

альналічно-залізними

джерелами,

вказаними

на

лічення

хворіб

:крови і травлення, нервових і жіночих.

У віддалі 9 :км.

від Жеrестова

унраїнсь:ке село Bipxoмmr,

(6 нм. від Північної) находиться

побудо·вана над nотоком,

джерела у nідніжжі Пустої гори

яний

має

свої

(1061 м. високої), із залізничою зу

пинною. Вузьний яр у долині Попраду, перед цею зупинкою розши

рюється в два рамена: праве його рами біля Пустої, внрите присіл
ком Велиної Вірхомлі

Малою Вірхомлею. Стрімні верхи, прорізані

-

поперечиїми ярами багаті

в невиноирстані

мінеральні

джерела

ща

вової та сірчаної води.

Щавові, :квасні джерела находnться таж у селі Лімннці, що роз
таборилося на просторі

4

:км. у долині потіч:ка Лімничан:ки, притони

Попраду.

Стара лічнича оселя, Північна, відома вже ·в ХІV-му сторіччі, по
будована на лівому

березі

Попраду.

Природні

мінеральні

джерела

в Північній багаті в залізо-щавову воду стягають сотни літнинів у ці
сторони; дуже теж помічні боровинові нупелі. Біля Північної незви
чайно догідні терени для рибанів у ріці Попраді.
Чергова :карпатська
ложена

525

лікувальна

оселя,

Внсова

в

Горличчині,

по

м. н. р. м., має сім мінеральних джерел; вназана місце

вість до лічення недуг нервових, дишних і нормових проводів і ма
лонровя.

На сході Лемнівсьного Бескиду, між :Коросном, Дунлею й Рима
новом є лікувальна місцевість Іваннч, nоложена

рючим джерелом

"Бел:кіт:ка",

чотирьома

410

м. н. р. м. з го

бромово-йодовими

солинна

ми {онремо на теренах Іванича є :копальні нафти); лікування ревма
тизму, золотухи

(с:крофульози) :кривухи, склерози, туберкульози :кі
стон і суглубів, пранців (сифіліс, люес), нервових, жіночих і деяних
шнірних недуг.

Романів-Живець, над річкою Табою, nритоною Вислона, має лу

гово-вугленислі солян:ки з бромом та йодом; лічать: жовницю {запа
лення лімфатичних

-

невеликих нруглих залоз, поразміщуваних

no

цілому людському тілі з пасо:кою, білковинною рідиною, яна нищить
деякі бантерії (приміром: гноєві, туберкульозні та інші), :катари ди
хальних шляхів, жіночі хвороби й другі.

(10.

т.)

AURORA
PH,OTO-ENGRAVING СО. LTD.
33 Niagara St., Toronto 2 В Ont. - Ph·: ЕМ 8-4995
виконує всииі ро6оти з RЇЛJІИии стереотипних ро6іт і кпішарства
С:КОРОІ- СОЛІДНО!- ДЕШЕВО!
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На українському селі Нижня Воля коло Яспнськ, біля каппиці в сто
рону Попян.

Уро~енці
рівки,
в

коло

Вепьrії,

села

Вона

Стрнжева,
Шарлеруа.

ПІЗНАТИ

ДОБРОГО

ГОСПОДАРЯ
Українські

rаздн

на

Лемків

щині ~уже пюбнпн rарних ко
ників.

Таким взірцевим rоспо

~арем у селі Граб, коло Жми
rоро~у,

повіт

Яспо, Лемківщи

на, був Іван taй~ow, що мав
~ох шпаків і ~байпнво іх ~оrJІJІ~ав.
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ЗАБУТІ МОГИЛИ УКРЛІНСЬКИХ ВОЯКІВ НА ЧУЖІЙ ЗЕМЛІ

Пі~ Фепь~бахом і rпяйхеиберrом, в Австрії, розсіяні по 'ІІУЖИХ
цвиитарвх і колишніх пoJIRx боїв, стовть забуті моrиnи вовків Пер
шої Українськоі Дивізії Украінської Націоиапьиої Армії. Morиn тих
вовиів, що впали в боротьбі проти иайmотіwоrо вороrа Україин, ко
муиісти'ПІоі Москви, нараховано ~осі 723. Більшість з них з~аиа на
ласку й опіку чужоrо австрійськоrо иасеnеиив, иахо~тьсв тепер у
жаmоrі,фІому стані.

Morиna

стріnьцв

І.

Аи~руш

кеви'ІІа

Morиna

сп.

Коса

Лубиої,

з

п.

Ось ~nи приипа~у ~і світnиии, виі показують

Ст.

~ес.

коло

иаввио

Петра

Дииова.
стан

цих

забутих моrиn. О~а з них це моrиnа cтapworo д;есвтиика Петра Ко

са з запасиоrо куріна Дивізії, вкий пoJIRr у перед;остаииій ~еиь вій
ни, 7 травня 1945 р. Друrа ~ерев'виа табпицв показує, ~е лежать тпіи
иі останки стріnьцв Аи~рушкеви"ІІа з 30 полку 1 УД. Польові квіти
і буряи вкрипи ці моrипи. Скоро і тоrо знаку не стане по них

-

sк

що українська спіпьиота не забезпе"ІІить іх.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+

+

і

STEVEN'S FARM PRODUCE

*
+

і

291 Roncesvalles Ave.- Ph.: 532-1594- Toronto З Ont. :

+
і

Розвозимо по Торонті й околиці, на всякі забави, прийняття,

+
+
+

*
+

добірний товар.

-

Гуртівня і детайлічна nродаж свіжого
курячого м'яса і яєць.

СТЕПАН ГАРГАЙ

+
+
і

+
+
+

*
+

+
+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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РОЗГРАВИЛИ ПОЛЬСЬКІ ВАНДАЛИ УКРАІНСЬКЕ МАЙНО

Залізними машинами поввривали польські варвари всі овочеві ~ере
ва в українському селі на~ Вислоком, у Тарнавці;

межі

розораJІИ,

щоб затерти cni~, що не~вно ще в цій коJПІсці старої лемківської
культури квітло українське християнське життя. (На світJПІиі бачимо
церкву Покрови Пресвятої Воrоро~ці, збу~овану в
ці, приходство з будинками та Полавську

ropy

1860

р. у Тариав

Кичеру; олійна кар-

тина Ю. Т.), Сьоrодиі й сліду нема з села.

