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Родину мого батька виселили з рідної 
домівки із села Дзюрдзів Ліського пові-
ту до УРСР по війні в червні 1946 року. 
Таким чином бабуся Катерина з мали-
ми дітьми опинилась у селі Угриньківці 
на Тернопільщині, куди місяць їхали 
товарняками. Тато мало що розпові-
дав про переселення, можливо, погано 
пам’ятав. Та й говорити про це за ра-
дянських часів було ризиковано. Село 
Дзюрдзів, де жило 90 відсотків право-
славних українців, виселили майже 
всім складом: Бенев’яти, Мулики, Губі-
ші. Тому на новому місці всі добре зна-

ли один одного, а до моєї бабусі зверта-
лись на польський лад пані Грудецька… 
За даними історичних архівів, у 1944-46 
роках насильно виселили із своїх спо-
конвічних земель з Лемківщини, Над-
сяння, Холмщини, Любачівщини, Під-
ляшшя та  Західної Бойківщини понад  
482 тисячі етнічних українців. Понад 
150 тисяч виселили по сумнозвісній 
акції «Вісла». Ще кілька десятків тисяч 
українців позбавили батьківських домі-
вок під час обмінів прикордонними ді-
лянками між СРСР та Польщею у 1948, 
1951 роках.

І хоча зараз політично це територія 
Польщі,  давайте пам’ятати, що це істо-
ричні руські землі ще від часів Володи-
мира Великого та Ярослава Мудрого,  а 
Підкарпатське воєводство колись нази-
вали Руське.

ЦНЕ МИ СЯ ЗА ТОБОМ, 
 МІЙ ЛЕМКІВСЬКИЙ КРАЮ  

Бойківщина, Лемківщина, Любачів-
щина, Надсяння, Підляшшя, Холмщи-
на. Це унікальні етнографічні регіони 
Русі-України. За своєю історією, само-
бутною культурою, традиціями їм немає 
рівних. Міста та села збудували на за-
хідних теренах тодішньої Київської Русі 
ще за часів князів Володимира та Ярос-
лава. Це Перемишль, Сянок, Ярослав, 
Холм. А мова зберегла справжні руські 
слова та вирази: агнець, під облачком, 
банувати, потічок, гардий, повідати, гу-
дак, квасний, єден. Хто правду повідат, 
тот слів не глядат. Мудра газдиня, кед 
повна скриня… 

Унікальна дерев’яна церковна архі-
тектура  на Лемківщині немає аналогів 
у світі. На цю красу хочеться дивити-

ся й дивитися. Лемківська, бойківська і 
гуцульська школи народного храмового 
будівництва – це «сукупність історично 
усталених традицій і конструктивних 
рішень в дереві, які виробились на ос-
нові світогляду лемків».
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УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНА 
СПАДЩИНА І СЬОГОДЕННЯ
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УКРАЇНЦІ ЗЕКЕРЗОННЯ: 
ЧИ ВИЗНАЮТЬ ДЕПУТАТИ 
ДЕПОРТАЦІЮ?

Культура України формувалась протягом тисячоліть. 
Вона увібрала в себе стародавній слов’янській світ, унікаль-
ні особливості стилю давньоруського періоду, вишуканість 
пізнього середньовіччя, тенденції сучасного світу і багато, 
багато іншого. Все перерахувати неможливо, адже культу-
ра – поняття всеосяжне. Українська культура – продукт 
творчого розвитку людини і охоплює всі сторони її життя: 
мову, міфи, легенди, казки, музику, пісні, архітектуру, ремес-
ла, рукоділля, живопис, скульптуру, кіно, театр, літературу 
… все що відноситься до того, що ми називаємо таким ємним 
поняттям як культурна спадщина.

Українська земля – збагатила її культуру численними 
місцевими колоритами, що додало яскравих фарб в загальну 
палітру світової культурної спадщини. Кожне тисячоліт-
тя, кожне століття привносили до нашої великої культури 
свою лепту. Найпомітніше цей колорит відбився в усній на-
родній творчості. Досить сказати, що серед трьох об’єктів 
нематеріальної української культурної спадщини, які визнані 
ЮНЕСКО пам’ятками світового значення – є Козацькі пісні 
Дніпропетровщини.

Козацькі протяжні пісні виконуються без супроводу музич-
них інструментів, зазвичай гуртом. Ці пісні належали й до 
репертуару кобзарів-бандуристів. Однак традиція виконання 
пісень під супровід бандури, яка побутувала у Нікопольсько-
му районі ще у 1980-х роках минулого століття, остаточно 
зникла. Для будови козацької пісні властивий сольний заспів 
(«заводити») та сольний верхній голос («виводити» або «тяг-
ти»). Степовий спів — розлогий, розкладений на вісім голосів. 
Але гуртова частина козацької пісні зазвичай має триголосу 
або чотириголосну будову, коли додається імітація чоловічої 
партії («басити»). До «козацьких пісень» відносять: пісні про 
козацькі походи (наприклад, «Ой, гук, мати, гук» із с. Ка-
пулівка Нікопольського району), пісні про козацьких ватаж-
ків (пісня про козацького полковника Данила Нечая «Ой з-за 
гори та ще й з-за лиману» з м. Жовті Води), козацьку лірику 
(«Із-за гір, з-за гір» із м. Підгородне), козацький романс («Ішов 
козак з Дону» із с. Велика Михайлівка Покровського району), 
пісні про стосунки між козаком і дівчиною («Садом-садом, 
пшениченька ланом» із смт. Межова Межівського району)…

Газета «Нова Доба», за підтримки Українського культур-
ного фонду розпочинає серію публікацій, а також звукових 
подкастів про українську культурну спадщину визнану у всьо-
му світі, зокрема про культурні та духовні надбання Київщи-
ни.

Послухати звукові подкасти можна тут: 
https://soundcloud.com/novadoba
Відеоматеріали можна подивитися на UTube каналі 
нашого сайту: www.novadoba.kiev.ua

З повагою, Марія Сидоренко
Журналіст відділу культури «Нової Доби»

АРХІТЕКТУРНІ ПЕРЛИНИ 
КИЇВСЬКИХ ОКОЛИЦЬ…

Сьогоднішня Київщина - це терито-
рія на який розташовано - 1184 населе-
них пункти. Тут проживає багатоміль-
йонна громада, але мало кому відомо, 
що саме столична область вважається 
найбільш густонаселеною етнічними 
українцями (близько 94%). А ще - 1 127 
сіл і селищ міського типу, розташова-
них тут, мають унікальні архітектурні 
пам’ятки, що зберігають старовинні 
таємниці та легенди, які мяко кажучі 
не мають популярності у туристів не 
лише із-за кордону, але маловідомі у 
самій Україні. «Нова Доба» ж пропонує 
поглянути на архітектурні перлини Ки-
ївщини і дізнатися багато цікавого про 
передмістя столиці.

На жаль, більшість селищ, що знахо-
дяться у 150-кілометровій зоні навколо 
столиці, вже давно «окуповані» замож-
ними людьми і дорогими котеджами. 
Багато з тутешніх місць, на жаль, давно 
втратили свою привабливість через не-
дбалість людських рук і всесильної жа-
дібності «нових українців».

Продовження на стор.6



22 НОВА ДОБАНОВА ДОБА

Головний редактор Олег Спорников. Посилання на газету при використанні інформації є обов’язковим. Позиція редакції 
може не збігатися з позицією авторів. Друк: ТОВ «Новий Формат», м. Київ, п-т Визволителів, 1, Видавець: 08130, Київська 
обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, будинок 10Б, н/п 110. 
Підписано до друку 06.02.2021 р. Зам. № 010121

НОВА ДОБА Київська обласна газета Громадсько-політичне видання 
Засновник: ТОВ «Віталіа медіа груп». Реєстраційне свідоцтво: КІ 1693 від 13.06. 2018 р. 

Адреса: 02090, Україна, м. Київ, вул. Азербайджанська 8б, оф.1, 
тел. 044 2231903, www.novadoba.kiev.ua , info@novadoba.kiev.ua

Продовження, початок на стор. 1

Сьогоднішній випуск газети присвячений 
розвитку української культури. Завдяки 
підтримці нашого видання «Українським 
культурним Фондом», ми змогли протя-
гом чотирьох місяців розповідати вам про 
практичний контекст української культу-
ри, як основи національної ідентичності. 
Важливість цієї тези пов’язана з тим, що, 
незважаючи на схожість розвитку європей-
ських країн, що мають більш-менш близькі 
економічні та суспільні системи, основи 
формування національних культур цих дер-
жав і, відповідно, процедури вибудовування 
ідентичності в цих країнах - різні.  В Україні 
досягнення в соціально-економічній галузі в 
меншій мірі є предметом національної гор-
дості, ніж досягнення в сфері культури - в 
науці, мистецтві, літературі… Тобто куль-
турна ідентичність для українців має рівну 
значимість з ідентичністю політичною. 
Культурна ідентичність, яка проявляється 
насамперед у мовній спільності, а також 
релігійна терпимість і взаєморозуміння між 
різними релігійними конфесіями, що склала-
ся історично, проявляються набагато яс-
кравіше, ніж у багатьох інших європейських 
державах.

Але Україна є найбільшою країною Європи 
за розміром території, не позбавила нас цієї 
даності навіть російська окупація частини 
наших областей і регіонів.  Наші мальовничі 
простори століттями створювали умови 
для існування відносно замкнутих культур-
них осередків, формувалися малі народності 
та етнічні групи. Пізніше, саме ці україн-
ські осередки стали потужним механізмом 
перетворення цінностей європейського про-
світництва в глибоко національних явищах 
українського духу. Постійне підживлення 
культури великих українських міст з на-
ціональної околиці, надавала усім нам ха-
рактеру, який допоміг нам викарбуватись 
у справжню українську політичну націю. 
Проте, єдина національна культура утво-
рюється не простим додаванням культурно-
го укладу певного регіону і столиці, а в процесі 
їх діалогу і взаємозбагачення. 

