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Проблеми збереження та популяризації культурної спадщини лемків в 

Україні 

 

Метою роботи є вивчення та виокремлення пам’яток лемківської 

культурної спадщини в Україні, їх особливості та проблеми збереження. 

Дана тема є актуальна, оскільки 2019 рік буде роком пам’яті українців, 

депортованих з Польщі до Радянського Союзу. У четвер, 8 листопада, народні 

депутати підтримали проект постанови про відзначення на державному рівні 

75-х роковин примусового виселення українців. У документі говориться про 

«примусове виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, 

Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини 

Матеріали і методи: для написання даної доповіді були опрацьовані ряд 

матеріалів інтернет – ресурсів. Для доповіді  використано ряд свідчень  

очевидців тих подій, зокрема Вівчар Цицилії Якимівни (моя бабуся), Терпак 

Надії Василівни, Ясинчака Петра та інші. 

Результати дослідження: встаговлено, що лемки – етнографічна група 

українського народу, котрі розсіяні по всій території України , тому 

лемківщини ,як такої,- не існує. Ми намагались відтворити особливості 

збереження лемківської культури через картографування. Зокрема по території 

України можна зустріти декілька церком , музеїв лемківської культури та 

пам’ятники. За станом на початок 21 століття нараховується 69 лемківських 

церков , в Україні - лише 5 , а саме : Михайлівська церква у Бистрому, присілку 

Свалява (18 століття); УГКЦ святих слов’янських апостолів Кирила і Мефодія в 

Івано – Франківську у сквері біля народного дому «Княгинин» (є водночас і 

пам’ятником, і храмом); храм Святих Володимира й Ольги у Львові; церква 

Вознесіння Господнього в Тернополі; лемківська церква Покрови в Києві, 

перевезена у Національний музей архітектури побуту в Порогові із с. Канора 

Міжгірського району Закарпатської області. 

Зустрічаємо лемківські пам’ятники, зокрема «Дерево без коріння» у 

Тернополі; пам’ятник депортованим лемкам у с. Переможному Луганської 

області; пам’ятник жертвам депортації з Лемківщини в Лозовій Тернопільської 

області; пам’ятник депортованим у Самборі Львівської області. 

Є музейний комплекс «Лемківське село» в Монастириську Тернопільської 

області, заснований 1996 року; 

Висновок: внаслідок дослідження було встановлено, що найбільша 

архітектурна спадщина є в Тернопільській, Івано – Франківській, Львівській, 

Полтавській та Луганській областях.  
 