ВЕЛИКА УКРАІНСЬКА КРАМНИЦЯ МЕБЛІВ
МЕБЛІ І ВСЯКЕ ХАТНЄ УСТАТКУВАННЯ

••
••
•
•
WILLIAM HARHA

Найбільший вибір меблів

ORBIT

ХОЛО~ЛЬННКіВ

електричних і rазових
пральних

ORBIT

кухонь

машин

телевізій

всяка

Те І.:

363-5359

СОЛІДНА ОБСЛУГ А!

обстановка до

У

•

спалень

кімнат .

419 College St.
Toronto 4, Ontario
ДОГІДНІ УМ О ВИНИ І

\
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У си Лемківщина сьоrо~і в руїнах, але найбільше жорстоко спmон
~рувалн полвин українську полосу на~ ~ ерелами Висло ка: зметене
з лнци землі українське село

(237 українців) - Романівська Ру.цавка,
(424 українці) - Тарнавка, (704 українці) - Внслі"ІІок, (302 українці)
- Завої, (692 українці) - Полавн, (1.098 українців) - СуровJrІНі По
лини з Вернеївкою, (1.378 українців- Суровнци з Даровом і Мощан
цем. (499 українців) .Rслнська Ру~авка і .Rселко.
У сім Братам Лемкам, що ПОЗН'ІІНЛН нам фотоrрафії та за їх співпра
цю щиро ~куємо!

НРЕДИТОВА

СПІЛНА

ПРИ ЦЕРКВІ М.Б.Н.n. В ТОРОНТІ

278 Bathurst St. -

Toronto 28, Ont. -

ТеІ.:

368-4227

8
8
8

Приймає оща.цності на 4%
У~ілиє особисті позики ~о висоти 3,000 ~ол. на а%
Морrе~еві позики ,_о 15,000 ~ол. на 7% вкто"ІІно з

О

асекурацією.
УРЯДОВІ ГОДИНИ:

Від nонеділка до n'ятниці від
в nонеділок від

6-8

вечора, а в

В суботу ·від
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10

рано до

n' .итницою

2

від

10 рано до 12 вnол.

nonoл. та

5-8

вечора.

"НЕ ЗАЛИШАЙТЕ НАС САМИХ"

В українському селі Щавник, коло Мушини, з церквою св. Димитрів,
збудованою в

1841

році, жило

664

українців. Польські зайди

з

Му

шини силою виrиали всіх українців зі села; збурили лемківські ха

ти та розrрабили все майно населеиии. А маленькі Аіти школирі про
сили свою в'ІІІтельку Марію Марковську:

-

"Не лишайте нас самих,

заберіть нас з собою".

Українська церква св. Василів Великоrо в селі Коне'Іиа, к. ГорJІИЦІо,
збудована 1904 р. (до'Іериа Ж,фІиі).
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НА РІДНІй НАШІИ ЛЕМКІВЩИНІ

У ~орозі з Комаиь.U ~о ВеJІИкоrо Внслока; на noJIJІx лю~н коn~r~ать
сіно та скла~ають сноnи в мараднкн.

Зруйнована лемківська хата в Чнстоrорбі, в вкііі живе nоnьський
зай~а.

(Світлими позичив п. М. Ю. Мурин)
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Українська книгарня

БІБЛЬОС

340 Bathurst St. Книжки,

часописи,

ТеІ.:

368-5243 -

канцелирійне

приладдя,

Toronto 2
вишивки,

В,

Ont.

хустини

на голову до висилки в Украіну та ·всякі потрібні речі.

Власники: МарІя і Григорій Реплянські
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С. І. Спяк

А. П. Урбан

НА ЗАХОДІ УНРдіНИ
УКРАїНСЬКЕ

СЕЛО

ЖДИНЯ,

ПОВІТ

ГОРЛИЦІ

Про давні часи й початки села важко писати, бо брак
відповідних документів. Старенькі дідусі розказували про важ
ку нужду наших людей в горах.
Земля гориста, неврожайна,
штучні навози не були знані. До міста Горлиць було 5 км., по
гана дорога, певбита на твердо. Коли прийшла зима, то три
вала довго, сніги великі.
Хати будовано курні, одна кімната,
стайня на худобу, боїско, місце на пашу, зерно, в середині ха
ти сіни, все під одним дахом. Дим виходив дірою, вирізаною
в повалі, біля 12 цальовій, квадратовій, на стрих "під". Коли
скінчено в печі палити і дим вийшов з хати, то взимі отвір за
тикано, щоб тепло не втікало з хати. Стіни хати білено глиною
сивою-клеїстою, яку видобували з землі по різних місцевостях.
Стіни білено до 2 м. висоти від землі, повище стіни були чор
ні, лискучі, немов лякеровані, від емального диму.
Печі були
убивані з клеїстої, цегляної глини. Поставлена піч в однім на
рожнику хати мала до 2 м. квдр. величини. На печі було вигід
не місце на спання, для дітей і старших. З одного боку печі
була широка дошка, т. зв. "запецок",
де було вигідне місце
сидіти і спати. Під запецком було місце для курей, а під "пе
цом" у пороблених
"тунелях" жили крілики, а хата була їх
подвірям. В другому наріжнику біля дверей був зроблений т.
зв. "помосток", місце на телятка, а часто стояли там корови.
Перший автор пам'ятає ще 3 такі "хижі", дідуньо йому розка
зував, що в селі була одна така хижа, поставлена на пняках,
на серденні села, між дорогою, а рікою на т. зв. "завоях". На
тім місці дерево стинали, тесали, і хижу будували. В тій хижі
жив господар Легунцьо.
Селяни жили вбого, не було де заробити грошей, хіба з
продажі худоби, безрог і овець. Вбирались у власно вироблену
ношу. Полотно і сукно виробляли з овечої вовни. Скіру на обу
ву т. зв. "кєрпці" виправляw'ІИ зі скіри худоби. Зі сукна шили
"гуні", "капоти", "бруслики", "ховошні" і великі, як палєрини
"чуги".
Дерево ще тоді не мало вартости, вживано його на
опал. В хатах свічено "каганцями'. Маленьке начиння наповню
вано маслом, або лоєм, в середині шнурок. Вечорами "шнурок"
запалювано і цей "каганець" давав слабеньке світло, або вжи
вана соснових "щіпок",
нарубаних
дрібненько з соснового,
смолнетого дерева. Один з хати палив "щіпки" на припецку і
пильнував, щоб щіпки горіли. Ще перед І-ою світовою війною
деякі селяни занимались "фурманкою". Перевозили товарі до
Чехословаччини і Мадярщини, а звідтам привозили товар. Здо
рові мужчини їздили на зарібки до Мадярщини, на жнива. За
один місяць важкої праці при кошенні
жита, заробили пару
метрів твердого зерна: пшениці, жита, ячменю.
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Українська церква Покрови Пресвятої Воrородиці в Ждині, к. rор
лиць, з6у~ована в 1795 р.; в селі було 520 українсь101х ~yw.