Тому сьогоднішній спецвипуск газети 
«Нова доба» присвячений культурному жит-
тю українських регіонів і зокрема Київської 
області, яка є найбільшою в країні не лише 
за розміром або індустріальною складовою, 
але й за кількістю населення. Ми також 
публікуємо матеріали про українські малі 
народності – сьогодні це лемки. Це етно-
графічна група українців, що мешкають 
або походять із Лемківщини (Лемковини), 
розташованої в карпатських Бескидах на 
території сучасних Польщі та Словаччини. 
Назва - «лемки» походить від часто викори-
стовуваного ними в розмові слова «лем», що 
значить «тільки» (лише) і цей термін з’я-
вився лише на початку 19 ст.; самі ж лемки 
(як і інші етнографічні групи українського 
народу) історично називали себе русинами 
або руснаками…

Вдалого читання усім нам. Читайте 
також наш сайт: novadoba.kiev.ua

Редактор газети «Нова Доба»  
Олег Спорников

За підтримки:

ДОРОГІ ЧИТАЧІ ГАЗЕТИ 
«НОВА ДОБА»,

8-9 вересня 2019 року офіційний Київ вперше на дер-
жавному рівні відзначив 75-річницю початку депортації 
українців так званого Закерзоння. Саме 9 вересня 1944 
року в Любліні комуністичні уряди УРСР та Польщі 
уклали ганебну угоду про «евакуацію населення», яка 
позбавила сотні тисяч українців своїх земель, лісів і бу-
динків та права повернутися на родинні прадідівські 
землі. 

Як заявив історик та екс-голова Українського інсти-
туту національної пам’яті Володимир В’ятрович, то 
була улюблена тактика радянської системи вирішення 
«національних проблем». У березні того ж 1944 року 
організували депортацію чеченців та інгушів, у травні – 
кримських татар. Українці стали черговою жертвою то-
талітарного режиму. 

«Про це треба пам’ятати. І цей злочин має бути спіль-
но засудженим і в Україні, і в Польщі як один із злочинів 
комунізму. Бо і українці, і поляки стали жертвами депор-
тації. Це те, що має сьогодні об’єднати українців і поля-
ків та дозволити разом будувати майбутнє», – зазначив 
Вятрович.  

Радянський час зараз згадувати мало сенсу. Вже 30 ро-
ків як Україна Незалежна. Втім болюче для сотень тисяч 
громадян питання депортації не вирішено до нині.   

На зорі Незалежності почали організовуватись громад-
ські організації, в тому числі товариство «Лемківщина» у 
Львові, Тернополі. У Києві вихідці з Лемківщини ство-
рили товариство 1990 року, а його першим головою став 
дисидент і багато річний політв’язень Микола Горбаль, 
народжений біля містечка Горлиці в Бескидах. 

Питання про статус депортованих виселенці піднімали 
щоразу перед новим президентом та парламентом. Та, 
як відомо, законопроєкт, якщо такий є у Верховній Раді, 
могли навіть розглянути, але не проголосувати. Так вже 
було.   

І ось знову замайоріла надія. Члени парламентського 
комітету з питань прав людини, деокупації та реінтегра-
ції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луган-
ській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних 
відносин одноголосно підтримали законопроєкт  № 2038  
про визнання тих, кого примусово переселили з Польщі 
у 1944-1951 роках, депортованими. Сталося це ще 6 трав-
ня 2020 року. Ініціатором законопроєкту був народний 
депутат від Волині Вячеслав Рубльов. За його словами, 
документ  має за мету відновити соціальну справедли-
вість і визнати примусове переселення українців у 1944-
1951 роках з території Польщі депортацією. Згідно зако-
нотворчої практики передбачається певна компенсація 
збитків. Зрозуміло, що повернути втрачене вже ніхто й 
ніколи не зможе. Втім, у законопроєкті депортованим 
обіцяють щорічну разову матеріальну допомогу, а також 
зберігаються пільги, як для учасників війни. Проте знову 
документ завис. Незабаром грудень, а віз і понині там.   

Світова лемківська громада та представники інших ет-
нографічних груп депортованих всерйоз занепокоєні та-
ким станом речей. Тому Світова Федерація Українських 
Лемківських Об’єднань (СФУЛО), яка об’єднує органі-
зації в Україні, Польщі, США, Канаді, Сербії, Хорватії та 
Словаччині і є складовою Світового Конгресу Українців 
(СКУ), звернулась із Відкритим листом до Президента, 
голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України з ви-
могою невідкладно розглянути та ухвалити законопро-
ект  №2038 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо визнання депортованими громадян 
України, які у 1944-1951 роках були примусово переселе-
ні з території Польської Народної Республіки». 

Справа в тому, що 1 вересня довгоочікуваний доку-
мент повторно включили до порядку денного 4-ої сесії 
Верховної Ради, оскільки за невідомих причин на 3-ій 
сесії його не розглядали.  Тим часом 9 вересня 2020 року 
минуло вже 76 років від початку тотального вигнання ав-
тохтонного населення зі своїх споконвічних земель – з 
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Під-
ляшшя, Західної Бойківщини. Час невпинно спливає і 
реальних живих свідків тої трагедії щодня, нажаль, стає 
все менше.  

Чи варто казати, що «обмін населенням» відбувався 
з грубими порушеннями прав людини та під жорстким 
тиском військових. Внаслідок цієї злочинної акції  най-
західнішу тисячолітню гілку українського народу довели 
до фізичного і духовного вимирання через територіальне 
розпорошення й асиміляцію. Втрачена назавжди уні-
кальна культурна та історична спадщина, зокрема лем-
ків.

Нагадаємо, що примусове виселення понад півмільйо-
на етнічних українців із споконвічних земель до УРСР 
відбулося на підставі угоди від 9 вересня 1944 року між 
урядом Української Радянської Соціалістичної Республі-
ки і Польським Комітетом Національного Визволення 
про евакуацію українського населення з території Поль-
щі і польських громадян з території УРСР. Називалось це 
«обміном населенням» і вважалось «добровільним».  

Як не дивно, ця ганебна угода досі в Україні чинна. 
Між тим, ще 19 грудня 2002 року Конституційний Три-
бунал Польщі визнав, а Європейський суд з прав люди-
ни 22 червня 2004 року підтвердив, що «документ» від 9 
вересня 1944 року не мав жодних правових підстав для 
підписання, а дії з примусової евакуації, є незаконними.

Влада Польщі ще у 2005 році ухвалила і втілила в дію 
закон «Про реалізацію права на компенсацію на підставі 
полишення нерухомості поза теперішніми кордонами 
Республіки Польща». Таким чином, польська держава 
вже давно впорядкувала законодавство відносно тих 800 
тисяч поляків, які були переселені з УРСР до Польщі у 
тих же 1944-1946 роках. 

«Сьогодні в Польщі «репатріанти», яких частіше на-
зивають «кресовяками», є однією з найбільш відомих і 
шанованих груп суспільства, елітою польського народу, 
– пише   відомий польський дослідник та архівіст, док-
тор історії Євген Місило. – Їхня трагічна доля, описана 
у тисячах публікацій, мемуарів та фільмів, стала важли-
вим елементом історичної політики польської держави. 
Втрачені ними матеріальні блага, будинки та земля – ві-
домі як «забужанське майно» – були щедро компенсова-
ні Державним казначейством відповідно до спеціальних 
законів польського парламенту. Українці ж, вигнані з 
Польщі, – втратили все найдорожче, що мали. Загнані 
до радянських колгоспів та радгоспів – не отримали ні-
чого». 

Днями Всеукраїнське товариство «Лемківщина» на 
чолі з Олександром Венгриновичем закінчило збір 25 ти-
сяч підписів тих, кого депортували, щоби ще раз переко-
нати владу у необхідності прийняття важливого закону.  

Світовий конгрес українців  також закликав Верховну 
Раду підтримати законопроєкт № 2038. Про це йшлося 
на сайті СКУ з нагоди відзначення 13 вересня 76-ї річ-
ниці від початку депортації українців з Лемківщини, 
Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Під-
ляшшя, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 рр.

«СКУ закликає Верховну Раду України підтримати 
законопроєкт № 2038 щодо визнання депортованими 
громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово 
переселені з території Польської Народної Республіки», 
– відзначено на сайті. 

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод 
підкреслив, що примусове виселення українців у 1944-
1951 роках – це та сторінка історії, про яку має знати світ 
і Україна. На всіх рівнях СКУ наголошує на важливості 
законопроєкту № 2038. 

«Належне визнання цих трагічних подій української 
історії – наш обов’язок перед теперішніми та майбутні-
ми поколіннями», – заявив  Павло Ґрод. 

Голова Світової Федерації Українських Лемківських 
Об’єднань Ярослава Галик висловила надію, що народ-
ні депутати нарешті зрозуміють нагальну необхідність 
щодо встановлення історичної справедливості для со-
тень тисяч депортованих українців і проголосують за цей 
довгоочікуваний законопроєкт.   

Що ж, надія завжди лишається. Мій тато вже давно у 
кращому світі, тож може хоч я дочекаюсь визнання на-
шої родини депортованою. Вірю, що Україна є європей-
ською державою, де рано чи пізно закони ухвалюють і 
починають виконувати…  

Довідково
Примусове виселення українського населення Закерзоння 

до УРСР почалося 9 вересня 1944 р. в результаті Угоди між 
Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки 
і Польським Комітетом Національного Визволення «Про 
евакуацію українського населення з території Польської 
Народної Республіки і польських громадян з території 
УРСР» та Договору між СРСР і ПНР «Про обмін ділянка-
ми державних територій» від 15 лютого 1951 року. Впро-
довж 1944-1951 рр. примусово виселено понад 700 тисяч 
українців-автохтонів. Виселення відбувалося за національ-
ною ознакою, було тотальним і з суворою забороною повер-
нення на рідні землі, яка діє донині.

Михайло Городецький
активіст  Київського товариства 
«Лемківщина ім. Б. І. Антонича»

УКРАЇНЦІ ЗЕКЕРЗОННЯ: 
ЧИ ВИЗНАЮТЬ ДЕПУТАТИ ДЕПОРТАЦІЮ?  
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Тут за кошти громади впорядкували сквер і 
звели пам’ятник Тарасу Шевченку. Встанови-
ли меморіальну дошку заслуженому артисту 
України, композитору, флейтисту-віртуозу 
Анатолію Маринченку. Згодом на в’їзді в село 
постав пам’ятник Герою Небесної Сотні Юрію 
Вербицькому. У селі унікальна школа, охайні 
будинки та котеджі, гарні дороги. Тут знають 
і поважають свою минувшину. Гнідин, таким 
чином, став унікальним історичним осеред-
ком району, області та, власне, України.

Пам ’ятник Тарасу Шевченку 
в с. Гнідин Бориспільського району

— Василь Іванович Галатенко — непере-
січна людина, — розповідає голова Гнідин-
ської сільради Олександр Лазаренко. — Він 
багаторічний директор школи та заслужений 
педагог. Власне, я також учень Василя Івано-
вича й випускник нашої школи. Оскільки він 
історик, то ретельно вивчає історію села, його 
жителів із давніх-давен і пише про це в газе-
ту. А в будівництві пам’ятників Шевченку та 
Вербицькому він продемонстрував свій орга-
нізаторський талант, уміння довести справу до 
завершення.

