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Новоздвижена Патріярша церква свв. Володимира і Ольги в місті Волвер- 
гамптоні, Великобританія, збудована пожертвами українського громадянства 
для відзначення 1000-ліття християнства в Україні; посвячена Єп. Михаїлом 
І’ринчишиним, ЧНІ, в сослуженні оо. митр. М. Матичака, Иосафата Лещишина 
з неділю 31. 7. 1988 р., при великому здвизі українського громадянства з цілої 
Великобританії.
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ВІД ВИДАВНИЦТВА

На протязі тисячолітньої історії християнської України, україн
ський нарід побудував тисячі церков, храмів Божих, в яких про
славляв Творця вселенної згідно з Христовою наукою. В храмах 
цих відбита глибока християнська віра, неповторне у своїй оригі
нальності і красі архітектурне і художнє мистецтво, висока куль
тура і духов'ість українського народу. Є вони втіленням найшля- 
хетніших почувань і поривів української людини до вищих, не- 
проминаючих вартостей, до вічности. На протязі століть храми 
Божі на всіх просторах України були не тільки осередками релі
гійного життя, але й не менш наукового і культурного і через це 
стали вони національними твердинями, свідками величного, а теж 
і трагічного минулого українського народу.

Тому теж вороги України, в намаганні підкорити наш нарід, а в 
останніх часах — його цілковито знищити або засимілювати, — 
так послідовно нищили і далі нищать наші церкви, щоб в той 
спосіб позбавити український нарід наймогутніших свідків його 
історичного буття. І багато, дуже багато було знищено святинь 
нашої духовости, часто шедеврів світового значіння і вартости, 
а ці, що ще уціліли, є під загрозою повільного занепаду, бо окупа
ційні режими не приділяють належної уваги для їх збереження.

Видаючи Альбом частини українських церков Закарпаття, Лем- 
ківщини, Холмщини і Підляшшя, тобто окраїнних земель нашої 
Батьківщини, як наш скромний вклад у Тисячоліття Хрещення 
України, прагнемо зберегти для історії це, що в умовах чужини 
можна було зібрати чи то з архівних матеріалів, а чи з оригі
нальних світлин недавнього часу. Належить звернути увагу, що на 
понад 200 світлин українських церков, ані одна не повторяється 
своєю конструкцією-будовою, що свідчить про величезне багатство 
архітектурного мистецтва.

Знаємо, що в останніх роках вже появилися у вільному світі 
подібні видання українських церков, але кожне з них має свою 
окрему вартість. Наше видання, на відміну від інших, обіймає 
майже всі українські землі, що знаходяться тепер під Польщею, 
і Закарпаття. Багато з них вже є лише історичною згадкою, інші 
в цілковитій руїні, деякі перетворені на польські костьоли чи
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вживані для світських цілей, а лише невеличка частина далі 
служить для релігійних потреб здесяткованого українського насе
лення на цих землях.

Та не зважаючи на всі лихоліття, що їх зазнала українська 
земля, далі над нею височіють українські собори, які одночасно 
є соборами українських душ, а тому збереження їх для історії і 
для майбутніх поколінь е конечністю нашого часу.

»Зберігайте собори українських душ« — закликає сучасний 
український письменник Олесь Гончар у своїй знаменній повісті 
»Собор«, описуючи змагання українських людей врятувати від 
заплянованого безбожним російським окупантом знищення їхньої 
церкви-собору.

Великою заохотою і моральною підтримкою у виданні цього 
Альбому є слова Євгена Сверстюка, автора критичної розвідки на 
Гончарів »Собор« п. з. »Собор у риштованні«, звернені до україн
ської еміграції:

»Настала пора — рідні наші поза межами України — передати 
вам нашу подяку за те, що ви існуєте, що поміж чужими народами 
бороните честь українського імени своєю працею і людською 
вартістю, за те, що вас не покидає рятівний національний біль і 
тривога, за те, що свято бережете пам’ять, духовні цінності, реліквії 
Батьківщини. За видані книги і за збережений рівень культури і, 
зокрема, також за збережені форми нашого правопису... Хай же 
надалі єднає нас праця на ниві народній, хай єднає нас любов — 
творча і винахідлива...«

І власне цим кермувалися у своїй праці видавці цього Альбому — 
редактор, жертовний фундатор, анонімні фотографи і видавництво.

Скорочені резюме англійською, німецькою, французькою та 
еспанською мовами улегшать представлення і популяризацію 
української культурної спадщини також серед чужого світу.

Квітень, 1989 р.
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Фундатор Петро ЯНУШ
народився 2. 4. 1920 р. в селі Перепельники, Зборівського повіту, 
Тернопільської области. Доцінюючи потребу появи цього видання 

для історії нашого народу — уфундував цей Альбом.
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ПОДЯКА

Редактор почувається до належного обов’язку щиро подякувати 
п. А. Червенському та його Друзям за їхній вклад праці для 
загального добра через фотографування і збирання світлин наших 
церков, а також їх даних.

Рівнож хочеться направду щиро подякувати п. Петрові Янушу 
— фундаторові цього Альбому — за його матеріяльний вклад зі 
своїх скромних ощадностей у це видання.

Не менше щиро дякую д-ру Арсенові В. В. Поврознику за 
перефотографовування, зменшування і побільшування світлин та 
д-р Любові О. Поврозник за її технічну допомогу в упорядкуванні 
оцього Альбому.

Вкінці дуже дякую кол. голові, а зараз почесному голові Крайо
вого Патріархального Об’єднання у Великій Британії інж. Т. І. 
Кудликові та д-рові Святомиру М. Фостунові, секретареві Евро- 
пейського Комітету Тисячоліття Хрещення України, за їхні поради 
і моральну піддержку.

Ще раз щире спасибі їм усім, бо без їхньої допомоги цей Альбом 
не побачив би світу.

Лондон, 1-го січня 1988 р.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Цей »Альбом Українських Церков« (очевидно не всіх) на окраїн
них землях України — Закарпаття, Лемківщини, Холмщини і 
Підляшшя* видаємо в 1000-ліття Хрещення Руси-України для 
колишніх уродженців тих земель, що порозкидані по широкому 
овіті та для українських сучасних і майбутніх істориків і взагалі 
українського суспільства.

Видається цей Альбом ще й на те, щоб сказати і показати правду, 
бо світлини поміщені в ньому роблені на протязі останнього 
десятиліття і, так би мовити, вони ще »свіжі« за своїм станом. 
Очевидно є і репродукції, але в порівнянні до цілости Альбому їх 
не багато. Усіх світлин є понад двісті сімдесят.

Поміщені тут церкви — це документ, що ті землі спокон
віку замешкували тільки українські племена, які протягом віків 
творили і плекали свою відрубну культуру, зберігали свою мову, 
звичаї і релігію. В кожній місцевості їхнього поселення вони 
будували церкви на Славу Божу. Вони боролися і не піддавалися 
денаціоналізації тоді, коли кожний окупант — Польща і Москва — 
старалися це скоро і хитро робити.

Хоч про мистецтво і будову українських церков написано немало, 
то все ж таки оцей Альбом видаємо як конечність, бо церкви 
підпадають знищенню і в ближчому майбутньому їх залишиться 
дуже мало.

Деякі з тут поміщених церков сьогодні вже не існують, бо їх 
розібрали поляки, або прямо знищили під час ліквідації україн
ського православ’я на Холмщині. Деякі вже в руїнах, а ще іншими 
користуються вороги-поляки і замінюють наші церкви на костьо
ли: викидають іконостаси, образи, затирають розмалювання і при
стосовують до латинського обряду. Так роблять ті, нібито христия
ни, які під час Другої світової війни замордували багато україн
ських священиків-патріотів (їхній список на стор. 35), одних пото
пили в криницях, інших постріляли, а ще інших порізали ножами.

* ) Під час упорядковування Альбому нам потрапили світлини українських 
церков з інших областей України, які рівнож тут поміщуємо. — Ред.
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Багато українських сіл попалили і насильно вирвали українське 
населення з прадідівської землі: раз в 1946 р. вивезли до УССР, 
а вдруге у 1947 р. на захід на понімецькі піскуваті ґрунти, т. зв. 
»зємє одзискане«, у воевідства: Щецін, Ольштин, Вроцлав і т. д. 
Опустілі наші села заселили поляками, які користуються добром 
наших батьків і дідів. Не тільки користуються, але навіть багато 
наших рідних сіл і міст перехрестили на »своє« і роблять це далі..., 
так що згодом може бути тяжко і знайти цю місцевість на мапі...

Редактор цього Альбому користувався такими працями: проф. 
д-ра В. Кармазина-Каковського »Мистецтво Лемківської Церкви«, 
Рим 1975 р.; проф. д-ра І. Крип’якевича (член АН УССР) »Список 
церков на Холмщині і Підляшші«; виписками з »Православного 
календаря«, Холм — 1944 р.; каталогом »Пам’яток Мистецтва в 
Польщі«, АН, Варшава — 1954-1982 р.; Я. Ґурака »Давні дерев’яні 
церкви в Замойськім воевідстві«, Замосць — 1984 р.; Ришарда 
Бриковського »Ьеткоч/эка сіге-уупіапа агсЬйекШга сегкіе\упа...« 
Варшава — 1986 р.

Назви та адміністративне розположення сіл і міст в більшості 
базовано на зіставленні »Етнічних груп південно-західньої України 
(Галичини) на 1. 1. 1939 р.« — Володимира Кубійовича.

Січень, 1988 р.
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SUM M ARY

This Album has been published in order to portray the variety of 
religious architecture in the regions of Zakarpattia (Transcarpathia), 
Lemko, Kholm and Pidlassia in Ukraine and to mark the 1000 years 
of Christianity in Ukraine, since its baptism (in the Byzantine Rite) 
by Volodymyr the Great in the year 988.

These churches are proof that Ukrainian communities have 
inhabited these regions for many centuries. Each community buili 
churches with Christian ideas but unique architecture, their beauty 
lying not only in their design but also in their site and choice of 
building materials, allowing the churches to blend in with their 
surroundings.

Generally the wooden churches were built near rivers or on the 
slopes of hills, in the midst of a thicket of trees, their typical 
characteristics being a gradual rise from east to west of three basic 
sectionsi the presbytery, the women’s porch and nave leading up 
to the tower. Tent shaped roofs covered with shingles were topped 
with dome-shaped turret finials and a variety of crosses adorned 
these towers and domes. It was this and other varying ornaments 
that set these churches apart from others and made them unique, 
thereby distinguishing them from Polish or Russian church buildings.

Many churches are no longer recognisable since they were ruined 
by the Polish authorities in the 1930s. Some were destroyed — others 
converted to Roman Catholic churches. Many Ukrainian priests were 
murdered (see list on page 35). This occurred in the years 1946-1947 
during the enforced resettlement of the Ukrainian population to the 
so-called “recovered territories” taken back from Germany after 
the Second World War, e.g. Stettin, Wroclaw, Olsztyn and others 
and also partly to the USSR.

Afterwards the empty Ukrainian villages were inhabited by the 
Polish population, which then renamed them and has continued to 
do so to the present day. For this reason it is sometimes difficult to 
trace the original names of these villages. In this way the Polish 
People’s Republic continues its colonisation of Ukrainian lands and 
the assimilation of the Ukrainian people who live there.
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SOMMAIRE

Cet album a pour but de présenter la richesse de l’architecture 
religieuse des régions de Zakarpattia (Transcarpathie), Lemko, Kholm 
et Pidlachia en Ukraine, et de célébrer ses mille ans de christianisme, 
depuis son baptême en rite byzantin, en l’an 988, en la personne 
de Volodymyr le Grand.

Ces églises sont les témoins des communautés ukrainiennes qui ont 
vécu dans ces régions pendant de nombreux siècles. Chaque 
communauté a bâti des églises, dans la pensée chrétienne, mais selon 
une architecture propre. Leur beauté ne réside pas seulement dans 
leur conception, mais aussi dans le choix du site et des matériaux, 
pour que ces églises se marient heureusement avec le paysage 
environnant.

Les églises de bois ont généralement été construites au bord de 
rivières ou au flanc des collines, au milieu d’un bouquet d’arbres. 
Elles ont pour caractéristique d’avoir été construites en élévation 
progressive d’est en ouest, avec en premier plan le presbytère, puis 
le porche des femmes et enfin la nef, qui conduit au clocher. Des toits 
en forme de tente, recouverts de bardeaux, étaient surmontés de 
tourelles en forme de dômes, décorées de fleurons et d’une variété 
infinie de croix. Ce sont ces ornements, et beaucoup d’autres, qui 
font la distinction de ces églises, de sorte que chacune d’elles est 
un joyau unique, sans aucune ressemblance avec les églises polonaises 
ou russes.

De nombreuses églises sont aujourd’hui méconnaissables, ayant 
été défigurées par les autorités polonaises dans les années 1930. 
Certaines ont été démolies, d’autres ont été converties en églises 
catholiques romaines. Beaucoup de prêtres ukrainiens ont été 
assassinés (voir la liste page 35). Ceci a eu lieu dans les annés 1946- 
1947, au cours de la période de déplacement forcé de la population 
ukrainienne vers les territoires dits “récupérés” , repris à l ’Allemagne 
après la seconde guerre mondiale (par exemple, Stettin, Wroclaw, 
Olsztyn, etc.), ainsi qu’en partie vers l’URSS.

Une fois les villages ukrainiens vidés de leurs habitants, c’est la 
population polonaise qui est venue s’y installer, en les rebaptisant, 
ce qui se pousuit encore aujourd’hui. C’est pourquoi il est parfois 
difficile de retrouver le nom d’origine de ces villages. C’est de cette 
façon que la République populaire polonaise poursuit la colonisation 
des terres ukrainiennes et l’assimilation des Ukrainiens qui y vivent.

15





RESÜMEE

Mit der Veröffentlichung dieses Bandes soll die Vielfalt der sakralen 
Architektur in den Gebieten des Zakarpattja (Karpatenukraine), des 
Lemken- und Cholmer Landes sowie Polesiens gezeigt und gleichzeitig 
das Millennium des Christentums in der Ukraine gewürdigt werden, 
das mit der christlichen Taufe des Landes im byzantinischen Ritus 
durch den hl. Großfürsten Wolodymyr im Jahre 988 seinen Anfang 
nahm.

Diese Kirchen liefern den Beweis dafür, daß ukrainische Gemein
schaften diese Gebiete jahrhundertelang bewohnt haben. Jede 
Gemeinshaft errichtete ihre Kirchen nach christlichem Gedankengut, 
aber in einer einzigartigen Bauweise, wobei ihre Schönheit nicht nur 
in der architektonischen Gestaltung liegt, sondern auch durch die 
Lage und die Wahl des Baumaterials zum Ausdruck kommt. Dadurch 
bilden diese Kirchen eine harmonische Einheit mit der Umgebung.

Im allgemeinen wurden die Holzkirchen in der Nähe von Flüssen 
oder an Hängen errichtet, von dichten Bäumen umgeben. Ihre 
typische Eigenheit ist der stufenweise Anstieg von Ost nach West 
der drei Grundelemente mit dem Pfarrhaus, dem Vorraum für die 
Frauen und dem Kirchenschiff bis hin zum Turm. Die zeltförmigen 
Schindeldächer werden mit Kuppeltürmen abgeschlossen, wobei die 
Türme und Kuppeln verschiedene Kreuze tragen. Diese und andere 
verschiedenartige Ornamente unterscheiden diese Kirchen von 
anderen und verleihen ihnen ihr einzigartiges Aussehen. Darin 
liegt auch der Unterschied zu polnischen und russischen Kirchen
bauwerken.