Церковця в селі була старенька, дерев'яна Покрови Пре
святої Богородиці, збудована в 1795 р., відновлена в 1912 р. На
кладовищі богослужбова каплиця.
За Австрії парохія )Кдиня належала до Біцького деканату,
відтак Горлицького. Книгу народин розпочато датою 15 черв
ня 1768 р. з підписом місцевого пароха о. Василя Менцінсько
го, Біцького і Спіського декана. За нього побудовано в Жди
ні церкву, а його тлінні останки похоронено в крипті, під пре
столом. В 1796 р. декан о. Чернявський ствердив, що в церков
ній скарбонці, після переведеної 8-и літньої збірки було 226
битих талярів і 4 п. зл. За ті гроші побудовано в Ждині цер
кву. Після парохіяльних інвентарів у Ждині і дочерній Конеч
ній з 1778 і 1785 рр. обі церкви мали срібні, вартісні предмети,
які забрала австрійська влада і дала за них облііаційні папери
на 1908 злр. зчасом зовсім безвартісні. Після смерти о. Менцін
ського Василя в 1800 р. парохію Конечна, злучено в одну па
рохію. В 1847 р. померло в селі 247 осіб, від червінки, холери
і голоду. В новіших часах селяни еміrрували до Америки. Пеr
wим, що започаткував еміrрацію до ЗДА був Павло Филяк.
Канонічну візитацію парохії в Ждині перевів у 1864 р. Єпископ
Полянський. Дочерною була церква в Конечній, дерев'яна св.
Василія Великого, збудована в 1904 р.

Стан населення. Пер. Шематизм на 1909 р. Ждиня 735 гр.
кат., лат 15, Конечна 375 гр. кат., лат. 8, віддалена 4 км. Прис.
Луг 355 гр. кат., Разом 1465 гр. кат. В тому числі 1465 на за-
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рібках у ЗДА перебуває 427 парохіян. Жидів в Ждині і Конеч
ній 65. Приходський дім вимуровано в 1912 р. 4 кімнати.
Школа в Ждині 1-кл. 1 сила з руською мовою навчання, дітей
140. Читальня ім. Качковського в Ждині і Наконечній. Шпих
ліра нема, склеп христ. 1, побіч б-ти жидівських. Каса церков
на і громадська. Пошта в місці. Повіт Горлиці. Ц. к. суд, уряд
податковий, зал. стація, телеrр. Горлиці 25 км. Парох: о. Те
одозій Дуркот, крил., р. 1869 р., рк. 1891 р., ж.
Шем. Апост.
Адм. Лемк. на 19J6 р.: 520 гр. кат., 39 лат. 335 гр. кат., лат. 6,
206 гр. кат. Разом 1061 гр. кат. Жидів - разом 38. Школа 2кл. з руською мовою навчання, о 2 силах, в Ждині. Читальня
ім. Качковського, Іlошта l'ладишів 4 км., Староство, суд,
телеrр., залізн. Горлиці 25 км. Парох: о. Ар дан Володимир,
совітник Апост. Адм. Лемківщини, р. 1874, рк. 1899, і. 1925, вд.
Перший еміrрант до Америки був Павло Филяк, у 1879 році.

Парох о. Т. Дуркот почав культ-освітну працю у своїй па
рохії. Сам дуже господарний, вів велику господарку, ховав ба
гато корів, коней.
Вдержував постійно наємних робітників,
слуг і кухарки. Заснував Господарське Т-во, до якого зумів за
охотити господарів, щоб уписувалися в члени,
які частинно
вплатили свої уділи. У великім, мурованім громадськім будин
ку відкрито молочарню, в якій вироблювано, найкращої яко
сти масло. Засновано спільну Касу, спільний склеп, до якого
замовлено штучні навази "томасину".
Кожний член одержав
"на кредит" на 2 роки по кілька соток того фасфорового на
вазу. Вжитий навіть на найгіршім полі помагав в урожаї. Коли
на зораній землі посіяно овес, чи конюшину з додатком тома
сини, то овес виріс великий, багато зернистий, а конюшина ви
росла гарна, темно-зелена. На слідуючі З роки два рази в
одно літо треба було косити конюшину. Коли вихуджені коро
ви почато добре кормити,
видайність
молока була 3-4 рази
більша, було молока для родини і до молочарні. Покращали
матеріяльні обставини, бо кожного місяця одержувано запла
ту за молоко. З худого молока, приношеного з молочарні, го
сподині робили сир, а також годувана безрогу, від чого скоро
товстіли. З заснованій читальні О-ва ім. Качковського процві
тала культ-освітна праця. Одержано дозвіл на власний шинк,
горівку, пиво, спіритус. Був він під проводом Василя Перуна.
До всіх згаданих акцій ворожо відносились жиди. Було їх то
ді в Ждині 6 родин, а в цілій парохії 9. Майже кожна родина
мала склеп. Селяни з ними були пов'язані фінансово в різних
справах. Коли повстали власні економічно-господарські, освіт
ні установи, селяни їх піддержували і не були залежні від жи
дів.

