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Лемкы в службі цисарьови 
(на примірі Бортнян)

Богдан Горбаль

Не спосіб тепер ствердити од як давна Руснакы были зобовязаны выполняти вой-
скову службу, але приграничне положыня Лемковины мусіло уж давно накладати 
на них войсковы обовязкы. В 1578 році за пануваня короля Штефана Баторого ос-
новано тзв. ланову піхоту abyśmy w koronie i państwach naszych dostatek pieszych ludzi 
do potrzeb wojennych mieli. Хоц початково плянувано побором обняти вшыткых 
хлопів, Сойм затвердил, же до войсковой службы ze wsi królewskich ma być jeden 
człowiek na pieszego obrany (…) między inszemi śmielszy i dostateczniejszy i do potrzeby 
wojennej pochopniejszy1. Тых вояків не было дуже. Ци были медже нима Руснакы?

Руснакы біцкого староства могли воювати уж на початку XVII столітя2. З до-
кументу короля Зиґмунта iii з 27 липця 1620 року довідуєме ся, што з рускых сел 
біцкого староства брано рекрута до гайдуків званых тіж руском піхотом, котра на 
взір войска Мушыньской Державы, складаючого ся тіж з Руснаків3, служыла як 
локальна поліция, але мала тіж воєнны обовязкы4.

Што найменше од 1634 рока адміністратор рускых сел біцкого староства мусіл 
што місяц посылати на ряшівскій замок: po 20 piechoty służałej z długiemi muszkietami 
i z szablami (…) ładownicami et aliis apparamentis. А як бы ситуация того вымагала 
послати мал аж 200 люди: z długiemi rusznicami i z szablami i każdego ze 4 fontami 
prochu i kopą ładunków, w magierkach i w wysmukłych ubraniach, i w krótkich spiskich 
guńkach. Звано тоту піхоту тіж гайдуками: Haydones cum framea et bombarda longa 
alias z  długą rusznicą, z  trzosem atque cum secure bellica alias z  siekierką hajducką5. 
Рускы села Біцкого Староства платили за утриманя тых вояків.

1 M. Kukiel, Zarys historji wojskowości w Polsce, wyd. 3, Kraków 1929, с. 58–59.
2 В 1604 році дішло до домовой войны медже ряшівскым каштеляном (котрий был тіж біцкым 
старостом) Міколайом Спитком Ліґензом а його братанком Анджейом Ліґензом. Біцкій староста, 
рыхтуючы ся до того, вербувал во Львові, Змигороді, Бічу i na pograniczu węgierskim. A. Przyboś, Rzeszów 
na przełomie XVI i XVII wieku, в: F. Błoński, ред., Pięć wieków Rzeszowa, Warszawa 1958, с. 128.
3 K. Przyboś, Wojsko klucza muszyńskiego biskupów krakowskich, „Almanach Muszyny 2001” 2001, с. 18–24.
4 F. Bujak, Materyiały do historyi miasta Biecza, 1361–1632, „Studia do Historii Sztuki i Cywilizacji w Polsce 2”, 
Kraków 1914, с. 190 (документ 464). 
5 A. Przyboś, Akta radzieckie rzeszowskie, 1591–1634, Wrocław 1957, с. lx.
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В  1645 році на соймику краківского воєвідства переголосувано податок зо 
вшыткых міст і сел біцкого повіту на утриманя одділу гарників, котры в тым часі 
выступували лем przeciw ludziom swawolnym. Одділ складал ся з 20 люди піхоты 
під командуваньом поручника зо шляхетского роду, котрого назначал біцкiй ста-
роста. Як бы была така потреба, міста і села біцкого староства мали тому одділови 
помагати бити ся проти wyuzdanych zbójników. В 1648 році тым одділом командувал 
Александер Ґоствіцкі, котрий мал специяльні дуже страпліня по смерти короля 
Владислава IV pod ten czas niebezpieczny od rozbójników passim domy i  majętności 
szlacheckie nachodzących6.

Кількіст біцкых гарників зміняла ся. В 1669 році Єжы Завіша i Ян Віктор (ді-
дич села Долгє) за своі грошы узброіли 40 гарників. В 1678 році было іх 33, а в 1684 
році Адам де Біельско Віежбіента командувал pedites Ruthenici vulgo harniki pro 
securitate domestica districtus Biecensis collectorum, складаючом ся з 31 люди optime 
armatos ad defensum ad quodavis periculum propulsandumtum et latrones coercendum 
aptos et idones7. Знаме, што на зламі xVII і XVIII віку выкорыстувано мешканців 
рускых сел Біцкого Староства до обороны Біча8.

Бортняне могли служыти в рускій піхоті Біцкого Староства або в інчых мілі-
тарных формациях уж за старопольскых часів, але тепер не маме про тото істо-
ричных джерел. Найстарша згадка про войскову службу Бортнян походит з пер-
шой половины xix віку. В 1839 році женил ся в селі Stephanis Poliwka, про котрого 
о. Дубіньскій записал, же был patentalis invalidus, але не подал, де служыл.

6 Тот же, Udział szlachty bieckiej w życiu politycznym Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, в: Z. Żarnecka, 
ред., Nad rzeką Ropą: szkice historyczne, Kraków 1968, с. 269-270.
7 K. Pieradzka, Na szlakach Łemkowszczyzny, 3-cie wyd., Krosno 2003, с. 34.
8 W. Kriegseisen, Samorząd szlachecki w Małopolsce w latach 1669–1717, Warszawa 1989, с. 167. Само місто 
Біч мало лем нічну варту і стражників при брамі, Містова Рада не барз дбала о фортифікациі, а то што 
зробила, жебы іх утримати в порядку было зроблене під натиском державных власти і часто за дер-
жавны грошы. R. Rybarski, Gospodarka miasta Biecza w XVI i początkach XVII wieku, Biecz 1998, с. 66-72.
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В  тым самым році вмер в  селі Lucas Worоbel, filius Theodori Worobel, miles. 
30 мая 1847 року вмер в Бортным miles, отже вояк, Alexius Borysiewicz. Мал 51 років. 
В тым самым році вродил ся в селі Cassianus, сын Андрия Копчы і Мариі з дому 
Стеранкович. Отец Копыстяньскій так описал вітця в книжці народжынь: miles 
Gregorius ad legionem peditum Archiducis Guilelmi Castrensis. Дітину того австрийс-
кого вояка хрестил отец Іоанн Щавиньскій (1816–1883), C.K. Capellanus ad legionem 
Comitis Nugent9.

Згідні з переданьом, котре записал Андрий Докля, вояком мал быти тіж Штефан 
Гнатович. Мал він воювати проти Мадярам в часі іх повстаня проти австрийскій 
владі в  роках 1848–1849. Гнатович подібно служыл в  войску 12 років, головні за 
часів цисаря Фердинанда І  (рядил 1835–1848) і  мал уж быти з  войска звільнений, 
коли зачала ся Кошутска Война. Такой одраз, з огляду на потребу, покликано го 
до войска, коли владу перенял цисар Франц Йосиф10.

В бортняньскых парохіяльных книгах находиме Штефана Гнатовича сына Ва-
силія, котрий вродил ся в 1837 році, адже был за молодий, жебы в 1848–1849 роках 
воювати. Женил він ся з Анном Кузяк в Бортным в 1867 році, а отец Копыстяньскій 
записал, же молодий был miles ad tempus dimisses і низше додавал cum consensu c.r. 
C. Rasbach 40 pedestri legionis 21 Novembr 1866.