Viele Kirchen können nicht mehr gezeigt werden, da sie von den 
polnischen Behörden in den 1930er ruiniert wurden. Manche hat man 
völlig zerstört, andere wurden zu römisch-katholischen Kirchen 
umgewandelt. Außerdem wurden viele ukrainische Priester ermordert 
(siehe das Verzeichnis auf S. 35). Dies geschlah in den Jahren 1946- 
1947 im Verlauf der Zwangsumsiedlung der ukrainischer Bevölkerung 
in die sogenannten “wiedererlangten Gebiete” , die nach dem Zweiten 
Weltkrieg von Deutschland abgetrennt wurden, also nach Stettin, 
Breslau, Allenstein und in andere Gebiete sowie teilweise in die 
UdSSR.
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Danach wurden die geräumten ukrainischen Dörfen von Polen 
besiedelt, sie wurden umbenannt und haben ihre neuen Namen bis 
heute beibehalten. Daher ist es manchmal schwierig, die ursprüng
lichen Bezeichnungen dieser Ortschaften ausfinding zu machen. Auf 
diese Weise setzt die Volksrepublik Polen die Kolonisierung der 
ukrainischen Länder und die Assimilierung der ukrainischen Bevölke
rung, die dort einst gelebt hatte, fort.
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RESUMEN

Este album ha sido publicado para mostrar la variedad de la 
arquitectura eclesiâstica en las regiones de Zakarpattia (Trans- 
carpathia), Lemko, Kholm y Pidlassia en Ucrania, y acentuar los 
1000 anos del cristianismo en Ucrania, desde el bautismo (en Rito 
Bizantino) del Vladimiro el Grande en el ano 988.

Estas iglesias son el testimonio de que las comunidades ucranianas 
poblaban éstas regiones durante muchos siglos. Cada comunidad 
edificaba iglesias segûn las ideas cristianas, aunque en estilos 
arquitectônicos singuläres, cuya belleza no radica tan solo en su 
diseno, sino también en su ubicaciôn y en la sélection del material 
de construction, lo que hace que las iglesias hagan un bonito juego 
con su entorno.

De manera general las iglesias de madera eran construidas cerca 
de los rios, о en las faldas de las colinas entre los ârboles. Sus 
caracteristicas tipicas eran la graduai ascension desde el éste hacia 
el oeste de très bâsicas partes: el Presbitério, el porche de mujeres 
y la nave que conduce hacia la torre. Los tej ados, en forma de una 
tienda, cubiertos con tejas de madera, estan coronados con cûpulas, 
en las que se alzan variedades de cruces. Fueron exactamente éstos 
ornamentos diversos los que distinguian estas iglesias de las demâs 
y las hacian ünicas, diferenciândolas asi de los edificios eclesiales 
polacos, о rusos.

Muchas iglesias ya no son reconocibles, porque fueron convertidas 
en ruinas por autoridades polacas en los anos treinta. Algunas fueron 
destruidas, otras transformadas en iglesias catôlicas. Muchos sacerdotes 
ucranianos fueron asesinados (ver la lista en la pagina 35). Esto 
ocurriô en los anos 1946-1947, durante el traslado forzoso de la 
poblaciôn ucraniana a los “territorios reconquistados” , recuperados 
de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, por ej. Stettin, 
Wroclaw, Olsztyn y ôtros, y también en parte a la URSS.

Después éstas aldeas ucranianas, una vez despobladas, volvieron 
a ser colonizadas, por la poblaciôn polaca, que las rebautizô, cosa que 
continua practicândose hasta el dia de hoy. Por ésta razôn résulta, 
a veces, dificil descubrir los nombres originales de estas aldeas. De 
ésta manera la Repüblica Populär de Polonia sigue colonizando las 
tierras ucranianas y asimilando su poblaciôn autôctona ucraniana 
que vive alli.
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ЗАКАРПАТТЯ

Закарпаття або Закарпатська 
Україна, як його популярно 
називають, обіймає південне 
узбіччя Карпат та прилеглу до 
них частину низовини, що по
ложена в басейні ріки Тиси. 
В Загальному Закарпаття зай
має біля 15.600 км.2

Після відділення Закарпаття 
від Угорщини в 1919 році, з 
його основної частини створе
но окрему автономну країну в 
межах Чехо-Словаччини, т. зв. 
»П ідкарпатську Русь«  або 
»Карпатську Україну«; неве
лику частину Закарпаття по
ложену на південь від Тиси і в 
сточищі ріки Вишевої (Марма-

ро'щина) приділено до Румунії, 
а західню частину — Пряшів- 
щину — до Словаччини.

Найстаріші археологічні зна
хідки на території Закарпаття 
походять з неолітичної доби — 
біля 4.000 років до Христа. Це 
Буківська культура, що вияв
ляє деяке споріднення з Три
пільською культурою цент
ральної України.

Використовуючи уособиці, 
що виникли в Київській дер
жаві після смерти Володимира 
Великого (1015), угорський ко
роль Стефан І прилучив За
карпаття до Угорщини, а його 
син Емеріх дістав титул »кня-

Ет но г рафі чна  карта Закарпаття (за станом на 1930- і рр. )  
1 — Кордони держав. 2 — Межа Закарпаття і Галичини. З — Українці. 4 — Словаки. 5 — 
Пословачені українці. 6 — Угорці. 7 — Угорці гр.-кат. 8 — Румуни. 9 — Німці, и  — поляки
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зя русинів«. З того часу Закар
паття перебувало у складі 
угорської держави аж до по
чатку ХХ-го століття, станов
лячи її прикордонну область 
на півночі.

Не зважаючи на політичну 
відокремленість, духові зв’яз
ки Закарпаття з іншими укра
їнськими землями були тісні. 
Тут вживалися богослужбові 
книги київського чи львівсько
го друку. В ХУИ-ХУПІ стол. 
на Закарпаттю розвивалася 
місцева релігійна література, 
що своїм характером була час
тиною української бароккової 
літератури з незначними угор
ськими та словацькими впли
вами. Типові жанри цієї літе
ратури — учительні євангелія, 
леґенди й апокрифи, збірки 
проповідей, полемічно-аполо
гетичні писання (серед них ви
діляються твори найцікавішо
го релігійного полеміста кінця 
XVII стол. М. Андрелли-Рос- 
вигівського, названого також 
Гукливський літопис), серед
ньовічні повісті (популярною 
була Олександрія), вірші та 
інше.

Закарпатське письменство 
ХУІІ-ХУІІІ стол. користува
лося живою народною мовою, 
більшість творів поширювали
ся в рукописах; перші друко
вані книги для Закарпаття 
друкувалися в Тернові на Сло
ваччині. Письменство, як і 
освіта (манастирські школи), 
мало наскрізь релігійний ха

рактер. Тоді ж розвивалося на 
Закарпатті будівництво дере
в’яних церков, з яких залиши
лося кілька цінних зразків до 
нашого часу. Деякі з них по- 
міщуємо в цьому Альбомі.

Дня 3. 1. 1919 р. »Підкарпат
ська Русь« разом з ЗУНР про
голосила з’єдинення з Придні
прянською Українською На
родною Республікою в одну су
веренну Українську Народну 
Республіку, і її делегати брали 
участь в проголошенні Акту 
Соборности 22-го січня 1919 р., 
на Софійській площі, в Києві.

Визначнішими культурними 
і громадськими діячами з-по
між українців на Закарпатті 
(головно в 1930-их рр.) були
0. А. Волошин, брати М. і Ю. 
Бращайки, Ю. і Ф. Реваї, С. 
Клочурак, А. Штефан, о. В. 
Гаджеґа й інші. Немало сприя
ли національному відроджен
ню Закарпаття також українці 
з інших земель, які перебували 
на Закарпатті, як В. Бірчак,
1. Паныкевич, А. Алиськевич, 
В. Пановський, о. С. Решетило 
й інші.

Закарпатська Україна прого
лосила свою незалежність 
вдруге 15 березня 1938 року, 
прийняла Конституцію і обра
ла президентом Карпато-Укра- 
їнської республіки о. Авґусти- 
на Волошина. Зараз Закарпат
тя в складі УССР.

Повищий матеріял взято з 
»Енциклопедії Українознав
ства« (гаелова частина).
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ЛЕМКІВЩИНА

Територія Лемківщини зай
має найнижчу частину україн
ських Карпат — більшість 
Низького (лемківського), захід- 
ню частину Середнього та схід

ні окрайки Західнього Бески
ду. Краєвид Лемківщини — 
типово середньогірський, а ви
сота хребтів досягає тільки до 
1.300 метрів.
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Лемки, це найбільше висуне - 
не на захід українське плем’я, 
яке там жило до 1947 р. по 
обидвох боках Карпатського 
хребта і одночасно державних 
кордонів (до 1772 р. — поль
сько-угорського, а з 1919 року 
— польсько-чехо-словацького). 
Лемківщина становить собою 
півострів між польською і сло
вацькою етнографічною тери
торіями на 140 км довжини та 
25-50 км ширини.

В княжу добу південна Лем
ківщина разом зі Закарпаттям 
входила з половини Х-го стол. 
до 1020-их рр. у сферу впливів 
Київської держави, згодом нею 
заволоділа Угорщина (див. За
карпаття). З північної Лемків
щини до складу (Київської, а 
пізніше Галицько-Волинської 
держави) входила її східня 
частина приблизно по ріку 
Вислоку і Дуклянський пере
вал на заході. Під церковним 
оглядом північна Лемківщина 
належала до Перемиської єпар
хії, а перед тим (до XV стол.) 
також до Закарпатської.

Притаманний лемкам кон
серватизм зберіг їх з одного 
боку, від польонізації і приму
сового лат.-католицизму, а з 
другого утруднював ширення 
української національної сві- 
домости. Було воно так тому, 
бо на Лемківщині переважала 
староруська течія, провідники 
якої, здебільше місцеві свяще
ники, в 1900-их роках пішли

виразно в русофільському на
прямі, маючи підтримку цар
ської Росії. Щойно після номі
нації апостольським адміні
стратором для Лемківщини о. 
Олександра Малиновського і 
організації окремої єпархії для 
православної Лемківщини з 
архиспкскопом Палладієм на 
чолі русофільські впливи з 
церковному житті зникли.

Постання української дер
жави спричинило зріст україн
ської національної свідомости. 
Після розвалу Австрії влада 
ЗУНР утрималася до половини 
лютого 1919 р. в гірській час
тині Сяніччини (Сяніцький ко
місаріат ЗУНР, з осідком в с. 
Команчі на чолі з о. Пантелей
моном Шпилькою, т. зв. »Ко- 
манецька республіка«).

Лемківська Апостольська 
Адміяістратура, гр.-кат. адмі
ністративна одиниця на гали
цькій Лемківщині, проголоше
на декретом Конґреґації для 
Східніх Церков 10-го лютого, 
1934 р. охоплювала 9 декана
тів, виділених з Перемиської 
єпархії, і 121 парохію, нарахо
вувала 127.000 вірних (стан на 
1936 р.). Лемківська Апостоль
ська Адміністратура була ство
рена під тиском польського 
уряду і під претекстом, що во
на буде заборолом проти по
ширення православ’я на Лем
ківщині; на ділі польському 
урядові йшлося про те, щоб 
зберегти Лемківщину перед
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українізацією українськими 
священиками. Л.А.А. безпосе
редньо залежала від Риму, 
осідком її був Риманів, пізніше 
Сянік. Апостольськими адмі
ністраторами були: Я. Медве- 
цький, О. Масцюх, і О. Мали- 
новський. За польської окупа
ції до 1939 р. в Л.А.А. панував 
протиукраїнський напрям і на
магання створити з лемків ок
ремий народ та їх спольонізу- 
вати; м. ін. студенти богосло- 
вія мусіли студіювати в поль
ських духовних семінаріях у 
Кракові й Тарнові. Лемківську 
Апостольську Адміністратуру 
ліквідувала Польща в 1945 р. 
разом з примусовим виселен
ням лемків.

Виселення лемків на східній 
Лемківщині стримувала УПА, 
яка діяла там з 1944 р., а в 
1946-47 рр. сконцентрувала тут 
свої дії; до складу УПА входи
ло багато лемків. Під тиском 
польської влади переважну ча
стину лемків (всього до 80°/о) 
виселено до половини 1946 р. 
до УССР, а решту, за малими 
винятками, переселено в 1947 
році на терен Сх. Німеччини, 
який тепер припав Польщі, і 
розселено між польськими вер
ховинцями, а більшість землі 
залишилася пусткою. (Мате- 
ріял взято з гаслової частини 
ЕУ).
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ХОЛМЩИНА

Людність Холмсько-Волин- 
ської височини — це нащадки 
давніх українських племен де
ревлян і дулібів, привязані до 
прадідівської віри й традиції. 
Українське населення захід- 
ньої частини в и с о ч и н и  — 
Холмщини зазнало як і укра
їнці з Підляшшя жорстоких 
переслідувань від москалів і 
поляків за національну і релі
гійну приналежність. Ось як 
змальовує автор книжки п. з. 
»Війна« Федір Дудко трагедію 
Холмщини (стор. 123):

»Боже, чого тільки не зазна
ла вона (Холмщина) за своє ба
гатовікове існування! Чого ли
ше не виробляли ще так не
давно тут московські царі, щоб 
обмосковщити її! А потім по
ляки із тим поваленням церков 
— старих, мальованих, дере
в’яних українських церков, бу
дованих руками наших пред
ків... Та ще яким поваленням! 
От просто собі в білий день 
підпилювали легарі, зачіпляли 
залізними ланцюгами за висо
кі бані і на очах у всіх людей 
тягнули тракторами, доки не 
переверталася будова. Або зга
няли звідусіль услужних поль
ських осадників і за ніч розби
рали церкву до основи. А по
тім ще змушували поліційно

селян розвозити дерево з цер
ков по дворах... А що вони зро
били із старовинним право
славним цвинтарем на Святій 
Гірці? Учні польської гімназії 
з своїм директором ходили ту
ди на опеціяльні »вицєчки 
щоб розбивати там кам’яні і 
надгробні плити, розривати мо
гили, витягати кістки з муро
ваних склепів і святотатно 
розкидати їх на поживу голод
ним псам...

Або в тому підземеллі старо
давньої холмської святині, де 
поховані були наші князі та 
ієрархи княжих часів? Шука
ючи за кістками короля Дани
ла, вони перерили все підзе
мелля і змішали в купу всі 
кістяки, що тисячу років поко
їлися в рідній землі під покро
вом рідної святині... Робилося 
це все в часах новітньої куль
тури, в добі світлого людського 
поступу і модерного гуманіз
му... А чого ж, чого тільки не 
бачила вона в далекому дикун
ському минулому! Хто лише 
не сіпав її, не скуб, не толочив 
своїми копитами, хто не пере
ходив її здовж і впоперек вог
нем, насильством і мечем? Від 
половців і татар починаючи, а 
на »католиках« кінчаючи... Ну, 
І ЩО — - ОПОЛЫЦИЛИ, змосков-
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щили, златенізували її? Та й 
чи тільки її саму? А Галичину? 
А Закарпаття? А Чернігівщи
ну, Бесарабію, Лемківщину, 
Буковину? Ні, українську сти
хію не може здушити ніяка си
ла в світі! Ти її ріж на кусні, а 
вони починають ворушитися, 
оживають, знову зростаються... 
Батько каже, що коли б зоста
лося всього лише двоє україн
ців на світі — він і вона, — то 
й тоді ще не можна знищити 
України. І коли Гітлер іде слі
дами своїх попередників і, за
тираючи слово »Україна« на 
європейській мапі, має на дум
ці поневолити її, то так само 
зломить свої зуби на ній, як 
їх зломили всі його попередни
ки!... Україна живуча, Україна 
вічна. Живуча й вічна тому, 
що не пориває зв’язків з мину
лим, що завжди, вічно живе в 
тому минулому і тим минулим,

І прихід німців на наші зем
лі, як і панування Польщі чи 
московська інвазія — це тіль
ки черговий епізод історії. Це 
тільки чергова ланка в довже
лезному ланцюгу українських 
терпінь і безконечних історич
них катаклізмів. Прийде час і 
розтопиться в українському 
горні безслідно і ця нова 
ланка«...

Після останньої (Другої сві

тової) війни українців Холм- 
щини примусово переселено за 
Буг. Тож приналежність Холм- 
щини до України поставлена 
під знак запитання.

Головним заняттям люднос
те було — рільництво (сіяли 
пшеницю, овес, цукрові буря
ки, хміль тощо) і зв’язане з 
ним тваринництво. Поважна 
частина людносте знайшла за
няття в харчовій промисло
вості (цукроварництві) і в ліс
ництві.