Село було одним з найкраще зорганізованим, завдяки о.
Дуркота. З вибухом першої світової війни на селян і о. Дур
кота прийшло велике нещастя. Австрійські жандарми (поляки)
заарештували пароха о. Дуркота і найактивніших, чесних, сві
домих селян та запроторили їх у концентраційнім таборі в Та-
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Українська :церква св. Иосми і ДаМЇJІиа в селі Ирнва, коло ГорJІІЩІо,
з&у~ована 1924 р.; в селі було 236 українців.

лергофі, де багато наших селян померло з голоду, зимна і тяж
кої роботи, а й ті, що повернулися, не мали вже доброго здо
ров'я. Війтом в селі наставлено поляка Добжанскєrо, а його
заступником жида "Тофка",
головним дорадником був "Ці
шек" і вони видавали вироки на невинних в селі людей. Спіл
кавий склеп провадив Микола Сандович, дяк,
дуже совісна
особа і його заарештовано. Щасливе, радісне життя селян за
мінилося в п.т.ач, бо бідні жінки, асирачені діти гірко плакали.
Сумували й залишені господарі, коли бачили, як польські та
жидівські розбишаки нищать спільно придбане народнє добро.

В передвоєнному часі, 1-ої світ. війни учителем у школі
був Уський, старший віком, дуже гострий, дбав про науку уч
нів, багато виховав на розумних людей. Хто його не слухав,
не вчився, а ще до того докучав, того гостро карав. Коли сам
не міг покарати, то запрошував двох добрих, сильних учнів,
які т. зв. "лайдака" тримали на лавці, а учитель "лупив києм",
кілько мав призначено, а коли і це не помагала, викидав зі
школи. Відтак учителював Гуменюк, в часі війни. В 1934-1935
рр. в школі науку вів Андрій Сайферт. В тому часі польська
влада переносила всіх українців з Лемківщини, а на їх місце
приходили учителі поляки-шовіністи. Коли німці заняли Поль
щу, учитель Сайферт вернувся до Ждині і учителював аж до
1947 р. і тоді разом з лемками був виселений на "західні зем
лі".

По закінченні першої світової
війни вернувся до села з
концтабору в Талергофі о. Дуркот, дуже знеможений та ослаб
лений. В 1922 р. виїхав з родиною на іншу парохію в Переми
щині. Від 1925 р. парохією управляв о. Володимир Ардан, за
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Апост. Адм. Лемківщини - Прасинодальний іспитовник, цензор
книг релігійного змісту, прасинодальний суддя, наділений кри
лошанськими відзнаками"
б. проф. rімназії.
Хоч був уже в
старшому віці, дуже любив культ-освітну, громадську працю,
але нарід по великих переживаннях першої світової війни не
спішився себе активізувати. Як кажеться "кожний боявся тоді,
своєї тіні". В непевности жив в часі війни і о. Ар дан. Як сам
розказував авторові, коли вибухла війна, запустив бороду і в
небезпеці переховувався між жидами. Від того часу бороди не
голив. Кілька літ по війні селяни занимались лиш господаркою,
але нашим віковічним лісом заінтересувались заграничні, бага
ті фірми, почали будувати тартаки і дерев'яний промисл зама
нив нашого селянина до зарібків при зрубі дерева та його пе
рерібці в тартаку.
Великі ліси,
rцо стояли сотками літ, ніби
безвартісні, по війні набрали великої вартости. Тартак у Жди
ні побудувала англійська фірма. Закуплені в лісі дерева буко
ві перерізували в тартаку на різні сорти, як сирівець на дерев
ні вироби, а в лісі спеціяльні майстри стинали букові дерева,
перерізували на коротко і на місці виробляли т. зв. "дзвона"
або "багра" до роблення коліс до возів. Селяни вже не думали
про молочарню, кооперативу і т. п., хто мав силу і вільний час,
елішив на роботу, одні з кіньми возити матеріял на стацію,
інші до ліса, а хто не мав коней, працював на тартаку. Коли
англійська фірма виконала свій плян, тартак купили жиди. Во
ни закупували від господарів всяке дерево, смереки, ялиці і
сосни. Для господарів дерево стало цінним приходом на по
криття всіх видатків. Господарі свій ліс звали своїм "банком".

Старнина 6оrоспуж6ова каппнцs в українському сепі Ваницs,
копо rорпнць.
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1786 р. у Роз~лі, коло
ГорJDІць.

Поволі народ приходив до себе. Парох о. Ардан зорганізував
церковний хор, кожний був пщсливий йти до церкви помоли
тись і послухати чудового хору, як також голос свого дяка М.
Сандовича. В 1929 р. о. Ардан з молодшими відновили діяль
ність читальні Качковського,
п~об вести культ-освітну діяль
ність, бо знали, що до засневання "Просвіти" польська влада
не допустить. До читальні закуплено різні книжки і запрену
меровано українську пресу, як "Український Бескид",
"Наш
Лемко", "Наш Прапор", "Нар. Справа" і т. д. В 1934 р. засно
вано кооперативу "Єдність", відразу в члени вписалось 72 осіб.
Відкрито склеп споживча-господарського знаряддя. Початки
були прикрі, бо на перешкоді були жиди,
було їх 7 родин і
кожна мала "склеп", але провід кооперативи вів розумну го
сподарку, на Різдвяні і Великодні свята кожний член одержу
вав подарунок у харчах. В 1938 р. до помочі парохові прий
шов сотрудник о. Дзюбина, талановитий організатор молоді,
в догідний день, в неділю, чи свято вся молодь зійшлась на
рівній громадській площі, в середині села, де радісно перево
днла час, під проводом свого улюбленого сотрудника. Перево
джено різні вправи фізичні, спорт, хорові виступи і т. п. На
пописи приходили дивитись молодь з сусідніх сіл.
Активізація нашої молоді
насторожила польську владу,
поліцаї з неневистю дивились на те і старались, щоб о. Дзю
бину перенесено зі Ждині. Коли о. сотрудник одержав приказ
виїхати зі села, на Службі Божій попращався з парохіянами,
але в тім дні, коли солтис вислав фірманку на приходство по
о. Дзюбину, масово зібрались парохіяни, щоб не допустити до
виїзду. Ніякі заходи не помогли,
о. сотрудник Дзюбина був
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змушений незамітно залишити добрих парахіян і свою дорогу
молодь. Настав сум у парохії, але вщіплена сотрудником друж
ність залишилася в молоді.
Молодь разом сходилась, горно
забавлялась, прекрасний хор вдержався і при кожній нагоді
крім оркестри, можна було насолоджуватися прекрасним спі
вом

нашого

хору.