Гнатович подібно оповідал як то на войні кулі летіли як дойдж, але не была то 
война 1848–1849 років лем правдоподібно Пруско-Австрийска Война (1866).

15 марця 1855 вмер сорокдевятьолітній c.r. invalida Андрий Глива, a  29 того 
же рока інчий miles, Тома Костик, котрий мал лем 32 рокы. 18 марця 1864 рока, 
прожывшы 38 років, вмер в  Бортным emeritus miles Joannes Panczocha, котрий, 
як ся здає, з села хыбаль не походил. 7 квітня 1881 вмер в селі Павло Мадзік. Мал 
56 років, а отец Хыляк описал го agricola in Bartne et invalidus patentalis miles. По-
дібні описал він Митра Ціркота, котрий вмер 15 марця 1883, пережывшы 59 років. 

9 Отец Щавиньскій по рукоположыню адмініструвал парохію в Близянці (1840–1847), а пізнійше 
працувал як войсковий капелян в Com. Nugent (1847–1862) i Martini de Nosedo (1862–1863), по чым 
вернул на Лемковину, де служыл аж до смерти в Тыличу. Дітину Копчы хрестил в тым самым дни, коли 
ся она вродила (17 VII), адже не міг быти на тото закликаний. Може быти, же был товды в дорозі з Бли-
зянкы до свойой новой працы і такой затримал ся в Бортным, певно в отця Копыстяньского.
10 А. Докля, Коротка Описъ Старины Села Бортне, рукопис, с. 32. 
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Теодoр Кузяк споминал:
Дідо Иван [1833я–1896, Б.Г.], нянів отец, знаний был лем з того, же служыл в австрийскым 

войску тринадцет років, был, як няньо оповідали, при уланах в Шарош Потоку11. Носил червений 
мундур, скірні з острогами і білий шынель. Повідали няньо, же як приіхал на урляп і ввошол до 
хыжы в тым червеным мундурі, то діти так ся го перестрашыли, же втікали з хыжы як перед 
чортом12.

В 1868 році введено обовязкову войскову службу. Руковано до ней хлопів, ко-
тры мали 20 років, з тым же 80% рекрутів ішло до спільной цисарско-королівской 
арміі / kaiserlich und königliche Armee, а решту ділено медже австрийскы / kaiserlich 
königliche Landwehr і мадярскы / Honvédség одділы. Служба в спільній арміі тыр-
вала три рокы, по котрых треба было лишыти ся іщы девят років в резерві. Нато-
міст тоты, котры посланы были до австрийскых або мадярскых сил, служыли по 
два рокы і были пак в резерві през десят років. Част рекрутів ішла до запасовых 
сил / Ersatzreserve, де раз до рока през 10 років проходили осмотыжньовы школі-
ня. Вартіст тых одділів была мала, але єй воякы в часі войны посыланы были до 
реґулярных одділів, коли тоты потерпіли страты13.

Як описує Докля, Бортняне ішли піше і вшыткы разом до асентерунку до Ґорлиц. 
По дорозі співали і пили палюнку, котру собі перше придбали. Заходили іщы по 
ню до корчмы, але ім Жыд не продавал, бо было державне заряджыня, жебы в ден 
асентерунку палюнкы не продавати. Як ся рекруты напили, то по дорозі робили 
бревериі. Толкли ся з рекрутами з інчых рускых сел, до чого причыны подібно не 
было ниякой. Зачепляли тіж Жыдів. Як іхал Жыд возом, то йому віз перевернули 
до рову і го іщы обили палицями14.

В Ґорлицях приходили рекруты під маґістрат і там уж спокійні разом стояли 
і чекали аж іх закличут до комісиі. Тота комісия одмiтувала част рекрутів, котрых 
посылано домiв. Інчых заперано в сали, де при дверьох стоял на варті вояк. Одбе-
рано од них присягу на вірніст цисарьови, давано „картку” і посылано дохыж (до 
войска кликано іх на осін). Рекруты ішли домів піше, співаючы. За капелюхом 
мали тоту білу картку, по котрій люде познавали хто был асентеруваний до войска. 
Як уж дішли до села, заходили до корчмы, де приходили іх родиче. Покликаня до 
арміі і служыня цисарьови мали люде за велику чест і горджено ся тым. Зато ня-
ньове фундували палюнку в чест своіх сынів-рекрутів і такой пито і святкувано 
до пізных годин15.

Бортняне трафляли в більшости до двох полків. Тоты, што трафили до спільной 
арміі, а такых была векшіст, служыли в істнiючым од 1681 рока Infanterieregiment 
Heinrich Prinz von Preußen Nr.20. Його штаб і  два баталийоны стояли в  Кракові. 
Третій баталийон стоял в Новым Санчи, а четвертий в місті Бієліна в пілнічно-схід-

11 Sárospatak / Šarišský Potok / Blatný Potok то місцевіст в пілнічно-східніх Угрох, в половині дорогы 
з Мішкольца до Ужгороду.
12 Т. Кузяк, Мій дідо, Ваньо, в: Тот же, Давно то были часы…, Крениця 1999, с. 59.
13 I. Deák, Beyond Nationalism: A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 1848–1918, 
New York 1990, с. 58.
14 А. Докля, Коротка Описъ…, с. 64.
15 Там же, с. 65.



69

Богдан Горбаль: Лемкы в службі цисарьови (на примірі Бортнян)

ній Босні і Герцеґовіні. Рекрута до полку з підгірскых повітів, в тым з ґорлицкого, 
брано лем в Санчи, але аж 86% його вояків было Поляками. Прото же брано до 
нього рекрута з гірскых повітів, австрийскы войсковы власти звали тот одділ die 
Góralen16. Перед Першом Світовом Войном командувал тым полком Поляк, oberst 
Stanisław Puchalski (1867–1931).

Тоты, котры трафили до австрийской Landwehr, служыли в сотвореным в 1901 
році ц.-к. Landwehrinfanterieregiment Neu Sandez Nr. 32. Його єден баталийон стоял 
в Тарнові, а два в Новым Санчи, де тіж находил ся його штаб. В обох містaх полк 
брал рекрута і аж 91% його вояків было Поляками. Перед войном командувал пол-
ком oberst Silvester Edler von Lucanović (1859–1914)17.

Як ся хлопец хотіл перед войсковом службом женити, то мусіл на тото достати 
дозволіня. Під конец 1877 рока женил ся двадцетєднорічній Іван Глива, а о. Хыляк 
записал, же дозволіня на тото пришли аж три: з Намістництва во Львові, од ста-
роства в Ґорлицях і од суду в Змигороді.

Двараз до рока доставали воякы пропустку домю на 14 дни, переважні на Різд-
во і Великден. Як родина потрібувала помочи вояка в поли на жнива, то писала 
прошыня до Відня або до його полку, жебы його послали домю.

Выслужывшы три рокы при войску приходил домю од войска, як то гварили, „окресаний”, при-
ходил чловеком культурнійшым, інакше ходил, інакше бесідувал, він міг бесідувати зо старостом 
в повіті, єгомосьцьом, жандармом, судьом, учытельом (…) Такій выслужений вояк, хоц не был 
дуже грамотний, міг быти в своім селі выбраний війтом, або даякым іншым урядником, бо він 
войсковий. Та и староста ся з ним рахувал и го поперал при даякых выборах18.

