


 

 

Шановні делегати та гості XI Світового Конгресу Українців, 

Дякую за можливість висвітлити Організації Оборони Лемківщини в Америці (ООЛ) з 2013 року, 
що випадково є тим самим ром, коли я був обраний на посаду голови. Я пишаюся тим, що ми 
зробили за останні п'ять років, але наша робота не закінчена. 

Статут ООЛ чітко говорить, що наша організаційна мета – це “гуртувати всіх лемків на місцях 
нового поселення; вести серед них культурну та освітню працю; нести моральну і матеріальну 
поміч уродженцям Лемківщини і їх нащадкам.” 

Я переконаний, що навіть після 85-ти років, наша організація і далі має важливе значення - але ми 
повинні адаптуватися до сучасності, щоб ефективно задовольняти наші цілі.  Я дивлюся на 
Організацію дуже практично.  Я запитую себе “Кому це потрібно і для чого це потрібно?”, “хто 
наші зацікавлені особи та які у них потреби? 

Таким чином я помітив, що сьогодні для Організації є п'ять груп зацікавлених осіб: 
1) Лемки, які переїхали до Америки з Європи 
2) Лемки, які ще живуть у Європі 
3) Наступне покоління Лемків в Америці, які беруть участь в Українській громаді 
4) Українці в Америці на загал 
5) Лемки 2-го, 3-го і 4-го поколінь, які шукають їх коріння 

Кожна група має специфічні потреби, і нам потрібно відповідним чином задовольнити нашу 
діяльність. Я коротко окреслю кожну з них. 

1) Лемки з Європи: 

Спочатку, коли Організація Одорони Лемківщини починала свою діяльність в Америці, то 
новоприбулим лемкам потрібно було організовувати своє життя на новому місці, пустити своє 
коріння – робота, житло, транспорт, страхування, церкви, місце для збирання… Ці прості та 
необхідні речі, які були їхньою потребою у цей час. 

Але те перше покоління вже облаштувало своє життя, стали на ноги, сформували сильну 
українську громаду в США - своє завдання вони виконали. І ми пишаємося тим, що тепер в 
Америці є сильні українські кредитівки, національні доми та братські установи, а також багато 
компаній з українськими власниками, які можуть допомогти новим іммігрантам з їх основними 
потребами.  ООЛ вже більше не потребує виконувати цю першу функцію. 

Звичайно, наші лемки далі люблять збиратися разом і спілкуватися, тому ми організовуємо такі 
речі, як забави, різдвяні колядування та різні поїздки.  Але ми повинні усвідомлювати, що не 
потрібно повторювати діяльність, яку вже проводять інші українські організації.  Нам необхідно 
сфокусуватися на аспектах, які роблять лемків унікальними і відповідно модифікувати нашу 



діяльність.  Наша Лемківська Ватра, яку ми продовжуємо організовувати щорічно від 2001-го 
року, є найкращим прикладом цього. 

На останніх фестивалях "Ватри" ми намагалися підсилити лемківські аспекти та включити 
автентичних лемківських виконавців, таких як президенти Світової Федерації Українських 
Лемківських Обєднань (СФУЛО) Ярослава Галик і Софія Федина (обидві з України), група 
“Демай” з Громадки, Польща, народна співачка Юлія Дошна, яка народилася в лемківському селі 
Білянка, Польщі, та фольклорну групу "На Лемковинi", яка була сформована в Америці недавніми 
іммігрантами. 

2) Лемки в Європі: 

Першочерговим завданням діяльності ООЛ, з початків її заснування в 1933 році, була “нести 
моральну й матеріяльну допомогу братам на Рідній Землі.”  Перша організована благодійність 
ООЛ була закупити в Матірному Товаристві “Просвіта“ у Львові більшу кількість книжок у формі 
мандрівних бібліотек, і тим шляхом ширити освіту по наших селах на Лемківщині.  І це бажання 
підтримувати лемків Європи ще є дуже важливим для нас і є основою того, що ми робимо. 

Ми працюємо з місцевими організаціями, щоб нагадати польському уряду небхідність визнання 
злочинним депортації лемків, а також вимагати про компенсації для них.  Я думаю, що CKY може 
координувати та посилити наші зусилля у цій сфері. 

Ми також постійно допомагаємо лемкам у Польщі та Україні гуманітарно.  Усі знають, що лемки у 
Луганській області в селі Переможне постраждали від військових дій, і ми збирали та відправили 
їм гроші, товари для дому, та теплі речі. 

Ми постійно збираємо кошти для ремонту церков та цвинтарів на Лемківщині, в тому числі греко-
католицькі церков у Святковій Великій, Шпротаві, в Команчі та цвинтаря в Чистогорбі. 
Допомагаємо у культурній і науковій діяльності, надсилали кошти для відбудови Народного дому 
у Перемишлі та підтримки музею вишиваної ікони о.Дмитра Блажейовського у Львові та 
фольклорного ансамблю “Кичера” з Легніци і, звичайно, Ватри в Ждині.  Також плануємо 
допомогти Центру дослідження українсько-польсько-словацького прикордоння при Українському 
Католицькому Університеті у Львові. 