Культурним і релігійним 
осередком Холмщини було мі
сто Холм, колишній осідок ук
раїнського архиєпископа. В мі
сті було кілька середніх шкіл. 
З міських будівель варто зга
дати український собор із чу
дотворною іконою Матері Бо
жої. В південній частині Холм
щини лежить місто Грубешів, 
кол. осередок торгівлі збіж
жям. Є ще такі міста: Відго
рай, Томашів, Замосьць, Ще- 
брешин, Красностав, Тарного- 
род... Над р. Солокією лежить 
старовинний княжий город 
Белз, тепер мале містечко...

(Матеріали про Холмщину і 
Підляшшя взято з »Вступного 
Курсу Українознавства«, Ук
раїнського Народного Універ
ситету, зошит 17).
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ПІДЛЯШШЯ

Назва Підляшшя мабуть по
ходить від того, що ця наша 
земля висунена найдалі на пів
нічний схід у сусідство з ляха
ми (поляками). На сході, на 
вододілі Бугу й Прип’яті, Під
ляшшя межує з Поліссям, на 
півночі — з Білоруською і на 
півдні — з Холмсько-Волин-
СЬКОЮ ВИСОЧИНОЮ.

Населення Підляшшя укра
їнського походження. Колись 
головним заняттям людности 
було рільництво, годівля худо
би, рибальство, ловецтво та 
праця в лісовій промисловості.

Людність Підляшшя пере
жила за останні 80-100 літ ве
ликі релігійні й національні 
зміни. Ще в 1872 р. на 292.000 
усього населення було 280.000 
українців — греко-католиків 
(уніятів), 2.000 українців пра
вославних і 10.000 римо-като- 
ликів. Коли ж у 1876 р. царсь
кий уряд скасував унію й за
провадив насильно правосла
в’я, винищуючи українське ка
толицьке духовенство і люд
ність, підляшуки впродовж 
тридцяти років потай зберігали 
вірність українській Католи
цькій Церкві й не піддавалися 
обмосковленню. Після револю
ції в 1905 р. російський уряд 
повернув свободу релігій з ви
нятком греко-католицької. То

ді українське населення, не 
маючи змоги залишитися при 
батьківській греко-католиць- 
К'ІЙ вірі, виявило своє непри
миренне ставлення до Москов
щини тим, що громадою перей
шло на римо-католицизм. Не 
маючи українських римо-като- 
лицьких душпастирів, насе
лення підпало під польоніза- 
ційний вплив польських ксьон
дзів. Цю польонїзаційну робо
ту посилено після 1919 року, 
коли цю землю окупувала 
Польща, Її уряд скасував ук
раїнську мову в церкві, школі, 
урядових установах, заборонив 
українські книжки й часописи, 
організував піввійськові бан
ди, які побивали українське 
населення, руйнували україн
ські церкви й нищили україн
ські пам’ятки. Ось що пише ав
тор »Зшитка каторжника .< 
(»Визвольний Шлях«, ч. 7, 1987 
р., стор. 874):

»По селах, де побував я, лю
ди показували на місця, де ко
лись стояли церкви, що їх ще 
до війни поляки спалили, ро
зібрали, або замінили на кос
тьоли. Характерно, що поляки 
нищили в українських селах 
лише православні церкви. Ог
лядав я знімки (с. Павловичі), 
що показували як люди мо
ляться на церковній площі і
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плачуть. Одна потіха: тут хоч 
залишилися знімки, бо в нас у 
східніх областях і цього не за
лишилось.

Пізнав я нову для мене дійс
ність, іншу від московської со- 
ціялістичної, демократичну. І 
тут і там нас палили, нищили, 
щоб жодного свідка нашої ок- 
ремішности і національної то- 
тожноети не лишилось. Це ж 
були не тільки церкви. Це ж 
була наша історія, наш віковий 
культурний доробок. А »ви
ною« людей було те, що вони 
не католики, отже і не поляки...

Рік тому німці виселили міс
цевих людей в Замойському 
повіті, в тому із українських 
сіл, щоб дати землю німецьким 
колоністам. Світ внедовзі знав 
про цей варварський чин нім
ців, але, здається, знав лише, 
що німці виселили поляків. А 
про нас? Чому світ не знав, що 
виселили й українців з укра
їнських сіл?«...

Друга світова війна (1939- 
1945 рр.) принесла українсько

му Підляшшю деяке полег
шення й можливості націо
нального відродження. Одначе 
поновне передання західнього 
Підляшшя Польщі й примусо
ве виселення української люд
ности на схід придушило й 
найменші прояви українського 
національного життя Підляш
шя. Справа погіршилася ще й 
тим, що східне Підляшшя при
лучено не до Української, а до 
Білоруської ССР.

Найбільше місто Підляшшя 
— Берестя, фортеця, річковий 
порт і головний залізничний 
вузол північно-західніх укра
їнських земель. З історичних 
часів Берестя відоме з унії Ук
раїнської Церкви з Римом в 
1596 р. та з мирового договору 
Української Народної Респуб
ліки з Німеччиною, Австрією, 
Туреччиною й Болгарією в 1918 
році. З інших історичних міс
цевостей треба згадати Дроги- 
чин, де коронувався король 
Данило та інші«.
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НЕПОВНИЙ СПИСОК
УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ, 

ПОМОРДОВАНИХ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
ТА НАСИЛЬНОГО ВИСЕЛЕННЯ

Преосвященний Кир Йосафат Коциловський, Єпископ-Мученик з Пере
мишля і Самбора, арештований поляками, важко при цьому побитий і 
витягнений з троном з єпископської палати та переданий москалям, де 
під час нелюдських тортур помер 17-го жовтня 1947 р. Великий син 
Лемківщини, народжений в селі Пакошівка 3-го березня 1876 р.

о. Олександер Білик, парох села Березки, затортурований на смерть, 
о. Михайло Величко, парох села Босько, застрілений, 
о. Орест Венгринович, парох села Команьча — застрілений, 
о. Степан Венгринович, катехит міста Сянока, замучений в тюрмі, 
о. Петро Вовк, адміністратор села Горинець — застрілений, 
о. Петро Войтович, парох села Негрибки — втоплений в криниці, 
о. Іван Гайдук, адміністратор с. Лубин — помер під час тортур, 
о. Микола Головач, катехит села Босько, застрілений 5-ма кулями, 
о. Василь Гучко, парох села Радруж, застрілений, відтак прибитий 

цвяхами до плота.
о. Іван Дем’янчук, парох села Скопів — розстріляний, 
о. Орест Калужняцький, 75-літній парох села Іздебки, вкинений до 

пивниці, живцем замурований та залишений на смерть, 
о. Тадей Камінський, парох села Миротин — замордований, 
о. Ярослав Кнейчук, адміністратор міста Белзець, застрілений, 
о. Мирон Колтунюк, 70-літн'й парох с. Жуків, застр:лений. 
о. Степан Конкольовський, парох села Ліщовате — застрілений, 
о. Иосиф Криса, парох села Кінське, затортурований на смерть, 
о. Володимир Лемцьо, парох села Павликома, побитий на смерть, 
о. Микола Мацюк, парох села Волосків, замордований, 
о. Дмитро Немилович, парох села Грабівка — замордований, 
о. Микола Нісевич, парох села Добровиця — замордований, 
о. Михайло Плахта, адміністратор села Сурохів — замордований, 
о. Володимир Ридош, адміністратор села Велчиховичі — убитий, 
о. Анатоль Сембратович, парох села Вахів — застрілений, 
о. Богдан Семків, куратор села Вороблик •— зетрілений. 
о. Григорій Сивак, парох села Букова, замордований п;д час тортур, 
о. Адам Слюсарчик, адміністратор с. Новий Люблинець, застрілений, 
о. Лев Согор, адміністратор села Руська Кобилиця — убитий, 
о. Іван Сорокевич, 80-літній парох села Вуйковичі, застрілений разом 

з дружиною.
о. Ілія Федевич, парох села Креховичі — розстріляний, 
о. Степан Шалаш, парох села Мистова — застрілений, 
о. Ростислав Шумило, парох с. Завадка Романівська, замордований, 
о. Ярослав Щирба, парох села Шкляри — убитий, 
о. Осип Якимович, парох села Дубецько — застрілений.
На основі зізнань з приготованих документів редактором Ю. Тарно- 

вичем у брошурі, виданій ООЛ у 1000-ліття християнства Польщі, 1966 р.
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СПИСОК СІЛ І МІСТ З ЇХНІМИ ЦЕРКВАМИ

стор. стор.

1. Андреївка .......... ...  43 31. Висова .................. 73
32. Вільхівці 74

Б 33. Вільховець .................. 75
2. Балутянка .......... ... 44 34. Вільховець .......... 76
3. Балутянка .......... ...  45 35. Войкова 77
4. Баниця ...  46 36. Воловець 78
5. Баниця .......... ...  47 37. Воловець 79
6. Белзець .......... ...  48 38. Воловець 80
7. Береги Долішні ... ... 49 39. Володава .................. 81
8. Берест .................. ... 50 40. Володимир Волинський 82
9. Берест ........... ... 51 41. Володимир Волинський 83

10. Бистре ........... ...  52 42. Володимир Волинський 84
11. Білцарева ...  53 43. Вороблик Шляхетський 85
12. Білянка ...  54 44. Вороблик Шляхетський 86
13. Білянка ...  55
14. Бл'хнарка .......... ... 56 Г
15. Боґуша ... 57 45. Ганна ........... 87
16. Бодаки ...  58 46. Ганьчова 88
17. Бортне ... 59 47. Гладишів 89
18. Бортне . . ... 60 48. Гладишів 90
19. Брусно Нове ... 61 49. Гошовчик 91
20. Будинин ...  62 50. Гребенне ........... 92
21. Будинин ...  63 51. Гребенне 93

52. Грубешів 94
В 53. Грубешів 95

22. Вакиїв .......... ...  64 54. Гусна ......................... 96
23. Вербиця ... 65
24. Верхомля ...  66 д
25. Верхомля ...  67 55. Дзюрдзів 97
26. Вижня Бистра ...  68 56. Диниська 98
27. Вижня Студена ...  69 57. Длужнів 99
28. Вислік Великий ...  70 58. Длужнів . ... 100
29. Вислік Великий ...  71 59. Довге ... 101
ЗО. Висова ...  72 60. Долгобичів .. 102
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crop. crop.

61. Дорогуськ ..................  103
62. Дратів .......................... 104
63. Дратів .......................... 105
64. Дрогобич ..................  106
65. Дубецко ..................  107
66. Дубина Тишівець ...  108
67. Дубне (Криниця) ...  109
68. Дудинці ..................  110

Ж
69. Ждиня ..................  111
70. Жеґестів ..................  112
71. Жовква ..................  113
72. Журавці ..................  114

З
73. Зимне .......................... 115
74. Зимне .......................... 116
75. Зимне .......................... 117
76. Зубовичі ..................  118

95. Корні .......................... 137
96. Корні .......................... 138
97. Королева Руська ...  139
98. Королик Волоський ...  140
99. Коростенко ........... 141

100. Корчмин ..................  142
101. Корчмин ..................  143
102. Корчмин ..................  144
103. Косовська Поляна ...  145
104. Костарівці ..................  146
105. Крампна ..................  147
106. Крампна ..................  148
107. Криве .......................... 149
108. Криве .......................... 150
109. Криниця Село ........... 151
110. Криниця Село ........... 152
111. Криниця ..................  153
112. Криниця ..................  154
113. Криниця ..................  155
114. Кулашне ..................  156

І Л
77. Ізби .......................... 119

К
78. Квятонь ..................  129
79. Квятонь ...............  121
80. Київ .......................... 122
81. Климківка ..................  123
82. Климківка ..................  124
83. Кліщелі ..................  125
84. Князі-Лосинець ........... 126
85. Князі-Лосинець ........... 127
86. Князі біля Любичі

Королівської ........... 128
87. Князі біля Любичі ...  129
88. Кобилецька Поляна ...  130
89. Команьча ..................  131
90. Комарник Вижній ...  132
91. Конечна ..................  133
92. Конечна ..................  134
93. Корейовці ..................  135
94. Корманичі ..................  136

115. Лабова..........................  157
116. Ладомирова ........... 158
117. Лелюхів ..................  159
118. Ліски .........................  160
119. Ліски .......................... 161
120. Ліски .......................... 162
121. Ліски .......................... 163
122. Ліски .........................  164
123. Лісковате ..................  165
124. Ліщини ..................  166
125. Ліщовате ..................  167
126. Лосє .......................... 168
127. Лосє .......................... 169
128. Лосє .......................... 170
129. Лосє .......................... 171
130. Лосє .........................  172
131. Лукавець ..................  173
132. Любачів ..................  174
133. Люблін.......................... 175
134. Люблін.................   176
135. Люблін.......................... 177
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crop. crop.

136. Люблін.......................... 178
137. Львів .........................  179

M
138. Мале Умерзієво ........... 180
139. Малява.........................  181
140. Матіева .................. 182
141. Махнів .........................  183
142. Маяки ..........................  184
143. Микуличин ..................  185
144. Миців .........................  186
145. Миців .........................  187
146. Мілік .........................  188
147. Млини ..........................  189
148. Мохначка Нижня ...  190
149. Мощанець ..................  191
150. Мудрень ..................  192
151. Мушинка .................. 193
152. М’якіш Старий ........... 194

Н
153. Незнайова ..................  195
154. Нижній Комарник ...  196
155. Нижня Студена ........... 197
156. Новиця ..................  198
157. Новиця .................. 199
158. Новоселиця .................. 200

О
159. Обарим.........................  201
160. Одрехова .................. 202
161. Олешичі Старі ........... 203
162. Остріг .........................  204

П
163. Пантна .........................  205
164. Пантна .........................  206
165. Перемишль .................. 207
166. Переспа ..................  208
167. Перунка ..................  209
168. Піддубці ..................  210
169. Плавія..........................  211
170. Поворозник .................. 212
171. Поздяч .........................  213

172. Поляни.........................  214
173. Поляни ..................  215
174. Полянчик ..................  216
175. Прибишів ..................  217
176. Прислоп ..................  218
177. Прислоп ..................  219
178. Прусік ..........................  220
179. П’яткова Руська..........  221

Р
180. Радоцина ..................  222
181. Радруж.........................  223
182. Радруж.........................  224
183. Реґетів..........................  225
184. Реґетів Нижній ........... 226
185. Реґетів Нижній ........... 227
186. Репедь ..........................  228
187. Репедь ..........................  229
188. Рихвальд (кол. Овчари) 230
189. Рихвальд (кол. Овчари) 231
190. Рівня .......................... 232
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1. АНДРЕЇВКА, пов. Новий Санч: церква Успен
ия Пресвятої Богородиці, збудована 1876 р. Про 
село є згадка з XIV стол. Там же збереглися дзвін 
з 1484 р. і сільська печатка представляючи апос
тола Андрія з хрестом і написом: »Печать громади 
Андреївка«.
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2. ВАЛУТЯНКА, пов. Сянік: церква Успення 
Пресвятої Богородиці, збудована 1820 р. на місці 
старої. Залишилося повне церковне влаштування 
з ненарушеним іконостасом.
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3. БАЛУТЯНКА, пов. Сянік: церква Успення Пресвятої Богородиці, збудо
вана в 1820 році. Вид збоку.
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4. БАНИЦЯ, пов. Горлиці: церква свв. без- 
сребрників — Косми і Дам’яна, збудована 1787- 
1797 рр., тепер костьол з повним церковним устат
куванням. Світлина з 1980 року.
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5. БАНИЦЯ, пов. Горлиці (дочерна), — типова лемківська церква, 
в Чертежі, сьогодні в руїні. Світлина з квітня, 1984 р.