16 Званий был тіж полком Dwudziestaków або Cwancygierów z Matką Boską Ludźmierską. Тота неофі-
цийна назва походила од австрийского пінязя (метальового) о вартости 20 ґрайцарів, котрий звано 
zwanzieger. Matkа Boskа Ludźmierskа была ту додавана, бо находила ся на полковым штандарі. 
J. D. Tomasik, Krótka historia szlaku bojowego 20. pułku piechoty, http://www.gmgorlice1915.cba.pl/20pulk.
php. Посмотр ся тіж на: J. Słoninka, Historyja c.i k. 20 pułku piechoty, wyd. 2, Nowy Sącz, 1895.
17 Помічна є страна Austro-Hungarian Land Forces 1848–1918, http://www.austro-hungarian-army.co.uk/, 
котрой спілорґанізатор, Glenn Jewison, glenn.jewison@btinternet.com, поміг одповісти на даякы звіда-
ня, котры єм мал. Спомнийме тіж, што Kriegsarchiv во Відни ма рукопис: Kurze Übersicht über die 
Kriegsgeschichte des Ldw. I.R. Nr.32 vom 1.8.1914 – März 1918.
18 А. Докля, Коротка Описъ…, с. 67.
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Коли зачала ся Перша Світова Война, в першій мобілізациі (31 липця) взято хлопів 
од 21 до 37 рока жытя, а в другій (квітен 1915) 19–20 і 38–42-літніх19. Пак долучено тых 
до 50 рока жытя, а од початку 1916 навет тоты, што мали до 55 рока жытя, могли быти 
покликаны до войска20. Резервісты мали 24 годины на ставліня ся до свойого одділу.

Зас за описом Доклі можеме прикликати декотры подіі з часу воєнной мобілі-
зациі. Адже, в часі першой мобілізациі до Бортного пришол шандар Грицак і разом 
з війтом Грицом Феленчаком ходили по хыжах, де мешкали резервісты і рекруты. 
Казали они родичам або женам, жебы дали знати хлопам косячым на верхах, най 
шмарят роботу і рыхтуют ся на войну. Мали ся они зобрати до пятой годины по 
полудни на нижнім кінци села при корчмі Михала Собина. Хлопы такой шмарили 
кошыня а бабы і дівкы грабліня і зышли домю. На селі чути было плач. Шандар 
понаглял хлопів, жебы скоро ішли, але ани не знали як ся позберати, ани жены 
і дівкы не знали, што ім давати. Помалы зачали ся хлопы сходити при Собиновій 
корчмі, а родины ішли з нима плачучы і нарікаючы. Не хотіли іх пустити. Як уж 
хлопы сіли на фуры, родины за нима ішли і вшыткы плакали. Возы покотили ся за 
село і было чути: „Будте Здравы”21. В церкви гварены были суплікациі, при котрых 
было дуже плачу, аж і  сам отец Калужняцкій плакал, коли повідал: „От наглия 
і несподівания смерти сохрани нас, Господи.”

В першій мобілізациі пішло з Борнтого 45 хлопів22. Резервістів послано до іх 
полків і неодолга на фронт. Од них долго не было нич чути, а як уж зачали писати, 
то барз мало, лем тото же жыют. Рекруты пішли на школіня до міста Jägerndorf 
(днеска: Krnov на Шлеску при польскій граници). Одтамале писали домю. По шко-
ліню послано іх на фронт23.

Полякы в Галициі ішли з охотом до войска przybrani w kwiaty z obrazami Matki 
Boskiej, маючы Росию за свойого найвекшого ворога. Для Поляків австрийска армія 
то была nasza armia24. Для Лемків справа не была така проста. В тым часі більшіст 
Лемків, в тым Бортнян, мала Росиян за приятелів25. Война поставила іх в тяжкій 
ситуациі, бо треба было выберати медже своіма переконанями а  лояльністю до 
державы, в котрій ся мешкало. До того вшыткого каждий хтіл вернути домю, до 
родины. Не мож ґенералізувати як ся в такій ситуациі заховували лемківскы воякы.

З Бортного што найменше 120 хлопів змобілізувано до вoйска, а спосеред них 
не менше як девятнадцетьох згынуло на фронті, а трьох нашло ся в неволи. Єден 
вмер в шпытали в Оломоуци, а інчий в Тарнові. Знаме, же шестьох Бортнян до села 
не вернуло, але лем о єдным з них знаме, же войну пережыл. З доданого списку 

19 Константий Дутканич (вр. 1872) і Павло Горбаль (вр. 1877?) не хтіли іти на войну і ховали ся перед 
побором на Высокым Маґуричу, де выкопали собі яму (інформациі од Мариі Горбаль).
20 M. Cornwall, Morale and Patriotism in the Autro-Hungarian Army, 1914–1918, в: J. Horne, ред., State, 
Society, And Mobilization In Europe During The First World War, Cambridge-New York 1997, с. 175.
21 А. Докля, Коротка Описъ…, с. 93-95.
22 Там же, с. 96.
23 А. Докля, Коротка Описъ…, с. 97
24 J. D. Tomasik, Krótka historia szlaku bojowego 20. pułku piechoty, http://www.gmgorlice1915.cba.
pl/20pulk.php
25 І. Дикий, Життя лемків с. Бодаки на прикладі нашої родини, http://pidzamochok.at.ua/publ/istorija/
ljudski_doli/zhittja_lemkiv_s_bodaky/45–1-0–9 споминал: „Тут слід відмітити, що лемки з Польщі не 
дуже хотіли воювати проти Росії”. 
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видно, же Бортняне переважні воювали в рядах реченых двох полків, але гідна іх 
част была тіж в інчых одділах. Перед войном служыло ся в найблизшым полку, але 
в часі войны, як уж ся войска порозізджали на фронт, приділяно вояків до одділів, 
котры в тым часі стояли найблизше.

Три баталийоны Infantrieregiment nr. 20 воювали на східнім фронті в Галициі 
в  складі 24. Infanteriebrigade 12. Infanteriedivision 1. Armee, четвертий баталийон 
в  складі 11. Gebirgsbrigade 5. Armee в  Босні і  Герцеґовині проти Сербіі. Подібні 
c.k. Landwehr-Infanterieregiment Nr. 32 воювал в Галициі проти Росиянам в складі 
91. Landwehr Infanteriebrigade 46. Landwehr Infanteriedivision 1. Armee26. На початку 
войны дуже Бортнян брало участ в борбах під Івангородом / Dęblin і Любліном, 
котры мали місце од 14 вересня до 3 листопада 1914 рока. Там іх найбільше згынуло, 
а част попала в росийску неволю27. 

Антоньо Богачык мал передвоєнне войскове школіня і был призначений до ка-
валериі, але подібно барз не любил при конях робити і просил свого няня, учытеля, 
жебы написал в його імени лист до міністерства во Відни, жебы його перенесли до 
піхоты. І так ся стало. Антоньо мал якісу освіту і такой подібно зроблено з нього 
в піхоті писаря. Тото єднак не оборонило го перед фронтовом борбом, в котрій был 
ранений. Інчий Богачыків сын, Юлько, тіж мал передвоєнне войскове прешколіня, 
як ся здає, в телеґрафічным баталийоні.

