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Тото чісло венуєме 

нашым братім - 

Лемкім / Русинім

в Польщі. 

Літературна рубріка – русиньска поезія Літературна рубріка – русиньска поезія

Іван Русенко 1 (1890 – 1960)

Лемковина
Каменисты пути і потокы рвучы3,
Березовы дебри і лісы дремучы,
Кычеры высокы, поляны зелены,
Пропастны ростокы, зрубы пороснены...
А школы малень, хыжы деревяны,
Діточкы босенькы, люде застараны....

Темно в хыжи, смутно смотрят іконы на стінах, 
Коло пеца бренчат мухы, гуси, куры в сінях...
Кус дерева за стодолом, на купі чатина – 
Біда смотрит через выгляд – ото Лемковина. 

Я родил ся твоїм сыном –доля моя бідна,
Та люблю Тя, Лемковино, моя мати рідна. 
І хоц земля наша бідна, доля незавидна –
Не забудут моі очы тихых гірскых ночи,
Ани сердце не забуде, покля жыти буде. 
Бо ци-м годен позабыти нашу гірску красу,
І смеречкы, і поляны, де ся уці пасут,
І черешні, і яфыры, ягоды, малины?...
Верабоже, не забуду ниґда Лемковины.

Шумят лісы, грают пісні, гей, за давны вікы,
А яличкы ся кланяют смерекам столітнім. 
Хмары плынут понад горы – тихонько як гуси,
Понад горы, понад лісы із Карпатской Руси:
Од Тячова, Ужгорода, през Гуменне, Пряшів,
Плынут ґу нам милы хмаркы з вісточком од нашых. 
Ідут дале ку Щавници, през татряньскы турні,
През Шляхтову, Білу Воду – гет аж ку Остурни. 

А ліс шумит, пісню сьпіват і слухають хмары
О волі, о прошлой славі і о часах старых. ...

1 Іван Русенко – лемківскый поет, малярь, учітель, названый народом – Учітель, ся народив в Красній на Лемковинї. Выхованець Руськой Бурсы в 
Новім Сончу і абсолвент сандецькой ґімназії. Закликаный быв до войска перед Першов світовов войнов і зато го минув Талергоф. По войнї собі 
глядав місто учітеля на Лемковинї, но тогдышнї владны представителї му доволили учіти лем в польскім селї Ятча коло Кросна (1924-1945). В 1945-
ім роцї быв выселеный до СССР. Творив і на Лемковинї і в совєтьскій Українї, є автором патріотічных і поучных віршів, баёк і популарной драмы 
– Вертеп в Карпатах.

2 Лемківскый народный поет, котрый ся народив в лемківскім селї Балутянка, но одышов з родинов на совєтьску Україну, на Донбас в 1944-ім роцї. 
Лемкы ся выдтам уже потім не могли вернути, бо їм на граніцях взяли польскы пасы і вымінили їх за совєтьскы, чім ся стали обчанами СССР. З 
Донбасу ся вернув ку польскым граніцям за пару років. Быв потім пастырём овець, де писав свої стишкы о роднім лемківскім краю.

3 Подля літературной нормы русиньского языка в Словакії: ...потокы рвучі, Березовы дебрї і лїсы дримлячі, ... розтокы ... Дїточкы... на стїнах ... гускы, 
куры в сїнях... за стодолов ... на копі .. смотрить через выгляд/ облак ... Я родив ся ... хоць ... Не забудуть мої очі тихых гoрьскых ночей, ці-м ... де 
ся вівцї пасуть ... і яфоры .., нїґда... Шумлять лїсы, грають піснї, ... ялічкы ся кланяють смерекам столїтнїм... плынуть... понад лїсы із Карпатьской 
Руси... Плынуть ку нам мілы ... з вісточков.... Ідуть дале .. татраньскы турнї... А лїс шумить, пісню співать ... О волї...

Марія Ґірова – Васькова 3

Родне гнїздо
Ці є така рука,
ці є в світї сила,
абы на колїна
Русина зложыла?

Не є, і не буде,
покы лем світ буде,
од правіку Русин
жыв ту, й жыти буде!

Чудуй ся лем, світе,
як ся прославляє,
співанку і слово
світом розсїває. 

Як соловей в лїсї
щебоче, черкоче,
своє родне гнїздо
зніщіти не хоче. 

Хоць дїточкы ёго
порозлїтали ся,
до гнїздочка свого
з ласков вертають ся. 

Не хотять забыти
на своє родненьке:
слово і обычай
сердцю так близонькы. 

На мамину руку, 
няньковы приказы,
на лїс зелененькый,
на прекрасны лазы. 

На хлїбець предобрый,
паску святу, білу,
во Великдень про нас 
дорогу і мілу. 

Тїшме ся, співайме
так, як сердце каже,
своє родне, близке,
притульме к нам ближе. 

Няй сонїчко світить
вшыткым нам єднако,
няй ненавість щезне
за море, далеко. 

3 Авторка, Марія Ґірова походить із села Руське, котре было зліквідоване про водну гать Старина в 
окресї Снина, днесь жыє і творить в Снинї. 

4 Записане літературнов нормов русиньского языка в Словакії.

Михайло Михайлишин 2

Гей, Руснакы!
Гей, Руснакы, братя мої,
час вернути ся в краї свої.
Долы, верьхы – по Бескідах, 
наша земля по країнах.

Русинами ся зовеме, 
вєдно, братя, ся зыйдеме.
Душу, сердце мы оддаме,
же русиньскый край свій 
маме. 

В чуджіх краях нас не треба, 
край нам даный Богом з неба.
Лем ся свого нам тримати 
і на чудже не пристати. 

