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Голові Всеукраїнського товариства
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ВЕНГРИНОВИЧУ
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МІСТА ТЕРНОПОЛЯ».
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Вітання

Олександр ВЕНГРИНОВИЧ – голова ВУТЛ
Дорогі краяни!
Щиро вітаю Вас із найбільшим нашим
святом – ХХІ-им Міжнародним фестивалем
лемківської культури «Дзвони Лемківщини»,
який ми проводимо в незвичайній ситуації –
он-лайн-режимі. Пандемія, яка стала загрозою
людству, не дала можливості, як кожного року,
провести наше свято. Але вона не стала і не
може стати перешкодою, щоб ми провели фестиваль в іншому режимі.
Невгасла любов до рідного краю. Маємо
велике бажання відродити нашу самобутню
культуру, звичаї, традиції, духовність і зберегти
їх, зберегти нашу ідентичність. У цей непростий час вони кличуть нас бути разом, щоб
відчути плече один одного, щоб відчути лемківський дух. Ми хочемо показати наші доробки
за останні 20 років. Іскри від першої Ватри, які
запалили патріоти Лемківщини 40 років тому
назад, розлетілися по Україні. До того часу
вони не згасли і не мають права згаснути в
майбутньому.
21 рік палає наша Лемківська Ватра – одна
з найбільших в Україні, можливо і в світі. Вона
стала символом нашого відродження. Десятки

тисяч лемків піднялися з колін і гордо говорять
слово «лем». Монастириська стали міжнародним центром лемківської культури, нашим Єрусалимом. Вони, наші краяни, злітаються і приїжджають з різних куточків світу. Тут зводиться
наша мрія – музейний комплекс «Лемківське
село». Тут панують пісня і музика – гордість
лемків. Тут сльози, радість і туга за рідним, незабутим краєм – Лемківщиною. І досі на устах
дітей і дорослих звучать слова, які стали девізом нашого свята: «Цне мі ся за Тобом, мій
Лемківскій краю!»
Фестиваль, як ніколи, буде проходити в
он-лайн-режимі. Творча група товариства зробила все для того, щоб показати кращі сторінки нашої музичної культури.
Дорогі Краяни! Хочу щиро подякувати режисерам, режисерсько-постановочній групі,
організаційному комітету, керівникам лемківських організацій, музейним працівникам «Лемківського села», спонсорам і всім Вам, учасникам, за проведену роботу до оригінального
Міжнародного фестивалю.
Щиро дякую усім і «Боже, заплат !»

Ярослава ГАЛИК – голова СФУЛО

Дорога украіньско – лемківска родино! Дороги учасникы і орґанізаторе фестивалю!
Сьвітова Федерация Украіньских Лемківских Обєднань і я особисто сердечні витам Вас
з урочыстым открытям ХХІ-го Медженародового фестивалю лемківской культуры «Дзвони
Лемківщини» в Манастырисках. Аж ся не вірит,
же в тамтим роцьі на Ватряним поли ябку не
было де хпасти од люди. Же тісячы ЛемківУкраіньців зо цілого світу ишли чысленном, величном, урочыстом процесийом по місту. Але
такє было!
В тым році маме Лемківску Ватру в Монастырисках он-лайн – през телєвізию і през
сучасни методы комунікациі. Прото жыва
Ватра в «Лемківскім селі» буде запалена! І
знам, же організаторе барз ся старают, жебы
наблизити нас хоцкі он-лайн до того ясного
ватряного огня шчыром лемківском бесьідом,
милом лемківском сьпіванком, нашым старым

звычайом. І за то Вам велькє лемківскє «Боже,
заплат!»
Гірко нам гнеска. Прото знаме, же наш
нарід ішчы памятат тяжкы часы страшного
выгнаня, коли нас вышмарили з кореньом,
розметали по цьілим сьвіті і мусьіли зме ся
тримати купы, жебы не пропасти. Бо маме
вельку силу духу, тримаме ся свого звычаю і
свого роду. І хоц наша кривда за 75 років ішчы
не визнана, прото не тратме надію, мы ся дочекаме того дня, коли Верховна Рада Украіны
прийме (проголосує) Закон про депортацию і
втовды справедливіст восторжествує.
А тераз витам Вас, дороги Лемкы, жычу
каждому міцного здравя, а тіж шчырой єдности
украіньско-лемківской громады, задля одроджыня і захованя нашой прекрасной лемківской культурной материзны. Жычу Вам милости і згоды в родинах, миру в Украіні а цьілому
сьвіті.

Софія ФЕДИНА – народна депутатка України, 		

				членкиня Президії СФУЛО
Дороги Лемкы і Лемкыні! Дороги нашы
люде – моя рідно Родино!
Витам вшыткых з Лемківском Ватром,
найбільшом Ватром в світі, котра одбыват ся
в Монастырисках. Шкода, але того року маме
таку карантинну ситуцию, же неє можливости
вшыткых зобрати до купы, заєдно посьпівати
і потаньцувати і бавити ся коло огня. Але хцу
повісти пару важних річы (як на мене).
Перше: тот оген, якій запалила Ватра, горит в наших серцях. І лем од нас залежыт, ци
буде він горіти, ци ні. Того каждий може собі в
тот ден запалити свій огник, може навет дома,
в хыжі…

Другій важний момент: направду, – пильнувати ся, мусиме быти здоровыма і сильныма.
Бо другого року нас чекают інчы Ватры і мусиме ся стріти великом Родином – од найменьшого до найстаршого. Ватряне поле – то є місце
нашого спотканя, то є наша опора, наша добра
наснага на пришліст.
Ішчы єден момент. Коли барз тяжко на
духу, опушчают ся рукы і не знатя, што робити.
Я знам, же коло мня сут гідні добрих Лемків,
котри поможут, же коло мня – моя Україна.
Будме вкупі, будме єдини, шануйме ся, не вадме ся…
Гори, моя Ватро, палай !