Часто трафляло ся так, же сынове або братя тых, котрых послано до Талергофу, 
в тым Бортнян, не смотрячы на підозріня о проросийскы симпатиі, мобілізуваны 
были до войска. Як знаме, вытігано тіж вязнів з  Талергофу і  посылано до арміі. 
З Бортнян пішло такой пару хлопів з лагру на фронт боронити державу. Смотрено 
ся на них криво і підозрівано іх о здраду, подібні як то было з Сербами. Щестливі 
для Руснаків, од яри 1915 рока найгіршу репутацию мали ческы воякы, по тым як 
іх цілий Infanterieregiment Nr. 28 перешол на росийску страну28.

Што найменше девятьох Бортнян29 попало до італиянской неволі, а двадцет 
осмох до росийской. Австро-Угры потерпіли барз великы страты во взятых до не-
волі. Єдна третя вшыткых змобілізуваных австро-угорскых вояків (2.77 милийона) 

26 Лем в першым році войны 32 полк Ландверы воювал під тыма місцевостями: Kraśnik, 23–25.08.1914. 
2. Lublin, 26.08–9.09.1914. 4. Sandomierz, 5–6.10.1914. 5. Dęblin, 22–26.10.1914. 6. Kraków, 16–30.11.1914. 
Limanowa–Łapanów, 15–18.12.1914. 8. Ріка Nidа, 20–31.12.1914. 9. Gorlice, 2–8.05.1915. Opatów, 15–22.05.1915. 
Przemyśl, 24.05–4.06.1915. 12. Sandomierz, 23.06.1915. 13. Tarłowo, 29.06–2.07.1915. 14. Львів, 3–8.07.1915. 
15. Chełm, 15.07–1.08.1915. 16. Сокаль, 15–18.07.1915. 17. Ріка Bug, 19.07–4.08.1915. 18. На Ковель, 
19–26.08.1915. 19. Волынь, 26.08–16.09.1915.
27 А. Докля, Коротка Описъ…, с. 97.
28 M. Cornwall, Morale and Patriotism in the Autro-Hungarian Army, 1914–1918, в: J. Horne, ред., State, 
Society, And Mobilization In Europe During The First World War, Cambridge–New York 1997, с. 175-176. 
Масовы переходы были єднак рідкістю. Алон Rachamimow (POWs and the Great War: Captivity on the 
Eastern Front, Oxford–New York, 2002) доводит, што векшіст австрийскых вояків попала в неволю в часі 
великых росийскых мілітарных операций. Єден автор писал, же неомало каждий одділ мал свій 

„чорний ден”, але як ся такій ден трафил Німцям або Мадярам, то писано, же было то „прикре неще-
стя”, а як ся тото трафило славяньскому одділови, то было то „ганебне неповоджыня”. Пише о тым: 
Gunther E. Rothenberg, The Army of Francis Joseph, West Lafayette, Ind. 1976, с. 184.
29 Константий Дутканич і Іван Ґрацонь были приділены до працы на італияньскых ґаздівках, де 
были добрі трактуваны (інфомация од Мариі Горбаль, дівкы Дутканича).



72

Дискурс  •  Dyskurs

нашла ся в неволи, з того понад два милийоны на росийскым фронті30, де воювала 
більшіст Бортнян. В  росийскій неволи жытя было тяжкє а  гіґєнічны обставины 
планны. Холера і тыф зявили ся в деякых лаграх. Смертельніст австро-мадярскых 
вояків в росийскій неволи сігала 17.6%31. Взяты до неволі воякы мешкали в пере-
полненых бараках і часто не мали ся в што одіти. Воякы, котры пішли на фронт 
в літнім облечыню, такой в ним ходили в неволи в зимі. На початку 1915 рока 60% 
будучых в неволи не мало ниякых загорток а 20% не мало черевиків32.

Односили ся єднак Росияне ліпше до славяньскых пленных і тримали іх в ла-
грах переважні в європскій части імпериі (не дальше на схід, як хоц бы в Омску). 
Деликатні і  без ентузиязму росийскє командуваня підходило до можливости 
формуваня і борбы славяньскых одділів по росийскій страні33. Натоміст царскы 
власти виділи велику ролю, яку пленны можут одограти в росийскій господарці. 
Працували они на ґаздівках, в майнах, при будові каналів і желізных доріг.

Не мож ґенералізувати як взяты до неволі пережыли войну в Росиі, бо каждий 
мал інче досвідчыня. Знаме, же дуже (не лем Руснаків) захопило ся крайом і його 
богацтвом34. Декотры оженили ся в Росиі і або лишыли ся там, або привезли ро-
сийску жену домю. Для інчых час переведений в неволи был єдном великом тра-
ґедийом, а дуже з них пізнійше хворіло на хвороту „колячых дротів”.

Большевикы зачали звільняти взятых до неволі в літі 1918 рока35, але декотрым 
заняло пару років вертаня домів. По занятю Украіны в 1918 році австрийскій штаб 
дал дозволіня біженцям іхати домів, але не одраз дал такє дозволіня пленным во-
якам. „Воєнно-пленны іщы оставали на даякiй час, они мали іхати під войсковом 
комендом і зголосити ся в своім полку в Австриі, а потім были пущены домів”36. 
Австрийска войскова влада кликала до асентерунку біженців, як лем они вернули 
ся домів. Кликано так молодых хлопців, як і старшых ґаздів, бо война не была іщы 
скінчена. З Бортного кликано іх до Санча, де пішли: 1. Іван Борошович, с. Стефана, 
2. Петро Горбаль, с. Космы. 3. Андрий Докля, с. Арсения, 4. Іван Кузяк, сын Василя, 
5. Фецко Кузяк, с. Василя, 6. Фецко Мадзік, с. Семана, 7. Андрий Перун, с. Данька, 
8. Михал Феленчак, с. Астафия, 9. Миколай Хвалик, с. Фецка, 10. Осиф Цап, с. Фецка.

Достали они місяц урляпу а по його закінчыню ішли до полків: 20, 30, 32, де 
традыцийні подавано рекрута з того терену.37

30 A. Rachamimow, пр. цит., с. 31. Для порівнаня німецка армія стратила лем 167 000 взятых до не-
волі на східнім фронті.
31 A. Rachamimow, Arbiters of Allegiance: Austro-Hungarian Censors During World War I, в: P. M. Judson, 
M. L. Rozenblit, ред., Constructing Nationalities in East Central Europe, New York 2005, с. 167.
32 A. Rachamimow, ’Female Generals’ and ‘Siberian Angels’: Aristocratic Nurses and Austro-Hungarian POW 
Relief, в: N. M. Wingfield, M. Bucur, ред., Gender and War in Twentieth-Century Eastern Europe, Bloomington 
2006, с. 24-25.
33 A. Rachamimow, POWs and the Great War…, c. 116.
34 Одголосы того видно было в пізнійшых переселінях або пробах переселінь. Посмотр ся на: 
Б. Горбаль, Ідеме до своіх, ідеме до ліпшого. Переселiня 1940 рока, „Лемківскій Річник 2010”, Крени-
ця-Ліґниця 2010, с. 118-142.
35 A. Roshwald, Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, Russia, and the Middle East, 
1914–1923, London-New York 2001, с. 77.
36 А. Докля, Коротка Описъ…, с. 123. 
37 А. Докля, Коротка Описъ…, с. 126



73

Богдан Горбаль: Лемкы в службі цисарьови (на примірі Бортнян)

Тоты, што вернули з войны каліками, доставали подібно добры пенсиі, аж до 
1939 рокa. Такым каліком был Іван Дутканич, котрий подібно як раз зато, же был 
інвалідом, достал дозволіня на ведіня пожыдівской крамниці з цигаретами і дуга-
ном. Воєнны пережытя і раны трапили не єдного і были тіж причыном нещестя38. 