— Василь Іванович — поводир Гнідинської 
громади. Не побоюся цього слова, — розпо-
відає директор Гнідинської школи ім. Петра 
Яцика Ніна Кудько. — Він, зокрема, розумно 
порушує питання патріотичного виховання, 
вивчає історію села. Більшість людей під-
тримує це й допомагає втілити в життя. Він 
пропонує проекти, очолює їх і доводить до 
логічного фіналу. Наприклад, за рік ми ре-
конструювали сквер у центрі села й за кошти 
громади збудували пам’ятник Тарасу Шевчен-
ку до його 200-річчя. А це 300 тисяч гривень! 
Усі, хто допоміг коштами, отримали диплом 
благодійника. Навіть пенсіонери здали по 200 
гривень.

— А як я можу інакше? — каже Василь Гала-
тенко. — Я тут народився, 32 роки працював 
у школі, навчав багатьох односельців, їхніх 

дітей. Я люблю своє село, люблю цих людей. 
Мені просто хочеться зробити щось корисне 
для громади.

Василь Іванович — прекрасний організатор 
і завжди доводить почату справу до кінця.

Краще за все про нього свідчать його спра-
ви та розкажуть люди. Чудовий сквер та вже 
згаданий пам’ятник нашому генію Тарасу 
Шевченку постали 2014 року. 

А 23 серпня 2015 року на в’їзді в село від-
крили пам’ятник Герою Небесної Сотні 
львів’янину Юрію Вербицькому. Активіста 
Євромайдану під час буремних подій викра-
ли з Олександрівської лікарні. Разом з іншим 
активістом Ігорем Луценком Юрія вивезли до 
лісу під Гнідином. Там знущалися й жорстоко 
били. 50-річного чоловіка знайшли закатова-
ним 22 січня 2014 року.

Василь Галатенко відреагував миттєво. За-
мовив табличку «Він загинув за нас», сфото-
графував і розмістив в інтернеті. 9 травня 2015 
року місце освятили, а 23 серпня вже відкрили 
пам’ятник.

— Щодня на місці майбутнього постаменту 
школярі ставили банку з написом «На спору-
дження пам’ятника Юрію Вербицькому», — 
продовжує директор школи Ніна Кудько. - Я 
стояла там разом з учнями, ми розповідали 
про наш задум. Якось за день зібрали 8 тисяч 
гривень, а одного разу — усього 400. Один із 
мешканців Гнідина постійно їздить цією доро-
гою, то він щоразу давав по 100 чи 200 гривень. 
Так ось ми назбирали на пам’ятник 120 тисяч 
гривень.

— Роботи розпочалися 8 червня, — зга-
дує Василь Галатенко. — Місцевий житель 
бульдозером вирівняв ділянку під пам’ятник, 
не взявши жодної копійки. Усі будівельні 
матеріали нам вдалося отримати від благо-
дійників також безкоштовно. Підприємець 
із Борисполя привіз 15 тонн бетону. Одна з 
фірм надала 110 метрів бордюрів. Київське 
будівельне підприємство — 120 тонн щебню. 
Асфальтовий завод у Броварах надав 10 тонн 
матеріалу, два київських — по 20 тонн. Ще 
один завод надав бруківку. Загальна вартість 
комплексу — майже 300 тисяч гривень.

Пам ’ятник Юрію Вербицькому в с. Гнідин 
Бориспільського району

Пам’ятник Вербицькому заввишки п’ять 
метрів постав на в’їзді в Гнідин. Між іншим, 
мало хто знає, що Юрій Тарасович — науко-
вець і глибоко інтелігентна людина. За фахом 
він геофізик і приїхав в той час до Києва за-
хищати свою кандидатську дисертацію. Так і 
залишився, спочатку на Майдані, а потім на-
віки. Він став кандидатом фізико-математич-
них наук, проте його самого вже не було. Юрій 
захоплювався альпінізмом. У шкільному музеї 
Гнідинської школи зберігається його льодоруб 
і гаманець, подаровані родиною Вербицьких.

У Гнідині провулок Леніна перейменували 
на вулицю Юрія Вербицького. А ще з’явилася 
легенда.

— Я стала свідком народження справжньої 
легенди, - розповіла директор Гнідинської 
школи Ніна Кудько. - Я тут живу більше пів-
століття. Знаю наш гнідинський ліс, тут ні-
коли не було маків. А після сумних подій з 
Юрієм Вербицьким сталася справжня дивина 
— улітку галявина, де його знайшли, поросла 
червоними маками.

— Знаєте, Василь Іванович - учитель з ве-
ликої літери. У школі може працювати тільки 
людина, яка безмежно любить і школу, і дітей, 
— розповідає заступник директора з навчаль-
но-виховної роботи Гнідинської школи Тетяна 
Біла. — І я завдячую долі, що мала змогу пра-
цювати разом із Василем Івановичем 15 років. 
Для мене він став прикладом того, як треба 
організовувати навчальний процес, завжди в 
усьому він надавав натхнення. Для мене він є 
прикладом невичерпної працелюбності.

Меморіальну дошку Маринченку в Гні-
дині відкрили 17 червня 2017 року. Анатолій 

Самійлович — заслужений артист України, 
флейтист-віртуоз, композитор. Довгий час він 
був керівником сільського духового оркестру. 
Звісно, що й тут активну роль відіграв Василь 
Галатенко.

Мабуть, тому, що Василь Іванович історик, 
у нього прокинувся талант відкривати нові 
імена. Чи знаєте ви бодай щось про Йону та 
Лазаря Шевченків? А вони, між іншим, відомі 
театральні діячі. Думаю, що й у театральному 
середовищі мало хто знає про цих братів. А 
народилися вони саме в Гнідині. Йона пра-
цював у театрі разом із Лесем Кур- басом, був 
відомим театральним критиком. Лазар був ак-
тором театру «Руської бесіди» у Львові. Обох 
братів-красенів знищили в період репресій 
30-х років XX століття. Йону заарештували 
1937 року й розстріляли, до цього часу невідо-
мо де. А Лазаря викликали до НКВД, люб’яз-
но з ним поспілкувалися й навіть пригостили 
чаєм. Через два дні він став почуватися зле 
й через місяць помер. Що підсипали до того 
чаю, звісно, невідомо.

Брати Йона та Лазар Шевченки

У квітні 2017 року на сільському цвинтарі 
відкрили пам’ятник Йоні та Лазарю Шевчен-
кам. А в пошуках будь-яких відомостей про 
них Василь Галатенко обдзвонив пів-України і 
півсвіту. Львів, Київ, Тернопіль, Харків, США. 
І таки знайшов. Нащадки одного живуть у сто-
лиці України, а інших доля закинула в Амери-
ку. Усі вони тепер знають про село Гнідин і Ва-
силя Івановича. А сам він пише історію таких 
славетних людей, односельців для нащадків.

Зараз Василь Галатенко вже весь поринув у 
наступний проект — працює над реконструк-
цією братської могили в центрі села. Віднай-
шов багато нових імен, треба їх додати до 
пам’ятної дошки.

Про самого Василя Івановича вже давно 
пора написати книжку. Він на те заслуговує 
своєю невтомною працею на благо своїх зем-
ляків-гнідинців. І добре, що не перевелися 
такі люди, що народжує наша свята земля 
патріотів, захисників, героїв. Многая і благая 
літа вам, Василю Івановичу!

Михайло Городецький
Довідка «НД»
Василь Іванович Галатенко народився 4 черв-

ня 1952 року. Навчався в Гнідинській восьмиріч-
ній школі, згодом у сусідній Вишенській середній, 
яку закінчив із золотою медаллю. Після закін-
чення Київського державного педінституту 
1975 року розпочав трудову діяльність учите-
лем історії та водночас директором Гнідинської 
школи. 1979 року став директором сусідньої 
Ревнівської середньої школи. А з 1992 по 2006 
рік знову очолював Гнідинську загальноосвітню 
школу.

Має вищу кваліфікаційну категорію, учи-
тель-методист, звання «Відмінник освіти 
УРСР» — 1981 р, «Відмінник освіти СРСР» - 
1983 р, нагороджений медаллю А.С. Макаренка 
- 1984 р, Почесною Грамотою Верховної Ради 
України - 2004р, знаком «Василь Сухомлин-
ський» - 2006 р, присвоєно звання «Заслужений 
учитель України» - 2008 р. Василя Галатенка 
неодноразово обирали депутатом Київської об-
ласної ради.

ВАСИЛЬ ГАЛАТЕНКО 
- УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ БУДУЄ ЩАСЛИВУ ДЕРЖАВУ!
Невелике село Гнідин Бориспільського району могло би ще довгий час бути середньоста- тистичним поселенням, яких 
в Україні тисячі. Однак цей на селений пункт завдяки людям і, зокрема Василю Галатенку, обрав інший шлях

Пам ’ятник Тарасу Шевченку в с. Гнідин
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Продовження, початок на стор. 1

У 2013 році лемківські храми, зокрема церкви св. 
Якова у Поврожнику (1604), св. Параскеви у Квято-
ні (1700), Покрови Пресвятої Богородиці в Овчарах 
(1653), Архангела Михаїла в Брунарах разом з інши-
ми дерев’яними церквами внесли до списку Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Тисячі років люди жили тут, газдували, виховува-
ли дітей, молилися. І хоча політично в різні часи то 
була Австро-Угорщина, Польща чи Словаччина або 
Закарпаття України, всі знали – це руська земля і 
тут споконвіку живуть русини-українці. 

Культура, традиції, звичаї 
Основним заняттям лемків було землеробство: 

сіяли зерно, жито, ячмінь, овес. На полонинах ви-
пасали овець. Для побуту виробляли різні дерев’яні 

вироби. Народні умільці займалися художнім різь-
бленням, з лози плели кошики, робили березові 
мітли, каменерізи вирізали з гірського каменю-піс-
ковику великі для млинів, і малі для жорен камені. 
Полювали і рибалили. Одяг шили з льняного або 
конопляного домотканого полотна. Їжа руси-
нів-лемків була простою. Більшість людей жили до-
волі бідно, і тому чимало лемків їздили на заробітки 
до США, Канади, Аргентини. 