47



6. БЕЛЗЕЦЬ, пов. Рава-Руська: церква св. Василія Великого, збудована в 
1756 р. на місці старої, про яку згадується в 1525 р. Від 1945 р. була базою- 
складом штучних погноїв, зараз (1985) під охороною архітектурних пам’яток.
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7. БЕРЕГИ ДОЛІШНІ, пов. Устрики Долішні: церква Архистратига Михаї- 
ла, збудована в 1844 році.
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8. БЕРЕСТ, пов. Новий Санч: церква свв. Кос- 
ми і Дам’яна, збудована 1842 р„ згадка про паро- 
хію в 1643 р.
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9. БЕРЕСТ, пов. Новий Санч: церковний дзвін 
перенесений зі села Перунка. На дзвоні викарбо
ваний такий напис: »Православні жителі для своєї 
рідної Православної Церкви в Перунці 1936 года«.
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10. БИСТРЕ, пов. Лісько, — церква в руїні, деталь. Світлина з ве
ресня, 1981 р.
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11. БІЛЦАРЕВА, пов. Новий Санч: церква св. 
велкм. Дмитрія, збудована 1760 р. Кілька разів 
ремонтована і перебудовувана. Зараз її вживають 
римокатолики. Є згадка про православну парохію 
в 1581 р.
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12. БІЛЯНКА, пов. Горлиці: церква Покрову 
Пресв. Богородиці побудована в 1773 р., ремонто
вана в 1913 р. та після Другої світової війни в 
1945 р. Тепер тут її спільно використовують римо- 
католики і православні. Залишено повне церковне 
влаштування з ненарушеним іконостасом (побіч).
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13. БІЛЯНКА, пов. Горлиці: ІКОНОСТАС церкви Покрову Пресв. Богоро
диці з 1887 р.
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14. БЛІХНАРКА, пов. Горлиці: церква свв. Косми і Дам’яна, 
збудована в 1801 році.
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15. БОҐУША, пов. Новий Санч: церква велико
мученика Дмитрія, збудована 1858 р. Тепер тут 
костьол.



16. БОДАКИ, пов. Горлиці: церква св. влкмч. Дмитрія, збудована 1902 р., 
тепер тут костьол. В церкві є старовинна ікона Богоматері, що може свідчити, 
що церкву збудовано на місці старої.
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17. БОРТНЕ, пов. Горлиці; церква свв. Косми і 
Дам’яна, збудована в 1842 р., тепер тут активна 
парохія православних.
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18. БОРТНЕ, пов. Горлиці: дерев’яна різьба Бо
жої Матері в придорожній каплиці з каменя- 
моноліту.
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19. ВРУСНО НОВЕ, пов. Любачів: церква влкмч. Параскевії, збудована в 
1720 році. Від 1947 р. пуста і нищиться. Восьмигранні бані дуже рідкісні, 
такий стиль будови зустрічається на Холмщині і Підляшші. Подібні стилі 
церков були ще в: Тишівцях, Крехові на Львівщині, Пляшевій на Волині і 
в Залужжі на Поділлі.
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20. БУДИНИН, пов. Сокаль: церква Покрову 
Божої Матері, збудована в 1887 р.
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21. БУДИНИН, пов. Сокаль: церква Покрову Пресв. Богородиці, разом з 
дзвіницею, збудована в 1887 р. на місці старої, про яку є згадка в 1462 р. Те
пер тут костьол. Церковне влаштування залишене, але без »Царських воріт«.
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22. ВАКИЇВ біля Тишівець, пов. Томатів: гр.-кат. неіснуюча церква По
крову Пресв. Богородиці. В рр. 1870-1880 православна. Згадка про парохію 
в 1749 р. Замкнена польською владою в 1937 році, а в 1938 зовсім зруйнована. 
(Взято з книги польського етнографа Оскара Кольберґа, том 33 »Холмське«, 
частина І).
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23. ВЕРБИЦЯ, пов. Рава Руська: церква св. Архистратига Михаїла збудова
на в 1887 р. на місці старої. Є згадка про село в 1425 р. Була тут ще дзвіниця, 
яку розібрали в 1952 р. Від 1947 р. церкву вживали на склад штучних погноїв 
державного господарства. Церква розвалилася зовсім в грудні 1987 року. 
За селом була »Відпустова каплиця« до 1944 р.
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24. ВЕРХОМЛЯ, пов. Новий Санч: церква
Архистратига Михаїла, збудована 1821 р., зараз 
костьол.
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25. ВЕРХОМЛЯ, пов. Новий Санч: Придорожній хрест витесаний з каменя 
моноліту.
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26. ВИЖНЯ БИСТРА, біля Волова, Закарпаття:
церква.



27. ВИЖНЯ СТУДЕНА, біля Волова, р-н Межи- 
гірський, Закарпаття: церква св. Миколи, збудо
вана в 1804 р., так вказує напис на зрубі.



28. ВИСЛІК ВЕЛИКИЙ, пов. Сянік: церква св. Онуфрія, збудована в 1854 
році, зараз костьол.

70



29. ВИСЛІК ВЕЛИКИЙ, пов. Сянік: церква св. Онуфрія, збудована 
в 1854 р., фрагмент. Світлина з квітня 1984 р.
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ЗО. ВИСОВА, пов. Горлиці: церква св. Архи
стратига Михаїла, збудована 1779 р.
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31. ВИСОВА (гора Явір), пов. Горлиці: церква- 
каплиця, біля самого кордону з ЧССР.
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32. ВІЛЬХІВЦІ, пов. 
1844 р. Зараз костьол.

Сянік: церква Вознесіння Господнього, збудована в
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33. ВІЛЬХОВЕЦЬ, пов. Кросно: українське населення насильно 
виселено, залишилась лише церква св. Миколи, збудована в 1934 
році на місці старої з 1792 р. Світлина з квітня, 1984 р.
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ЗІ. ВІЛЬХОВЕЦЬ, пов. Кросно: плита з написом »УПА 1946 
тризуб« на цвинтарі біля церкви. Світлина з квітня, 1984 р.
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35. ВОЙКОВА, пов. Новий Санч: церква свв. 
Косми і Дам’яна, збудована в 1792 р. Парохія 
знана вже в 1595 р. Тепер тут костьол з повним 
і ненарушеним церковним устаткуванням.



36. ВОЛОВЕЦЬ, пов. Горлиці: церква Покрову 
Пресв. Богородиці, збудована 1880 р. Іконостасу 
немає. Тепер з неї користають римо-католики і 
православні.
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37. ВОЛОВЕЦЬ, пов. Горлиці, — церква Покрову Пресв. Богоро
диці, збудована в 1880 р. Світлина з близька з квітня, 1984 р.
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38. ВОЛОВЕЦЬ, пов. Горлиці: придорожній хрест.



39. ВОЛОДАВА (містечко): церква Різдва Пре
святої Діви Марії, збудована в 1842 р. на місці 
старої дерев’яної з 1726 р., яка була збудована на 
місці церкви з 1564 року. Світлина з 1986 р.
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40. ВОЛОДИМИР ВОЛИНСЬКИЙ: Собор Успен
ия Пресв. Богородиці, званий »Мстиславовим«, збу
дований в 1160 році. Більше про собор на наступній 
сторінці. Світлина з вересня 1987 р.
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41. ВОЛОДИМИР ВОЛИНСЬКИЙ: собор Успення Пресв. Богородиці (Мсти
славів собор) збудований 1160 р. на місці церкви, яку збудував Володимир 
Великий. Собор збудував князь Мстислав Із’яславич київськими майстрами. 
В соборі похований князь Мстислав Із’яславич. Дім з дзвіницею збудовано 
в 1494 році.
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42. ВОЛОДИМИР ВОЛИНСЬКИЙ: церква св. Василя, збудована десь в 
ХІІІ-ХІУ стол. (діюча). Ближчих даних про побудову нема, одначе є доку
ментальна згадка з 1523 року. Світлина з вересня 1987 року.
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43. ВОРОБЛИК ШЛЯХЕТСЬКИЙ, пов. Сянік: церква Успення Пресвятої 
Богородиці, збудована в 1879 році. Зараз костьол.
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44. ВОРОБЛИК ШЛЯХЕТСЬКИЙ, пов. Ся н ік ; 
придорожня капличка.

86



45. ГАННА, пов. Біла Подляська: Греко-католицька церква, збудована в 
1726-39 рр., тепер костьол.
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46. ГАНЬЧОВА, пов. Горлиці: церква Покрову Пресвятої 
Богородиці, збудована в 1871 році. Сьогодні її вживають пра
вославні.
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47. ГЛАДИШІВ, пов. Горлиці: церква св. Архи
стратига Михаїла, збудована 1858 р. Тепер костьол 
з дозволом на православні Богослужения. Є запис, 
що тут в 1671 р. була Греко-католицька парохія. 
Світлина з 1980 р. Вид здалеку.
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48. ГЛАДИШІВ, пов. Горлиці: церква св. Арх. Михаїла, збудована 
в 1858 році. Тепер костьол з дозволом на православні Богослужения. 
Є запис, що тут в 1671 р. була Греко-католицька парохія. Світлина 
з квітня, 1984 р.

90



49. ГОШОВЧИК, пов. Устрики Долішні: церква Різдва Пресв. Богородиці, 
збудована в 1930 р., тепер — костьол.

91



50. ГРЕБЕННЕ, пов. Рава-Руська: церква св. Николая Чудотворця, 
збудована в 1697 р., на місці старої, про яку згадується в 1600 році, а про 
село в 1486 р. Є згадка, що в 1685 р. тут діяла дуже велика Греко-катол. 
парохія, бо було аж 4-ох священиків. Церква стоїть на львівському 
шляху. Діють тут спільно римо-католицька і греко-католицька парохії. 
В церкві залишено повне попереднє церковне влаштування.
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51. ГРЕБЕННЕ, пов. Рава-Руська: дзвіниця біля 
церкви ев. Николая Чудотворця, збудована в 1697.
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52. ГРУБЕШІВ, (місто): церква св. Миколи Чудо
творця про яку згадується в Іпатієвському літописі 
(Спбрґ, 1871) так: »Грубешів з церквою св. Миколи — 
існує вже в XI стол. Князь Володимир Великий при
єднав Червенську землю і охрестив її«... Про саму паро- 
хію є конкретна згадка в 1255 р. (Були тут церкви: 
св. Миколи, Чесного Хреста і Успення Пресв. Богороди
ці) . Сучасна церква мурована, збудована на місці старої.
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53. ГРУБЕШІВ — бані церкви св. Миколи Чудотворця зблизька.
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54. ГУСНА, р-н Перечин, Закарпаття: церква св. Миколи Чудотворця, 
збудована в 1657 році.
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55. ДЗЮРДЗГВ, пов. Устрики Долішні: церква Різдва Пресв. Богоро
диці, збудована в 1928 році.

97



56. ДИНИСЬКА, пов. Сокаль: церква Покрову 
Пресв. Богородиці, збудована в 1801 році на місці 
старої. Про село є згадка в 1425 р. Від 1947 р. 
костьол, а відтак церква-заповідник (себто під 
державною опікою), згоріла з 1-го на 2-го серпня, 
1987 року.

98



57. ДЛУЖНІВ, пов. Сокаль: екстер’єр з церкви 
Воздвиження Чесного Хреста, збудованої 1882 р., 
тепер філія коетьола. Згадка про парохію в 1489 р.

99



58. ДЛУЖНІВ, пов. Сокаль: закритий вид з 
церкви Воздвижения Чесного Хреста, збудованої 
1882 р. на місці старої, а про саме село є згадка в 
1489 р. Почавши з 1947 р. костьол, одначе зали
шено повне церковне влаштування включно з 
іконостасом. Це одна з найбільш монументальних 
церков того типу в кордонах сучасної Польщі.
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59. ДОВГЕ, пов. Горлиці: Розбитий придорожній 
хрест (це »християни« розбили »руского Бога«).
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60. ДОЛГОБИЧІВ, пов. Грубешів: церква св. Семена Стовпника, збудована 
на переломі ХІХ-ХХ вв. на місці старої, про яку є згадка ще в 1531 р. Від 
1947 року опущена і в руїні.
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61. ДОРОГУСЬК над Бугом, пов. 
Холм: церква Покрову Божої Ма
тері (згоріла). Є згадка, що тут 
1531 р. була церква. Деякі історики 
утотожнюють Дорогуськ з Дорого- 
веськом, де князь Данило прийняв 
корону, більшість, одначе твердить, 
що це сьогоднішній Дорогичин.
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62. ДРАТІВ, пов. Любартів: церква св. Миколи, 
збудована в 1880-1893 рр. Є згадка про церкву в 
1690 р., яку в 1891 р. малювали, а в 1895 р. посвя
чували. Тут тепер діє невеличка православна па- 
рохія, як філія Люблінської церкви.

104



63. ДРАТІВ, пов. Любартів, Холмщина. Богослужения в день церковного 
свята (22. 6. 1986 р.) — »перенесення мощів св. Миколи«.

105



64. ДРОГОБИЧ: церква Чесного Хреста збудована в 1636 р.
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65. ДУБЕЦКО біля Динова, пов. Ряшів: церква 
Воздвижения Чесного Хреста, збудована в 1927 
році. Стоїть пусткою.
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66. ДУБШ-іА-ТИШІВЕЦЬ, пов. Томашів: це вже неіснуюча греко-като- 
лицька церква Пречистої Діви Марії, збудована 1564 р., а зруйнована (розіб
рана) в 1938 р. під час ліквідації православних церков на Холмщині. (Записки 
Оскар Кольбєрґ, том 33 »Холмське« частина І).
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67. ДУБНЕ біля КРИНИЦІ, пов. Новий Санч: Церква св. Архистратига 
Михаїла, збудована в 1863 р.
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68. ДУДИНЦІ, пов. Сянік: церква Собору Пресв. Богородиці, збудована 
1802 р. Від 1947 стояла пусткою. В 1986 р. її розібрано з метою реконструкції 
для українців католиків в с. Команьча, пов. Сянік. Реконструкцію виконано 
неправильно, що означає знищення пам’ятки церковної архітектури.

(Відповідна інформація в »Нашому Слові«)
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69. ЖДИНЯ, пов. Горлиці: церква Покрову Пресвятої Богородиці, збудо
вана 1795 року, одна з небагатьох, де є виконана поліхромія: св. князя Воло
димира і св. княгині Ольги.
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70. ЖЕҐЕСТІВ над Попрадом, пов. Новий 
Санч: церква Архистратига Михаїла, збудована 
в 1920 році.
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71. ЖОВКВА (тепер Нестерів): церква збудована в 1705 році.
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72. ЖУРАВЦІ, пов. Рава Руська: церква Воздви
жения Чесного Хреста, збудована в 1912 р. на місці 
старої дерев’яної, тепер тут від 1945 р. костьол, внутрі 
пристосовано до римо-католицького обряду (викинено 
все »руське«).
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73. ЗИМНЕ, біля Володимира Волинського: (Святогірський монастир) -  
церква Успення Пресв. Богородиці — з печерами в яких є друга »Печереькь 
церква«, збудована в 1495-1550 рр. Після Другої світової війни була в руїні. 
Тепер тут ведеться реставрація цілого об’єкту. Світлина з вересня 1987 року.
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74. ЗИМНЕ, біля Володимира Волинського: дзві
ниця Святогірського монастиря, збудована наприкінці 
XIX і початку XX стол. Світлина з вересня 1987 р.
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75. ЗИМНЕ, біля Володимира Волинського: капли- 
ця-церковця св. Трійці під мурами Святогірського мо
настиря (діюча), збудована в 1465-1479 рр. Світлина 
з вересня 1987 р.