В 1916 році звільнено з войска Павла Воробля, але коли пришол домів, никого 
ту не нашол, бо жена з дітми втекла до Росиі. Так сам ґаздувал з помічю сусідів, 
аж діждал ся повороту родины по близко пятьох роках39.

Декотры пропали на фронті так, же родина николи не достала офіцийного 
посвідчыня о  смерти. Зато пізнійше треба было ся того добивати в  суді. Так на 
примір Округовий Суд в Яслі оголосил 10 лютого 1931 рока, же хто зна о доли Се-
мана Хомковича (вр. 6 XII 1896), сына Гната і Анны зо Станчаків, вояка 80 полку 
піхоты, повинен до трьох місяци повісти о тым судови. Родина твердила, же він 
пропал на фронті в 1918 році40 (фактычні згынул перед 31 V 1917)41. Митро Мадзік, 
згідні з тым што бесідувала родина, згынул на фронті в 1914 році, але родина аж 
в  1938 році мала заложену справу в  суді в  Яслі, жебы признати його мертвым42.

Табеля: Бортняне в одділах Цисарско-Королівской Арміі (список неполний)

1. Блащак Гаврил (1887–1940?), 
сын Івана і Пеляґиі Студент

Reserve-Korporal/капраль резервы 
в: k.u.k. Іnfarterieregiment Nr. 20, 5. 
Komp., попал в росийскій плен 
перед 27 i 1916 і был 
перетримуваний в Омску 
(Verlustliste, ч. 366: 27 i 1916, c. 10). 
Вернул до Бортного, ту вмер.

2. Бодак Антоньо (28 i 1865– ), 
сын Прокопа і Пеляґиі Ільчак, 
муж Улькы

Пленний в Італиі [невказаний 
в списках], не вернул до Бортного.

3. Бодак Іван (12 IV 1894–1917), 
сын Якыма і Анны Лизак

Infanterist/шереґовий в: k.u.k. 
Іnfarterieregiment Nr. 20, 17 Komp., 
згынул на талиянскым фронті 
медже 25 VIII 1917 a 2 IX 1917 
(Verlustliste, ч. 621: 27 X 1917, c. 9). 

4. Бодак Константин 
(1886–6 IX 1918), муж Матроны

Schütze/канонєр в: k. k. Schwere 
Regiment Nr. 18, пленний в Росиі, 
там вмер (Verlustliste, ч. 705: 19 XII 
1918, c. 10).

38 В 1933 році Миколай Журав, котрий был на фронті ранений в голову і подібно од того помішаний 
на розумі, побил Лешка Ґбура так, же тот вмер. Журав достал лем два рокы вязниці, але подібно навет 
і так долго не сідил. А. Докля, Убийство Лешка Ґбура Миколайом Журавом в селі Бортне повіту Гор-
лицкого 1933 р., рукопис. 
39 Iwan Szkurat i Mychał Worobel [інтервю взял Юрій Стариньскій], „Bortne”, машынопис, с. 23. 
40 Uznanie za zmarłego, „Gazeta Lwowska”, 1931, ч. 121(54), с. 7.
41 Verlustliste, 1917, ч. 583 (31 V), c. 15.
42 Uznanie za zmarłego, „Gazeta Lwowska”, 1938, ч. 128(40), с. 4.
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5. Бодак Теодор (1886– ) Infanterist/шереґовий в: k.u.k. 
Іnfarterieregiment Nr. 55? Попал 
в плен 27 xi 1914, перетримуваний 
в Курґані, тобольской области 
(Kriegsgefangene ч. 3, Buchstabe A-D, 
Wien 1917, c. 101), дальша доля 
незнана.

6. Борошович Дмитро (1 X 1896– ), 
сын Якова і Анны Ґрацонь

Infanterist/шереґовий в: k.u.k. 
Іnfarterieregiment Nr. 20, 10 Komp., 
ранений перед 25 X 1915 (Verlustliste, 
ч. 300: 25 X 1915, c. 9) [інформация 
непевна], дальша доля незнана.

7. Борошович Гнат (25 iV 1896– ), 
сын Павла і Анастазиі Бодак

Доля незнана.

8. Богачык Антоньо Gefreiter/старший шереґовий в: 
k. k. Landwehrinfanterieregiment 
Nr. 32, 9. Komp., ранений перед 
30 XI 1914 (Verlustliste, ч. 70: 30 XI 
1914, c. 7), вернул до Бортного.

9. Богачык Тит (11 IV 1887– ), 
учытель

З Талергофу змобілізуваний на 
росийскій фронт, вернул до 
Бортного.

10. Богачык Корнель Вернул до Бортного.

11. Богачык Юлько (1888– ) Reserve-Korporal/капраль резервы 
в: k.u.k. Іnfarterieregiment Nr. 57, 
Telegraphenbatallion; ранений, 
попал в росийскій плен перед 
17 X 1916 (Verlustliste, ч. 478: 
17 X 1916, c. 7), подібно был 
перетримуваний в Бесарабіі, не 
вернул до села.

12. Brossrdann Hermann 
(1895-12 x 1915)

Infanterist/шереґовий в: k.u.k. 
Іnfarterieregiment Nr. 20, 1 Komp., 
згынул перед 14 XII 1915 (Verlustliste, 
ч. 335: 14 XII 1915, c. 10).

13. Воробель Павло 
(9 VII 1881–24 ii 1948), сын 
Митра і Анны Дутканич

Звільнений з войска в 1916 р., 
в 1947 р. вязнений в Явожні, вмер 
на выселіню в селі Lisiec.

14. Глива Гриц (24 III 1891– ), 
сын Осифа і Ксені Феленчак

Згынул на фронті [невказаний 
в списках].

15. Глива Осиф (6 I 1885– ), 
сын Івана і Юлиянii Дзямбы

Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], вернул до села, в 1945 р. 
выіхал на Украіну, там вмер.
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16. Гнатович Іван, з Ростокы 
(26 III 1896– або 24 IX 1888– )

Згынул на фронті [невказаний 
в списках].

17. Гнатович Іван (1891–1930), 
отец Володимира

Вернул з фронту, выіхал до 
Америкы, де вмер в Perth 
Amboy, N.J.

18. Гнатович Штефан 
(22 XI 1892–7 III 1915), сын 
Семана і Анастазиі Феленчак

Infanterist/шереґовий в: k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 31. 
Хворіл на туберкульозу, вмер 
в польовым шпытали/ResSpit. 
Nr. 2/10, похоронений на цминтарі 
в місті Kazimierza Wielka, гріб 
ч. нр. 80 (Nachrichten über 
Verwundete und Kranke, ч. 414: 8 VI 
1915, c. 25).

19. Годьо Єремія (11 V 1891–191-), 
сын Мариі

Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], вмер на Сибіри.