Ждиня прекрасне українське село, чудовий краєвид, те
рен розложистий; з одного боку сусідує село Крива і Ясюнка,
з другого Реrетів, простягається довжиною до 3 і пів км. Се
рединою села вела тверда, бита дорога т. зв. "цісарська", збу·
дована ще за Австрії, шлях з Лемківщини до Чехословаччи
ни. Через село пливе ріка Конечна, назву мала від того, що зі
села Конечної випливала, від границі чеської, від Бескиду, з
джерел випливаючих зпід землі. До ріки впливають менші по
тічки, в Ждині, від сторони "Крива" і "Ясюнки", більший по
тік "Ростока" і "Ягняче'', "Мірскє", "Бортне", і "Млачне". Від
сторони Реrетова потік і за "Беськідиків" з "Глибокого", "Пи
сарів" і мала річка "Шідвава". Дорога з Горлиць до Ждині в
Гладишонім йшла берегом зв. "Кіпці",
в Ждині меншим зв.
"Гірка" ,а далі малим зв. 'Тирча", відтак прикрим, високим зв.
"Баски" та вже дальше рівно аж до села Конечна. В Ждині по
обох сторонах села поза орним полем є ліси. Від сторони Кри
вої і Ясюнки ліс т. зв. "Ростока", "Ягняче", "Бортне", "Чер
тіж",
"Млачне".
Від сторони Реrетова ліс зв. "Бехерівське',
"Углиська Вижні",
"Закутини",
"Вази",
"Углиська Нижні",
"Шідвавки", "Циганський Вершок", "lllідвава", "Ратунда".
Колись було мале село "ЛУГ", а відтак прилучено його до
Ждині, в часі, коли громади оформлювано у волости. По се
лах, в місце війта був солтис, а у волости війт. Крім поперед
ньо згаданих є ще місцевості в селі з назвами: "Кустричанів
ка", "Гірка", "Гирча", "За Васьки", "Шваби", "Підбеськідни

ки", "На Потік", "Гірівка", "Дзямбівка", "Падвівка".
В часі другої світової війни Ждиню, від 1939 р. до 1945 р.
оминуло нещастя знищень фронтовими діями.
Випадково в
першому дні, коли німецька армія прийшла з Чехословаччини
до Ждині, застрілила Івана Спяка і в тім дні забрали зі села
до ЗО мужчин і вивезли до ляrрів в Австрії, але по б-ти міся
цях їх звільнено і всі 1цасливо
вернулися до своїх родин. В
1940 р. Адам lllтекля, замешкалий в Ждині, родом з Гладише
ва, СТОрОЖ-ЛіСНИЧИЙ пароХіЯЛЬНИХ .лісів, ДОНіс ДО НіМеЦЬКОЇ СС
поліції, що парох о. Ардан має револьвер і заграничні гроші
- доляри. Пароха заарештовано. rестапо над ним знущалось.
З жахливих тортур і побуті в зимних пивницях парох утратив
здоров'я і коли вернувся з арешту, вже довго не жив. Помер
в 1942 р. Парохію обняв о. Воданое і він був в парохії до 1947
року.

По війні в роках 1945-1946 кілька родин виїхало в УССР.
В 1947 р. в нелюдяний, варварський спосіб польська людова
влада примусово виселила відвічних мешканців Ждині на за
хідні, понімецькі землі. Залишилось лиш кілька родин: Софія

153

!
Українська церква Ус·
nеннs ПресвJІ"І'оЇ Воrо
рояаці в селі КлнМИЇJІ·
ка, к. ГорJІІЩЬ, з6yJto·

вана в 1914 Р·І в се.ІІЇ
було
500 українських
JПШ.

Ксенич муж поляк, Урбан Теодор з жінкою, обоє старенькі
і їх зять поляк І. Хмєльовєц, Лєон Мязrа поляк, жінка лем
киня, Юзеф Томашкєвіч поляк, жінка лемкиня, Смій Мико
ла лемко, як сталий лісовий робітник, Стефан Гира лем
ко залишився при міліції, Кузьма Сивик циган.
Осиротіло село, стало пусткою. Все поле було зоране, за
сіяне, збіжжя прекрасне, бульба оброблена. Господарі вже при
готовлялись до кошення трави на сіно.
Несподівано до села
прийшло польське військо "КАБЕУ." і дало приказ до призна
ченого часу залишити рідну стріху, прадідівську землю та йти
в невідоме!
До 1940 р. в Ждині було 165 українських родин, що мали
свої хати і господарки, тільки біля 10 родин з поданого числа
жило з зарібку, бо не мали своїх господарств. До того були
ще будинки членські, церква,
каплиця на цвинтарі, великий
тартак, при нім І-поверховий будинок.
Понижче є спис громадян Ждині, що жили в своїх хатах
до 1940 р., бо до часу примусового виселення в 1947 р. число
дещо зменшилось, саме тих, що виїхали до УССР.
Спис мешканців Ждині, від сторони села Конечна:
Урбан Иосиф, Лизак Михайло, Ліщинський Андрій, Урбан
Петро, син Яцка, Каніщак Григорій, Шевчик Теодор, Бискуп
Фецко, ~7 рбан Петро, син Сидора, Чухта Сидор, Шевчик Афта-
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Прихояство
нене

в
на

Жян:иі
wкопу.