Для поселень лемків характерна скупченість у 
долинах вздовж річок і доріг. Хижі – будинки ви-
готовлені з дерева. Традиційно під одним дахом 
знаходились житлові та господарські споруди. Лем-
ківська культура багата на колядки, гаївки та пісні: 
обжинкові, веселі гуморові, дівочі і парубоцькі. 
Русинські пісні визнані найкращими у світі. Із су-
часних співачок достатньо назвати Аничку, Софію 
Федину, Юлію Дошну, Христину Соловій. «Під 
облачком явір зелененький, На нім сидить пташок 

примиленький, Слухай, мила, як тот пташок співат, 
Што з любови нич добре не биват…»

Відомі русини-лемки 
Серед русинів-лемків багато відомих священи-

ків, науковців, музикантів. Достатньо згадати Балу-
дянського Михайла, видатного вченого-правознав-
ця, економіста й першого ректора Петербурзького 
університету. Богдан-Ігор Антонич – відомий поет, 
прозаїк, літературознавець. Йосиф Сембратович 
– греко-католицький митрополит. Ярослав Бору-
та – народний артист України, естрадний співак і 
композитор. Дмитро Бортнянський – також співак, 
композитор и диригент. Никифор Дровняк – всес-
вітньо відомий художник, як і Енді Воргол (Андрій 
Воргола), всесвітньо відомий поп-арт-художник 
і скульптор. Володимир Кубійович – історик, ге-
ограф, енциклопедист, видавець, громадсько-по-
літичний діяч. Микола Мушинка – вчений, етно-
граф, дослідник русинського етносу. 

Депортація  
9 вересня – сумна дата в історії лемків-руси-

нів. Саме в цей день 1944 року в Любліні СРСР та 
Польща уклали угоду про «обмін населенням» – 
українців  примусово виселяли із Польщі, а поля-
ків з України. Як стверджує Український інститут 
національної пам’яті, майже 700 тисяч українців 
примусили покинути свої домівки. У вересні 2020 
виповнилося вже 76 років від початку депортації 
українців з Західної Бойківщини, Лемківщини, 
Любачівщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини. 
Влада застосувала залякування, терор, конфіскацію 
майна. Виселяли лемків-українців у різні регіони – 
від Галичини до Причорномор’я, Слобожанщини 
та Луганщини. У 1947 році рештки тих, що дивом 
лишились, і не виїхали до СРСР, польська влада в 
ході акції «Вісла» депортувала на північ і захід Поль-
щі – колишні землі Німеччини. Впродовж кількох 
місяців було депортовано майже 150 тисяч україн-
ців. А потім ще кілька десятків тисяч сімей позбави-
ли майна і домівок під час перерозподілу кордонів у 
1948, 1951 роках. Йдеться, зокрема, про колишню 
Дрогобицьку область. 

Ми добрі пам’ятам! 
На вшанування роковин трагічної дати депор-

тації уряд країни спільно з низкою громадських 

організацій, серед яких й Київське «Товариство 
Лемківщина ім. Б.І. Антонича», проводять Всеукра-
їнські меморіальні заходи до Дня Пам’яті українців 
– жертв примусового виселення з Лемківщини, 
Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, 
Західної Бойківщини. До цього часу, нажаль, ніхто 
не вибачився перед сотнями тисяч депортованих, 
не прийнято жодного закону, ніхто не сплатив ані 
гривні моральної та матеріальної компенсації. Юдеї 
та кримські татари за свої кривди домоглися виба-
чення, матеріальних компенсацій, повернення на 
рідну землю. А ось українцям на своїй же землі, в 
своїй рідній державі це поки що не вдається.

ДОВІДКА «НД»
Лемківщина – етнографічна територія, на якій 

здавна проживали русини-лемки. Назву лемків ви-
водять від часто використовуваного ними в розмові 
слова “лем”, що значить тільки, лише. Самі ж лемки 
називають себе русинами або руснаками. Розташо-
вані села в Карпатах (по обох схилах Бескидів) між 
річками Сяном і Дунайцем (у межах сучасної Польщі) 
та на північний захід від річки Уж (у Закарпатті) до 
річки Попрад у Словаччині. Загальна площа етніч-
ної території Лемківщини близько 8800 км. У складі 
Польщі – 4310 км, в Закарпатті – 1000 км, і 3500 км 
у складі Словаччини – Пряшівщина. Предки лемків – 
руське слов’янське плем’я, яких дослідники здебільшого 
називають білими хорватами. Назва “білі” на той час 
означала “західні”. Кольорами: білий – захід, чорний 
– північ, червоний – південь, давні народи визначали 
сторони світу. А “хорвати” означало, що саме ця гру-
па слов’ян поселилася у горах. Білі хорвати своєю мо-
вою, культурою, релігією не відрізнялися від слов’ян-
ських племен Наддніпров’я. Угорський літописець 
Анонім зазначав, що вони самі себе вже на початку ІХ 
ст. називали “русами”, “русинами”. Більша частина 
білих хорватів потім емігрувала на південь і оселила-
ся на території теперішньої Хорватії. У кінці X ст. 
західні Карпати були з’єднані з Київською Руссю, по-
тім належали до Галицького і Галицько-Волинського 
князівств. Етнонім “русини”, “руські” є справжньою 
історичною назвою теперішніх українців.

Михайло Городецький, 
активіст Київського товариства 
«Лемківщина ім. Б.І. Антонича»

ЦНЕ МИ СЯ ЗА ТОБОМ, МІЙ ЛЕМКІВСЬКИЙ КРАЮ

Переяслав  – одне з найстаріших міст Русі-Украї-
ни. Тому варто тут побувати. Перша літописна згад-
ка про Переяславль датується 907 роком у „Повісті 
временних літ” у договорі Русі з Візантією, що був 
укладений після вдалого військового походу князя 
Олега на Константинополь. Переяславль згадуєть-
ся одним з найбільших міст Русі після Києва і Чер-
нігова. Навіть назва його пов’язана із стародавньою 
легендою, за якою руський лицарь переміг кочів-
ника і цим зажив собі слави – “Перейняв славу от-
рок той”! Довгий час, до будівництва Софіївського 
собору в Києві, у Переяславі містилась резиденція 
руських митрополитів.

З 1054 року місто стало столицею Переяслав-
ського князівства, простори якого сягали Дону та 
Оки. Найвищого розквіту Переяславль Руський до-

сяг за часів князювання Всеволода Ярославовича та 
його сина Володимира Мономаха. В цей час у місті 
було започатковане літописання, велося грандіозне 
кам’яне будівництво, споруджені лікарня, лазня, 
прокладений водопровід.

У 1239 році, нажаль, всі будівлі міста знесли-
полчища монголо-татар. Від старого Переяславля-
залишилися лише рештки земляних укріплень та 
фундамент грандіозного Михайлівського собору. 
Після монгольського нашестя на історичну арену 
Переяслав вийшов вже у 1585 році. Тоді місту нада-
ли Маґдебурзьке право. Власником міста в той час 
був київський воєвода Костянтин Острозький. У 
XVII столітті Переяслав – одинз головних осередків 
козаччини на Лівобережжі. У 1630 році Борисове 
поле поряд з Переяславом стало місцем битви між 
козацьким військом Тараса Федоровича Трясила 
та польською армією Станіслава Конецпольсько-
го. Козаки отримали тоді перемогу, а сама битва 
надихнула Тараса Шевченка на написання поеми 
“Тарасова ніч”.

Переяслав-Хмельницький сьогодні справедливо 
називають містом музеїв – тутїх близько 30-ти. Для 
України це абсолютний рекорд “на душу” наслен-
ня – фактично один музей на тисячу мешканців. 
Найвідомішим є етнографічний музей народної 
архітектури та побуту під відкритим небом. Тут ви 

побачите церкви, вітряки, селянські будинки і дво-
ри, господарські будівлі ХVII-ХІХ століть.

Через древній Переяслав повільно несуть свої 
води ріки Трубіж, Карань й Альта. Південна частина 
передмістя розташована поруч з могутнім плесом 
Канівського водоймища. Покриті вербами й осо-

кою береги створюють особливий настрій: навко-
ло панують тиша, спокій і гармонія.Недарма сюди 
приїжджають у вихідні відпочити від шаленого 
ритму й надмірного шуму жителі Києва, Чернігова, 
Черкас.  Багатьох приваблює також можливість від-
відати місцевий ринок, адже Переяслав і район на-
лежать до екологічно чистих місцевостей України.

ПЕРЕЯСЛАВ - «БАТЬКО МІСТ УКРАЇНСЬКИХ...»

Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини
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Старий Переяслав – складне мереживо вузь-
ких вуличок і провулків, що петляють межиріччям 
Трубіжаі Альти. Блукаючи цими вулицями, які 
часто навіть не мають асфальту, важко уявити, що 
деякі з них пам’ятають давньоруські часи і битви з 
печенігами і татаро-монголами. Переяславлю, на 
превеликий жаль, не вдалося зберегти архітектуру 
та пам’ятки з глибини віків. Старе місто знаходило-
ся на березі річки Трубіж, а дитинець – на гостро-
му мисі при впадінні Альти в Трубіж. Єдине, що 
нагадує давнину – старі назви вулиць: Кріпосна, 
Замкова, Ярова. Стара частина міста не має нового 
планування і всі вулиці покручені між собою. Ними 
особливо приємно поблукати в теплу пору року, 
коли довколишні будинки  потопають в зелені.

Найстарішою будівлею Переяслава є Михайлів-
ська церква. Її збудували над фундаментом вели-
кого п’ятибанного Михайлівського собору, який 
стояв у центрі старовинного дитинця. Цей храм 
ХІ століття неодноразово згадується у літописах як 
один з найвеличніших храмів Київської Русі. У ньо-
му хоронили переяславських князів. Храм заклали 
вдруге після всіх історичних перепитій у 1646 році. 
Значну частину коштів на його будівництво виділив 
полковник Федір Лобода. Церкву реставрували і 

оновлювали у 1719 році та після пожежі у 1734-му. 
Храм зазнав значних руйнувань і під час 2-ої Сві-
тової війни. Відновлювали його у 1951-53 роках за 
малюнкаим Тараса Шевченка.

Бувально поруч височить великий п’ятиглавий 
Успенський собор – спадкоємець легендарного 
храму, біля якого збирались козаки. Той храм, збу-
дований у 1596 році Костянтином Острозьким, 
згорів у 1655 році. Сучасний Успенський собор збу-
дували у 1896 році у популярному тоді цегляному 
стилі.