Микола Горбаль, син Андрія – письменник,
музикант, правозахисник, громадсько-політичний діяч. Автор збірок поезій, спогадів, романів:
«Деталі піщаного годинника» (Нью Йорк, 1983;
К.,1992), «Придорожня капличка» (Львів,1989),
«З облоги ночі»(К.,1993), «Один із 60» (К.,2001),
«Повернення» (Харків, 2015; Тернопіль, 2016),
«Повість про три дороги» (К.,2020).
Секретар виконкому Української Гельсінської Спілки (з 1988). Голова Київського товариства «Лемківщина»(1989-2003). Голова
Київської організації УРП і депутат Київської
міської ради (1990-94). Народний депутат України (1994-98). Член-засновник, перший заступник голови, член ЦП РХП (1997-98). Член
Міжнародного ПЕН-клубу (з 1986), Засновник
Благодійного фонду «Галерея Богдана»(1999).
Лавреат Всеукраїнських премій ім. Василя
Стуса (1992) та Ірини Калинець (2016). Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ ступ.(2005),
«За мужність» І ступ.(2006), Свободи (2009) –
«за визначний особистий внесок у відстоювання національної ідеї, становлення і розвиток
Української незалежної держави та активну
політичну і громадську діяльність».
Народився 10 вересня 1940 р. (за паспортом – 6.05.1941 р.) в с. Воловець, повіт Горлиці
на Лемківщині. У 1945 р. родина була виселена до УРСР на Харківщину. Згодом переїхала в с.Летяче (теп. Литячі) Заліщицького
р-ну Тернопільської обл. У 1963 р. закінчив
Чортківське музично-педагогічне училище. В
1968-69 рр. вчився у педагогічних інститутах
Кам’янець-Подільська та Івано-Франківська.
Працював учителем музики (1963) та естетики
(з 1970) в м. Борщів на Тернопільщині. Очолював молодіжний ансамбль.
24 листопада 1970 р. заарештований у
Тернополі за звинуваченням у проведенні «антирадянської агітації та пропаганди». У квітні
1971 р. засуджений до 5 р. позбавлення волі
і 2 р. заслання. Покарання відбував у колоніях Мордовії, Пермської та Томської обл. Після
звільнення, 1977 р. приїхав до Києва, працював сантехніком, електромонтером.
23 жовтня 1979 р. у Києві вдруге заарештований за сфабрикованим кримінальним звинуваченням. У січні 1980 р. засуджений до 5 р.
позбавлення волі в таборах суворого режиму.
Працював токарем, каменярем у Миколаївській обл.
27 жовтня 1984 р. у м. Миколаїв (за добу
до закінчення терміну) арештований за звинуваченням у «розповсюдженні наклепницьких
вигадок, що паплюжать радянський державний
і суспільний лад». У квітні 1985 р. засуджений
до 8 р. позбавлення волі й 3 р. заслання. Покарання відбував у зоні особливого режиму в
Пермській обл. 12 вересня 1988 р. – помилуваний.
Душі й тіла він поклав за нашу свободу
більше, ніж хто інший з лемківського роду!

Іван Щерба, син Дмитра – вчений-фізик,
педагог, громадський діяч. Доктор фізико-математичних наук (1993). Професор Львівського Національного університету ім. І.Франка (кафедра фізики металів, з 2001). Голова Бюро
Західноукраїнського фізичного товариства.
Член Наукового товариства імені Шевченка
у Львові. Член Польського Синхротронного товариства. Член спеціалізованих Вчених
рад зі захисту докторських дисертацій при
Львівському університеті та Інституті фізики
конденсованих систем Національної Академії
наук України. Член редколегій фізичних журналів. Опублікував понад 160 наукових праць
у фахових журналах, у т.ч. три монографії та
навчальний підручник. Брав участь у роботі 75
Міжнародних наукових конференцій в Україні,
США, Австрії, Бельгії, Німеччині, Франції.
Депутат Пустомитівської районної ради
двох скликань.
Активний сподвижник етнічного відродження Лемківщини. Голова Львівського обласного
товариства «Лемківщина» (1995-97). Відповідальний секретар і голова Світової Федерації
Українських Лемківських Об’єднань (2002-07).
Організатор п’яти Міжнародних наукових конференцій та трьох Конґресів СФУЛО. Редактор
більше 15 книг та автор багатьох публікацій на
лемківську тематику.
Народився 27 вересня 1950 р. в с. Зимна
Вода біля Львова. Батьки Дмитро і Марія,
після депортації, 1946 р. поселилися в цьому
приміському великому селі. Самі походили зі
с. Лупків, повіт Лісько на Лемківщині. Закінчив
середню школу у Львові (1967), відтак – фізичний факультет Львівського університету
ім. І.Франка (1972). Від 1976 р. працював науковим співробітником університету. Проходив
наукове стажування в Югославії. Тривалий час
викладав у Польщі (до 2017).
До вітань краян приєднується щаслива родина Ювіляра: дружина Оксана з Остальських,
дочки Олеся і Христина – кандидати наук, доценти Академії друкарства, внук Данилко і
внучка Анничка.
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ХХІ. МІЖНАРОДНА (віртуальна)
ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА
в Монастириську.

БУДІВНИЦТВО МУЗЕЮ

1-2 серпня 2020 р.

				

Лемківщини в США

Дороги моі братя, в лемківскій столиці
Украіны – в Монастыриску! Дороги мої Лемкы,
Лемкыні, Лемчатка і Лемчыска!
Од імени Фундациі Досьліджыня Лемківшчыни в Гамерицьі, од цьілого серця здоровлю організаторив і учасників віртуальной Ватры. Витам тіж каждого, хто ся горне до нашой
культуры і сьідит тепер пред своїм телевізором
ци телефоном. Жыєме в часьі, коли тота хворота-covid змінила цьілий світ. Не змогли зме
приіхати до Ждыні, жебы поклонити ся земли нашых прадідив, не можеме быти і в Монастырисках на 21-их «Дзвонах Лемківщини»,
штобы обняти єден другого, засьпівати враз і
отворыти своє серце, штобы ішчы раз вошла
до нього наша памят. Памят о часах, котрих не
вернеме, але і забыти не можеме.
Скорыстам ся з оказиі, жебы тіж подякувати владі Монастыриска: о Вас чути в цьілим

світі, што помагате Лемкам як нихто. «Лемко-Світ», Лемківскій музей і дале потребуют
Вашой помочы. Мы з Гамерикы тіж поможеме,
жебы наша памят жыла навікы, потрібуєме той
памяти веце і веце. Потрібуєме музею, нашой
Ватры, наших скринь.
На білим сьвіті, в ріжних краях, приходять
нови Лемчатка. Знам, же в іх серцях тіж юж
горит малий оген. Бо каждий Лемко ма такій
облік в серци. То є любов до нашой землі дідив
і прадідив. Тота любов, котра часом спит собі,
но лем чекат, жебы єй обудити. Мусиме роздмухати тот огник в серцях нашых діти, жебы
они передали го дале, жебы Лемківска Ватра
горіла по сьвіті всяди, де сут Лемкы. Бо, хоц
мож вышмарити Лемка з його гір, но не мож
забрати горы з його серця.
Витам «Дзвони Лемківщини» в Монастырисках! Слава Лемковині!

Мрія стає реальністю.

Андрій ХОМИК – голова Фундації Дослідження

Проєкт нового музею.