20. Годьо Іван (10 VI 1896– ), 
сын Данька з Годівкы 
і Мариі Філяк з Баниці

Згынул на талиянскым фронті 
[невказаний в списках].

21. Годьо Прокоп (17 VII 1891– ), 
сын Осифа і Насткы Гончак 
з Потока

Infanterist/шереґовий в: k.u.k. 
Іnfarterieregiment Nr. 20, 12 Komp., 
ранений перед 14 i 1915 (Verlustliste, 
ч. 102: 14 i 1915, c. 15), пізнійше 
згынул на фронті [невказаний 
в списках].

22. Годьо Порфій Згынул на фронті [невказаний 
в списках].

23. Годьо Фецко, муж Насткы 
з Потока

Згынул на фронті [невказаний 
в списках].

24. Горбаль Василь (7 V 1892– ), 
сын Павла і Меланиі Горбаль

Служыл в: k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 1, 
6. Komp., достал ся до росийского 
плену перед 30 VI 1915 (Verlustliste, 
ч. 202: 30 VI 1915, 1915, c. 19) одкале 
або втюк, або был вымінений за 
росийскых пленных. Пізнійше 
Landsturminfanterist в: k.u.k. 
Іnfarterieregiment Nr. 1, 3. Ersatz 
Komp., зас достал ся до росийского 
плену перед 22 i 1916 (Verlustliste, 
ч. 363: 22 i 1916, c. 19). Працувал на 
фармі в селі Вишківці/Вышковцы 
(Немирівскій район, Винницкой 
области), там вмер. 
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25. Горбаль Дмитро, сын Теклі 
спід Кадоба

Infanterist/шереґовий в: k.u.k. 
Іnfarterieregiment Nr. 10, 7 Komp., 
ранений перед 15 VII 1915 
(Verlustliste, ч. 202: 15 VIi 1915, c. 21) 
[інформация непевна], дальша 
доля незнана.

26. Горбаль Гаврил 
(7 III 1873–1917/1918), 
сын Филипа і Мариі Сенчас 
зо Святковой, муж Теклі 
спід Кадоба

Landsturminfanterist/шереґовий 
служыл в: k.u.k. Іnfarterieregiment 
Nr. 20, 4. Komp., ранений перед 
19 ii 1917 (Verlustliste, ч. 526: 19 ii 
1917, c. 22), пізнійше згынул на 
фронті [невказаний в списках].

27. Горбаль Іван 
(19 II 1894–14 II 1964), 
сын Василя і Євы Ковальчык

Infanterist/шереґовий в: k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 15, 
4. Komp., ранений перед 16 IX 1915 
(Verlustliste, ч. 267: 16 iX 1915, c. 28, 
записаний як Morbal), вернул до 
села, в 1947 р. выселений, вмер 
в селі Lisiec.

28. Горбаль Іван (8 IX 1866–1929), 
сын Лешка і Феврониі Гнатович

Змобілізуваний в Талергофі, 
вернул до Бортного.

29. Горбаль Миколай 
(14 XII 1897–1971), сын Теодора 
і Татяны Горбаль

Вернул до Бортного.

30. Горбаль Семан Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], вернул до села, в 1947 р. 
выселений, вмер в ґданьскым воєв.

31. Горбаль Тимко (17 x 1890– ), 
сын Семана і Мариі Гончак

Вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер.

32. Гончак Іван Вернул до села і ту вмер.

33. Гончак Іван Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], дальша доля незнана.

34. Ґрацонь Іван (17 I 1895– ), 
сын Василия і Анны Хвалик

Пленний в Італиі [невказаний 
в списках], вернул до села, в 1945 р. 
выіхал на Украіну, вернул до 
Польщы, выіхал до Канады.

35. Ґрацонь Іван (4 X 1874– ), 
сын Михала і Кристины 
Підберезняк

Infanterist/шереґовий в k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 32, 
12. Komp., ранений перед 28 XII 
1915 (Verlustliste, ч. 344: 28 XII 1915, 
c. 15), дальша доля незнана.

36. Ґбур Михал Доля незнана.
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37. Ґбур Лешко (26 III 1890– ), 
сын Антония і Пеляґиі Ґрацонь

Доля незнана.

38. Ґбур Фецко (4 XI 1893– ), 
сын Антония і Пеляґиі Ґрацонь

Доля незнана.

39. Dawiec Laurenz (1876– ) Infanterist/шереґовий в: k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 32, 
8. Komp., ранений перед 11 II 1916 
(Verlustliste, ч. 375: 11 II 1916, c. 11), 
дальша доля незнана.

40. Дзямба Кундрат (3 VI 1888– ), 
сын Фецка і Мариі Годьо

Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], вернул до села, в 1945 р. 
выіхал на Украіну (мешкал во 
Львові), там вмер.

41. Дзямба Миколай (6 X 1892– 
3 VII 1915), сын Фецка 
і Мариі Годьо

Infanterist/шереґовий в: k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 32, 
4. Komp., вмер в польовым 
шпытали/ResSpit. Nr. 2 в місті 
Tarnów, похоронений на католи- 
цкым цминтарі, гріб ч. нр. 60 
(Nachrichten über Verwundete und 
Kranke, ч. 445: 10 VIII 1915, c. 11, 
записаний як Dziomba).

42. Дзямба Штефан (9 i 1895–1986), 
сын Фецка і Мариі Годьо

Infanterist/шереґовий в: k.u.k. 
Іnfarterieregiment Nr. 20, 8. Komp., 
початком войны хворіл, лічыл ся 
в: Spital Arbeiterhehn in Jägerndort 
(Verlustliste, ч. 104: 27 XI 1914, c. 14). 
Пізнійше пленний в Італиі, вернул 
до села, в 1947 р. выселений на 
захід (село Lisiec), в 1956 р. вернул 
до Бортного, де вмер.

43. Дзямба Фецко (1876– ) Infanterist/шереґовий в: k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 32, 
8. Komp., ранений перед 18 V 1916 
(Verlustliste, ч. 422: 18 V 1916, c. 12), 
вернул до села і ту вмер.

44. Докля Павло (26 I 1867– ), сын 
Івана і Анны Стеранкы

Вернул до села і ту вмер.

45. Докля Лешко (13 III 1898– ), сын 
Павла і Євы Стеранкы

Вернул до села і ту вмер.

46. Дутканич Іван (11 VIII 1896– ), 
сын Осифа і Мариі Ґбур

Infanterist/шереґовий в: k.u.k. 
Іnfarterieregiment Nr. 20, 15. Komp., 
ранений перед 20 XII 1917 
(Verlustliste, ч. 637: 20 XII 1917, c. 16), 
стратил ногу, вернул до села, 
выіхал в 1945 р. на Украіну.
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47. Дутканич Константин 
(2 VI 1872–1939), сын Івана 
і Софіі Paulik

Пленний в Італиі [невказаний 
в списках], вернул до Бортного і ту 
вмер.

48. Дутканич Кузьма, 
сын Штефана

Згынул на фронті [невказаний 
в списках].

49. Дутканич Лешко (8 iV 1896– ), 
сын Івана і Теодозиі Хвалик

Пленний [невказаний в списках], 
вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Укріну, там вмер.

50. Дутканич Осиф Доля незнана.