Поряд з площею Хмельницького, на вулиці Ско-
вороди, ви побачите Вознесенський монастир. Ан-
самбль монастиря почав формуватись у 1695-1700 
роках. Фінансував будівництво гетьман Іван Ма-
зепа. Сьогодні у цьому храмі музей-діорама «Битва 
за Дніпро». А Переяславський колегіум, що зовсім 
поруч, відомий тим, що у ньому колись викладав 
професор піїтики Григорій Сковорода. Тут видат-
ний філософ написав велику кількість своїх творів, 
зокрема і «Сад божественних пісень». Сьогодні у 
приміщеннях колишнього колегіуму розташувався 
музей Григорія Савовича Сковороди.

Ще далі у центрі міста зберігся будинок ліка-
ря Козачковського – це на вулиці Шевченка, 8. У 
цій затишній садибі двічі гостив Тарас Шевченко. 
Великий Кобзар написав тут кілька своїх творів, 
зокрема славнозвісний «Заповіт». Сталося це після 
того, як Козачковський вилікував Шевченка від, 
здавалося б, смертельної хвороби. Ще один музей 
– академіка архітектури Володимира Заболотного, 
розташований у сусідній будівлі (вул. Мазепи, 7), де 
раніше мешкала родина Заболотних.

У Переяславі жили і творили Тарас Шевченко, 
який саме тут написав всесвітньо відомий “Запо-
віт”, поеми “Кавказ” і “Наймичка” та інші твори. 
Тут народилися Рабинович Шолом Нохумович 
– Шолом-Алейхем, український композитор і 
фольклорист Павло Сениця, видатний архітектор, 

академік Володимир Заболотний. Переяславщину 
відвідували: Микола Гоголь, Михайло Максимо-
вич, Олексій Пєшков – Максим Горький та інші 
відомі люди.

Значну частину культурних пам’яток Переясла-
ва знищили комуністи на початку ХХ-ого століття 
та в роки Великої Вітчизняної війни: Покровський 
собор, Воскресінська церква, Вознесенський мо-
настир.

Час вносить свої корективи і до Переяславської 
урбаністики, наприклад у 2019 році, за сприяння 
місцевого мецената Віталія Яреми, у місті був від-
критий памятник Переяславцям, які загинули за 
Україну у вже  новітні часи нової російсько –укра-
їнської війни. Так що, мабуть, дарма батько Богдан, 
укладав з північною «сестрою» мирні угоди

Монумент Переяславцям, які загинули за Украї-
ну у м. Переяслав. Фото: Олег Спорников

Переяслав сьогодні – маленьке затишне містеч-
ко з населенням у 28 тисяч жителів. Однак відстань 
у 85 кілометрів від Києва робить його зручним ту-
ристичним та історичним центром.

Приїжджайте, ви будете задоволені.
Олесь Пустельник

Приїхати у село Витачів – це майже як побува-
ти у космосі. Або ж у якійсь світлій спіралі часу, яка 
дозволяє відчути глибини минулого, осягнути швид-
коплинність і значущість сьогодення, зазирнути за 
завісу майбуття. У Дніпрову далечінь, що зливається з 
горизонтом і небесною синню, закохуєшся з першого 
погляду і назавжди. Саме тут Бог велів творити високу 
поезію, писати геніальні картини та співати оті україн-
ські пісні-молитви «Ой, там на горі, ой там на крутій…»

У Витачеві ніби відчуваєш плин часу. Легенди зли-
ваються з дійсністю, як неосяжний Дніпро з небосхи-
лом. Скільки тисячоліть, скільки «великих» і «малих» 
людей тут ступали! Палили капища діти Перуна, ста-
вив перший хрест Андрій Первозванний, стояв Свя-
тополчів Новгород, дивився на Дніпро і кручі Тарас 
Шевченко, філософствував з цапом Фабіаном Іван 
Миколайчук, творив Українську Духовну Республіку 
Олесь Бердник. Скільки кровожерних ворогів нищи-
ли і паплюжили нас, а дивися ж – усі вони стали лиш 
темними тінями. А русичі-українці – знову тут, на цих 
віковічних горах: садять картоплю,пасуть кіз, ростять 
діток, моляться Богу. Живуть.

Від станції метро Видубичі у Києві до Витачева 
якихось 40 хвилин їзди. І ти в іншому вимірі: з крутих 
пагорбів відкривається приголомшливий вид на Дні-
про-Славутич, по якому ходили козацькі чайки і до 
середини якого долетить не кожен птах. При вході на 
гору Княжий шпиль подорожніх зустрічає величний 
вітряк з тризубом на одній зі стін. Поруч кілька дерев, 
уквітчаних стрічечками – ознаками звичного турис-
тичного «загадування бажань».

 «УКРАЇНА – вона не лише на Землі…Є й інша, Не-
бесна Україна, котра дивиться в наші душі мільйонами 
галактик та міріадами зірок. Вона була, є і буде завжди, 
поза Простором і Часом. І майбутній Вітаполіс, – Мі-
сто Життя, Оселя Життя, стане початком ВЕЛИКОГО 
ЗОРЯНОГО МОСТУ людства» – то є слова письмен-

ника, поета Олеся Бердника, який не тільки започат-
кував на Княжому шпилі у Витачеві Українську Духов-
ну Республіку, що її описав у своїй «Горній Республіці» 
Григорій Сковорода, а й 1991 року ініціював побудову 
дивовижної каплички – єдиної в Україні, що увінчана 
давнім козацьким хрестом (семихрестям) з ескізу Тара-
са Шевченка.

На фото: Лише меморіальний камінь нагадує сучас-
никам про літописне місто, що існувало колись на дні-
провських кручах.

Йдучи стежкою до каплички, кожен зустріне по-
глядом камінь-вказівник тих місць, де стояв древньо-
руський град Витичів (давня назва села, що означала 
“витик”, “істок”). Хоча, деякі вчені посилаються на 
скандинавське “віта” – вогонь.

Неподалік інший камінь, під яким сховано «По-
слання у вічність» (відкрити заповідано тоді, коли люд-
ство подолає час і смерть). Ще далі – пророцтво: «Тут 
буде споруджено Храм України-Матері…

Сама ж капличка дерев’яна і намолена. Двері від-
криті, тож її охороняє лише совість людська. Стіни все-
редині прикрашені іконами – домашніми, теплими, 
хоч і не дорогими, та українськими вишитими руш-
никами. Тут же тексти Гімну України та пісні-молит-
ви «Боже, великий, єдиний». Каплицю споруджено в 
пам’ять про події, які на тім місці відбулися. Зокрема, 
про знищення монголо-татарами жителів Новгорода 
Святополчевого 4 червня 1223 року та з’їзд князів Ки-
ївської Руси-України 30 серпня 110 року. Є розповідь 
і про саму суть Української Духовної Республіки. А 
також нагадування, що капличка існує виключно на 
пожертви прихожан. За каплицею стоїть мереживний 
залізний хрест, що постав там, де за легендою, апостол 
Андрій Первозванний встановив перший символ хри-
стиянства на праукраїнських землях. Неподалік, над 
схилом – невелика лава аби можна було присісти на 
хвильку і завмерти від споглядання синьозорого про-
стору над Дніпром.Зійшовши з Княжого шпилю пра-
воруч, потрапляєш вже у кінематографічний вимір. 
Адже бачиш криту соломою хатинку-муляж, яку свого 
часу спорудили творці українських фільмів. Вона орга-
нічно вписалася у навколишній пейзаж і є його безза-
перечною окрасою.

Сучасне село Витачів само по собі нагадує інші села 
Київщини: є добротні котеджі, а є й хатинки, оточені 
непроглядними тинами. Але то – виняток. Здебільшо-
го всі оселі чепурні та гарні. Витачів здавна має славу 
«дорогого села». Тут часто селилися відомі поети, ак-
тори, митці.

Від Вавілона до Вітаполіс
Пригадуєте філософа Івана Миколайчука з філь-

му «Вавілон – XX» та його цапа Фабіана? Саме вони 
виринули у пам’яті, щойно побачила я на околиці 
Витачева Валерія Побідаша та його кількадесят кіз. 
Блакитноокий, сивочолий пан Валерій скромно на-
зиває себе пенсіонером-козопасом. Насправді – теж 
філософ. У глибокому дитинстві був свідком зйомок 
відомих фільмів та навіть пам’ятає Івана Миколай-
чука. Валерій Побідаш разом зі своєю дружиною Лі-
дією є автором книг «Зірка Витич» та «Зоря Витич», 
присвячених Витачеву. До того ж, створює пісні та 
викладає їх на «ютуб».

– Вийшов на пенсію, не хочеться на дивані сиді-
ти, – каже пан Валерій. – Тому завів кіз. Головний 
тут – цап пан Іван, поруч його заступник з демогра-
фічних питань. А по матріархату найголовніша рога-
та принцеса Пріся або Парася. Кожна має своє ім’я. 
Розумні істоти…

Що сказати про Витачів? Головне я виклав у своїх 
книгах. Тут – безмір історичних пластів і подій. Тут і 
мрія Олеся Бердника про Вітаполіс – серцевину ду-
ховної України. Тут і таємнича гора Красуха з її «вог-
никами», на які дехто каже «то НЛО прилетіло». Інші 
вважають гору однією з таких, через яку проходить 
інтенсивний енергетичний та інформаційний обмін 
між Землею та Всесвітом. Деякі дослідники запевня-
ють, що Красуха – одне з найпотужніших позитив-
них місць планети. Справді, там душа відпочиває.

У селі – багато історичних цінностей з «Переліку 
археологічних пам’яток культурної спадщини Ки-
ївської області, занесених до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України, які не підлягають при-
ватизації». Однак, на жаль, деякі пам’ятки почали 
зникати з переліку. Викликають неабияку тривогу 
чутки про те, що легендарний давньоруський сторо-
жовий град Витичів вже приватизований невідоми-
ми.

Можливо мають рацію ті, хто попереджає: засмі-
чуючи ауру цих місць, перекриваючи таким чином 
інформаційно-енергетичні канали зв’язку з Всесвіт-
нім Розумом, ми гнівимо і відвертаємо від себе Бога. 
Як би там не було, а ми прийшли у цей світ і рано чи 
пізно підемо звідси. А Зоря Витич лагідно й ніжно 
світитиме нам у всіх наших майбутніх життях. Завж-
ди є надія на відродження духовності в душі кожного 
з тих, хто відвідав це тихе і благословенне місце.

Марія Сидоренко

«ПОСЛАННЯ У ВІЧНІСТЬ»

Малюнок Т. Шевченка «Михайлівська церква». 1845 р. 