Вітання

Григорій ТРОХАНОВСЬКИЙ – голова Об’єднання

						 Лемків Польщі.
Од імени Обєднаня Лемків хцу переказати
витаня вшыткым організаторям Ватры в Монастырисках, враз і вшыткым Лемкам Украіны.
Хцу, жєебы сте пам’ятали, же тоты рокы – 4446 і 47 в нашій громаді сут жывы. Бо втовды

были поділени нашы родины. Але мы цьілий
час жыєме єдном далеком родином. І памнятайме: Лемківска Ватра в Ждыні жде нас штороку, Ждыня жде нас каждого.
Приізджайте, чекаме. З Богом!

ЗАЯВА ВУТЛ
На офіційному інтернет-представництві Президента України
11 серпня 2020 р. з’явилося електронне звернення під назвою «Кримськотатарська та Лемківська мови мають мати особливий статус
на загальнодержавному рівні», автор-ініціатор якого Марат Губаєв.
Всеукраїнське товариство «Лемківщина» заявляє, що дана петиція є провокацією, ворожою та спеціально придуманою. Лемки,
як етнографічна група українського народу, має свою говірку-діалект української мови, а не мову, що потребує особливого статусу.
Лемки України відмежовуються від цієї ганебної петиції та спроби посіяти міжетнічну ворожнечу.
Голова ВУТЛ О.Венгринович
PS. Текст звернення наводити не будемо: він складений примітивно, з
безліччю граматичних помилок. Марат Губаєв із Харкова вже відомий своєю
петицією від 3 січня 2019 р. про заборону «Дідів-Морозів» і дитячих новорічних забав, як «нездорову традицію».

ХРОНІКА НОВИН
Будівництво музею
На території музейного комплексу «Лемківське село» ( в урочищі Бичова м. Монастириська) триває будівництво нового приміщення Музею лемківської культури та побуту. Минулого
року, 9 березня тут урочисто було встановлено
пам’ятний камінь під будову. Реалізація проєкту «Lemko S.V.I.T.» перестала бути мрією.
Держава виділила 17 га землі на будівництво музею-скансену у «Лемківському селі» та
ще 6 га – на облаштування стоянки для транспортних засобів під час проведення фестивалю «Дзвони Лемківщини», який отримав статус
«Міжнародного». Загалом для реалізації проекту буде використано 13 млн. грн. із державного та місцевого бюджетів.
Лемківський музей в Монастириську – єдиний в Україні, в якому зосереджена найбільшу
кількість пам’яток історії, культури, мистецтва
і побуту депортованих лемків, понад трьох
тисяч експонатів, які вони привезли з рідних
земель. Новий будинок музею разом з автентичним «Лемківським селом», фестивальною

сценою, каплицею і дзвіницею утворять музейний комплекс – скансен.

Пустомити. «Джерело», №2
У квітні вийшло 2-е число лемківського
альманаху «Джерело». Видавець – Пустомитівське районне товариство «Лемківщина».
Альманах розповідає про діяльність галицьких
лемків, зокрема Велию в Івано-Франківську,
фестиваль у Зимній Воді, півстолітній ювілей
ансамблю пісні і танцю «Лемковина» (з прекрасним фото хористів серед зелені дерев).
Відкриваємо для себе нові сторінки нашої історії: В.Чабан – «Родом із Руси» (Григорій зі
Сянока), А.Кирпан – «Свята гора Явір». Вихід нової книги М.Горбаля «Повість про три
дороги» приурочено до його 80-ліття. Стаття
«Священик, вчений, громадянин» присвячена
отцю Д. Блажейовському. Поетична творчість
представлена віршами В.Прислопського та
І.Дідовича. Не забута і материнська мова: вірш
«Вертайте, Лемкы» В.Чабана.
Видавці врахували наші пропозиції до
першого випуску, що стосуються змісту та
ілюстрацій. Водночас, просимо вибачення за
зауваження, викладені в 2-му пункті рецензії
(див. «ДЛ», 2019, №3. – С.3). Ми не володіли
інформацією про внутрішні проблеми обласної
організації.

Львів. Звітно-виборні збори
12 вересня у Палаці мистецтв відбулися
Звітно-виборні збори Львівської обласної організації «Лемківщина». Згідно Порядку денного,
зі звітом виступив голова організації Степан
Майкович, відтак звітувала Контрольна комісія. Виступали делегати з обговоренням звітів і
побажаннями. На посаду голови було висунуто
чотири претенденти. Більшістю голосів головою обласної організації обрано Володимира
Шуркала – голову Пустомитівської районної
організації лемків. На пропозицію нового голови, обрано обласне правління в кскладі 21
особи. В Контрольну комісію увійшли троє делегатів.

Тернопіль. День пам’яті
депортованих
У 2018 р. Верховна Рада України встановила другу неділю вересня як офіційний День
пам’яті про депортації українців у 1944-46 і
1951 рр.
З цього приводу 13 вересня біля пам’ятника в Тернополі зібралася невелика лемківська
громада, представники влади і духовенства,
депутати обласної ради. Через корону-вірус,
зібрання було не таким численним, як у минулі роки. Перед присутніми виступили голова
ВУТЛ Олександр Венгринович. Священики
відслужили панахиду, а присутні поклали живі
квіти до підніжжя монумента.
Інф. «ДЛ».
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ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ М. ГОРБАЛЯ
Дисидент, багаторічний політв’язень совєтських концтаборів, громадський і державний
діяч, водночас – письменник, композитор і
просто великий патріот України та добрий син
Лемківщини Микола Горбаль відзначив свій
славний 80-літній ювілей.
Святкування відбулося 13 вересня 2020 р.
в Національному музеї народної архітектури та
побуту України у Києві. Відзначали за скороченою програмою, бо планували Міжнародну
наукову конференцію (готував проф. Іван Щерба), яку через карантин відмінили.
У лемківській церкві Покрови Пресв. Богородиці, з участю Ювіляра й гостей відслужили
Службу Божу отці Роман Ільницький та Богдан
Чурило.
Потішив Ювіляра своїм виступом жіночий
ансамбль «Розмарія», який заснувала і невтомно піклується Катруся Чаплик (вони навіть
придбали нові наряди з нагоди свята). Діти
зворушливо читали вірші зі збірки М. Горбаля, написаної у засланні для сина «Коломийки для Андрійка». Ґрунтовну монографію про
тернистий шлях Ювіляра представила Наталя
Пуряєва – науковий співробітник НАН України.
Борець за правду, народна депутатка України,
співачка Софія Федина, після привітань, заспівала «Хоц в нас біда – не поіду в Гамерицкій
край»! Учасниця гурту «Лемки Києва» (заснованого Ювіляром ще в 1990-х рр.) Ганна Солонична співала авторські пісні М. Горбаля із
репертуару гурту. Думаю, ніхто не залишився
байдужим.
Привітали Ювіляра також його друзі – сподвижники Василь Овсієнко, Богдан Тернопільський, Неля Даниленко, Михайло Гументик,
Михайло Ратушний. Голова Світової Федерації