51. Дутканич Теодор (27 V 1894– ), 
сын Івана і Теодоры Хвалик

Пленний в Росиі (Украіна), вернул 
до Бортного, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер перед 1970 р.

52. Журав Лешко (29 iii 1895– ), 
сын Семана і Анны Лазовской

Не вернул до села, мешкал 
в Австриі.

53. Журав Миколай (13 XII 1891– ), 
сын Фецка і Анастазиі 
Лазовской зо Сьвіржовы

Infanterist/шереґовий в: k.u.k. 
Іnfarterieregiment Nr. 20, 6. Komp., 
пострілений в око перед 26 iV 1915, 
лічыл ся вo Відни в: Vereins-
Rekonvaleszenz-Heim, I, 
Künstlerhaus; 16 VII 1915 далe 
подавано, же был ранений 
(Nachrichten über Verwundete und 
Kranke, ч. 388: 26 IV 1915, c. 50; 
Verlustliste, ч. 212: 16 VII 1915, c. 48, 
записаний як Zurroff, Znroff), 
вернул до Бортного, в 1945 р. 
выіхал на Украіну.

54. Журав Петро (9 VII 1881– ), 
сын Івана і Пеляґиі Кузяк

Вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер.

55. Журав Тимко (1887– ), сын 
Фецка 

Ersatzreservist в: k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 32, 
11. Komp., Попал в плен перед 
4 VIII 1915, перетримуваний в Том- 
ску (Verlustliste, ч. 228: 4 VIII 1915, 
c. 50), там вмер (в Бортным 
думано, же згынул на фронті).

56. Zygler Herszko (Жыд), сын 
Абрагама

Згынул на фронті [невказаний 
в списках].

57. Zygler Mortko (Жыд) Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], дальша доля незнана.

58. Качмар Михал Вернул до села і ту вмер.
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59. Квочка Семан (13 II 1889– ), 
сын Кипряна і Теодозиі Мадзік

Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], вернул до Бортного, ту 
вмер.

60. Кєц Лешко Доля незнана.

61. Ківко Василь (1877?– ) Вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер.

62. Ківко Фецко Доля незнана.

63. Кобаса Штефан Доля незнана.

64. Кобан Василь Доля незнана.

65. Козак Іван (6 iii 1894– ), 
сын Андрия і Олены Козак

Вернул до села, ту вмер.

66. Козак Фецко (22 ii 1892– ), 
сын Андрия і Олены Дутканич

Вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер.

67. Копча Кундрат Пленний в Росиі [невказаний 
в списках].

68. Копча Митро (5 VIII 1896– ), 
сын Михала і Анны Костик

Landsturminfanterist/шереґовий в: 
k.u.k. Infanterieregiment Nr. 20, 6. 
Komp., ранений перед 5 VII 1917 
(Verlustliste, ч. 595: 5 VII 1917, c. 21), 
в 1947 р. выселений.

69. Копча Павло (1887– ), 
сын Михала і Анны Костик

Служыл в: k.u.k. Іnfarterieregiment 
Nr. 77? Попал в росийскій плен 
2 iii 1915, перетримуваний 
в Ашхабаді, Туркменістан 
(Kriegsgefangene no. 5: 18 III 1917, 
c. 124), вернул до села, выселений 
в 1947 р. (Kwidzyn), вмер перед 
1970 р.

70. Кузяк Афтан, муж Єфроскы Згынул на фронті [невказаний 
в списках].

71. Кузяк Афтан (17 VII 1895– ), 
сын Осифа і Анастазиі Костик

Вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер.

72. Кузяк Гаврил (4 IV 1890-? X 1914), 
сын Семана і Кристины Нецьо

Feldwebel/сержант в: k.u.k. 
Іnfarterieregiment Nr. 20, 13. Komp., 
згынул на сербскым фронті 
(Verlustliste, ч. 22: 21 V 1915, c. 22).

73. Кузяк Гриц (22 i 1875– ), 
сын Івана і Мариі Годьо

Пленний в Росиі (Украіна) 
[невказаний в списках], вернул до 
Бортного, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер перед 1970 р.
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74. Кузяк Гнат (1889– ) Infanterist/шереґовий в: k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 15, 
ранений перед 22 X 1915 (Verlustliste, 
ч. 298: 22 X 1915, c. 28), пізнійше 
Landsturminfanterist/шереґовий в: 
k. k. Landwehrinfanterieregiment 
Nr. 16, 20. Komp., зас ранений 
перед 4 XII 1916 (Verlustliste, ч. 497: 
4 XII 1916, c. 33), вернул до села, 
в 1945 р. выіхал на Украіну, 
там вмер.

75. Кузяк Митро (21 xi 1894– ), 
сын Івана і Мариі Хомкович

Вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер.

76. Кузяк Митро, сын Семана Не вернул до Бортного.

77. Кузяк Іван (1880– ) Landsturminfanterist/шереґовий 
в: k. k. Landwehrinfanterieregiment 
Nr. 18, 4. Ersatzkompanie, пленний 
в Росиі перед 30 ix 1916, 
перетримуваний в місті 
Переславль-Залесскій, 
Владімірской области (Verlustliste, 
ч. 471: 30 ix 1916, c. 34), дальша доля 
незнана.

78. Кузяк Петро Пленний в Італиі [невказаний 
в списках], дальша доля незнана.

79. Кузяк Штефан 
(4 VIII 1892–[31 V 1995?]), 
сын Матвія і Олены Кузяк

Schütze/канонєр в: k. k. Schwere 
Regiment Nr. 20, 8. Komp., ранений 
перед 5 x 1917 (Verlustliste, ч. 613: 
5 X 1917, c. 27), [вернул до села, 
в 1921 р. выіхал до Америкы, вмер 
в Shelton, Conn?]

80. Мадзік Александер 
(10 VI 1885– ), сын Ігнатия 
і Анастазиі Шкурат

Gefreiter Titular Korporal в: k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 32, 
9 Komp., достал ся до росийского 
плену перед 6 V 1915, 
перетримуваний в Томску 
(Verlustliste, ч. 173: 6 V 1915, c. 24), 
вернул, в 1945 р. выіхал на Украіну, 
там вмер.

81. Мадзік Дмитро (5 x 1892–1914), 
сын Семана і Теклі Цап

Infanterist/шереґовий в: k.u.k. 
Infanterieregiment Nr. 20, 1. Komp. 
Згынул на фронті в 1914 р. 
(Verlustliste, ч. 102: 14 I 1915, c. 23).
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82. Мадзік Іван 
(10 xii 1893–2 XI 1972), 
сын Данька і Анны Дутканич

Landsturminfanterist в: k.u.k. 
Infanterieregiment Nr. 20, 1. Komp. 
пленний в Росиі перед 19 II 1917 
(Verlustliste, ч. 526: 19 II 1917, c. 33), 
вернул до села, в 1947 р. выселений, 
вмер в селі Lisiec.

83. Madzik Icko (Жыд) Доля незнана.

84. Мадзік Фецко (10 ii 1888– ), 
сын Ігантия і … Шкурат

Reserve-Infanterist Titular Gefreiter 
в: k.u.k. Infanterieregiment Nr. 20, 
3. Komp., достал ся до росийского 
плену перед 1 II 1916, 
перетримуваний в Омску 
(Verlustliste, ч. 368: 1 II 1916, c. 28), 
вернул до Бортного, в 1945 р. 
выіхал на Украіну, там вмер перед 
1970 р.