Успенський собор, біля якого збирались козаки
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Продовження, початок на стор. 1

По маленьких містечках та селах Київщини існує 
багато історичних пам’яток, які зберігають свої не-
розгадані таємниці. Ми розповімо про деякі обєкти 
культурної спадщини столичної області, що знахо-
дяться, можна сказати у нас, киян, «під носом», але 
чи багато з нас відірвалися від буденних справ на уїк-
енд аби відвідати ці, справді чудові місця…

Свято-Воскресенський храм, с. Зазим’я 
(Броварський р-н, Київська область)

Село Зазим’я вже давненько почало обростати ко-
теджами і приватними будинками. Тут, згідно з ос-
таннім переписом населення, живуть трохи більше 
2 тисяч осіб, але Зазим’я має стародавню історію і є 
місцем справжнього православного паломництва. 
Поселення було засноване князем Городецьким у 
1128 році. Проте перше поселення, яке називалось 
Зимнє, виникло, вочевидь, значно раніше — у X 
столітті, поблизу язичницького центру, у середині 
X ст. за правління княгині Ольги. Місцеві перекази 
переповідають про події часів Солов’я — розбійника, 
який мав на острові палац. Пізніше тут був град мо-
нахів, стояла Давидова божниця. Другим важливим 
періодом в історії села були події 1630 р., коли Петро 
Могила брав облогою захоплене греко-католиками 
Зазим’я. Нарешті, у 1920 р., село увійшло в історію 
країни своїм повстанням проти радянської влади, 
боротьбою з регулярними частинами Червоної Ар-
мії. З тих часів у селі зберігся Свято-Воскресенський 
храм.

Як сказано на сайті самого храму, він має п’ять не-
великих бань та дзвіницю. Його прикрашають роз-
міщені по кутах напівколони та багатий орнамент, 
викладений з жовтої цегли. 

Загалом храм є характерним для російського 
цегляного стилю, але в зовнішньому вигляді церкви 
присутні певні, заледве помітні східні риси.

Головним ініціатором будівництва мурованого 
православного храму в Зазим’ї на місці існуючого де-
рев’яного був архієпископ Павло (Субботовський).

Народився владика у 1771 році в простій зазим-
ській родині, змалку лишившись сиротою, любив 
відвідувати місцевий дерев’яний храм. Згодом став 
архімандритом у Смоленському Свято-Аврааміїв-
ському монастирі і ректором Смоленської Духовної 
семінарії. У 1817 році священика рукоположили в 
сан єпископа з поставлянням на Харківську єпархію. 
У Харкові архіпастир звів архієрейський будинок, 
що зберігся дотепер і церкву в братському корпу-
сі в ім’я св. апостола Іоанна Богослова. У 1826 році 
владику Павла перевели на Астраханську кафедру з 
титулом архієпископа Астраханського і Кавказького. 
Невтомно трудився єпископ на ниві Христовій і на 
Кавказі. Саме тут у 1832 році владика Павло помер. 
Усі гроші, що залишилися, він заповів на будівниц-
тво великого цегельного храму у своєму рідному селі 
Зазим’ї.

У будівництві нового зазимського храму взяли 
участь чи не всі жителі села. Цеглу високої якості 
привозили на підводах з Вишгорода і частково випа-
лювали на місці. Стару дерев’яну церкву було пере-
несено в сусіднє село Погреби, де вона простояла до 
приходу більшовиків.

Останні опоряджувальні роботи на будівництві 
нової церкви у Зазим’ї були завершені в 1865 році, 
відтак це і вважається датою спорудження зазим-
ської Свято-Воскресенської церкви. Відтоді історія 
храму тісно переплелася з історією самого села.

Два бокові приділи та дзвіниця були прибудовані 
в 1900 році. З 1903 по 1916 рр. настоятелем храму був 
протоієрея Іоанна Барзаковського. Помер він у 1916 
році і похований біля правого вівтаря зазимського 
храму.

У 1911—12 роках відомий київський архітектор М. 
М. Горденін виготовив для храму залізобетонні хори.

У 1920 році просто біля храму відбувалась запекла 
битва між більшовиками і повсталими зазимцями. 
Храм постраждав, згоріло багато ікон, книги, настін-
ний розпис. Протягом 6 натупних років церкву від-
ремонтували, відновилося частково богослужіння.

У 1935 році радянська влада закрила храм і при-
йняла рішення переобладнати його на клуб для мо-
лоді.

У 1937 році Броварське НКВД заарештувало і 
розстріляло настоятеля храму священика Михайла 
Подєльського. Нині він числиться у документах для 
канонізації, як св. новомученик. Храм був закритий і 
обладнаний під зерносховище — дотепер можна по-
бачити в підлозі отвори, в яких стояли перегородки 
і станки.

Під час Другої світової війни з приходом німців 
церкву було відкрито і відновилися богослужіння.

По війні храм не закрили і він продовжував діяти 
як культова споруда.

Нині Свято-Воскресенська церква у Зазим’ї нале-
жить до Української Православної Церкви і є знач-
ним духовним осередком під Києвом.

На даний час при нашому храмі діє бібліотека та 
Недільна школа для дітей. Час від часу з прихожана-
ми проводяться катехізаційні бесіди, видається пара-
фіяльна газета «Зазимський Благовісник», проходять 
духовні концерти, готуються трапези на великі свята 
для прихожан і гостей храму. Окрім того, щомісяця 
від храму здійснюються паломницькі поїздки право-
славними святинями України. Регулярно проводять-
ся екскурсії київськими святинями.

Настоятелем парафії сьогодні є протоієрей Олек-
сандр Генераленко, зусиллями якого церква ре-
монтується, оновлюється. Також зусиллями голови 
сільської ради Людмили Валентинівни Спичак та 
місцевих підприємців звершується будівництво Ду-
ховно-Просвітницького Центру (церковно-прич-
тового будинку) при храмі, який має стати центром 
парафіяльного життя,  оновлено і упорядковано цер-
ковне подвір’я. Активно ведеться розпис внутрішніх 
стін храму.

Тож, дорогі кияни, у найближчі вихідні, ви ціл-
ком можете проїхатись до Зазім’я, яке знаходиться у 
півгодинній доступності для мешканців, наприклад, 
лівобережжя і подивитися чудову пам’ятку середньо-
вічної архітектури Київщини

Кам’яниця і Свято-Миколаївський монастир, 
м Богуслав (Київська область)

Місто Богуслав славиться красою своєї незайма-
ної природи. А серед основних визначних пам’яток 
цього районного центру виділяють Свято-Микола-
ївський монастир і Кам’яницю.

Свято-Миколаївський монастир стоїть на пагорбі 
на березі Росі. Заснований він в XVI столітті під Та-
ращею.

Кам’яні споруди монастиря датуються XIX ст. Він 
двічі передавався уніатам-василіанам, але в підсумку 
був повернутий православ’ю. Збереглася Воскресен-
ська церква (1866 г.), приміщення духовного учили-
ща, в яких в радянські часи розміщувався дитячий 
будинок і гуртожиток. Зараз Свято-Миколаївський 
монастир належить УПЦ Київського патріархату.

Кам’яниця ж - це двоповерхова будівля з зовніш-
ньої дерев’яними сходами, побудовано в XVIII сто-
літті для єврейської релігійної школи. Товщина стін 
сягає 1,2 м. Під будівлею знаходяться дуже глибокі 
підвали.

Під час Великої Вітчизняної війни тут розміщу-
валося гестапо, потім музей комсомольської слави. 
В наші дні будівля відреставрована, але відвідування 
можливо тільки за попередньою домовленістю.

Садиба Остен-Сакенів, смт. Немішаєве 
(Бородянський р-н, Київська область)

Тутешні місця приваблюють туристів невеликий 
віддаленістю від столиці (всього 38 км на північний 
захід від Києва), а також умиротворенням і красою 
природи. Цікаво, що в Немішаєве знаходиться ді-
ючий Інститут картоплярства, а також занедбаний 
біохімічний завод.

Але найбільшою окрасою в містечку вважаються 
руїни садиби княжого роду Остен-Сакенів. Про са-
дибу практично немає відомостей. Відомо лише, що 
її історія розпочато десь в середині XIX століття з гра-
фа Карла Сакена. Після його смерті замок перейшов 
у володіння ще одному графу і далі передавався по 
чоловічій лінії в роду.

За часів радянської влади садиба дивним чином 
перейшла у володіння біохімічного заводу, а коли на 
підприємстві сталася пожежа, то згорів і сам замок 
Остен-Сакенів.

Реконструкцією володінь ніхто не займається, а 
на руїнах встановлена табличка «Замок належить 
Українській православній церкві».

Садиба фон Мекка, п. Копилова 
(Макарівський р-н, Київська область)

У селищі Копилова в Макарівському районі Київ-
ської області знаходиться унікальна садиба.

Садиба фон Мекка - це загадкове будівля XIX сто-
ліття. Будинок в стилі «дачний модерн» зводився як 
річна дерев’яна дача для сім’ї залізничного підпри-
ємця кінця XIX в. барона фон Мекка. Будівля має 
2 поверхи, мансарду і невелику терасу. Прикрашена 
геометричним орнаментом, виконаним з дерева, 
і романтичними остроконечними башточками на 
даху. Біля будинку на 9 гектарах був облаштований 
великий парк.

Парково-садибний комплекс барона фон Мек-
ка тісно пов’язаний з історією трьох великих сімей, 
які залишили слід, як в історії, так і в культурі - фон 
Мекк, Давидових і Чайковських. Відомий компо-
зитор не раз бував в гостях у Надії Філаретівна фон 
Мекк, ярої шанувальниці творчості музичного генія.

Садибу фон Мекка після Жовтневої революції 
використовували як агрономічну школу, німецький 
штаб, військовий госпіталь. Пізніше в цій будівлі 
була розташована центральна районна лікарня, а 
потім - Копилівська середня школа, сільська рада. 
Зараз будівля знаходиться в аварійному стані.