117



76. ЗУБОВИЧІ, пов. Томашів Люблинський: церква Архистратига Михаїла, 
збудована в 1777 році. Костьол від 1918 року.
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77. ІЗБИ, пов. Горлиці: придорожня капличка.
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78. КВЯТОНЬ, пов. Горлиці: церква св. Пара- 
скевії, збудована у 1700 р., відновлювана в 1811 
і 1904 роках — це типічно лемківська церква з ви
разним пониженням висоти веж з чималими баня
ми. Внутрі церкви залишено повне церковне 
влаштування з розписами в народніх мотивах.
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79. КВЯТОНЬ, пов. Горлиці: церква ев. Параскевії і цвинтар на тлі краєвиду.
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80. КИЇВ: загальний вид на Печерську Лавру.
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81. КЛИМКІВКА, пов. Горлиці: церква Успен
ия Пресв. Богородиці, збудована в 1914 році, 
тепер перенесена на гору, на нове місце і служить 
як костьол, бо село буде затоплене як »збірник« 
води. Церква мішаного стилю романсько-москов
ського, була завершена 5-ма банями, а після пере
несення є тільки дві. В церкві були цікаві ікони та 
розписи на стінах, в тому числі Архангел Михаїл 
зі щитом, на якому виднів Володимирів тризуб. 
Після перенесення церкви ця ікона зникла. Зі 
зовні має змінений вигляд, а в нутрі пристосована 
до римо-католицького обряду.
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82. КЛИМКІВКА, пов. Горлиці: настінний 
розпис »Пламенний меч Архангела«, це був 
одинокий виняток на Лемківщині, тепер церква 
перенесена в інше місце, але вже настінних 
розписів не зробили — звичайно костьол.
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83. ШНІЦЕЛІ, пов. Гайнівка (Підляшшя): кол. 
дзвіниця, тепер каплиця св. Миколи, якою корис
тується православна парохія.
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84. КНЯЗІ-ЛОСИНЕЦЬ, пов. Томатів: церква Архистратига Ми- 
хаїла, збудована в 1797 р. на місці старої, про яку є згадка в 1567 
і 1692 роках.
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85. КНЯЗІ-ЛОСИНЕЦЬ, повіт Томашів: дзвіниця 
при церкві св. Архистратига Михаїла, збудована 
1797 року.

127



86. КНЯЗІ біля ЛЮБИЧІ КОРОЛІВСЬКОЇ, пов. 
Рава Руська: це дочерна церква св. Параскевії, 
збудована в першій половині XVIII стол., а в 
1758 р. вже є згадка, що церква »діяла«. Це рід
кісна будівля »з ломленим дахом«. Тепер руїна, 
частина даху повалена.
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87. КНЯЗІ біля Любичі, пов. Рава Руська: па
рафіяльна церква св. Параскевії, збудована 1806 
року, знищена під час війни в 1941-1944 рр.
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88. КОБИЛЕЦЬКА ПОЛЯНА, р-н Тячево, Закарпаття: церква 
Вознесіння Христового, збудована в XVIII стол.
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89. КОМАНЬЧА, пов. Сянік: церква Покрову Пресв. Богородиці, збу
дована 1805 р., рідкісна тим, що має чотири зруби і чотири вежі — це 
одинока церква того типу на Лемківщині. В церкві валишилося повне 
церковне влаштування, діючи для невеликої групи православних вірних.

П .С .: Старовинну українську католицьку церкву в Команьчі польський 
уряд передав православній громаді, в наслідок того українці католики 
побудували велику муровану церкву в 1987 р. Фонди на неї збирали серед 
українців у цілому світі. Тому що української католицької Церкви поль
ський уряд офіційно не визнає, то церква є записана на польський римо- 
католицький костьол, а українцям католикам передана для їхнього 
вжитку.
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90. КОМАРНИК ВИЖНІИ, р-н Свидник, (Окр. 
Гуменне), Закарпаття: лемківська греко-като-
лицька церква.
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91. КОНЕЧНА, пав. Горлиці: церква св. Василія Великого, збудована 
1769 р., 1911 р. відновлена, а зараз це парохія православна.
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92. КОНЕЧНА, пов. Горлиці: церква св. Василія 
Великого — фрагмент іконостасу.
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93. КОРЕИОВЦІ, р-н Свидник, Закарпаття: 
лемківська греко-католицька церква.
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94. КОРМАНИЧІ, пов. Перемишль: церква Собору Пресв. Богородиці, 
збудована в 1923 р. Тепер костьол.
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95. КО PHI, пов. Рава Руська: церква (право
славна) Преподобної Параскевы побудована під 
кінець XIX стол, на місці старої про яку в згадка 
у 1531 р. Біля церкви дуже старий цвинтар. Церква 
тепер в руїні.
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96. КОРНІ, пов. Рава Руська: 
біля церкви Преп. Параскевії.

стара дзвіниця
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97. КОРОЛЕВА РУСЬКА, пов. Новий Санч: церква Різдва Преев. Богоро
диці, збудована в 1815 році. Згадка про село є в грамоті короля Жигмонта І 
з 1544 р., якою за українською парохією затверджено землю, а це означає, що 
вже тоді була парохія »східнього обряду«. Тепер це римо-католицький костьол 
з повним церковним влаштуванням.
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98. КОРОЛИК ВОЛОСЬКИЙ, пов. Сянік: ось так сьогодні вигля
дає німий свідок колишнього українського життя. Церкву протягом 
40 років вживають на склад штучного добрива і сіна для худоби. 
На питання що сталося з людьми, які ходили колись до церкви, 
старий дідусь відповів »Були витяті впень«. Світлина з квітня 1984 р.
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99. КОРОСТЕНКО, пов. Устрики Долішні: церква Різдва Преев. Богородиці, 
побудована в 1794 р.
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100. КОРЧМИН, пов. Рава Руська: церква Хре
щення Господа Ісуса Христа, збудована в 1658 р. Це 
найстарша дерев’яна церква на терені сучасної 
Польщі, — тепер занедбана.
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101. КОРЧМИН, пов. Рава Руська: церква Хрещення Господа Ісуса 
Христа, збудована в 1658 році, тепер вже в руїні. Світлина з серпня 1987 р.
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102. Чудотворна ікона Божої Матері з церкви 
Хрещення Господа Ісуса Христа в с. Корчмин, 
пов. Рава Руська.
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103. КОСОВ'СЬКА ПОЛЯНА біля Тячева, Закарпаття: Занедбана церква.
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104. КОСТАРІВЦІ, пов. Сянік: греко-католицька церква Преподобного Си
меона Стовпника, збудована в 1872 році.
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105. КРАМПНА, пов. Ясло: церква святців Косми 
і Дам’яна, збудована на місці старої в 1782 р., про 
яку є згадка в 1507. Тепер костьол (вид після 
ремонту).
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106. КРАМПНА, пов. Ясло: та ж сама церква свв. Косми і Дам’яна тільки 
з іншого боку.
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107. КРИВЕ, пов. Горлиці: церква Уепення Пресв. Богородиці, 
збудована в 1759 році. Дзвіниця біля неї. Світлина з квітня, 1984 р.
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108. КРИВЕ, пов. Горлиці: церква Успення Пресв. Богородиці, збу
дована в 1759 році (зблизька). Світлина з квітня, 1984 р.
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109. КРИНИЦЯ СЕЛО, пов. Новий Санч: церква 
Богоявления Господнього, збудована 1872-75 рр. 
на місці дерев’яної. Церква має 7 різних веж з 
банями різної величини.
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110. КРИНИЦЯ СЕЛО, пов. Новий Санч: церква і дзвіниця Богоявления 
Господнього, збудована 1872-75 рр., а парохія вже була знана в 1651 році. 
Церква мурована і збудована на місці дерев’яної і посвячена в 1874 р. Під час 
відновлювання в 1959 р. зовсім пристосована на костьол, викинено іконостас 
і деякі ікони, а на тих, що залишено, замальовано »руські« церк.-словянеькі 
написи, а також на стінах. Ксьондз не дозволив користуватися церквою так 
греко-католикам, як і православним.
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111. КРИНИЦЯ, пов. Новий Санч: капличка 
збудована в 1980 р. Біля неї будують церкву пра
вославного обряду, бо до колишньої церкви Бого
явления Господнього — тепер костьол — не впус
кають. Вид ззаду.
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112. КРИНИЦЯ, пов. Новий Санч: макет право
славної церкви (яка вже в будові, 1986 рік) — вид 
від входу.
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113. КРИНИЦЯ, пов. Новий Санч: Макет право
славної церкви — вид ззаду. Церква в будові і при
свячена Тисячоліттю Хрищення Руеи-України.
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114. КУЛАШНЕ, пов. Сянік: церква св. Архи
стратига Михаїла, збудована в 1912 році, тепер 
костьол.
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115. ЛАВОВА, пов. Новий Санч: церква Покро
ву Пресв. Богородиці (мурована) — збудована 
1784 р. на місці кол. дерев’яної. Всередині її розма
льовували славні майстри пензля В. Кричевський 
і М. Бутович. Світлина з літа 1949 р.

157



118. ЛАДОМИРОВА, р-н Свидник, Закарпаття: 
греко-католицька церква, збудована на переломі 
Х У ІІ- Х У И І вв.
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117. ЛЕЛЮХІВ, пов. Новин Санч: церква св. Дмитрія, збудована 
1861 р. Згадка про парохію є в 1736 році. Після ремонту в 1957 р. при
стосована на костьол, задержавши все церковне випосадження.
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118. ЛІСКИ, пов. Сокаль: церква св. Миколи Чудотворця, збудована 
в 1872 р, завдяки її фундаторові Іванові Крижановському. Посвячена 
20. 6. 1875 р. Тепер тут костьол. В церкві залишено багато українських 
вишиваних ікон, хоругов та різьблених рамок до ікон, як також залишено 
ікону-образ »Хрищення Руси-України« та інше.
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119. ЛІСКИ, пов. Сокаль: царські ворота і частина іконостасу стоять тепер 
збоку ліворуч вівтаря (це перешкоджало хвалити Бога по-римокатолицьки).
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120. Чудотворна ікона Божої Матері в селі Ліски, 
пов. Сокаль.
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121. ЛІСКИ, пов. Сокаль: розпис бані внутрі храму.
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122. ЛІСКИ, пов. Сакаль: розпис на горішній бані в церкві з 1892 р.

164



123. ЛІСКОВАТЕ, пов. Устрики Долішні, — церква Пресвятої Бого
родиці, збудована 1832 р. Світлина з квітня 1984 р. Зараз костьол.
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124. ЛІЩИНИ, пов. Горлиці: церква св. апостола Луки, збудована 
1835 р. Тепер нею користуються римо-католики і православні.

166



125. ЛІЩОВАТЕ, пов. Устрики Долішні: церква 
преподобної великомучениці Параскевії, збудова
на в 1922 р. Тепер костьол, іконостас усунено.



126. ЛОСЄ, пов. Горлиці (тепер назву змінено на: Усьцє Ґорліцкє): 
церква Різдва Пресв. Богородиці (збуд. 1810 р.). Після ремонту в 1970- 
1975 рр. пристосовано на костьол. Вид зі східньої сторони.
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127. ЛОСЄ, пов. Горлиці: церква Р здва Пресв. Богородиці, збудована 
в 1810 році. Вид з північної сторони.
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129. ЛОСЄ, пов. Новий Санч: церква св. Архистратига Михаїла, збудована 
1826 р. В 1968 р. відремонтовано і пристосовано до римо-католицького обряду. 
Всі церковні ікони та іконостас не нарушені. В церкві залишено ікону свв. Во
лодимира і Ольги. Тип будови: західньо-лемківський. В записах є згадка, що 
тут була парохія »східнього обряду« ще в 1580 р. Тепер тут господарять римо- 
католики.
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130. ЛОСЄ, пов. Новий Санч: церква св. Архи
стратига Михаїла, збудована в 1826 р. В 1968 р. від
ремонтовано і пристосовано до римо-католицького 
обряду. Всі церковні ікони й іконостас не нарушені. 
В церкві залишено ікону свв. Володимира і Ольги. 
Тип будови західньо-лемківський. В записах є згад
ка, що тут була парохія »східнього обряду« ще в 
1580 р. Тепер тут господарять римо-католики. Вид 
зі сходу.
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131. ЛУКАВЕЦЬ, пов. Любачів: церква св. Ми- 
колая Чудотворця, збудована в 1701 році. Доне
давна в ній був магазин мінеральних добрив. За
раз пуста і через те нищиться.
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132. ЛЮБАЧІВ (місто): греко-католицька церква св. Миколи, збудована в 
1893 р. Архітект Підгірний. Тепер перероблена на костьол, викинено іконостас 
(один з найкращих), а на іконах замальовано написи кирилицею і написано 
латинкою, при чому замінили деяких святих східнього обряду на римо-като- 
лицьких (тільки написами).
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133. ЛЮБЛІН (місто): церква Преображення 
Господнього (Спасо-Преображенська) — збудова
на в 1610-1633 рр. на місці старої, яка згоріла в 
1607 р. Церкву посвячував 5-го березня 1633 р. 
митрополит Петро Могила. Попередню церкву бу
ло збудовано в 1447 р. також на місці старої, яку 
збудовано ще за княжих часів, а фундатором була 
київська княгиня Марія Іванівна (?). Під Любли- 
ном було пограниччя руського князівства. Церкву 
збудовано фондами руських купців, які мали в 
Люблині свої товарні склади і крамниці.
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134. Чудотворна ікона Божої Матері в Свято- 
Преображенській церкві в Любліні. Треба здогаду
ватися, що церкву в Любліні збудовано за князя 
Данила, який включив Люблін до свого Галицько- 
Волинського князівства. Дня 15. 1. 1586 р. при 
церкві створилося Церковне Братство — за під
твердженням патріярха Антьохії. До цього брат
ства належали м. ін. князь К. Острозький та Г. 
Сангушко-Кошицький, Ю. Друцький, Г. Четвер- 
тинський та інші.
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135. ЛЮБЛІН: розпис свв. Володимира і Ольги 
на стіні церкви Преображення Господнього, яка 
збудована в 1633 році.
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133. ЛЮБЛІН (місто): церква Жінок Мироносиць (цвинтарна) збудо
вана з фондів грецьких купців у 1790 р. за дозволом короля Авґуста 
Понятовського (без права до дзвіниці).

178
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137. ЛЬВІВ: Собор св. 'Юра це пам’ятка українського барокко XVIII стол., 

який стоїть на місці дерев’яної церковці, що її заклав галицький князь Лев 
Данилович в 1263 році, і яку в пізніших століттях замінила кам’яна будівля. 
Будова нової споруди храму разом з усім комплексом забудувань почалась 
в 1746 році. Архітектором був Бернард Меретіні, скульптурні роботи Пінзель, 
а художник Лука Долинський розмальовував собор, переважно ікони. Будів
ництво Собору закінчилось в 1764 році, хоч декоративні роботи продовжува
лися аж до 1780 року.
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138. МАЛЕ УМЕРЗІЄВО, біля Тячева, Закарпаття: церква і Д ЗВ ІН И Ц Я .
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139. МАЛЯВА, пов. Ряшів: церква св. Теодозія Печереького, збудована 
в 1897 р., зараз стоїть пусткою і нищиться.
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140. МАТІЄВА, пов. Новий Санч: церква Покро
ву Пресв. Богородиці, збудована 1830 р., тепер 
костьол. В архівах є згадка про якісь »переміщен
ня« в »руській« парафії в 1617 р., а також згодом 
про надану цій парохії землю князем Санґушком 
у 1633 році.
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141. МАХИІВ пов. Рава-Руська: церква Різдва Преев. Богородиці, 
збудована в 1900 році. Тепер тут костьол. В церкві залишилося де
кілька ікон, а на дзвіниці висять два старі дзвони викарбовані ки
рилицею.
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142. МАЯКИ, (колишній Княгиньонон), р-н Луцьк: 
церква Покрову Божої Матері, збудована на початку 
XX століття (діюча). Вид з лівого боку.
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143. МИКУЛИЧИН, р-н Яремча: дзвіниця (з кап
лицею) при церкві св. Трійці, з 1868 р. Вид ззаду.
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144. МИЦГВ, пов. Сокаль: церква св. Миколи 
(вид з південного сходу), збудована в 1865 р. на 
місці старої, про яку згадується в 1447 р. Запуще
на і нищиться.
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145. МИЦІВ, пов. Сокаль: церква св. Миколи, збудована в 1865 році на 
місці старої з 1447 р. Вид з півдня).
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146. МІ ЛІК, б. Мушини, пов. Новий Санч: церква свв. безсребрників 
Косми і Дам яна, збудована 1813 р., тепер костьол. Знято царські ворота 
і поставлено біля стіни. Є згадка про греко-католицьку парохію в 1639 р.
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147. МЛИНИ, пов. Ярослав: церква Покрову 
Пресв. Богородиці, збудована в 1740 році, тепер 
костьол. Парохом цієї церкви довгі роки був о. Ми
хайло Вербицький. Він же композитор мелодії на
ціонального гимну »Ще не вмерла Україна«.
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148. МОХНАЧКА НИЖНЯ, пов. Новий Санч: 
церква св. Архистратига Михаїла, збудована 1846 
року. Вістки про парохію є в 1626 р. В церкві є 
дзвін з 1640 р. з Угорщини. Типова лемківська 
архітектура, але після ремонту в 1964 р. перероб
лена на костьол.
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149. МОЩАНЕЦЬ, пов. Сянік: церква Всіх Святих, збудована в 1834 році.
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150. МУДРЕНЬ, пов. Грубешів: церква Покрову Божої Матері, збудо
вана 1740 р. на місці старої з 1406 р. Тут зараз костьол.
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151. МУШИНКА біля ТИЛИЧА, пов. Новий 
Санч: церква св. Івана Богослова, збудована 1689 
року, одна з найстарших церков на Західній Лем- 
ківщині і е типово лемківською. Всередині зали
шено повне церковне влаштування. Тепер костьол.
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152. МЯКІШ СТАРИИ, пов. Любачів: церква збудована в 1811 р. Після 
1947 року нею користувалися римо-католики, а коли треба було її ремонту
вати, то її залишили. Вона не забезпечена державою, нищиться, перекривився 
хрест на бані, хулігани порозбивали хрести на могилах фундаторів.
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153. НЕЗНАЙОВА, пов. Горлиці: придорожня 
капличка-хрест (німий свідок нашої минувшини).
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154. НИЖНІЙ КОМАРНИК, р-н Свидник, Закарпаття: лем
ківська греко-католицька церква у Східній Словаччині.
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155. НИЖНЯ СТУДЕНА біля Волова, Закарпаття: 
церква. Бракує джерельних даних.