перемі

Прихояський яім переміненнй
на wкony в Кривій, к. ГорJІИць

насш, Спяк Андрій, син М., Ліщинський Адам, Штекля Адам,
Ліщинський Адам, син Адама,
Бискуп Павло,
Спяк Теодор,
Спяк Кондрат,
Спяк Андрій,
Кузяк КорНИJ10 по Потоцькім,
Квочка Петро, Каніщак Петро,
Мовчан Меліна, Носаль Іван,
Шевчик Петро, Чура Андрій,
Кравець Юрко, Дзюбак Павло,
Кащак Тимко,
Спяк Степан, син Миколи, Бибель Анна, Гира
Юрко, Дзюбик Анна, Копча Гнат, Дичка Яків у Варихи, Дзям
ба Селефон, Млинарик Петро, син Вас., дім Дзюбика, Карлик
Іван, Млинарик Іван, син Вас., Липень Текля, Падла Семен, Фе
дорчак Петро, у Копчи, Сандавич Миколай, Чухта Адам, Чухта
Павло, Чухта Анна "Грицаня", Хомик Семен, Гира Іван, Гира
Петро, церква, приходство, Галич Петро, Матрона на "Басках",
Падла Максим, син Яцка, Липень Андрій, Бовдись Гриць "Гро
бар", Вариха Яким, Чухта Петро, Филяк Стефан, с. Савера, Чу
ра Гарасим, ШКОЛА Млинарик Павло с. А. "Кавуля", Кренжель
"Павляк"
Тофко Ціrлєр, жид,
Сторож погранична хата
Сандовича,
Одомірок Петро, цвинтар і каплиця,
Млинарик
Петро, с. Андрія, Спяк Петро, с. Стефана,
Млинарик Семен,
Падла Семен, с. Аф., Феш Василь у "Тхора", Капітула Семен,
Спяк Степан у Афт., Падла Максим, Фусяк Степан.
Будинок
членський ч. 1, Усцька Антоніна, Пешля Шіпс жидівка, Чи
тальня ім. Качковського, Будинок членський ч. 2, Кооператива
"Єдність", Магазини кооперативні, Велика членська галя "Ви
шинк", Гира Петро, Вайсман Мойсей, жид,
Морох Михайло,
Филяк Петро, Чухта Ілько, Падла Іван, Падла Фотинна, Симів
Михайло, Сисак Павло, Урбан Діонисій,
Чухта Степан, Спяк
Петро, с. Павла, Спяк Павло, Вариха Теодор,
Павликівський
Іван, Сивак Терем, циган, Сивак Ксеня, жінка, циганка Яцка,

Чухта Іван, Кол. Шідлива: Шікора Ясєк, Сабатович Михайло,
Томашкєвіч Станіслав, поляк, Бискуп Гриць, Томашкєвіч Ю
зеф, поляк, Бискуп Іван.
На граниuі Ждиня-Луг:
Спяк Іван,
Дзюбина Роман, Млинарик Яків, с. Миколая, Громяк Алексій,
"Возинський", Урам Степан, Смій 1\-\икола, у І. Сисак; Вайсман
Сруль, жид, Сивак Кузьма, циган, Дзямба Юрко, Гира Степан,
Кріль Іван, Марич Іван, Филяк Семен, "радий", Вариха Мокри
на, Спяк Михайло, "Анапиїв", Левек Максим, Карляк Констан
тин, Бабяк Дмитро, Шікора Петро, поляк, Кавуля Орина, На-
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СЛАВНІ

А НАШИХ ВАТЬ:К

8

В українському сепі Гпа~wів, копо ГорJІИць, на КНJІJКІВ земпі Лем

ківщини &упа старнина церква з XVI-ro сторі.чв, вкв &упа nере6у
~ована в 1834 році, ni~ nокровом св. Арх. Мнхаіпа; вона &упа сnа
пена в

1914

р. Довший час пю~ мопнпнси в 6оrоспуж6овій каnпиці

св. Івана Хрестнтеmr, що &упа з6у~ована в

1938

рр. з6у,J:tовано за JtУШnастнрства

1856 році. OnicJІJІ в 1936-

отци

Ан~реи Зпуnка веJDІку

церкву, св. Арх. Мнхаіпа. До часу внсепенни JКИпо в ГпаJtНШеві

українців, а в яочерніІі Вірхні

547

173 українці.

зар Гнатко, Цюрик Гнат, Астряб Іван, Филяк Адам, Демчар І
ван, Теодор, Спяк Діонисій, Спяк Пилип, Мизrала Петро, Ба
бяк Діонисій, Васуля Іван,
Спяк Дмитро, у Бабяка А., Кріль
Семен, Стержень Софія, Дедва Марія "Гарасима", Вірхнянський
Степан, Спяк Степан, с. Павла, Спяк Петро, с. Филипа, Момот
Іван, Демянич Іван, Кріль Дмитро, Кріль Степан, Кріль Іван, с.
Аксентія.
З того числа біля
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20