Марія Сидоренко
Фото:  Олег Спорников, Оскар Янсонс

АРХІТЕКТУРНІ ПЕРЛИНИ КИЇВСЬКИХ ОКОЛИЦЬ…

Свято-Миколаївський монастир, м. Богуслав

Садиба Остен-Сакенів, смт. Немішаєве 

Садиба фон Мекка, п. Копилова 

Свято-Воскресенський храм, с. Зазим’я
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Тож, не випадково, що саме на цій благо-
датній землі, у колонії, що розташована май-
же в передмісті Житомира, 6 травня 1891 року, 
народився талановитий скульптор – Бруно 
Зак. Неподалік від поселення, знаходився 
колишній панський маєток, там багато років 
жила мати письменника, донька німецького 
переселенця – Тересія Шмунк. Батько Бру-
но – Дитфрид, працював теслею і ремонту-
вав колісні повозки, а також вправно вирізав 
дерев’яні фігурки й можливо юний Бруно 
саме від нього унаслідував потяг до мистецтва 
скульптури. Тересія самобутня, але малогра-
мотна жінка (грамоті вона вивчилася тоді, 
коли Бруно вступив до Академії, щоб само-
стійно писати синові і читати його листи) була 
від природи наділена гострим розумом, але 
жорстким норовом, хоча теж була людиною не 
позбавленою таланту: вона віртуозно володіла 
мистецтвом домашнього ткання і вишивки. 
Враження дитинства і юності справили ве-
ликий вплив на формування Бруно Зака, як 
митця – скульптора. Безмежні простори жи-
томирського Полісся, що зеленіють уздовж 
берега Тетеріва і тендітні житомирські красу-
ні, назавжди увійшли до його серця. Дитячі 
забавки, ігри на порослих соковитою травою 
вулицях рідного хутору з ровесниками – пе-
реселенцями та українськими хлопцями та 
дівчатками, що росли серед стиглих садів та 
покосів – ось атмосфера, яка з дитинства ото-
чувала Бруно, і в якій він дихав і зростав. Але ж 
справжня драма чекала на майбутнього митця 
у Житомирі, до центру якого, сім’я Заків пе-
ребралась в 1903 році, у в зв’язку з початком 
служби батька прикажчиком на підприємстві 
житомирського купця Ланди. У Житомирі і 
дотепер зберігся будинок, де Закі орендували 
квартиру по вулиці Михайлівській, тут же Бру-
но пішов до  Другої чоловічої гімназії, щойно 
родина обжилася на новому місці. Сім’я була 
доволі заможною і впливовою у німецькому 
етнічному середовищі на Житомирщині, що-
неділі вони всі разом ходили до Кірхи, розта-
шованій на вулиці Коцюбинського, 5. Батьки 
вже почали мріяти аби їхній син вступив до 
комерційного училища аби згодом він став 
багатим підприємцем. Але Бруно уже в ті часи 
відчував інше покликання – мистецтво! Осо-
бливо надихали його чарівні житомирянки, 
тендітні силуети яких, скульптор втілював в 
бронзі й мармурі згодом. Особливі відносини 
пов’язували молодого гімназиста із україн-

ською дівчиною, яка жила неподалік сімейства 
австрійських колоністів. Її батьки забороняли  
«гуляти із німцями», хоча стосунки, які пов’я-
зували скульптора і юну житомирянку, були 
далекими від нинішнього розуміння флірту. 
Молоді люди один в одному душі не чаяли, 
бувало Бруно таємно прокрадався до вікон 
будинку і вони годинами розмовляли один 
з одним. Все як в жіночому романі, невинні 
поцілунки, вечірні побачення. Бруно сильно 
хотів аби …. вчилася й одного разу, взяв з бать-
ківської каси 50 рублів (сума, яка дорівнювала 
тоді річній платі за навчання у вчилищі), пере-
дав їх до гімназії, де хотіла навчатись кохана. 
Вчинок гідний та виник скандал, який Бруно і  
пережили вельми драматично ба навіть, спро-
бували разом втікти з дому. Спроба виявилась 
невдалою, вчинок став відомий сусідам і пурі-
танські виховані батьки закоханої пари нака-
зали обох розлукою – відправили до родичів у 
Полтаву, а Бруно в Австрію. Але закохані й не 
збиралися забувати один одного, щодня вони  
листувалися через кордони і відстані. Бруно 
надсилав коханій листівки з видами Відня та 
ескізи своїх скульптур. У 1907 році, родина 
Заків раптово перебралася до Відня, оскільки 
звідти прослідувала вигідна пропозиція робо-
ти для обох батьків та і, як вони вважали, на 
історичній батьківщині Бруно зможе краще 
реалізуватися як комерсант.

Розлука любові не завада 
Засмучена повернулася до Житомира та 

життя без Бруно для неї вже було занадто 
тяжким – спогади про юнацьке кохання с 
прекрасним німцем гнітили її. Після невда-
лої спроби влаштуватися на роботу назавжди 
поїхала до  Полтавщини, де навчалася у Ма-
рийській жіночій гімназії, у педагогічному 
класі, після закінчення якого займалася ви-
кладацькою роботою. Згодом, за наполяган-
ням батьків, які вимагали забути вже «того 
німця»,  вийшла заміж за сина заможних селян 
– Петра (?) Григоренка  і  у вересні 1914 році 
народила чудову доньку, яку назвала Марта. 
Сімейна легенда говорить, що назвала доньку 
співзвучно з тим місяцем, коли вони з Бруно 
вперше познайомилися у Житомирі у дале-
кому 1905 році. Згодом родина переїхала до 
с.Тури, Решетилівського району Полтавщині, 
де нащадки живуть й понині, але тоді, жито-
мирське кохання – Бруно вже назавжди посе-
лилився у серці .

Не забув свою зазнобу і Бруно, котрий вже 
будував у Австрії мистецьку кар’єру. Він стає 
вельми модним скульптором, навчається у Ві-
денській академії мистецтв, у видатних скуль-

пторів  – Ханса Біттерліча (1860-1949) і Йозеф 
Маллнер (1879-1968). Бруно Зак весь час зна-
ходився у творчому пошуку – його стилі ва-
ріюються від арт-деко, модерну до орієнталіз-
му. Але особливих успіхів він досяг у еротичній 
скульптурі. Його бронзові сексуальні жінки, 
як правило, були виконані в сріблясто-бру-
натних бронзових формах, він використовував 
екзотичні матеріали аби підкреслити грацію 
та красу свої скульптур – слонову кістку, срі-
бло. Його роботи купувались найбагатішим 
колекціонерами  та музеями Європи, зокрема 
його клієнтами були найвідоміші арт – ділер-
ські фірми тогочасної Австрії:  Argentor-Werke, 
Broma Companie, S. Altmann and Company, and 
Franz Bergmann та іншими.

Менше з тим, успіх, світскі «тусівки», не 
могли затьмарити в очах Бруно Зака його, все 
життя він пам’ятав кохання своєї української 
юності – його еротичні скульптури зазвичай 
відрізнялися від «стриманого» арт-деко того-
часної Австрії, своїми сексуальними, мрійли-
вими, загадковими формами. Його особисте 
життя якось не склалося… Жінки, як кажуть, 
«легкої поведінки», які часто – густо ставали 
його моделями і його коханками, але так і не 
змогли замінити собою його україночку.

Одиноке побачення
Але справжньою родзинкою нашої роман-

тичної історії є те, що Бруно і … все ж такі 
зустрілися ще раз у місті своєї юності. В той 
складний період на Європу вже насувалась 
Перша світова війна. Австро – Угорщина і 
Російська імперія поки що у Дипломатично-
му конфлікті із – за Сербії. 24 – річний Бруно 
Зак кидає своє навчання і написавши коханої 
листа їде до Львова, а далі на перекладних до 
Полтави, там, у січні 1914 року, вони зустріча-
ються із … в останнє. Вона вже заміжня і ро-
мантичній зустрічі можуть завадити…  та вона 
приходить до нього, разом вони їдуть у Жито-
мир до міста своєї юності, де на вул. Пушкін-
ській 20, жив друг юності Бруно – Вілберт, він 
прихистив молодих і вони разом провели пре-
красний тиждень. Бруно намалював і увіз цей 
образ з собою до Відня… Більше вони не бачи-
лися. Тільки через рік, Вілберт привіз і передав  
прекрасний образ дами у розкішному кріслі, 
яка виглядала, як віденська «мадама», але в 
її обличчі й фігурі безпомилково вгадувалась 
його любима. Так закінчилася ця романтична 
історія кохання Бруно і про все розповіла своїй 
онуці вона сама, а про все решта вже «не гово-
рять, а мовчать та зытхають»…

P.S. Автор щиро дякує правнучці …. 
– Олені Хмелюк, за надані матеріали і фото.

ЖИТОМИРСЬКА LOVE STORY 
СКУЛЬПТОРА БРУНО ЗАКА
Житомирщина давно відома своїми чудовими пейзажами, історією і своєрідною культурою. У цьому краї народилися 
багато історичних осіб, державних діячів, великих митців і національних героїв. Ця справді багатонаціональна область 
була і залишається вельми плодовитою на таланти, можливо саме тому, що цей великий котел вдало виплавляв лю-
дей освічених, культурних, багатогранних, словом таких, які потім прославили Україну на весь світ, як європейську 
державу з високою культурою.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
Деревообробний комплекс ТОВ 

«ЕКО. ПАЛ»  , яке знаходиться в 
в смт. Кодра, Макарівського р-ну 
Київської області по вул. Вокзаль-
на,9    має намір одержати дозвіл 
на викид забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря.
    Основною діяльностю підпри-

ємства  є виробництво дерев’яних 
пелет та обробка деревини.
   У процесі виконання робіт було 

обстежено 12 джерел  викидів. 
Основними джерелами негатив-

ного впливу на довкілля є  димо-

ві труби:   теплогонераторів лінії 
гранулювання тирси, витяжні тру-
би ГОУ. 
Робота технологічного обладнан-

ня підприємства супроводжується 
викидом забруднюючих речовин, 
а саме:  оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту 0,79981т/рік,  оксид 
вуглецю-2,41896т/рік,  речовини 
у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих 
за складом- 1,858т/рік, сірки ді-
оксид - 0,0003т/рік неметанові 

леткі органічні сполуки (НМЛОС)- 
0,472т/рік, метан – 0,052т/рік, 
діоксид вуглецю-295,3686 т/рік, 
азоту (1) оксид (N2O) – 0,042т/
рік, манган та його сполуки(у пе-
рерахунку на діоксид мангану) 
– 0,0005т/рік, залізо та його спо-
луки( у перерахунку на залізо) – 
0,0045т/рік,  вуглеводні насиченні 
С12-С19(розчиник ПРК – 26611 і 
ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець – 0,000406т/
рік загальною кількістю 301,0126 
т/рік.

Нормативна санітарно-захисна 
зона витримана. 
 Вклад ТОВ «ЕКО.ПАЛ»   в існу-

ючий рівень забруднення атмос-
ферного повітря не перевищує  
граничнодопустимих нормати-
вів.
  Відгуки та пропозиції надсилати 

до Макарівської  районної дер-
жавної  адміністрації   за адресою: 
08000,  смт Макарів, вул. Дими-
трія Ростовського, 30  протягом 
30 днів з часу опублікування  та 
за телефономи: (04578)5-14-44.
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НАРОДНI ЛЕМКIВСЬКI СТРАВИ 
Змінюються часи, а з ними ритм і спосіб життя, звички, побут. За щоденною заклопотаністю ми не помічаємо, як 

втрачаємо цінне, аутентичне, майже святе. Втрачаємо батьківську пам’ять, звичайї, традиції – майже все надбане 
попередніми поколіннями. Що вже говорити про домашні страви, які готували в інших умовах з інших продуктів.   