3) Молоді Лемки-українці: 

На жаль, Лемки з мого покоління і молодші, які є активні в українській громаді в Америці, в 
більшостьі небагато знають про Лемківщину.  Наприкінці 19-го і початку 20-го століття, Лемки з 
Австро-Угорщини були першими Українцями в Америці і вони дуже важко працювали для 
збереження української культури, але в процесі з часом вони забули про своє лемківство.  В 
Америці так сталося, що було складно боротися за Україну, тому усі зусилля і увага пішла на 
Україну.  Можна сказати, що ми асимілювалися в українській громаді. 

Також історично в Америці були деякі Українці, які насміхалися з нас – учителів, священиків, 
лідерів громади.  Деякі сміялися над тим, як ми говорили і навіть називали нас “Поляки”.  Інші 
інтерпретували наш міцний зв'язок з Лемківщиною і вважали це непатріотичним (до України) і 
намагалися його придушити. 

Але я абсолютно не терплю такого ставлення.  Я твердо вірю, що можна водночас бути гордим 
українцем й гордим лемком і в цьому немає суперечності.  Так само як можна бути патріотом з 
Нью-Йорку чи Техасу, говорити про місцевий акцент, одяг, звичаї, підтримувати це і при цьому 
залишатися американцем.  Збереження лемківської говірки та традицій не є загрозою для 
українського народу!  Навпаки, це показує, що Україна є сучасною, толерантною державою. 



Я хочу, щоб молоді лемки зрозуміли хто вони є, звідки вони і чому вони є частиною українського 
народу.  Хочу, щоб вони знали про депортації, операцію «Віслу», все що є частиною української 
історії.  Ми мусимо їм це роз'яснити. 

ООЛ робить конкретні кроки для підвищення саме лемківської свідомості серед нашої молоді.  Ми 
співпрацювали з Спілкою Української Молоді (СУМ), щоб включити Операцію “Вісла” до 
переліку освітніх тем.  Ми готували навчальні матеріали та читали лекції на різних осередках 
СУМу.  Ми також координували програму інтерв'ю між молодими СУМівцами та 
співгромадянами, які пережили Операцію “Вісла”, серед них є і члени ООЛ. 

Ця програма була дуже успішною, але ми ще можемо зробити набагато більше.  Наприклад, 
хочемо організувати поїздки в Україну і Польщу на свої рідні земля, так звані “Heritage Tours”, 
щоб молодь побачили хати, в яких народились їхні батьки, церкви, де молились їхні дід з бабою, 
відвідати Ватру.  Я думаю, що такий підхід буде ефективнішим, аніж будь-які лекції, чи книжки.  
Коли вони туди поїдуть і відчують серцем поклий рідної земкі, вони побудують емоційний зв'язок 
з батьківщиною.  Це я вважаю своїм найважливішим завданням І це я хотів би координувати з 
іншими суб’єктами СФУЛО. 

4) Українці в Америці на загал: 

Четверта група це українці в Америці на загал, бо серед них багато людей які мало знають про 
лемків.  Навіть ті, які ходять до церкви та організацій, які створили лемки - не знають про це.  Ми 
хочемо збирати матеріали і видати книжку про історію лемків в Америці. 

Лемки були необхідними для побудови українсько-американської громади та були членами 
засновницьких комітетів всіх українців церков, національних будівель та братніх організацій в 
Америці, які ще існують сьогодні.  Подібним чином, лемки багато постраждали в Європі, тому що 
вони підтримували український національний рух і повинні бути визнані та поважані українською 
громадою. 

Це важливо, бо історія повторюється, і те що сьогодні робить Росія на сході України і в Криму, 
Лемки вже бачили 100 років назад - створення місцевих органів влади пов'язаних з Росією, 
використання церкви як голосу пропаганди, наприклад.  І те, що сьогодні роблять лемки в 
Луганській області на сході, те ж саме вони робили колись на заході України – захищали рідну 
землю.  Ми, лемки, продовжимо нашу боротьбу за сильну, незалежну, демократичну Україну.  І ми 
покажемо всім українцям роль лемків у цьому процесі. 

Для досягнення такої просвітницької мети посеред українців ми створили кілька різних програм, 
такі як нову серію лекцій “Lemko Coffee Talk,” виставки мистецтва Бервінчака (лемківський 
шахтар-художник з Пенсільванії), майстер класи Лемківського писанкарського мистецтва, 
культурних заходів у нашому музеї в Стемфорді, та інформаційні столи на різних українських 
фестивалях. 

5) Нащадки старших іммігрантів: 

Остання, п’ята група- це лемки-русини, що приїхали в Америку в кінці 19-го і початку 20-го 
століття і вже асимілювалися в американській культурі.  Ця группа є мало активною в українській 
громаді, не вміють говорити і читати по-нашому.  Багато з них не відчувають себе українцями, бо 
коли вони сюди приїхали, ще не було української держави, не було сформованої ідентичності, не 
було однозначного розуміння того, що таке бути українцем.  Історія є складною, оскільки одразу 
виникли конкуренція з русофілами.  Російські агенти працювали, щоб перетягнути українців на 
свою сторону.  Зараз є велике відновленя інтересу до свого минулого, люди шукають своє коріння 
і я бачу тут широке поле для роз'яснення і пропаганди лемківсько-української позиції. 