156. НОВИДЯ, пов. Горлиці: церква Преподобної Параскевії, збудована в 
1840 році. Після ремонту в 1967 р. пристосована на костьол.
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157. НОВИЦЯ, пов. Горлиці: церква св. Параскевії, збудована 1840 році, 
інтер’єр з іконостасом.

199



158. НОВОСЕЛИЦЯ, р-н Виноградівський, Закар
паття: церква Уепення Пресв. Богородиці, збудована 
в 1654 р. з дубових брусів (дубова вся конструкція, як 
більшість церков на Закарпаттю). В церкві розпис ре
ального виду мистцями »Галицької школи« з другої 
половини XVII стол.
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159. ОБАРИМ, пов. Есрезів: церква Преображення Господнього, збудована 
1828 р., (цікава тим, що збудована з одного восьмикутного зрубу). Тепер 
костьол. Іконостас не нарушении.
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160. ОДРЕХОВА, пов. Сянік: церква св. Івана Хрестителя, збудована 1817 
року. Тоді ж збудована дзвіниця. Зараз костьол.
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161. ОЛЕШИЧІ СТАРІ, пов. Любачів: мурована 
церква св. Юрія Переможця, збудована в 1912 році, 
тепер костьол. Бракує світлини з дерев’яної церкви — 
Покрову Пресв. Богородиці, збудованої в 1809 році.
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162. ОСТРІГ: фортеця і церква Богоявлення Господнього з XVI стол. Тоді ж 
заходами князя Констянтина Острозького було засновано Острозьку школу 
(академію), яка проіснувала до 1640 р., при якій в 1577 році створено Острозь
ку друкарню, де в 1577-79 надруковано »Новий Заповіт з Псалтирем« та інші 
Богослужебні книги, а в 1581 надруковано Острозьку Біблію, церковно-сло
в’янською мовою.

Наприкінці XVI стол. Остріг був одним' із центрів українського православ’я 
з яким пов’язана діяльність І. Вишенського і М. Смотрицького, а коли князі 
Острозькі відійшли від православ’я, Остріг став осередком католицизму та 
польонізації.
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163. ПАНТНА, пов. Горлиці: греко-католицька 
церква влкм. Параскевії, збудована в 1916 р. на 
місці старої з 1700 р. Тепер костьол, в якому до
зволено греко-католикам на Богослужения.
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164. ПАНТНА, пов. Горлиці: греко-католицька церква влкм. Параске- 
вії, збудована в 1916 р. на місці старої з 1700 р. Тепер костьол, в якому 
дозволено греко-католикам на Богослужения. Церква на тлі природи.
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165. ПЕРЕМИШЛЬ: Собор св. Івана Хрестителя, 
збудований в 1630 році. Колишня садиба українсь
кого Греко-Католицького Єпископства. Тепер ним 
користуються поляки.



166. ПЕРЕСПА, пов. Тсмашів: церква св. Архи
стратига Михаїла, збудована в 1827 р. на місці ста
рої дерев’яної, про яку згадується в 1578 році. Від 
1919'р. до 1939 р. костьол, а від 1940 до липня 
1944 р. православна церква, і знову від липня 1944 
року дотепер (1987 р.) костьол, а за те, що осінню 
1939 р. відібрали від римо-католиків згадану цер
кву — весною 1944 р. »християни« зарубали укра
їнського священика, його дружину і 12-літнього 
сина.
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167. ПЕРУНКА, пов. Новий Санч: церква свв. 
Косий і Дам’яна, збудована 1798 р. Зараз вона 
перемінена на костьол римо-католицькими на- 
шельцями.
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168. ПІДЦУБЦІ, р-н Угнів, пов. Рава Руська: церква Покрову Пресв. Богородиці, збудо
вана в 1906 році, поблагословлена еп. Константином Чеховичем 1908 р.

При вході до церкви поставлено в 1938 р. залізний хрест-пам’ятник у 950-ліття хрищення 
України.

Останнім парохом с. Піддубець був о. Бронислав Гробельський (*1882 — + 5.12.1946). 
Після Другої світової війни большевики зробили з церкви збіжевий магазин. В 1946 році 
частину населення Піддубець виселено на Україну, а решту в 1947 на західні землі Польщі.
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169. ПЛАВІЯ, пов. Свалява, Закарпаття: Церква.
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170. ПОВОРОЗНИК, пов. Новий Санч: церква 
св. Якова, брата Господнього, збудована 1612 р. 
Тепер костьол.
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171. ПОЗДЯЧ, пов. Ярослав: церква св. Василія Великого, збудована 
1777 р. Був у цій церкві чудовий типово барокковий іконостас, який 
сучасні »власники« римо-католики викинули, як теж викинули старі 
цінні ікони та знищили стінні розписи.
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172. ПОЛЯНИ, пов. Кросно: церква св. йоана 
Золотоустого, збудована 1914 р. Під час Другої 
світової війн ибула знищена, а відтак відремонто
вана православними, але нашельці римо-католики 
забрали їм на костьол, а »суди« ще й досі розгля
дають справу власности.
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173. ПОЛЯНИ, пов. Новий Санч: церква св. 
Архистратига Михаїла, збудована 1820 р., на місці 
старої з 1667 р. Вістки про парохію датуються тим 
же 1667 роком. Тепер це костьол, хоч залишено 
церковне влаштування.
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174. ПОЛЯНЧИК, пов. Лісько: церква Препо
добної Параскевії, збудована в 1909 році. Тепер 
костьол.
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175. ПРИБИШІВ, 
з квітня, 1984 р.

пов. Сякік: зруйнований цвинтар. Світлина
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176. ПРИСЛОП, пов. Горлиці: церква Архистратига Михаїла, збудова
на в 1736 р., кілька разів відновлювана. Зараз пристосована на костьол. 
Є записки, що село існувало вже у 1554 р., а народні перекази говорять, 
що це одно з найстарших сіл на Лемківщині.
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177. ПРИСЛОП, пов. Горлиці: церква Архистратига Михаїла, 
збудована в 1736 р., кілька разів відновлювана. Зараз пристосована 
на костьол. Є записки, що село існувало вже в 1554 р., а народні 
перекази говорять, що це одно з найстарших сіл на Лемківщині. 
Вид зблизька.
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178. ПРУСІК, пов. Любачів: церква Покрову Пресв. Богородиці, збудована 
в 1793 р. В церкві оригінальна композиція »Страшного суду«.
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179. П’ЯТКОВА РУСЬКА, пов. Ряшів: церква 
свящєномученика Дмитрія, збудована 1732 р. (ти
пово українська тризрубна будівля). її порівню
ють з церквою з ХУП стол. в Дрогобичі.
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180. РАДОЦИНА, пов. Горлиці: пам'ятник-
хреет знесення панщини, позначений 1899 р.



181. РАДРУЖ, пов. Любачів: церква св. влкм. 
Параскевії, збудована в кінці XVI стол.
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182. РАДРУЖ, пов. Любач’в : дзвіниця при
церкві св. влкм. Параскевії збудована на переломі 
ХУІ-ХУІІ стол. Архаїчна архітектура пов’язана 
разом з оборонним призначенням (вид з рогу).

224



183. РЕГЕТІВ НИЖНІЙ, пов. Горлиці: церква Архистратига Ми- 
хаїла збудована в 1865 р., німий свідок, колись кипучого українського 
життя. Вид зі заходу. Знимка з квітня 1984 р.
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184. РЕҐЕТІВ НИЖНІЙ, пов. Горлиці: церква Архистратига Михаїла, 
збудована в 1865 р. німий свідок колишнього кипучого життя.
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185. РЕҐЕТІВ НИЖНІЙ, пов. Горлиці, 
Світлина з квітня, 1984 р.

зруйнований цвинтар.
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186. РЕПЕДЬ, пов. Сянік: церква Перенесення мощів св. о. Мико- 
лая, збудована в 1826 році. Вид зблизька. Знимка з квітня 1984 р.
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187. РЕПЕДЬ, пов. Сянік: церква ев. Миколая з дзвіницею, збудо
вана в 1826 р. Знимка з квітня, 1984 р.
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188. РИХВАЛЬД (кол. ОВЧАРИ), пов. Горлиці: церква Покрову Пресв. 
Богородиці, збудована в 1653 р. (тризрубна, тривежна — типово лемків
ська). Тепер костьол з повним випосадженням і залишеним барокковим 
іконостасом: (церква заповідник). Колись була оббита ґонтами, а тепер 
бляхою.
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189. РИХВАЛЬД (кол. ОВЧАРИ), пов. Горлиці: 
церква Покрову Пресв. Богородиці, збудована в 
1653 р. Деталь екстер’єру — ґонтова обшивка 
горішньої частини церкви.
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190. РІВНЯ, пов. Устрики Долішні: церква Покрову Пресв. Богородиці з 
XVIII стол. Зараз нею користуються римо-католики.
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191. РІПКИ, пов. Горлиці: дзвіниця при церкві 
Різдва Пресв. Богородиці, збудована в 1801 р.
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192. РОЗТОКИ ДІЛЬШ, пов. Устрики Долішні: церква Архистратига Ми- 
хаїла, збудована в 1830 році. У 1980-их роках перебудована на польський 
костьол з »вєжичкамі«.
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193. РОПИЦЯ РУСЬКА, (тепер Ропиця Горіш
ня), пов. Горлиці: церква Архистратига Михаїла, 
збудована 1813-1819 рр. У ній триярусний іконо
стас, розписані стіни і стеля. Типова лемківська 
архітектура — деталь екстер’єру — ґонтова об
шивка стін і бані дзвіниці. Тепер — костьол.
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194. РОП’ЯНКА, пов. Устрики Долішні: церква Перенесен
ня Моїців св. Миколи, збудована на початку XIX стол. Тепер 
костьол.
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195. РОСОШ, р-н Свалява, 
ринна церква, крита ґонтами.

Закарпаття: ста-
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196. РУДКА (біля Синяви), пов. Ярослав: греко-католицька церква Успен
ия Пресвятої Богородиці, збудована в 1693 році.
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198. РЯБЕ, пов. Устрики Долішні: церква Успення Пресв. Богородиці, 
збудована в 1858 р., частинно перебудована в 1927 р. 0 згадка про па- 
рохію східнього обряду в 1756 р. Тепер тут костьол, іконостас залишився.
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199. СВІРЖЕ, пов. Холм: церква свв. Петра і Павла, збудована в XVIII 
стол. Зруйнована поляками в 1937 р. Про парохію в Свіржі е згадка в 1468 
і 1531 роках.
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200. СІЛЕЦЬ, кол. повіт Холм: каплиця св. Анни, збудована в 1940-их рр. 
на місці старої — над джерелом з чудотворною водою. Існує переказ, що тут 
бідному вдівцеві зі сліпою дитиною, з’явилася св. Анна і казала помити очі 
дитині, яка після цього почала бачити. Свячена вода з цього джерельця оздо
ровила багатьох віруючих. Щороку на св. Анни тут відбуваються Богослу
жения і католицькі і православні з посвяченням води. В селі колись була 
церква — але її поляки знищили в 1938 році.
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201. СВЯТКОВА ВЕЛИКА, пов. Ясло: церква 
Покрову Пресв. Богородиці, збудована в 1757 році, 
відрізняється від інших церков — відкритим вітра
жем, іконостасом без царських воріт — уміщеного 
понад гарним вирізом у зрубі. Ікони і стіни — це 
твори народного живопису.
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202. СВЯТКОВА ВЕЛИКА, 
рожня капличка.

пов. Ясло: придо-
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203. СЕМУШОВА, пов. Сянік: 
Господнього, збудована 1841 року.

греко-католицька 
Зараз костьол.

церква Богоявления
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204. СИНЕВГР-ПОЛЯНА, р-н Волове, Закарпаття: церква Покро
ву Пресвятої Богородиці, збудована в 1817 році.
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205. СИНЯВА, пов. Сянік: церква Рождества 
Пречистої Богородиці, збудована в 1824 р. Після 
1946 р. усунуто середню та задню бані — тепер 
римо-католицький костьол.
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206. СКВІРТНЕ, пов. Горлиці: 
в 1837 році, тепер костьол.

церква свв. Косми і Дам’яна, збудована

248



207. СКОРИКИ, р-н Підволочиська: церква 
Івана Богослова, збудована в XVII стол.
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208. СЛАВАТИЧІ, пов. Володава: церква Покро
ву Пресв. Богородиці, збудована на порозі ХІХ-ХХ 
століть. Перша згадка про село і церкву е з 1516 
року. Знимка з 1986 року.
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209. СМЕРЕКОВЕЦЬ, пов. Горлиці: церква св. Архистратига Михаїла, збу
дована в 1819 р. з місцевого каменя на місці старої. Чотириярусний барокко- 
вий іконостас розібрано. Тепер тут костьол. Вид на церкву з дзвіницею на 
тлі краєвиду.
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210. СНІТНИЦЯ, пов. Горлиці: церква св. влкм. Дмитрія, збудована в 1755 
році. Є згадка, що в 1685 р. тут існувала українська греко-католицька парохія. 
В народніх переказах говориться, що вік Снітниці сягає княжих часів. Тепер 
костьол.
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211. СОЛОТВИН, пов. Новий Санч: церква По
крову Пресв. Богородиці, збудована 1887-88 рр., 
типово лемківська будова з трьома вежами, збудо
вана на місці старої. Тепер це костьол, іконостас 
викинено.
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212. СТЕБЛІВКА (Солдбош), р-н Хуст, Закар
паття : церква Різдва Пресв. Богородиці, збудова
на в 1797 р. на дубовій старій конструкції, себто 
на зрубі на всю висоту. Внутрі різьби народніх 
майстрів ХУПІ стол., т. зв. »Школи з басейну 
Тиси«.
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213. СЯНОК (місто): церква Пресвятої Тройці, збудована в 1774 р., е згадка, 
що у 1429 р. тут була парохія. Має дуже цікаву композицію на плятформі, 
яку виконав мистець-маляр — Реткевич. Місто Сянок було знане вже за кня
жих часів. Тут у ХІ-ХІІ стол. була твердиня, яку зміцнено в 1103 р (за часів 
розгрому половців). Тут з 1551 р. була школа рукописних церковних книг 
(частково перекладено »Пересопницьке євангеліє«). Тепер це православна 
катедральна церква Перемисько-Новосанчівського Єпископства, яке задержа
ло українські народні правила богослужби і проповіді.
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214. ТАРНОШИН, пов. Рава Руська: церква Народження Божої Матері в 
с. Угринів збудована у 1759 р., а в 1906 р. її перенесено до ‘Гарношина, де 
була стара церква, про яку є згадка в 1403 р. Зараз вона не вживана і під 
охороною архітектурних пам’яток.
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215. ТАРНОШИН, пов. Рава Руська: церква Народження Божої Матері 
збудована 1759 р. в Угринові і перенесена до Тарношина в 1906 р. Вид від 
сходу.
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216. ТЕНЯТИСЬКА, пов. Томатів: колишня 
греко-католицька церква св. Дмитрія, збудована 
в 1754 р. вже не існує. Дзвіниця в руїні. Фото з 
1985 року.
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217. ТЕРАТИН, пов. Грубешів: церква св. Миколи, 
збудована в 1880 році на місці старої з 1603 р. Тепер 
костьол.
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218. ТЕРЕБШЬ, кол. повіт Грубешів: церква св. Ілії, збудована в 1779 р., 
про яку є згадка в 1492 і 1564 рр. Тепер костьол.
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219. ТЕРЕПЧА, пов. Сянік: греко-католицька церква Успения Пресвятої 
Богородиці, збудована 1807 р. Дня 24. 12. 1945 р. поляки римо-католики 
перемінили її на свій костьол.
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220. ТЕРСТЯНА, пов. Кросно: церква Різдва Пресвятої Богородиці, збудо
вана 1787 року. Тепер костьол.
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221. ТИЛИЧ, пов.
Новий Санч: церква 
свв. безсребрників 
Косми і Дам’яна, 
збудована 1743 року.
Тепер костьол з пов
ним випосадженням.
Тип будови західньо- 
лемківський. Про се
ло Тилич є згадка в 
Галицько - Волинсь
кім Літописі. За кня
жих часів мало воно 
назву Орава (або 
Орнава) і вже тоді 
належало до най
старших осель Лем- 
ківщини. Внаслідок 
татарських нападів, 
а потім різних лихо
літь — підупало.