Лемків Ярослава Галик нагородила Миколу
Горбаля Почесним іменним нагрудним знаком
СФУЛО, якого, як пожартував Ювіляр, пані
Ярослава виготовила спеціально для нього, в
одному екземплярі. Ведучою свята люб’язно
погодилася бути заслужена артистка України,
теле- та радіоведуча Оксана Стебельська, яка
заспівала кілька лемківських пісень.
Гостину (бо яке свято без гостини!) готували Оксана Старак, Люба Товарницька, Марина
Дрозд, Ірина та Сергій Кас’янчуки, Ірина Ковтун. Було дуже смачно.
Я, в свою чергу, хочу щиро подякувати усім,
хто долучився до організації та проведення заходу. Найперше – Ювілярові, який в цей день
згуртував нас довкола себе. Многая літа! Дякую кожному, хто прийшов на зустріч та усім,
хто хотів прийти та не зміг із різних причин (через корона-вірус). Нашій краянці Оксані Старак-Пов’якель – директорці Музею, дякую за
наданий майданчик для зустрічі, який хтось із
гостей жартома назвав «стодолою». Направду,
було дуже комфортно!
Дякую за фінансову підтримку Володимирові Шуркалу та Ігорю Дропі, Василю Колдрі та
родині Коротушаків із товариства «ЛемКиїв». А
ще моїм дітям, які з маленькою онучкою-іменинницею (їй 13 вересня – рівно пів року), чекали мене на території Музею.
Продовження свята – відеофільм про нашого славного Ювіляра. Режисер Михайло
Городецький та оператор Володимир Синцов
записали все дійство для історії та майбутніх
поколінь.
Стелла МИРОНЧЕНКО голова товариства «ЛемКиїв»