родин в

1945-46

рр. виїхаv1!О до УССР,

за брехливою намовою большевицьких аrентів. По примусовім
виселенні в 1947 р. залишилось в селі 8 родин. Поляки завезли
виселенців на понімецькі землі, поразміщували по б. великих
німецьких маєтках, зовсім пустих, помешкання брудні, занед
бані, багато без вікон і дверей.
їх рідні хати і поля забрала
польська влада, зайди почали господарити на нашій прадідів
ській землі. Застосували т. зв. Реформу Рольну. Відразу між
орним полем, а лісом відмірили границю, навіть орне поле, чи
сІножати приділено до лісу, бо ''намітили плян", щоб їх залі
сити. Господарки виселенців забрали польські зайди, rуралі з
Нового Торга і Закопаного. Рільною реформою не обнято тих
господарств, що їх не виселено, а навіть не удержавлено їхніх
лісів, коли їх мали, а саме: Софія Ксенич, Урбан Теодор, Смій
Миколай, Степан Гира, бо при нім залишилась теща, жінка по
Дзямбі Юрку. Вона мала понад ЗО га. поля, в тому і ліс і все
це для неї збереглося.
В 1957-58 рр. вдалося деяким виселенцям вернутися до рід
ного села: ~'рбан йосиф, Кащак Павло, Сп як Павло, Гира Іван,
Млинарик Семен, Спяк Степан, с. Івана,
Перун Петро, Сисак
Степан, Урбан Семен, Чухта Андрій, с. Ст., Чухта Петро, Дзям
ба Фецко, Шмайда Андрій, Кащак Петро, Дзямба Адам, Хро
мяк Олександер, Кавуля Петро, Васуля Максим, Карляк Іван,
Тима Андрій з Смереківець, Андрійчак М. з Смереківець, Фи
ляк Микола з Волівця, Чухта Параска. До 1965 р. в Ждині за
лишилось осідлених поляків-rуралів до 20 господарів. З пере
селення деякі вернулися до своїх хат, коли не були розібрані,
а пусті, а інші давали полякам-rуралям "викуп", платили від
10 до ЗО тисяч зл. і вони верталися в свої сторони. Поворотці
почали господарити вже на голій землі, без ліса.
Всіх господарств у Ждині є до 50. Половина наших родин,
греко-католиків і до 25 родин поляків, римо-католиків. Шкіль
ний будинок в доброму стані розібрано і інші будинки по пе
реселенні, дерево десь вивезено. Школу приміщено в парохі
яльнім будинку. На відправи приїздить латинський ксьондз з
Гладиш ева.
Вже 20 літ минуло від закінчення
другої світової вtини:
нарід у ріднім селі жиє в жахливих обставинах, нема електрич
ного світла, хати освтілюють нафтовими лямпами, а нафти ча
сто бракує, то світять свічками, або каганцями, як 100 літ то
му. На давніші З села: Луг, Ждиня і Конечна є одна крамниця
товарів першої потреби. Гуртівня т. зв. "Гмінна Спулдзєльня"
є в Усті Руськім (тепер Горлицькім), віддаленім 17 км. Товар
довозить господар на старосвітськім возі, на дерев'яних коле
сах, по каменистій, нерівній дорозі. Товари привозить раз або
два рази в тиждень. Не привозить товару, 1цо його потребують
селяни, а той, що йому видасть гуртівня. На одному возі везе
харчеві товарі, нафту, смари до возів і машин, оливу, вазелі
ну. Хліб є в кропивинних міхах, забруджений, здушений, ста
рий і твердий. Товарів завжди бракує, за ним ідеться часто 2
чи 4 км. і дарма, бо часто потрібного товару нема. Часто на
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склепі є вивіска з написом: "склєпови виєхал", а де? ніби по
товщ:~, то до Горлиць, до каси з грішми і то по кілька днів у
тижю. Є велика трудність роздобути гроші на закуп потріб
ного товару, а ще гірше товар купити. Коли вже крамниця від
крита, то збереться нераз і до 50 осіб і тоді треба втрачати
багато часу, щоб дочекатись своєї черги.
В Ждині є "Кулко
Рольніче" і 3 трактори,
але до довозу
товарів до крамниці
трактора не можна брати, бо гуртівня в Усті, не видала б то
вару з магазинів.
Нашим поворотцям поляки постійно роблять різні труд
нощі, в їх і так уже неuщсливім житті. Болюче і прикре життя.
Було воно і колись прикре, але веселе. Передвоєнне село тво
рило одну згідливу, милу родину. Ворог частинно цілі допняв.
Наші діти нашого минулого не знають, винародовлюються і на
шим святим обов'язком
залишити їм описи нашої трагедії,
щоб у слушний час належно відплатилиси ворогам за нам за
подіяні великі кривди.

В
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СЛАВНА УИРАІНСЬКА КОМАНЕЦЬКА ОКРУІ' А

Украінці Лемки патриsрхи з своїм о. Душпастирем.

ДО ІСТОРІІ СИНОКА
Дна 15 серпив 1880 р. при иовові~рнтій першій JUІJІci rімназії в
СJІІІоці став катехатою української penirii о. Васипь Чемарник. no•e·
сRИІЇ Крипошаннн і СJІІІіцький ~екан.

КОЖНИй УКРАІНЕЦЬ ЛЕМКО ПОВИНЕН ВУТИ ОВОВ'ЯЗКОВО ЧЛЕ·
НОМ ОРГАНІЗАЦІІ

OBOPOIDI ЛЕМКІВЩИНИ!
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ЗМІСТ:

Стор.
Василь Сімович

-

Великому Каменяреві

................................
3
Богдан Ігор Антонич Батьківщина ......................................
4
Ю;zіян Бескид Хлібец Наш Насушний ................................
4
Календарна частина ....... .. .. .. .. . ... .. .... .. .. .. .... .. .... .... .... .. .. ...... ...... . ... .. . 7 ~ 18
19
Є в ка Барняк Бабець З живого пекла на волю ................ ..
24
Перлина Лемківщини село Босько ....................................... .
fJ риклад для української молоді .............................................. ..
34
35
Василь Ворадач Лемківський Патріярх ............................... .
39
M~rp Володимир Бучацький З книги моїх споминів ...... ..
43
Лемківська Квітка ......................................................................... .
45
Володимир Лесняк У ее життя на народній ниві ............... .
51
В. Майкавич Участь Лемків під час Збору УГВР .......... ..
58
Петро Гарайда З Дуклі до Бардієва ................................... .
60
І ван Кравчишин Від діда до внука ..................................... .
63
Богдан Ігор Антонич Лемківщина ....................................... .
64
Д~р Роман О. Климкевич Герб і печаті міста Сянока .. ..
69
Іван Фuлипчак - Св. Димитрій Покровитель Лемківщини .. ..
71
Ю. Бескид Тобі, Українська Матусе! ........ , ...................... ..
72
Д~р Михайло Лагаза Упав Лемківський Дуб .................... ..
74
"Вивести країну до найкращих висот" .................................... ..
82
Ф. Т. Васильовський Західні фортеці Руси~України ...... ..
97
Роман Климкевич Радуйся Маріє! ...................................... ..
Д-р Микола Андрусяк - Зах. Українське плем'я Лемків .. ..
98
Ю. Т. Пребагата українська земля ..................................... . 139
Забуті могили українських вояків ............................................ ..
142
147
С. І. Спяк і А. П. Урбан На заході України .................. ..
У цьому календарі поміщено

112

світлин.

На обкладинці руїни збуреної поляками церкви на ЛемківщинІ.

УВАГА! НЕ ВІДКЛАДАйТЕ НА ЗАВТРА, ДЛЯ ВАШОІ ВИ~
ГОДИ ДОЛУЧУЄМО СИНІ RОПЕРТКИ й ПРОСИМО
ПРИСЛАТИ НАЛЕЖНІСТЬ ЗА ЦЕй КАЛЕНДАР.
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LEMKO FUEL OIL
Cronln Dr. -

ТеІ.:

СО.