В 1363 р. дістало 
від польських коро
лів привілей місточ
ка з назвою »М’яст- 
ко«. В 1391 р. місто 
перейшло під управу 
краківських єписко
пів. Єпископ Любош 
Тилицький 26 черв
ня 1612 р. у згоді 
(порозумінні) з жи
телями М’яетка змі
нив назву місточка 
на ТИЛИЧ, а церкві надав 2 лани поля. В 1636 р. церкву закрито, а 1680 
розібрано, змушуючи »русинів« ходити до костьола. Після довгих до
магань побудовано сучасну церкву в 1743 році.
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222. ТИЛИЧ, пов. Новий Санч: церква свв. Кос- 
ми і Дам’яна з дзвіницею, збудована в 1743 році. 
Вид збоку.

264



223. ТИЛИЧ, пов. Новий Санч: пропам’ятний 
хрест 988-1938 вбудований в мурі-огорожі церкви 
свв. Косми і Дам’яна з нагоди 950-ліття хрещення 
Руси-України.
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224. ТИРЯВА СІЛЬНА, пов. Сянік: церква Собору св. Івана Христителя, 
збудована в 1837 році. Тепер церкву вживають поляки римо-католики.
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225. ТИРЯВА СІЛЬНА, пов. Сянік: церква Собору св. Івана Христителя, 
збудована в 1837 році, вид з боку.

267



226. ТИШІВЦІ-ЗАМДИННЯ: церква св. Миколи збудована в 1531 р. (ре
продукція). Сьогодні її вже нема, бо в 1939 р. поляки-»католики« її розібрали, 
а дерево з ікон та іконостасу пішло на опал будинку ґміни і місцевої школи. 
(»Це я бачив особисто, будучи учнем в тій школі«, — сказав старий дідусь).
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227. ТОКАРІ біля МЕЛЬНИКА над Бугом1 (Підляшшя): церква збудована 
в початках XX стол. Тут діє православна парохія.
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228. ТОМАШІВ ЛЮБЛИНСЬКИЙ: церква св. Миколи, збудо
вана в 1890 р. 6 згадка, що в 1620 р. в Томатові було 3 церкви 
на місці одної з них збудовано оцю.
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229. ТУРИНСЬКЕ, пов. Сянік: греко-католицька церква Архистратига 
Михаїла, збудована в 1838 році. Сьогодні нею користується невелика право
славна громада.
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230. ТУРИНСЬКЕ, пов. Сянік: греко-католицька церква св. 
Михаїла, збудована в 1838 році. Вид на церкву зимою.

Архистратига
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231. УЖОК, р-н Великоберезівський: церква Архистратига Михаї- 
ла, збудована в 1745 р., розмальована майстрами: Чернеївим і Ци- 
ганинкою.
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232. УЛИЧ-КРИВЕ, Пряшів: (колишня церква).
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233. УЛЮЧ, пов. Березів: церква Вознесіння Господнього, збудована 1510-1517 рр. на 
високій горі. Це найчудовіша існуюча дерев’яна церква в Польщі, записана в міжна- 
родньому реєстрі пам’ятників дерев’яної архітектури. Про неї згадує С. Гординський в 
»Укр. Церкви в Польщі«, Рим, 1969. Ця церква в 1686 р. отримала новий іконостас, який 
існує до сьогоднішніх часів. В церкві є м.і. дуже цікава ікона Богоматері, правдоподіб
но цю ікону перенесено з якоїсь ще старішої церкви.
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234. УРМАНЬ, Бережанщина. Церква-свідок 
українського християнства.
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235. УСТЯ РУСЬКЕ, пов. Горлиці (зараз переіменоване на Устє Ґорліцкє): 
церква ев. Параскевії Великомучениці, збудована в 1785 р. Парохія східнього 
обряду була тут вже у 1539 р. Після ремонту в 1965 р. призначена на костьол, 
задержуючи все попереднє церковне влаштування.
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236. УСТЯ РУСЬКЕ, пов. Горлиці: іконостас в церкві св. Параскевії 
Великомучениці, яка збудована в 1785 році.
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237. ФЛЬОРИНКА, пов. Новий Санч: церква ев. Архистратнга Михаї- 
ла, збудована в 1875 р. В записах в згадка, що в 1623 р. тут була греко- 
католицька парохія. Зараз костьол.
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238. ХЛОП’ЯТИНЬ, пов. Сокаль: церква Св. Духа, збудована в 1862 р. на 
місці старої, тепер костьол з 1947 року. Нові господарі залишили внутрі повне 
церковне влаштування включно з іконостасом і 4-ма бічними вівтарями.
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239. ХОЛМ: церква св. Івана Золотоустого, збудова
на в 1848-52 рр., з дуже гарним випосаженням і роз
писами на стінах — картини святих. Дзвіниця збу
дована пізніше. Залишилося багато ікон з XVIII стол., 
а також іконостас. Діє тут маленька православна па- 
рохія біля 150 осіб.
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240. ХОЛМ: церква св. Івана Богослова (теолога), а також і 
»Пречистої« — Різдва Пресвятої Богородиці — з того приводу, що 
в ній находиться копія чудотворної ікони Холмської Божої Матері. 
(Знимка з 1942 р.).
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241. ХОЛМ: Соборна церква Різдва Пресвятої Бого
родиці, збудована в 1735-1756 рр. (на Замковій горі) 
за проектом Павла Фонтани та будівничого Т. Резлєра. 
На передньому пляні дзвін з якого »здерли« українські 
написи, але залишили на ньому »ікону« Богоматері. 
Вид з переду.
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242. ХОЛ
М

: Соборна церква Різдва П
ресвятої Богородиці. Вид з боку.
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243. ХОЛМ: Соборна церква Різдва Пресвятої Богородиці (вид з півночі), колишня греко- 
католицька, збудована 1735-1756 рр. на Замковій горі, на місці, де вперше »збудував« 
церкву князь Володимир Великий після з’єднання Червенських Городів з Руською Дер
жавою. Тоді до церкви привезли ікону Божої Матері, яку дружина князя Володимира — 
Анна привезла з Константинополя. Після перенесення столиці Галицько-Волинського кня
зівства до Холма, князь Данило збудував нову церкву на місці старої з 1235 р., і ікону 
перенесли до тої ж церкви. Тоді вже вона була чудотворною, бо татари два рази не могли 
здобути Холма. Після Берестейської церковної унії — цілим катедральним комплексом і 
монастирем завідували оо. Василіяни, які »випозичили« чудотворну ікону польському ко
ролеві, який молився до неї в шатрі під Берестечком. А після побіди над козаками ікону 
обвозили по Польщі. За те, василіянин о. Яків Суша став єпископом, а також дістав фонди 
на будівлю катедральної церкви яка стоїть до сьогодні. В церкві залишилася тільки ікона 
Божої Матері у вівтарі, а все, що було »руське« знищено так, що і сліду нема. Зовні також 
знято »руські« бані. Під церквою поховані грекокатолицькі єпископи, а також князі: Дани
ло і його сини та внуки. Церковне свято припадає на 8 вересня старого стилю.

З джерел: В свіжо заснованому місті кн. Данило збудував церкви: Івана Золотоустого, 
Св. Тройці, свв. Косми і Дам’яна і Пресв. Богородиці — і переніс єпископство з Угровееька 
до Холма.
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244. Чудотворна ікона Божої 
Матері в Соборній церкві на Зам
ковій горі в Холмі. Цю ікону (на
мальовану на кипарисовім дере
ві) привезла на Україну з Кон
стантинополя княгиня Анна, дру
жина князя Володимира Вели
кого. Коли церква попала під за
ряд поляків, ікону короновано
15. 9. 1765 р. на латинський зра
зок.
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245. Холмська рукописна Євангелія з ХШ стол.
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246. ХОЛМ — Замкова гора. Знущання над »русь
кими« надмогильними хрестами.
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247. ХОТИЛЮБ, пов. Любачів: церква Покрову Пречистої Богородиці, збудована ма
буть в XVI стол. Тепер дату її побудови беруть з 1615 року. В 1970 р. мала бути ремонто
вана коштом держави, але новий власник-кеьондз не погодився на те, щоб повернути 
церкві її первісний вигляд. Ремонт не відбувся і церква з кожним роком нищиться, а в 
ній безцінний іконостас з XVII стол. і великої цінности стінописи. Фото з 1970 р. Тепер її 
відновили і перемінили на костьол.

289



248. ЧАРНА, пов. Горлиці: церква св. влкмч. Дмитрія, збудована в 
1764 році. Є згадка, що тут була греко-католицька парохів в 1641 році. 
Тепер костьол.
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249. ЧАРНЕ, пов. Горлиці: церква св. влкмч. Дмитрія, збудована 
в 1789 році. Знимка з квітня 1984 р.
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250. ЧАРНЕ, пов. Горлиці: церква призначена на перенесення, 
стоїть 40 літ пусткою і нищиться. Оповістка на дверях звучить: 
»Об’єкт призначений до перенесення до Скансену в Новім' Санчі, вступ 
заборонений«. Ось так діє державний закон по збереженню архітек
турних пам’яток. Світлина з квітня 1984 року.
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251. ЧЕРТЕЖ, пов. Сянік: церква Преображення Господнього, збудована 
в 1742 р. (Запис про попівство є в 1448 р.). За усними переказами е. Чертеж 
існувало ще за княжих часів, а властиво за кн. Романа Мстиславича.
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252. ЧАРНЕ, пов. Горлиці: звалена баня з церкви св. влкмч. Дмит- 
рія. Квітень, 1984 р.
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253. ЧОРНЕ, пов. Горлиці: церква — це вже 
архів. її розібрали недавно.
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254. ЧОРНОГОЛОВА, Вел. Березно: (репродукція) церква св. Миколи, 
збудована в XVII етол.
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255. ЧОРТКЕВ: церква збудована в 1738 році.
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256. ЩАВНЕ, пов. Сянік, церква св. Дмитрія, збудована в 1888 р. 
Відновлена в 1925 році. Світлина з квітня, 1984 року.
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257. ЩАВНЕ, пов. Сянік: греко-католицька церква св. влкмч. Дмитрія, 
збудована в 1888 р. (лемківська тризрубна).
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258. ЩАВНИК, пов. Новий Санч: церква св. влкмч. Дмитрія, збудована 
1841 р. на місці старої, майстерно виконана в дусі лемківських бароккових 
церков. На дзвіниці дзвін з 1707 року зі старої церкви. Згадка про парохію 
з 1624 р. Внутрі залишено повне церковне влаштування включно з іконо
стасом. її вживають римо-католики.
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259. ЩЕБРЕШИН (містечко), пов. Відгорай: церква збудована в 
1564 р. на місці старої з XII стол., про що є згадка в літописі княжої 
доби під роком 1352, »руське місто«.
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260. ЩЕП’ЯТИНЬ, пов. Рава Руська: церква 
св. Трійці, збудована 1913 року. Тепер від 1947 р. 
костьол.
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261. ЩЕП’ЯТИНЬ, пов. Рава Руська: дерев’яна 
дзвіниця біля церкви Св. Трійці.
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262. ЯБЛОЧИН, пов. Біла-Подляська: церква св. Онуфрія, збудована в 1750 
році. В глибині манастир. Є згадка, що тух в 1522 р. була вже церква, а також 
за княжої доби. Зараз діє як православний манастир, при якому є Духовна 
Семінарія.
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263. ЯБЛОЧИН, пов. Біла Подляська: фрагмент іконостасу в церкві 
св. Онуфрія, яка збудована в 1750 році. »Піднесення Найсвятіших 
Дарів« — їх держить єпископ І. Огієнко.
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264. ЯБЛОЧИН, пов. Біла-Подляська: манастир. Каплиця Успения Божої 
Матері (над Бугом).
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265. ЯРЧІВ, пов. Сокаль: церква св. Миколи, 
збудована в 1755 р. на місці старої. Про село згаду
ється в 1487 р., а про церкву в 1720, »що вимагає 
ремонту«, »є дуже стара«. Від 1921 р. костьол. Все 
внутрі пристосовано до римокатолицького обряду. 
Знимка з 1980-их років.
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266. ЯСТРЯБИК біля КРИНИЦІ, пов. Новий 
Санч: церква св. Луки, збудована 1856 р. на місці 
старої, з якої є багато випосадження в »новій« 
церкві-костьолі з повним церковним влашту
ванням.
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267. ЯСЬОНКА, пов. Горлиці: церква збудова
на в 1860 році.
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268. ЯСЬОНКА, пов. Горлиці: подвір’я і доїзд до державного 
господарства, т. зв. »П.Ґ.Р.« викладають розбитим камінням з хрес
тів і пам’ятників на цвинтарях. Світлина з квітня, 1984 р.
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269. ЯСЬОНКА, пов. Горлиці: Колишній цвинтар. Коментарі зайві. 
Світлина з квітня, 1984 р.
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Ігор К АЛИНЕ ЦЬ

ЦЕРКВА

Тріщали предвічні зруби, 
летіли ґонти, як пір’я: 
руйнували дерев’яне чудо 
людської праці та віри.

І, вписані в лагідні гори, 
востаннє хиталися бані, 
вмирали ясно і гордо 
так, як вмирають останні.

Це умирали століття, 
це помирало прекрасне...
З розпуки дробилися на дровгггя 
золоті грона іконостасу.

І шукали між бур’янами 
вічний спочинок ікони.
І плакала в недотрощеній рамі 
гуцульська мадонна.

І Юр, в невідомім двобою 
втративши руку і списа, 
піврозтятою головою 
востаннє навкруг дивився,

як довго стояв ще реквієм 
і як він лягав на трави, 
на осиротілі смереки 
густим непрозорим трауром.

(Із збірки Поезії з України)
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Пам’ятник Св. Володимирові Великому, споруджений і посвячений 
в Лондоні 29. 5. 1988 р.