85. Мадзік Фецко, 
сын Анны Шпак

Пленний в Росиі (Украіна), там 
вмер [невказаний в списках].

86. Налисник Іван, муж Тевдоскы Згынул на фронті [невказаний 
в списках].

87. Нецьо Семан (9 V 1895– ), 
сын Лукы і Теклі Доклі

Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], вернул до села, в 1947 р. 
выселений до вой. ґданьского, там 
вмер.

88. Нецьо Тома (11 X 1888–1953), 
сын Івана і Катрены Собин.

Змобілізуваний в Талергофі, 
пленний в Росиі [невказаний 
в списках], вернул до села, в 1947 р. 
выселений до вой. ольштыньского, 
там вмер.

89. Ожынскій Осиф 
(4 I 1883–4 XII 1957), 
сын Миколая і Анны Поливка

Тяжко ранений перележал два дни 
медже забитыма вояками аж 
забрали його Росияне (Письмо из 
старого краю, „Правда” 1919, ч. 19 
(6), 30 I, с. 3, Philadelphia, Pa., 
вернул до села, в 1947 р. выселений, 
вмер в селі Lisiec. 

90. Ожынскій Іван (31 iii 1898– ), 
сын Миколая і Анны Поливка

Вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Укрaіну, там вмер. 

91. Пашко Осиф Пленний в Італиі [невказаний 
в списках], вернул до села і ту 
вмер.
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92. Пелеш Гіляр (19 II 1894– ), 
сын Петра і Євы Собин

Вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер.

93. Перун Данько Змобілізуваний в Талергофі, 
вернул до села і ту вмер.

94. Подберезняк Андрий 
(12 xii 1895– ), сын Миколая 
і Агафиі Феленчак

Вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер.

95. Подберезняк Антоньо Пленний в Росиі, там вмер 
[невказаний в списках].

96. Подберезняк Василь, 
(22 iV 1894–1948), 
сын Михала і Мариі Хомкович

Змобілізуваний в Талергофі, 
воювал на італияньскым фронті, 
вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер.

97. Подберезняк Гриц (22 Vi 1898– ), 
сын Михала і Мариі Хомкович

Вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер.

98. Подберезняк Іван (2 XI 1893– ), 
сын Миколая і Афиі Феленчак

Згынул на фронті [невказаний 
в списках].

99. Подберезняк Кузьма Доля незнана.

100. Собин Андрий (27 V 1891– ), 
сын Осифа і Пеляґиі Феленчак

Gefreiter/старший шереґовий 
в: Sappeurbataillon Nr. 10, 1. Komp., 
попал в плен перед 30 V 1917, 
перетримуваний в Спасску, 
казаньской области (Verlustliste, 
ч. 582: 30 V 1917, c. 51), не вернул до 
села.

101. Собин Димитрий 
(4 XI 1875–1946), сын Петра 
і Меляниі Пелеш

Од січня 1904 был поручником 
резервы приписаным до k. k. 
Landwehrіnfanterieregiment Nr. 34. 
Арештуваний і пізнійше посланий 
до войска з Талергофу, 
здеґрадуваний. Gefreiter/старший 
шереґовий в: k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 4, 
4. Komp., ранений перед 22 iii 1917 
(Verlustliste, ч. 540: 22 iii 1917, c. 48), 
войну закінчыл в ранзі майора.

102. Старанкович Василь 
(8 VIII 1894– ), сын Гаврила 
і Мариі Бодак

Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], вернул до села, в 1945 р. 
выіхал на Украіну, там вмер.

103. Стеранка Іван Пленний в Італиі [невказаний 
в списках], вернул до села і ту 
вмер.
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104. Тыханич Василь Доля незнана.

105. Туз Лешко (21 iii 1895– ), 
сын Лукы і Пайзы Оріщак

Згынул на фронті [невказаний 
в списках].

106. Феленчак Андрий Вернул до села, ту вмер.

107. Феленчак Кузма Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], дальша доля незнана.

108. Феленчак Іван (4 xii 1892– ), 
сын Фецка і Ганусі Бодак

Вернул до села, в 1945 р. выіхал на 
Украіну, там вмер.

109. Феленчак Митро (23 X 1893– ), 
сын Астафія і Аннусі Гнатович

Тяжко ранений на фронті, вмер 
в місті Olomunec [невказаний 
в списках].

110. Феленчак Петро Змобілізуваний в Талергофі, 
вернул до села і ту вмер.

111. Федак Володимир Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], дальша доля незнана.

112. Хвалик Нестор (8 VII 1895– ), 
сын Тевдоскы з Мочар

Вмер в плені на Украіні 
[невказаний в списках].

113. Хвалик Порфірий (7 III 1891– ), 
сын Тевдоскы Хвалик

Пленний в Росиі [невказаний 
в списках], в 1945 р. выіхал на 
Украіну, вмер по 1970 році.

114. Хомкович, Семан 
(6 xii 1896–1917), 
сын Гната і Анны Станчак

Infanterist/шереґовий в k.u.k. 
Infanterieregiment Nr. 80, 6. Komp., 
згынул перед 31 V 1917 (Verlustliste, 
ч. 583: 31 V 1917, c. 15).

115. Ціркот Василь 
(22 IV 1892–21 I 1967), 
сын Івана і Анны Ціркот

Ersatzreservist в: k.u.k. 
Infanterieregiment Nr. 20, 11. Komp., 
пленний в Росиі, перетримуваний 
в Курґані, тобольской области 
(Verlustliste, ч. 639: 28 XII 1917, c. 10), 
в 1947 р. выселений, вмер в селі 
Zimna Woda.

116. Шкурат Гаврил Infanterist/шереґовий в: k. k. 
Landwehrinfanterieregiment Nr. 36, 
12. Komp., ранений перед 30 XII 
1914 (Verlustliste, ч. 88: 30 XII 1914, 
c. 30), пізнійше пленний в Росиі 
[невказаний в списках], дальша 
доля незнана.

117. Шкурат Іван Пленний в Італиі [невказаний 
в списках], дальша доля незнана.
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118. Шкурат Лешко (23 VII 1895– ), 
сын Максима і Тересы Вархол

Пленний в Італиі [невказаний 
в списках], дальша доля незнана.

119. Шкурат Тимко Звільнений з войска в 1916 р., 
вернул до села і ту вмер.

120. Щурко Гаврил (5 IV 1895– ), 
сын Лукы і Олены Мадзік

Доля незнана.

Перший список зложыл Андрий Докля, а за ним Іван Мадзік. До того додали 
інформациі Андрий Горбаль і  Іван Феленчак. Богдан Горбаль додал інформациі 
з доступных чысел австрийскых офіцийных списків: Nachrichten über Verwundete 
und Kranke ausgegeben am… / Вісти про ранених і недужих видані дня…; Verlustliste 
ausgegeben am… / Листа утрат видана дня; Kriegsgefangene / Воєнні бранцї 
і Ergänzungen und Berichtigungen ausgegeben am… / Доповнення та поправкі видані 
дня. Записка [невказаний в списках] означат, што інформациі поданой през Доклю / 
Мадзіка не дало ся потвердити в офіцийных австрийскых списках, котры, як ся 
здає, не подают вшыткых забитых, раненых або пленных вояків.