LTD.

lsllngton, Ont.

239-4714 -

ДоставJІJІє onanoвy оJDІву.
Чищенни і обслуга nечей безnлатна.

24

rояиииа о6спутаІ

КРАВЕЦЬКА РОВІТНЯ МУЖЕСЬКИХ І ЖІНОЧИХ ОДJІІ'ІВ

DONE-RITE
CLEANERS AND CUSTOM TAILORS
ТеІ.: 763-5368
Toronto 9, Ont.
Направа і 'ІИЩеІІІUІ O,J:UII"f і соро•ов.
Власник: ІВАН ОЛЕНИЧ

НАЙСТАРША УКРАІНСЬІZ\А МЕБЛЕВА ФІРМА

ALPHA FURNITURE
7З5 Quнn

St. W.-

ТеІ.: ЕМ

СО.

LTD.

3-9637- Toronto

З,

Ont.

Якщо по меблі, телевізори, кухні, холодільни:ки і все nотрібне

до хати,

тільки до найбільшої украінської фірми

-

АЛЬФА ФИРНІЧЕРІ

Власники: М. М. ШАФРАНЮКИ

ОДИНОКА УКРАІНСЬКА ФАВРИИА СОДОВОІ ВОДИ

SUNNYSIDE BEVERAGES

-

1068

Quиn

ТеІ.:

St. West -

LE 2-1316 -

Toronto

З,

Ont.

ЗамовJІІІіrrе на весіппs, за6авн, nhodки та вcJDd ро,RНННі імnрези
КР АМІDІЦЯ ПРОДАЖУ ДРОВ У І ІІЄЦЬ

TRINITY POULTRY & EGGS
ТеІ.:

793 Queen St. W. Солідна обслуга.

-

Toronto

368-5676 -

З,

Ont.

Бе3nлатна достава до хати,

до ресторанів і на вси:кі nрийнитти.

СО.

SUPERIOR SAUSAGE
1А

Мontrose

Ave. -

ТеІ.:

LE 1-8422 -

Toronto 3, Ont.

Ковбаси, шинки, бекони і всикі nершоридні м'.в:сива
ВпаСННІUІz Ху~о6а, РнХJІіцькнй, Сnорка

КРАМНИЦЯ ПРОДАЖУ ДРОБУ І ЯЄЦЬ

ART FARM PRODUCE
EGGS AND POUL TRY
563 Queen St. West - ТеІ.: ЕМ 8-5957 Розвозить по хатах.

Toronto

З,

Ont.

Солідна обслуга.

Торонто , січень

1966

ВЕЛЬМИШАНОВНІ І ДОРОГІ ЧИТАЧІ
"ЛЕМІОВСЬКИХ ВІСТЕй " !
Разом з цим листом пересилаємо Вам

"ЛЕМКІВСЬКИй КАЛЕНДАР" на

1966

Б. Р.

У цьому кал ендарі Ви з най дете багато вартісних

істо~

ричних матеріялів про наші рідні лемківські справи в Рідно~
му Краю та на еміграції ; статті ілюстровані світлинами .

Календар появився з аходами

ОРГ АНІЗАЦІУ ОБОРО~

НИ Л ЕМКІВЩИНИ ; ціна за один примірник

$1.50 .

Прос имо в зал у чені й для Вашої вигоди коперті ви с лати
нале житість за одержаний календар ,

не з абути відновити

1966

передплату

при цьому про с имо теж

на

"Лемківські

Вісті " на

рік (у ко г о є з ал еглість , просимоП вирівняти) та долу~

чити свш даток н а пресовий фонд одинокого свого лемків~
сь кого часопису " Л емкі в с ькі Вісті" .

Слава Ісусу Христу !
ДО АДМІНІСТРАЦП " ЛЕМКІВС ЬКИХ

ВІСТЕй "

Оцим пересил аю :

І) з а Лемківський Календар н а

1966

рік

$.. ... .... ..... ... ...

2)

на передплату " Лемківськи х В і стей "

$... ...... .... .... .. .

3)

свою залеглість з а

$... .... ... .

4)

Даток на пресо в ий фонд " Л . В. "

5)

за Лемківський Календар на

1965

рік

1965

$... .. .. ... ...... ... .
рі к

$.. ........... ... .. ..

(Точна адреса)

From: ················· ····· ··········· ······· ···· ··· ·····

LEMKO NEWS
Р. О. ВОХ No. 964
Toronto Adelaide St., Р. О.
TORONTO, ONTARIO, CANADA

Радіо-апарати, европейські та канадійські телевізори, патефоии,
тейпрекорди, машинки до писаннв, :музичні інструменти,

бюрове устаткуванни

АРКА

575

Quнn

St. W. -

ТеІ.: ЕМ

6-7061 -

Toronto 28, Ont.

:Книжки, часописи, :канцелирійне приладд.к,
вишив:ки, :кераміиу

-

:купуйте в

КООПЕРАТИВІ ПЛАИ
ТеІ.: ЕМ

768 Queen St. W. -

3-2748 -

Toronto

З,

Ont.

COLLEGE STUDIO
499 College St. Портрети, весільні

ТеІ.:

WA 2-0659 -

Toronto 4, Ont.

фотографії, пашпортові

та на вс.к:кі

о:казіі.

Coni~e внконІUІІІJІ.
Помірковані ціви.
Власии:к: ІВАН ЯРМОЛЮК

УКРАІНСЬКІ ПІСНІ З ЛЕМКІВЩИНИ

~а ROJІUІOI ІІJІа'І'івкн

Ціна ІШ8'І'івок ''Піс:ві

$4.00

:s nоповинн", "Думи мої"
$5.00 3 nереСІШКОІО.

'f& "Ді'ІН

cni8a·

ІОТЬ" ПО

НА ГУРТОВІ ЗАМОВЛЕННЯ- ОПУСТІ
Замо·вл.кти на адресу:

Mr. KYRYLO HASCHAK
324 Queen St. W., Вох 187, Toronto 2 В, Ontario, Canada