314



їх Блаженство Мстислав Скрипник, Глава УАПЦ, їх Блаженство карди
нал Мирослав Іван Любачівський, Патріарх Поміеної УКЦ, Преосвящен
ний Владика Михаїл Гринчишин, Адміністратор Апостольського Екзар
хату УКЦ у ВБ, священики і громадянство під час посвячення пам’ят
ника св. Володимира Великого в Лондоні, в неділю 29 травня 1988 року.
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ЗАЯВА ПЕРВОІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ

У світлий ювілейний рік Тисячоліття Хрещення Руси-України, 
з нагоди посвячення пам’ятника св. Рівноапостольному Князеві 
Володимирові Великому в Лондоні, Великобританія, зібрана тут 
українська християнська громада приносить Триєдиному Богові 
молитви подяки за святий дар Христової віри, який приніс благо
даті новонародження нашому народові.

Ми схиляємо наші голови перед святими угодниками, мучени
ками та іоповідниками наглими і, як Первоієрархи Церкви Володи- 
мирової спадщини, закликаємо весь український Божий народ до 
духовної обнови, до єдности та любови, в дусі того благодатного 
хрещення, яке зійшло на нас тисяча років тому.

Дивимось на пройдений історичний шлях світлого тисячоліття, 
в якому разом із великим свідченням нашої віри сплелися часи 
лихоліть, руїн, поневолення, а в недавні часи — знищення ієрархії 
Української Автокефальної Православної Церкви, жахливий голод 
1932-33 років, та заборона Української Католицької Церкви, і з тим 
модерні катакомби, в які увійшло наше християнство в двадцятому 
столітті. Однак ніщо не вбило живої віри в народі, про що свідчить 
стихійне відродження УАПЦ в 1941-42 роках в Україні і сучасна 
посилена активність катакомбної УКЦ.

Жива віра українського народу не пропала і ніхто не зумів її 
здолати. На руїнах безбожництва розквітає Христове слово в 
серцях народу. І хоч наш нарід на рідних землях не має свобідного 
права вшанувати дату свого хрещення, а це право приписує собі 
хтось інший, свідчення віри нашими ісповідниками в Україні, а 
наші торжества на чужині, є прославленням Христа, що »зообра- 
зився в нас« (Галати, глава 4, стих 20) тому тисяча років.

Українські Церкви і нарід — переслідувані і позбавлені тепер 
волі — складають перед Богом подяку за благодать Хрещення.

Тому закликаємо християнські народи світу і всіх людей доброї 
волі, щоб виявили нашим Церквам і народові докази християнської 
солідарности і тим допомогли, щоб на землях нашої Батьківщини 
України у свободі знову світло засіяло слово Христової істини.

Благословення Господнє на Вас!

Віддані у Христі

+ Мстислав Скрипник |  Мирослав Іван Любачівський
Архиепископ — Митрополит Верховний Архиепископ і Кардинал

Дано в Лондоні, у празник Зіслання Святого Духа,
29 травня 1988 Року Божого
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1000-ЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ  
В ЛОНДОНІ, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

(Репортаж)

Неділя, 29 травня 1988 року була 
днем великої маніфестації україн
ської духовности, що відбулась у 
Лондоні, у відзначення тисячоріччя 
хрещення Руси-України. Було це 
вже друге з черги величаве свят
кове відзначення цього історичного 
ювілею в Західній Европі, у рамках 
координованого пляну праці Евро- 
пейського Ювілейного Комітету, бо 
перше свято відбулось у Брюссель.

Всю довготривалу, наполегливу 
й нелегку підготову великого свят
кування в Лондоні проводив Крайо
вий Громадський Комітет Тисячо
ліття, головно його Екзекутива, а 
в системі цього Комітету постійно 
працювали кілька комісій, діючи 
в площині здійснення найважливі
ших завдань, великих проектів: 
спорудження пам’ятника рівноапо
стольному князеві Володимирові 
Великому в Лондоні, видання про- 
пам’ятної книги про українську 
культуру в аспекті тисячоліття хри
стиянства в Україні та влаштуван
ня величавого показу — концерту 
української церковної музики в 
Роял Алберт Гол у Лондоні.

Згадані важливі проекти вима
гали максимум зусиль, праці й на
снаги цілого Комітету, його Екзе- 
кутиви та комісій, а водночас і ве
ликої праці диригентів і хористів — 
членів усіх тих хорів, що мали бра
ти участь у величавому концерті

в Лондоні. Здійснення тих проектів 
вимагало теж великих фінансових 
засобів, що їх щедро жертвувало 
українське організоване громадян
ство. Таким чином, завдяки спіль
ним, великим і жертвенним зусил
лям української організованої гро
мади у Великій Британії вдалося 
здійснити згадані важливі проекти: 
спорудити пам’ятник, видати про- 
пам’ятну книгу і влаштувати чудо
вий концерт. Про всю ту вагому 
своєю дією і значенням працю на
певно будуть писати ще багато, а 
в цьому репортажі обмежуємося 
лише до звідомлення про саме вели
чаве свято відзначення тисячоліття 
хрещення України, що й відбулось 
у нед'лю, 29 травня за благосло
венням, під патронатом і з участю 
Первоієрархів українських Церков 
— Блаженнішого Мстислава і Бла- 
женнішого Мирослава.

О год. 9.00 того дня Блаженнішии 
митрополит Мстислав відслужив 
Архиєрейську Службу Божу в ка- 
тедральному храмі УАПЦ у Лондо
ні, на 1а Нютон Авеню у еослужен- 
ні отців: протопресвітера Сильвест- 
ра Богатирця, протопресвітера Ми
хайла Галиці, прот. Івана Водо- 
лазького і Марка Суйковського. 
Іподияконували — інж. Петро Яки- 
м’юк і Антін Матвійчук. Співав па
рафіяльний місцевий хор. Вкінці 
Архиєрейської Служби Божої Бла-
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женніший Владика митрополит ска
зав проповідне глибоке своїм зміс
том слово. На Архиєрейську Служ
бу Вожу численно прийшли укра- 
їнці-гості з різних країн Зах. Евро- 
пи, Канади і США, що приїхали 
до Лондону на свято Тисячоліття.

О год. 10.30 дня в катедральному 
храмі ІІУКЦ на Дюк Стріт відслу
жив Архиєрейську Службу Божу 
Блаженніший Патріярх Мирослав 
Любачівський у сослуженні Преосв. 
Владики Михаїла Гринчишина й 
отців: д-ра Степана Орача, митрата 
Миколи Матичака, д-ра Богдана 
Лисиканича, Романа Чолія і Павла 
Луніва. Дияконував о. д-р Богдан 
Лисиканич. Після св. Євангелія 
проповідне слово сказав Блажен
ніший Патріярх, наголошуючи в 
ньому значення нашого великого 
релігійного та історичного ювілею
— тисячоліття християнства в 
Україні.

У між часі, вже в передполудне
вих годинах, на вуглі вулиць — - 
Голлянд Парк Авеню і Голлянд 
Парк, тривали приготування до від
криття і посвячення пам’ятника 
рівноапостольному князеві Володи
мирові Великому. Українське гро
мадянство прибуло численно авто
бусами з різних місцевостей Вели
кої Британії, і скоро запрудило всю 
вулицю. Довкола пам’ятника вста
влялися прапороносці з прапорами
— національними, ОбВУ, СУМ, 
Пласту, ОУЖ, а теж і корогви. Дів
чата і жінки були в більшості у ви
шиваних блюзках. Численно репре
зентувалося членство ОбВУ в одно
строях. Багато членів ОбВУ були 
впорядниками. Перед годиною пер
шою пополудні з будинку Філії 
УКУ вийшли почесні гості й ста
нули перед пам’ятником. Серед по
чесних гостей, а їх були багато з 
Зах. Европи, Канади, США, Австра

лії, годиться відмітити — президен
та СКВУ — адв. Петра Саварина з 
дружиною, президента АБН — мґр 
Славу Стецько, проф. д-ра Теодора 
Цюцюру — ректора Українського 
Вільного Університету, проф. д-ра 
Володимира Янева з дружиною, п. 
Миколу Плав’юка — голову ПУН, 
інж. Юрія Ковальчука — голову 
Европейського Ювілейного Коміте
ту, мґра Омеляна Коваля з дружи
ною, проф. Володимира Кальва- 
ровського, багато інших почесних 
гостей, між ними англійців і чу
жинців, а також голови та пред
ставники українських суспільно- 
громадських установ, організацій і 
товариств у Великій Британії. За 
почесними гістьми вийшло духо
венство Української Автокефальної 
Православної Церкви й Помісної 
Української Католицької Церкви, 
Преосв. Владика Михаїл Гринчи- 
шин і обидва Первоієрархи — Бла
женніший Мстислав і Блаженніший 
Мирослав. Перед початком урочис
того ювілейного Молебня вступне 
привітальне слово (двомовне) ска
зав голова Крайового Громадсько
го Комітету — інж. Ярослав Р. 
Гаврих. Опісля посадник Кензінґ- 
тону і Челсі — міської округи від
крив пам’ятник під могутній спів 
»Боже великий«, а обидва Перво
ієрархи посвятили пам’ятник — 
імпозантну статую князя Володи
мира в бронзі, на п’єдесталі, який 
з хрестом у руці глядів своїм воло
дарським зором на велику масу 
пранащадків русичів його доби, з 
якими він вершив великий історич
ний чин — християнізацію Руси- 
України й введення її в сім’ю євро
пейських християнських народів.

Врочистий Молебень служило все 
духовенство. Співали дяки. Св. 
Євангелію читав Преосв. Владика 
Михаїл, а проповідне слово сказав 
Блаженніший Патріярх. Зворушли
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ву молитву за Україну проказав 
Блаженніший Владика митрополит 
Мстислав, який також і сказав 
після того своє проповідне слово. 
Після Молебня промовляв коро
тенько посадник Кензінґтону і Чел- 
сі, а потім промовляли —- президент 
СКВУ — адв. Петро Саварин та 
інж. Василь Олеськів — голова ко
місії побудови пам’ятника. В закін
чення врочистої церемонії відкрит
тя і посвячення пам’ятника, що 
тривала одну годину (незважаючи, 
що деякий час рясно дощіло), діти 
— Ляриса Гуменюк і Анна Ємець 
поклали китицю розкішних квітів 
у стіп пам’ятника, а всі присутні 
проспівали національний гимн »Ще 
не вмерла Україна«.

Точно, о год. 4.00 пополудні, в 
Роял Алберт Гол почався святко
вий концерт. Крім запрошених гос
тей —- українців, англійців і чужин
ців, величезну залю, яка вміщує 
около 6000 осіб, заповнила таки 
українська публіка. В програмі 
святкового концерту виступали 
об’єднано, як один великий хор — 
около 450 хористів і хористок — 
членів таких хорів: Хор Ювілейний 
з Великої Британії, що його творять 
хорові одиниці: Хор »Гомін« під 
диригуванням маестра Ярослава 
Бабуняка, »Русалка Дністрова« з 
Манчестеру — диригент мґр Павло 
Гунька, хор »Боян« і »Заграва« з 
Ноттінґгаму, диригент п. Мирослав 
Бучок, хор »Верховина« з Ковентрі, 
дир. мґр Степан Гунька, хор »Трем
біта« з Олдгаму — диригент ма
естро Ярослав Бабуняк, хор »Діб
рова« з Брадфорду, дир. п. Степан 
Замулінський, і співочий гурток з 
Діде, дир. п. Петро Ревчук; далі — 
український мішаний хор »Думка« 
з Нью-Йорку — диригент п. Семен 
Комірний, Візантійський хор з Ут

рехту, Голландія, — диригент д-р 
Мирослав Антонович, і хор »Веснів
ка« з Торонто, Канада, диригент 
п-ні Галина Квітка Кондрацька.

Після проспівання цим могутнім 
об’єднаним хором британського й 
українського національного гимніз, 
вітальне двомовне слово сказав го
лова Крайового Громадського Ко
мітету Тисячоліття інж. Ярослав Р. 
Гаврих, а опісля керівник програми 
п. Річард Бейкер, британський ви
датний радіомовник, автор кількох 
праць з музикології, концертмейс
тер, нагороджений орденом Британ
ської Імперії (ОБІ) за його заслуги 
в ділянці музикології, привітав ди
ригентів, хори і зразу ж сказав ко
ротку інформацію про українсько
го композитора Миколу Дилецько- 
го з ХУП століття, що його твора
ми: »Хваліте Господа з небес« і 
»Ектенією п’ятиголосовою: Киріє 
елейсон« під заспів соліста мґра 
Павла Гуньки хор почав концерто- 
ву програму, під диригуванням ма
естра Ярослава Бабуняка. З черги 
хор співав »3 нами Бог« і »Божест
венний грім« — обидві композиції з 
XVII століття. Диригував д-р Ми
рослав Антонович. »Святий Боже« 
і »Покаяніє« хор співав під диригу
ванням мґра Павла Гуньки. Це тво
ри Максима Березовського й Арте
ма Веделя.

»Слава во вишніх Богу« — Дмит
ра Бортнянського, співав хор під 
диригуванням п. Семена Комірного, 
а твір — композицію того ж компо
зитора в музичній обробці проф. 
Андрія Гнатишина (який особисто 
був на концерті, і якого привітав 
концертмейстер) і »Під Твою ми
лість« — Дмитра Бортнянського 
(муз. обробка проф. А. Гнатишина) 
співав хор під дириґентурою д-ра
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М. Антоновича. Про кожного ком
позитора та його творчість концерт
мейстер стисло інформував публіку.

Після перерви, твори української 
церковної музики та хорової твор- 
чости »Слава Отцю« (Михайла Вер- 
бицького) і »Хваліть Ім’я Господ
нє« (Кирила Стеценка) проспівав 
хор під диригуванням п. Семена 
Комірного, традиційний гимн »О 
Тебі радується« (у власній обробці 
д-ра Мирослава Антоновича хор 
проспівав під диригуванням таки 
самого композитора, а з черги хо
ристки співали »Христос Воскрес« 
(дзвонарське) і »Христос Воскрес« 
(Пилипа Козицького) та »Гагілки- 
Веснянки«, а водночас на сцені тан
цювальний ансамбль »Орлик« з 
Манчестеру, що його хореографами 
і керівниками є п-ні Марійка Бабич 
і п. Дмитро Парадюк, вивів гагілки 
і веснянки, захоплюючи глядачів 
ісольоритністю українського одягу 
з різних частин української землі.

Останній складний своєю компо
зицією твір »Псалом: Воздайте
славу Господеві« співав хор під ди
ригуванням п. Мирослава Бучка. 
Після проспівання зворушливого 
»Боже Великий, Єдиний«, що так 
гармонійно символізувало духовну 
сдн'сть тисячної публіки, концерт
мейстер сердечно подякував хорам 
і диригентам за так чудово вико
нану програму, а малі діти — Іван
ка Луців і Олександер Гринаш — 
піднесли квіти дириґентці п-ні Га
лині Квітці Кондрацькій і п-ні Ма
рійці Бабич. Концертмейстер особ
ливо подякував маестрові Володи

мирові Луцеві, за його копітку і 
відповідальну працю як координа
торові цілої програми святкового 
концерту, в якій хори показали 
красу і велич української старовин
ної церковної музики й хорового 
мистецтва — справжні перлини ук
раїнської клясичної хорової твор- 
чости таких славних наших компо
зиторів, як Дмитра Бортнянського, 
Артема Веделя, Михайла Вербиць- 
кого, Миколи Дилецького, Макси
ма Березовського, Кирила Стецен
ка, Пилипа Козицького. їхні твори 
рідко де співаються. Вони складні 
й трудні, але водночас і величаві 
своєю музичною і хоровою компо
зицією, і саме тим вони цінуються 
в музичній творчости.

Тому й належиться велика подя
ка і признання нашим працьови
тим диригентам, що вони вибрали 
саме ці твори, а хористам і хорист
кам також неменша подяка за те, 
що їх вони вивчили й ними звели
чили програму цього святкового 
концерту у велике свято неповтор
ного ювілею нашої нації ■— тисячо
річчя хрещення Руеи-України — 
чину релігійного, церковного, на
ціонального, історичного й держав
ницького.

Ще довго учасники цих урочис
тостей у Лондоні житимуть п;д вра
женням цих святкувань. Справді, 
це був величний, неповторний день 
у бутті української спільноти у Ве
ликій Британії.

(За »Українською Думкою« 
ч. 23/2142 від 2 червня 1988 р.)
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