Лемківщина – це втрачена сторінка української історії. Українська Атлантида. Культура, традиції, говірка і побу-
тові речі лишились переважно у спогадах бабусь та дідусів. Активісти бережно по крупицям зберігають прабатьківське 
надбання. Цікавими, цінними і водночас корисними для людини є традиційні лемківські страви.        

Спробуйте при нагоді. 

Усі вони були натуральні та доволі прості в готу-
ванні. Основою для страв на кухні були картопля або, 
як кажуть лемки-русини – бандурки чи компери, 
капуста, борошно і квасоля. Також овочі з городу та 
різні каші й молочні продукти власного виробу. Газ-
дині на зиму заготовляли, як правило, діжку капусти. 
В коморі тримали картоплю, борошно і каші.

Зранку на сніданок лемки їли переважно хліб на 
заквасці, картоплю і молоко, масло, сир, бринзу.

В обід їли суп – говорили зупа – на польський ма-
нер, а також страви з борошна, картоплі й капусти. 
Були й молочні каші.

Вечеряли вареною переважно картоплею із свіжим 
або квасним молоком.

Традиція специфічного лемківського наварю-
вання страв довго зберігалася в родинах. В кухні на 
справжній руській печі весь день стояв тяжкий чавун-
ний горщик. В ньому постійно варились і мліли каші, 
картопля, поливки. Піч фактично не гасла протягом 
дня, і від неї тягнувся запах смаковитих страв. У печі 
завжди пікся хліб на заквасці або адзимка – тертяни-
ки – картопляні пляцки на листках капусти. 

Для приготування каші на сніданок газдиня кида-
ла у кип’яток кукурудзяну муку і робила «замішку», 
ще десь називали «чир». Іншим разом готували «ма-
стило» з білої муки на молоці з водою з додаванням 
масла або шкварок. 

З великою ностальгією згадують лемки сімейну 
літню вечерю. На столі велика миска повна молодих 
бандурок з омастою – підливкою з жиру овець, а дру-
га – з квасним (кислим) молоком. Кожен, особливо 
дітвора, змагались, хто швидше ложкою вловить кар-
топлину. 

Недільний обід в частині сіл традиційно складався 
з розсолу з макаронами власного ручного виробни-
цтва і пирогів (мова про вареники - ред) з картоплею 
та сиром. До всього додавали мисочку сметани. 

М’ясо лемки споживали переважно у великі свята. 
Усім, хто бажає, а особливо нащадкам лемків, ко-

рисно повернутись до саморобних страв – вони здо-
рові, смачні і не вимагають багато часу. Вашій увазі 
добірка головних страв у щоденному лемківському 
побуті. 

Адзимка
1 кг борошна, 1 ложка соди, 1 яйце, половину ло-

жечки солі. Кислого молока стільки, скільки вбере 
тісто.

Тісто треба виробити, як на пироги. Потім воно 
ділиться на частини, і кожна з них розкачується на 
пляцки завтовшки 1 см. Пекти треба на грубій па-
тельні або кухонній плиті. На стіл адзимки слід пода-
вати теплими з маслом. 

Газдині також пропонують рецепт адзимки з тертої 
картоплі, з додаванням солі, перцю та яйця. Пляцки 
накладають на капустяний листок і печуть в розігрітій 
хлібній печі. Зараз замість печі класти страву до гаря-
чої духовки.

Бабка з тертої картоплі
1 кг картоплі, 2 ложки борошна, 2 яйця, сіль, 

перець.
Картоплю  почистити і потерти на грубій терці. Рі-

дину трохи відтиснути. Додати борошно, посолити і 
поперчити, вимішати з яйцями. Круглу форму вима-
стити олією або маслом. Пекти в духовці приблизно 
50 хв. до готовності. Гарячу бабку подавати з маслом 
або сметаною.

Галушки
1 кг картоплі потерти на дрібній терці, відцідити, 

додати 2 яйця та сіль. Можна трошки домішати муки. 
Ложкою кидаємо приготовану суміш в кип’яток. 
Воду відціджуємо. Потім страву заливаємо гарячим 
молоком. 

Таку смакоту ґаздині подавали переважно на вече-
рю. Галушки можна їсти також з розтопленим маслом 
і цибулькою. 

Ще один рецепт. Додати галушки до відвареної 
солодкої капусти і помастити підсмаженою на маслі 
цибулькою. Незабутній смак!

Замішка-мамалиґа
Кукурудзяне борошно сипати легенько в розве-

дене водою молоко. Посолити, добре перемішати й 
залишити на невеликому вогні. Знов перемішати і ще 
трошки тримати на гарячій плиті. Подавати з теплим 
молоком або розігрітим маслом. 

Киселиця
2 склянки вівсяного борошна або склянка вівся-

них пластівців, 2 зубці часнику, шкірка чорного хліба 
на заквасці та 1 літр теплої води. Усе покласти у скля-
ну банку, прикрити від світла і відставити на 3–5 днів. 
Щодня мішати дерев’ною ложкою. 

Півкілограма картоплі, розрізаної половинамик 

посолити і зварити. На пательні 
на льняній олії підсмажити дрібно порізану цибулю. 
До горщика влити 1 л води, додати перець, лавровий 
листок, 1-2 ложечки кмину і сіль. Варити 15 хв., щоб 
аромат приправ перейшов до вивару. Додати готову 
закваску і зварити. Ще доправити сіллю, перцем і 
часником. На тарілку викласти картоплю, залити гу-
стою звареною сумішшю і помастити присмаженою 
цибулею.

На Лемківщині киселицю готували переважно в 
зимовий період і під час посту. 

Пиріжки смажені з начинкою
0,5 л квасного молока, 50 г дріжджів, по 1 ложечці 

солі та соди, 1 яйце. Борошна стільки, скільки тісто 
«забере», олія.

Для начинки – картопля або сир. Квасоля, сливки 
– на свій смак.

З усіх складників замісити тісто, як на вареники. 
Приготувати начинку. Розкачати тісто, формува-
ти малі пляцки, класти начинку і ліпити пиріжки. 
Смажте їх на пательні на олії, обертаючи.

Пампушки
2 склянки муки, 40 г дріжджів, розведених в 1 

склянці теплого молока.
Розчинити тісто і поставити в тепле місце. Коли 

тісто підросте, вимішати його, посолити, додати 
100 г масла, 4 жовтки, розмішані з 1 ложкою цукру, 
1 склянку муки, половину ложки кориці, 1 ложку 
лимонного соку, ваніль, 2 ложки алкоголю, трошки 
солі. Вимісити і поставити на 1 год. в тепле місце.

Потім тісто поділити на 2 частини, розкачати на 
два грубші пляцки. На перший накласти конфітюр 
або іншу солодку начинку і накрити другим пляц-
ком. Склянкою вирізати пампушки. Залишити, щоб 
підросли. Смажити в широкій каструлі в олії, долив-
ши келишок горілки. Викласти на таріль і посипати 
цукровою пудрою.

Пампушки традиційно подавали на закінчення 
Святвечора. Особливо теплі пахущі пампушки  очіку-
вали діти. 

Стиранка
2 л молока, склянка борошна, 1 яйце, сіль і масло.
Молоко закип’ятити. З борошна замісити на воді 

з яйцем тісто і, рвучи з нього маленькі шматочки, 
кидати в кип’яче молоко. Посолити й можна додати 
половину ложки масла. Страва дуже смачна і ситна 
на сніданок.

Якщо Ви хочете створити домашній затишок, 
особливу казкову атмосферу, знайдіть трошки часу у 
вихідний день. І приготуйте на свій смак щось із пра-
давньої руської лемківської кухні. Ваші рідні будуть 
у захваті від виняткових давніх смаків.  Предківська 
кулінарія – це пам’ять про свій рід.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Згідно з п.1.6 ДБН А.2.2-1-2003, 

ТОВ «ЛОТОС» проводить консуль-
тації з громадськістю по питанню 
оцінки впливів планованої діяльності 
на навколишнє середовище при бу-
дівництві об’єкту «Житлова забудова 
на території ЖРК «Конча-Заспа» в 
смт Козин, Обухівського району Ки-
ївської області. Нове будівництво».  
Передбачається нове будівництво 

індивідуальних одно- або двоповер-
хових житлових будинків в сучасно-
му стилі загальною площею до 400 
м2 без підвалу та мансарди.
Нове будівництво здійснюється на 

земельній ділянці приватної власно-

сті площею 2,5069 га.
В період проведення будівельних 

робіт певне забруднення атмосфери 
буде пов’язане з експлуатацією авто-
мобільної та будівельної техніки (ви-
киди відпрацьованих газів від двигу-
нів, шумовий вплив), зварювальних 
та лакофарбових робіт (викиди 
забруднюючих речовин на ділянках 
проведення робіт).
Для виробничих та господар-

сько-побутових потреб в період бу-
дівництва буде використовуватись 
вода згідно укладених підрядником 
договорів.
Вплив на ґрунт буде пов’язаний з 

техногенним порушенням існуючих 
форм рельєфу внаслідок земляних 
робіт. Після закінчення будівельних 
робіт проєктом передбачено бла-
гоустрій території будівництва.
При експлуатації запроектованого 

об’єкту вплив на навколишнє середо-
вище пов’язаний з викидами забруд-
нюючих речовин в атмосферу при 
роботі камінів та барбекю, шумовим 
впливом при роботі вентиляційних 
установок та транспорту. 
Тверді побутові відходи і відходи 

будівництва та експлуатації роз-
міщуються на полігонах ТПВ або 
передаються іншим підприємствам 

для їх використання, переробки і 
знешкодження, згідно укладених до-
говорів. 
При виконанні будівельних робіт 

передбачається здійснення всіх при-
родоохоронних заходів.
Роботи по будівництву будуть про-

ведені протягом 2021-2024 роки.
З матеріалами проекту можна озна-

йомитись у Проектувальника – ТОВ 
«ГЛОБАЛ-ПРО» (02160, м. Київ, пр. 
Соборності, буд.15, оф.311).
Зауваження, пропозиції або скарги 

до проекту можна направити офіцій-
но до 28.02.2021 р. в адресу Проек-
тувальника.