РЕЗУЛЬТАТИ

Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
дитячої та юнацької
творчості
«ЛемЦвіт» - 2020
1 червня 2020 р., в рамках проекту захисту Директор, продюсер Міжнародного еко-кулькультурного надбання лемків, у Києві відбувся турного фестивалю "Трипільське коло", виПерший Всеукраїнський (дистанційний) фестикладач Київського Національного університету
валь-конкурс «ЛемЦвіт».
культури і мистецтв, екс-заступник Міністра
До участі було відібрано 100 конкурсних культури України;
робіт у номінаціях: вокальний, інструментальТетяна Чернета – кандидатка мистецтвоний, хореографічний, театральний жанри, признавства, бандуристка-вокалістка, експерт
кладне та образотворче мистецтво.
Українського культурного фонду, доцент ІнстиКожний учасник представив цікаву і не- туту мистецтв Київського університету ім. Б.
повторну конкурсну програму. Дуже радісно
Грінченка;
для організаторів, що, окрім дітей та юнацтва,
Мар'яна Грабовська – викладач-методист
свою високу професійність презентували відоДМШ №20 м. Києва та Київської середньої мумі майстри художнього слова, лемківські пизичної школи-інтернату ім. М.Лисенка;
санкарі, художники та співаки. У такій творчій
Микола Горбаль – прозаїк, поет, музикант,
співпраці вбачаємо посилення «зв’язку між поправозахисник, член Української Гельсінкської
коліннями» та віримо, що молодь, юнацтво й
Групи, громадський і політичний діяч;
діти охоче перейматимуть скарби лемківської
Неля Шейко-Медведєва – драматургиня,
культури, а, збагатившись ними, презентуватипоетеса, прозаїк. Кандидатка філологіЇ, членмуть їх в Україні та за кордоном.
киня Національної спілки письменників України;
Виступи учасників оцінювало журі в складі:
Віра Дудар-Дидина – директор музейного
Софія Федина – членкиня Президії Світокомплексу "Лемківське село" в м. Монастиривої Федерації Українських Лемківських Об’єдська, режисер;
нань, доцент Львівського Національного універВіктор Кириченко – живописець і графік,
ситету, народна депутатка України, співачка;
заслужений художник України, доцент НАОМА.
Олена Суботіна – членкиня Асоціації діяЧлен Всеукраїнської творчої спілки художників
чів естрадного мистецтва України, викладачка
«БЖ-АРТ», член НСХУ;
вокалу, продюсерка;
Тетяна Федосенко – членкиня НаціональНаталія Грищенко – лавреатка Міжнародної спілки майстрів народного мистецтва Україних і Всеукраїнських конкурсів, завідувачка вони;
кальним відділом Святопетрівської школи мисОлег Копильчак – викладач-методист
тецтв, солістка жіночого вокального ансамблю
Львівського коледжу культури і мистецтв, член
«Розмарія» Київського товариства «ЛемКиїв»;
Національної хореографічної спілки України.
Олесь Журавчак – керівник проекту «ВоОзнайомившись із поданими на конкурс ролодарі Стихій», Арт-директор Київського етноботами, члени журі розподілили призові місця
мюзік-фесту "Віртуози фолку", генеральний
таким чином:
Вокально-хореографічний
І місце:
Театральний жанр
жанр
3. Ірина Лебідь
І місце
Володар ГРАН-ПРІ:
4. Дмитро Бегас
1.Любов Малярська,
1. Дитячий фольклорний
5. Юрій Бегас
м.Монастириська
лемківський ансамбль «Гречні
6. Микола Матола
фраїрки», за участю ансамблю 7. Соломія Бруєнко
Прикладне та образотвортанцю «Весна» (м.Монастири8. Анастасія Башмакова
че мистецтво
ська Тернопільської обл.)
9. Руслана Дмитровська
ГРАН ПРІ
10. Петро Удовиченко
1. Катерина Красота
Вокальний жанр
11. Марія Митко
(хори, ансамблі)
І місце
12. Мирослава Швах-Пекар
І місце:
2. Уляна Кашуба
13. Дует у складі Софії Голуб
1. Фольклорний ансамбль
3. Аліна Замфір
та Анни Кисіль
«Древо»
4. Анна Барвінок
14. Родинний гурт
2. Аматорський народний
5. Ірина Качанова
"Веселі гудаки"
вокальний жіночий ансамбль
6. Діана Піскун
15. Олена Частнікова
«Стебничаночка»
16. Єлизавета Чухліб
3. Народна капела бандуриОСОБЛИВІ ВІДЗНАКИ:
17. Тетяна Дунда
сток «Ягілка» (Залізничний
«За активну творчу позицію»
18. Евеліна Вівчарик
район м. Львова)
1. Настя Гикавчук
19. Олександр Головко
4. Вокально-інструмен2. Анна Білоус
20. Діана Жук
тальний ансамбль "Співоче
3. Євгеній Марченко
21. Ілона Борщ
зернятко"
«За актуальність ідеї»
22. Крістіна Закурена
5. Ансамбль бандуристів
1. Іван Крушельницький
23. Еліс Бояр
«Чарівниці»
«За оригінальне
6. Народний художній колектехнічне виконання»
Інструментальний жанр
тив України хор «Радуниця»
1. Ірина Осецька
І місце
7. Вишгородський міський хор
2. Ангеліна Демчук
1. Діана Буйновська
"Коралі"
2. Вікторія Паламар
8. Дитячий хор «Передзвін»
МАЙСТЕР РОКУ
1. Зеновій Пеньонжик
Хореографічний жанр
Вокальний жанр
2. Оксана Пеньонжик-Мазур
І місце
(солісти, дуети)
3. Людмила Гургач
Народний театр хореографічВолодарі ГРАН-ПРІ:
4. Леся Сидорович
них мініатюр "Цвіт папороті"
1. Марина Балацька
5. Наталія Бабій
2. Софія Аль-Хадіді
6. Тетяна Семенець
7. Катерина Семенець
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НАШІ ЮВІЛЯРИ –
видатні лемківські діячі
Квітень
90 – Михайло ЛИХОТА (*5.04.1930, с. Злоцьке, пов. Новий Санч +18.11.1994, Київ) – видавець, редактор, живописець. Засл. працівник культури України (1990). Заст. директора
видавництва «Дніпро» у Києві (1956-91). Співзасновник т-ва «Лемківщина» в Києві. Автор циклу картин «Церкви Лемківщини».
80 – Степан БІСКУП (*5.04.1940, с. Криниця, пов. Новий Санч) – інженер, гром. діяч. Гол.
інженер цукрового заводу і райоб’єднання «Сільгосптехніка» в м.Збараж. Голова Збаразької районної ради (1985-92) і голова райдержадміністрації (1995-97). Депутат Тернопільської обл. ради (2002-06).
90 – Йосиф КРАЙНЯК (*17.04.1930, с. Красний Брід, окр. Меджилабірці, Словаччина
+14.10.2010, м. Пряшів) – інженер-автодорожник. У 1956-73 працював у Держ. Інституті
дорожнього проектування в Братиславі. В 1973-90 – керівник Пряшівської філії цього інту. Співавтор проекту автотраси «Північ» (1956-82).
80 – Юліян ФРЕНЧКО (*22.04.1940, с. Вапенне, пов. Горлиці +7.10.2014, с. Наварія, Пустомитів. р-н, Львів. обл.) – інженер-механік, педагог. Викладач Львів. лісотехнічного
(1966-70) та політехнічного (1977-2000) інститутів. Організатор поїздок на Лемківську
Ватру в Ждиню (1990-98). Голова Контр. комісії СФУЛО (1992-2007). Заст. голови Львів.
т-ва «Лемківщина»(1994-2006). Член Колегії ВУТЛ.
Травень
100 – Роман СОБОЛЕВСЬКИЙ (*2.05.1920, с. Устя Руське, пов. Горлиці +29.12.1978) – композитор, співзасновник хор. капели «Лемковина» у Львові.
70 – Василь ШЛЯНТА (*5.05.1950, с. Межиріччя, Зах. Польща) – інженер-механік, педагог.
Голова Об’єднання Лемків Польщі (1991-97). У 1992-98 рр. – голова оргкомітету Лемк.
Ватри у Ждині. Член Президії СФУЛО (1993-97, з 2017). Засл. діяч культури Польщі.
Батьки – зі с.Лосє, пов. Горлиці.
80 – Роман КОСТИК (*26.05.1940, с-ще Перечин, Закарпат. обл.) – фізик. Доктор фіз. - матем. наук (1985), член-кор. НАНУ (1992). Лавреат Держ. премії України (2003). Від 1961
працював у Гол. астрономічній обсерваторії НАНУ в Києві.
80 – Лідія КОЛЯНЧУК (*27.05.1940, с. Лосє, пов. Горлиці) – лікар-офтальмолог, гром.
діячка. Доктор медицини (1975). У 1969-2001 працювала в шпиталях і поліклініках Лодзі, Здуньска-Воля і Перемишля. У 1990-2001 – заст. голови, секретар і голова Укр. Лікарського т-ва у Польщі. Нагородж. Срібним Хрестом Заслуги (1987).
Червень
80 – Іван ЛАБА (*3.06.1940, с. Вирава, окр. Меджилабірці, Словаччина) – гром.-культ. діяч.
Засл. працівник культури Словаччини (1989). Нагородж. орд. «За заслуги» III ступ.
(2006). Голова Центр. Ради Союзу Русинів-Українців Словаччини у Пряшеві (1999-2009).
Член Президії, в.о. голови СФУЛО (2010-12).
70 – Петро БУРЯК (*7.06.1950, с. Погірці, Самбір. р-н, Львів. обл.) – економіст, доктор наук, професор. Академік АЕНУ (1999), член-кореспондент Академії підпр. та менед. України. Ректор
Львівського фінансово-економічного інституту (з 1998). Мати – зі с.Дзвіняче, пов. Лісько.
110 – Ростислав ІЛЬНИЦЬКИЙ (*9.06.1910, с. Снітниця, пов. Горлиці +26.10.1998, Буенос-Айрес) – гром. діяч, письменник, художник. Від 1948 – в Арґентині. Керував секцією
держ. доріг (1948-77), працював у Міністерстві шляхів (1977-89). Голова Пласту в Арґентині (1960-70). Викладав на інженерному фак-ті Університету в Буенос-Айресі. Мав дві
інд. мистецькі виставки.
170 – Іван ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (*24.06.1850, с. Сянічок, пов. Сянік +25.01.1889, м. Перемишль) –
актор, режисер, театр. діяч. Директор Театру т-ва «Руська Бесіда» у Львові (1882-89).
Липень
130 – Юліян НАЛИСНИК (*1.07.1890, с. Красна, пов Кросно +22.04.1960, м. Нью Йорк, США)
– доктор права. Голова Гол. Управи Організації Оборони Лемківщини у США (1958- 60).
110 – Петро ГАЗДАЙКА (*1.07.1910, с. Красна, пов. Коросно +8.08.1979, м. Львів) – інженер-електрик, кандидат техн. наук (1957), доцент. У 1945-77 – викладав у Львівському
політехнічному інституті.
110 – Ольга ДУТКО (*3.07.1910, с. Новоселиця, теп. Перечин. р-ну, Закарпаття +5.05.2004,
Прага) – педагог, музикант, диригент. Учителювала. У 1938 переїхала в м. Хуст, де була
заарештована угор. владою. Доктор наук (1953). Співзасновниця і перший диригент Укр.
ансамблю пісні і танцю в Меджилабірцях та Пряшеві. В 1958-64 – худ. керівник і диригент ансамблю в м. Карлові Вари. В 1970 заснувала ансамбль церк. музики в Празі.
70 – Богдан ТИХИЙ (*19.07.1950, м. Бережани, Тернопіль. обл.) – інженер, краєзнавець,
гром. діяч, Автор пам’ятного знаку депортованим у Бережанах (1994). Депутат Бережанської міської ради (1998,2002), Почес. громадянин м. Бережани (2000). У 2000-04 – голова рай. т-ва «Лемківщина». Ініціатор і перший директор Держ. історико-культурного
заповідника в Бережанах (2002-06). Мати – зі с. Жеґестів, пов. Новий Санч.
Серпень
150 – Семен СИДОРЯК (*2.08.1870, с. Воловець, пов. Горлиці +1947) – педагог, гром. діяч.
Д-р біології, проф. Тернопільської гімназії, міський комісар ЗУНР (1918). Згодом – проф.
Київ. інституту обліку та розподілення.
120 – Марія МАКАРА (Гойсак *2.08.1900, с. Висова, пов. Горлиці +12.04.1993, там же) – нар.
співачка. Лавреатка (1-а премія) фестивалю «Лемк. Ватра» в с. Бортне. Співала у сільс.
церк. хорі. Від неї записували лемк. пісні Ф.Колесса, Р.Райнфус, О.Гижа, Я.Полянський,
М.Мушинка.
90 – Ілля ЧУЛИК (*2.08.1930, с. Крампна, пов. Ясло + 8.03.2002, м. Львів) – Математик,
кандидат фіз.- матем. наук. Доцент Львів. університету ім. І.Франка. Співзасновник т-ва
«Лемківщина» у Львові, в.о. його голови (2002-07). Член Президії СФУЛО (1997-2002).
60 – Андрій СУХОРСЬКИЙ (*2.08.1960, м. Львів) – скульптор, член СХУ (1989). Працює у
Львові. Батько – Андрій Сухорський зі с. Вілька, пов. Сянік.
90 – Ярослав ПОЛЯНСКІЙ (*15.08.1930, с. Поляни, пов. Новий Санч + 15.03.1994, Варшава) – композитор, хор. диригент, фольклорист. У 1947 депортований на Захід Польщі.
Засновник і гол. диригент укр. чол. хору «Журавлі». Засл. діяч культури Польщі (1967).
110 – Дмитро БЛАЖЕЙОВСЬКИЙ (*21.08.1910, с. Вислік Горішній, пов. Сянік +23.04.2011,
м. Львів) – священик ГКЦ (рукополож. 1939). Доктор теології (1942) та історії (1946).
Мистець – вишивальник. Від 1973 жив у Римі. Видав 16 книжок з історії Укр. Церкви й
10 альбомів «Українські релігійні вишивки».
60 – Богдан ПРАХ (*23.08.1960, м. Лісько, Польща) – священик УГКЦ, доктор богослов’я,
історик церкви. Ректор Духовної Семінарії (1998-2007) та УКУ(з 2013) у Львові.
70 – Іван ЯЦКАНИН (*28.08.1950, с. Ряшів, окр. Бардіїв, Словаччина) – письменник і редактор. Голова Спілки укр. письменників Словаччини, член НСПУ. Працював редактором
Чехо-Словацького радіо Укр. студії в Пряшеві, редактором рай. газети. Викладав в Університеті ім. М.Бели у Банській Бистриці. Гол. редактор літер. журн. «Дукля» і «Веселка».
Вересень
120 – Володимир КУБІЙОВИЧ (*23.09.1900, с. Нова Весь/с. Матієва, пов. Новий Санч +
2.11.1985/86, Париж) – географ, картограф, історик, редактор, гром.- політ. діяч. Доцент
Яґєллон. Університету в Кракові (1928-38). Від 1940 – професор Укр. Вільного Університету в Мюнхені. Голова Укр. Центрального Комітету в Кракові (1940-44). Відновив
НТШ в Європі (з 1947 – ген. секретар; в 1952-85 – голова). Перший лавреат Канадської
Фундації Укр. Студій (1981). Гол. редактор «Енциклопедії Українознавства» (1949-84) та
англомовних видань.