До нас звертаються люди з питаннями про генеалогію, які шукають інформацію про те, де вони 
народилися, в якій церкві були хрещені.  Ми намагаємся займатися цими питаннями і y нас є 
експерти з генеалогії, які проводять лекції по родоводу, як працювати з документами, і т.д.  Ми 
також співпрацюємо з Фундацією Дослідження Лемківщини (ФДЛ), яку очолює Андрій Хомик, 
щоб надавати фінансову допомогу з підтримки наукових досліджень з історії Лемківщини.  Крім 
цього, ми почали перекладати навчальні матеріали на англійську мову, такі як Вісника СФУЛО. 

В Америці є сильна група карпато-русинів, які вірять у те, що вони не є українцями.  Про це багато 
пишуть такі люди як Роберт Магочій, які є достатньо впливовими.  Люди, які намагаються 
довідатися про своє минуле часто читають такі праці, оскільки їх легше знайти аніж наші.  Треба 
чесно признати - це наше недопрацювання!  Я думаю, що найкращим способом боротьби з 
русинством не є сперечатися з ними безпосередньо, але доносити позицію лемків-українців чітко, 
позитивно і дозволити людям самостійно вирішувати.  В даний час ми дозволяємо карпато-
русинам писати нашу історію, і вони малюють нас у негативному світлі.  Нам потрібно пояснити, 
чому ми пов'язуємося з українською державою і показити, що ми не той їх "ворог", як вони 
стверджують. 

Заключні думки: 

Як ви всі бачите, існує багато можливостей для нашої організації, і вже робиться багато хорошої 
роботи.  Виклик для мене - координувати та організувати всі різні зусилля. 

В даний час ми маємо шість активних відділів (Нью-Йорк, Йонкерс, Пассейк, Ірвінгтон, Джерсі-
Сіті і Олбані), і я пишаюся роботою, яку вони проводять.  Але в цей самий час, ми повинні 
визнати, що наше членство скорочується бо старші люди відходять.  Насправді, мені було дуже 
сумно відвідувати так багато похоронів наших членів протягом останніх п'ятьох років. 

Тому, одна з моїх головних напрямків була (і є далі) - залучення нових членів, особливо людей з 
мого покоління.  Я вірю і стверджую, що ми почали деякі важливі зміни, щоб зробити нашу 
організацію більш цікавою і доступною для молодих членів. 

Наприклад, я співпрацював з нашим веб-майстром (Андрієм Хомиком) над збільшенням нашої 
присутності в Інтернеті.  Ми розширили наш веб-сайт та нашу сторінку на Facebook.  І ми також 
створили сторінки на YouTube, SoundCloud і ISSUU, щоб поширювати відповідно відео, аудіо 
файли і різні видання.  Ми створили новий вид членства, який дозволяє людям приєднуватися 
через Інтернет замість традиційного методу відділів.  У тому числі залучили дітей колишніх 
президентів - Іван Гвозда, Марія Мицьо, та Стефа Грицков’ян.  Я також мав розмови з людьми про 
створення (або оновлення) відділів в Чикаго, Філадельфії, Сіракузах, Пітсбурзі, та Нью-Брітані. 

Наш журнал "Лемківщина" є обличчям нашої організації, і ми дуже пишаємося тим, що ми 
продовжуємо публікувати його чотири рази на рік, а нещодавно випустили наш 150-й номер.  На 
жаль, ми зараз витрачаємо тисячі доларів на рік, щоб виготовити та розповсюджувати його, і лише 
половина цієї суми повертається з підписки та спонсорства.  Нам потрібно знайти спосіб зберегти 
наш пресовий орган таким спосібом, що є більш ефективним і фінансово обґрунтованим. 

На завершення, цей Конгрес дає можливість обговорити наші спільні цілі, успіхи та проблеми та 
створити план на майбутнє.  Я відчуваю, що тепер є дуже унікальний час для лемків, бо ці люди, 
які пережили операцію “Віслу”, депортації і Другу світову війну вони на разі ще є поруч з нами, 
але проте з часом їх стає все менше-і-менше.  Нам потрібно зберегти їхні знання і мудрість для 
мого і майбутніх поколінь.  На щастя, навіть коли старші люди відходять, я бачу, що нове 
покоління хоче працювати, хоче охороняти нашу культуру, наші традиції, хоче знати звідки вони 
походять.  Виклик для нас усіх тут на цьому Конгресі - це створити структури, щоб дозволити їм 



це зробити.  Якщо ми можемо адаптуватися до змінюваного світу, зберігаючи наші ключові 
цінності, то є надія, що Лемківщина не пропаде.  Слава Україні! 

Ще раз дякую за увагу. 

З повагою, 

  

Марко Гoвaнський 

Голова ООЛ 
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