V

Всеукраїнське товариство «Лемківщина» і Теребовлянська районна організація ВУТЛ глибоко сумує з приводу смерті найстарішої Лемкині на Тернопільщині. 2 вересня 2020 р., на
96-му році життя, померла

Богуслава ПАЛКОВА.

Народилася 31 грудня 1924 р. в м. Криниця, повіт Новий Санч. Від жовтня 1945 р. жила в
м. Теребовля, деякий час – в обласному центрі, де живе її дочка. Працювала в аптеці, відтак
у сфері торгівлі. Була активною громадською діячкою, стояла біля витоків районного товариства «Лемківщина», місцевих організацій Народного Руху України, Братства вояків ОУН-УПА,
Союзу Українок. Брала участь у театралізованому дійстві «Земля, розіп’ята на Хресті історії».
Нагороджена Почесною відзнакою НРУ «За заслуги перед українським народом» ІІ ступеня.
Померла у Тернополі, похована у Теребовлі. Панахида проводилася у греко-католицькій
церкві Св. Миколая.
Своїм життям і діяльністю заслуговує на добру і довгу пам’ять!
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Наша книгозбірня

Варвара ДУЦЬ.
РОБОЧИЙ ЗОШЬІТ ДО
ЛЕМКІВСКОГО ЯЗЬІКА.
– Варшава, 2018. – 218 с.

Маме ішчы єдну книжку типу Лемківского
Букваря. Выдав го Осередок Заанґажуваних
Досліджень над культуровым спадкобраньом
Варшавского Університету. Проєкт быв фінансувани за проґрамом Европейского Союзу
в обшыри науковых досліджынь і інноваций
«Ґоризонт 2020». Ілюстрациі выконала Мария
Мальхер, каліґрафію і взоры – Олена Дуць.
В Переднім слові Юстина Олько і Ольга
Хромік пишут, же книжкы для діти, буквари ци
традицийни оповіданя одогрывают надзвичай
важну ролю при вчыню і пошырюваню інчых
языків. Роля Інтернету ся збільшат, але якраз
діточа література формує выображыня і впливат на уяву молодчого поколіня.
Тот «Робочий зошыт» єст зрыхтуваний
для наймолодчых учеників. То проба передати лемківскій язык і культуру словом і образом. Допоможе він вшыткым, котры хотят ся
навчыти азбукы і основ лемківского языка. Єст
він результатом научытельской практыкы п.
Варвары Дуць, яка зрыхтувала прототип робочого зошыту на потребы ведених ньом лєкций
в школах Гладышова, Усьтя Руского і Сьнітниця (повіт Горлиці).
Цитуєме остатні два реченя Предмовы:
«Будуче лемківского, як і вельох інчых языків,
залежыт в гідній мірі од діти – од того, ци будут
ним бесьідувати і ним писати, ци передадут го
дальшым поколіням. Віриме, же сеса книжка
іх до того заохотит!» Погоджуєме ся з тым і віриме в тото.
Хцеме додати, же то не єст традиційна
книжка – Буквар, по якому мы вшыткы вчыли
ся наукы чытаня. Єст зошытом, де не лем
чытают, а пишут і малюют, розвязуют криживкы. Для приміру, подаєме зьвіданя по букві
«Аа», на котру ученик ма зробити:
1. Докінч взоркы.
2. Напиш велику і малу букву Аа.
3. Помалюй тоты образкы, в назві котрых
чуєш а.
4. Получ кажду велику букву А з пасуючом до нєй малом буквом а.
5. Помалюй на червено поля з великом
буквом А, а на чорно – з малом буквом
а.
6. Повідж голосно, што ся находит на рисунках. Краткы зо звуком а замалюй на
червено.
7. Обвед колечком рисункы, назва котрых
кіньчат ся на букву а.
Цєкаво, правда?
P.S. Мам лем єдно зауважыня: без твердого знаку «Ъ» мож ся обыйти!
Москале позбыли ся го ішчы 1918 року.

Michal TROCHANOWSKI.
SLOWNIK polskozachodniolemkowski –
SLOWNYK polskozachidn’olemkiwski.

ПЕРЕЗЕРАМЕ
СТАРИ ЗНИМКЬІ

– Przemysl, 2019. – 356 s.

До не барз чысленной лемківской літературы додав ся ішчы єден гідний Словник – Польско-Західньолемківскій. Выданий в
Перемишлю власным коштом авторя. Быв єм
заскочений, кєд мі го передали, з дарчым підписом М.Трохановского. Барз дякую за то.
Книжка містит 16 398 слів. Попри загальну лєксику, она обыймує власни імена, в т.ч. іх
зменшены формы, ґєоґрафічни назвы. Тіж сут
подани фразеольоґічни звязкы і одповідникы
польських пригварок, а в дужках – іх стисле дослівне тлумаченя по лемківски. «За выйнятком
реґіональных слів, – пише автор в Предмові, –
решта лемківского словництва єст ідентичном
до украіньского».
Словник обнимат терен Західньой Лемківшчыни в границях Польшчы, де входят 50
сіл. (Здає мі ся, же то мают быти давни повіти
Новий Санч і Горлиці). За выйнятком субреґіону, званого «Русь Шляхтовска», на полудньово-західним скраю, якій складат ся зо штырьох
лемківских сіл (Біла Вода, Чорна Вода. Шляхтова, Явіркы). З огляду на велику одмінніст,
вымагат він осибного опрацюваня. Автор тіжек
пропонує осибно укласти середньолемківскій і
східньолемківскій словникы.
Но і в кіньци Предмовы М.Трохановскій
пише, же в Словнику не вжыто кырилицьі з
цілю полегшыня його выкорыстаня особами,
якы кырилицьі не знают. Застосувано авторску
версію (т.зв. «митрівку»)…
Як автор Украіньско-Лемківского словника
(26 000 слів), мам три зауважыня:
1. Не можу прийняти лемківску мову, писану латинком. Не зато, же єй не знам. В латинці тратит ся самобытніст нашой бесьіды. З осібна, не мож розріжнити буквы и, ы,
написати мягкій знак.
2. Польски слова не треба повтаряти по
лемківски, кєд они ся пишут єднаково. Приміром: на букву Аа в Словнику – 203 слова (гасел), а 63 з них сут повторени буква в букву.
3. Не дільме Лемківшчыну на Західню,
Середню і Східню. Формуйме єдну лемківску
мову, хоц маме найменьше зо пят єй діялєктів (гвар)!
Ігор ДУДА

Ігор ДУДА

Школяре зо с. Вороблик
Шляхетскій, повіт Сянік,
ґміна Риманів на Лемківшчыні.
1938 р.
Сьідят: N, Йосиф Чайка.
Стоят: Марія Струс, Катерина
Вархоляк, N.

ЧЬІЄ Ж ТО ПОЛЕЧКО
НЕ ОРАНЕ
Лемківска народня пісьня

Чыє ж то полечко не оране?		
То мого милого занедбане.		
Оране, оране, але мало,
Бо ся му колечко поламало.
Колечко поламало, равка впала,
Чого-с ты, кохана, так зов’яла?
Як ти ся зламало, дай направит.
Науч ся, мій милий, ґосподарит.
А мі ся чорни очкы подабают,
Што на мя так мило позерают.
Чыє ж то полечко не оране?
То мого милого занедбане.
Бо як бы ся брати до ораня,		
Йому ся зобрало на коханя. 		

(2 р.)
(4 р.)
(2 р.)
(4 р.)
(2 р.)
(4 р.)
(2 р.)
(4 р.)
(2 р.)
(4 р.)
(2 р.)
(4 р.)
(2 р.)
(4 р.)

ПАМЯТНИК ДЕПОРТАЦІЇ ЛЕМКІВ
У МОНАСТИРИСЬКУ

Історія з його створення тягнеться від 2002
року. Досі там вшановується пам’ять депортованим покладанням квітів і запаленням лампадок біля каменя. Лемківська столиця чекала
на такий знак дуже довго, тому він має бути
величний. Має стати Пантеоном величі, трагізму і слави.

Конкурс на створення пам’ятника був оголошений Всеукраїнським товариством «Лемківщина», спільно з Обласною радою Тернопільщини. Першого разу надійшло чотири
роботи, в т.ч. два – авторства подружжя Дудяків. Але, мабуть, так судилося, що мав бути й
наступний – щоб вони дістали змогу реалізувати своє творче бачення.
Удруге вже було подано 13 робіт. Ідея (архітектурне рішення) Богдана та Ярослави Дудяків здобула перемогу. Для ескізу пам’ятника
ми взяли образ каплички. Це була нова філософія. Це – ротонда: на круглому п’єдесталі (або антаблементі, якщо казати фахово),
громадяться чотири гранітні пілони навхрест.
Вони утворюють чотири вхідні арки під кутом
90 градусів. Коли людина входить із широкого
простору у вузький, це додає глибшого психологічного сприймання.
Зовні пілони – рівні, вертикальні й обірвані,
зі збитою фактурою. А внутрішньо вони гладкі, відполіровані й нахилені всередину. Чому
чотири? Бо маємо чотири княжі гербові землі
– Лемківщина. Надсяння (Перемищина), Холмщина і Підляшшя.
Капличка відкрита з усіх сторін. На пілонах, знизу догори, вилиті в бронзі назви всіх
населених пунктів, що зазнали депортації.

Наша етнічна територія, де проживало 90 відсотків українців, депортованих у 1944-46, 1951
роках. Уверху пропонуємо чотири герби тих
земель – княжі герби. Вони існують до сьогодні. Пілони з гербами і рельєфами взяті в круг,
також – бронзові. Історія – кругла, тому зверху
не баня (купол), а половина лемківської писанки, пів Великоднього яйця. Воно теж із бронзи,
ажурне, тобто має просвіти. До речі, скульптор
Володимир Ропецький зі Львова, з яким ми
співпрацюємо, – автор пам’ятника молодому
Шевченкові на Центральній площі в Чорткові.
Той ажур, на його думку, буде заповнений гутним склом, як художній вітраж.
Завершується 9-метровий пам’ятний знак
лемківським патріаршим хрестом із круглим
вінком. По центру встановлено дзвін, щоб
лунати у пам’ятні (трагічні та святкові) дні. У
писанці всередині знаходяться два прожектори: один спрямований в небо (через той ажур),
другий – вниз, щоб залити середину і м’яко
вийти назовні.
У нашому проекті – 20 відсотків, без сумніву,
трагізму, а інші 80 – оптимізм, рух у майбуття.
Богдан ДУДЯК,
архітектор, голова Чортківської
районної організації «Лемківщина»

ЯК СЯ ЛЕМКЬІ ЛІЧЬІЛИ
Народнє лічництво в жытю нашого люду
праві же ся не ужыват. Єднак. даяки рецеписы
і гнеска сут ужывани, приміром гербаты з лисьтя
дерев і корчив, або вывары з овочив. Не ужыват
ся в нашім быті хыбаль босоркуваня. Но, але в
час сьвітовой хоробы корона-вірус, лікы нашых
предків лышают ся барз актуальны.
Кєд мали сухоты – то пили борсучу маст.
Як колиси холера была, то пили палюнку, а угля
до нєй натерали.
Як мали вітерницю, то саджом натерали.
Як дітина мала віспу [вітерницю], то не треба
было дати ій шкрябати, бо як пошкрябала,
то ошаліла.
Кєд ся хрипка імат або в ґарлі болит, то воз погар
теплой воды, дай малу лыжку соли і тілько
соды [поташу], зо 5 кропель йодины, розмішай і ґывтай.
Жебы в грудях не кололо од кашлю, то прикладали на груди тепли опклады зо гусячого сала
[лою].
Од кашлю помагала сіль. Сіль гріли на кайстрові
[пательні], клали до полотняного мішечка і
прикладали на груди.
Од кашлю пили чай [вывар] зо цебулі. Цебулю
розрізали на четвертины і варили г воді.
Дали ся одстояти, пак засолодили медом і
цитрином, і пили.
Од кашлю помагав печений чесник. Чесник пекли
на углю і іли.
Жебы ся добрі одкашлювало, то пили чай [гербату] зо липового цьвіту.
Кєд дітина мала кашель, то з ньом коло воды ходили. Вода вытігала хвороту.
На сильний кашель пили з березы воду [сік]. Єй
втовды брали, як ся береза розвиват, в яр.
Або в цвиклі [бураку] вырізали діру, клали на
оген, а з той цвиклі текла вода [сік].
Жебы глисты не кусали, то іли чесник. Або робили клізму: натертий чесник вымочували 12
годин в перевареній воді.
На ногы або на рукы, от роматизму, прикладали
потертий хрін, змішаний зо вотрубами [?].
На хворе місце од роматизму прикладали помашчений гусячым салом [лойом] л и с ьт я
зо петерключа [?].
Кєд ся на нозі збирало, то помастили листок
бабкы (подорожника) і приложыли на ніч на
хворе місце.
На мозолі давали фалаток солонины: мнякло,
мнякло – та й вымнякло.
Кєд мав бородавкы, то треба іх потерти грибамы,
што за ніч выроснут на гною. Покля соньце
выйде.
Хто мав пестракы, то мыв ся вываром зо петрушкы.
Лышай лічыли попелом. Кус попелу намочыли г
воді і мастили хворе місце. Тіж лышаі лічыли
ся зо шчавльом.
Кєд мали порплі, то выгрівали сыр, а том жентицьом мыли голову. Чыстом водом полокали.
На чыряк давали лисьтя з бобу. Або біб джвякали
і прикладали тото на чыряк.
На струпы давали попражени жовти фізольі.
Рану, што ся довго не гоіла, засыпували порошком зо червоточной діркы.
Кєд ся не гоіла рана, то єй вымочували одваром
зо дубовой скоры [лубы].
На дикє мнясо давали паучыну зо сільом.
Як хто зочі [врокы] достав, то пили сьвачену воду.
Кєд дахто быв хворий на нервы, то зберали зо
сосны шуткы [кокурудкы], запарили іх кыпятком [кропом], давали выстояти, а потім ся в
тім парили, купали.
Кєд голова боліла од горячкы, то нарізали колішат [лупу] зо бандурок, клали іх на хустку і
прикладали на чело. Бандуркы горячку выганяли з головы.
Як на ухо стрікало, то курили стрікавцьом [?],
перловом сьвічком і багнітками, або тоту траву, што росне през бандурку.
Кєд в усьі кололо, то лічыли честком. Чесник почыстили, клали скраю до уха і завязували голову теплом хустком. Гнет помогло.
Жебы ся легше дыхало, кєд ніс заклало, то палили куряче перо і нюхали.
Кєд ґарло болит, то треба пити гусячий смалец.
Кєд ся в дітины запалили вічка [очы], то матір зацвиркала іх своїм молоком зо груды.
На Сьватий Вечер ланцух і желізо давали під
стіл. Каждий мусьів ся дотулити до того желіза, жебы такій здравий быв як тото желізо.
Кєд ся порізали і не могли сперти кров, то рвали
кровник і вытискали з нього шчаву [сік]. Кров
переставала іти.
Кєд жолудок болів, то пили чай [гербату] зо цитрином [або полином] або іли кминкову поливку.
Кєд мали горячку, то пили вельо свербигузового
чаю [гербаты].
Жебы не мати тяжкости зо мочіням то пили чай
[гербату] зо цвіту білой копривы. То є добрий
од запалу мочового міхыря.
Кєд ся чкало (хтоси споминат), то настрашити:
барз скричати на того, хто чкав або дашто
несподіване [наремне] му повісти.
Літ.: Зузана Ганудель. За культурну національну єдність. – Пряшів, 2018. – С.351-354.
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