Од родины до родины,
соєдиньме ся, Русины.
Мы, як народ, як Славяне, 
на свій край мы право маме. 

Гей, Руснакы, в цїлім в світї, 
треба єдно нам хотїти, 
жебы лем русиньска віра
вшыткых нас ізъєднотила. 

Іван Русенко

Вовк і Ягня 4

Право мають лем богаты,
а бідак все виноватый!
Няй там гварить, як хце дахто,
але факт все буде фактом:
што то правда, а не лож – 
легко преконати мож.
Треба байку послухати
о Вовку і о Ягняти. 

***

Стало ся то в нашім краю,
в нашых горах – гев, в Карпатах
(старшы люде памнятають,
аде і я тыж памнятам):
Меж лїсами, на полянї – 
ту, як Угрин і Лабовець – 
старый бача Гриць Заспатый
пас селяньске стадо овець. 
Два псы стада пильновали,
єден велькый, другый малый,
старый бача завсе здримнув,
ай оба псы рады спали...
Горяч была, сонце грїло – 
Ягня воды захотїло
і одышло до потока,
де вода барз  неглубока.
І воды бы ся напило,
предсі воды доста было,
але біда завсе близко – 
одкадыльсь взяв ся Вовчиско!
Треба было ся стеречі,
бо біда по світї ходить – 
і Ягнятко бідне бечіть,
бо ся уж не напє воды. 
Теперь стоїть близко смерти,
бо Вовк схоче го зожерти,
хоць і не мать на то права,
але од чого устава?
Мають люде Свод законів
Мать тыж і Вовк право вовче!

Шкода, реку, обороны,
як Вовк схоче, то затовче.
Вовк зачінать:
„По тых стежках
не шпаціруй, „панє свєнтый˝!
Ту мій ґрунт – од краля Лєшка,
я мам на то документы!
Чом ты ся мі тады крутиш
і воду мі каламутиш?
Знай, што я за таку справу
можу ті зорвати главу!"
На то Ягня застрахане:
„Великоможный Вовку, пане!
Я лем ниже все пю воду,
то мутити єй не годен ..."
А вовк на то:
„Іщі мі ту
будеш до оч циґанити?!
Што я повів, то мать рацій,
таксамо як Ліґа Націй!
Знам тя добрї з вшыткых овець,
ты-сь большевік – вывротовець!
Предсі-сь мі тамтого року
змутив воду в тім потоку!"
„Я ся лем на весну вродив,
влони іщі єм не ходив..."
„То  твій брат!"
„Не мам брата."
„Но та сват."
„Не мам свата..."
„ Не буду я часу тратив,
бо цїлый род ваш проклятый!
Пся кров – стуль пыск
бараня сволоч
і травы мі не толоч!!
Я хочу жерти – маш знати,
і зато єсь уж виноватый!"

Загрыз Вовк Ягнятко мале,
бача і псы спали дале. 
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О двох дївках
Єдна вдова мала по першім мужови пасторкыню Оленку 

і по другім свою дївку Орину. Свою дївку барз любила, но 
пасторкыню барз ганила, гнала до роботы і їсти єй мало да-
вала. 

Од котрогось часу обидві  з дївков зачали на пасторкыню 
велику біду робити і одганяти єй од себе, же ся їм при нїй 
недобрї водить. 

–  Та піду я од вас гет, – повідать пасторкыня. 
Взяла із собов псика, коцурика і когутика і пішла до світа. 
Як собі іде, нараз збачіть молоду яблінь, што была пере-

роснута мохом. Взяла костуру і яблінку од моху очістила. 
–  Даколи буду ті хосенна, –  подяковала яблінка.   
Пішла дале і нашла студню знечіщену болотом. Болото по-

згартала руками і студник вычістила. Кедь скончіла, студник 
їй гварить:

–  Я тобі даколи стану на хосен.
Іде Оленка дале і вошла до стайнї, тай увідїла там коро-

ву, котра стояла по колїна в гною. Взяла вилы і гній спід нёй 
вызгортала, потім наносила соломы і постелила під коровов. 
Наконець корова подяковала і гварить:

–  Придам ся ті даколи. 
Пішла Оленка дале і нашла розбитый пец. Жаль ї было 

розбитого пеца, замісила глину з водов і пец полїпила. 

МАМИН ДЕНЬ
І КОНВАЛІНКЫ

(записав Петро Мурянка)

Андрійко барз любить свою маму. Як 
же не любити, кедь она така добра, міла. 
Нераз, хоць змучена, зроблена, сяде 
коло нёго, притулить го ід собі, звідує ся, 
як было в школї.

–  Завтра День матерей. Што выдумати 
–  роздумує Адндрійко –  жебы тот день 
быв про маму веселый, радостный? Знає, 
што мамку порадує. Краснї попораїть 
в своїй хыжцї, рівненько поскладать 
книжкы на полічцї. То є ясне, як днешнїй 
день. Ясне є тыж, же намалює сам кар-
точку із сердечком і квітками. Но што 
дале? ...

Што дале. Тоты дві слова не давали Ан-
дрійкови спокою, коли ішов назберати 
жывых полёвых квіток, котры мама барз 
любить. Над потоком зорвав три жовты 
лотосы з шырокым листём і грубыма 
стеблами. Ку ним вложыв серебряникы, 
синцї. Потїшыв ся, кедь увідїв дикы 
макы, котры такой розвеселили ёго малу, 
но мілу букету. 

–  Так, вязаночку мам, –  подумав. Но 
што дале?

Сходив із горбка, коли коло старых 
дубів збачів громадку білых конвалі-
нок. Знав, же мама їх любить найвеце зо 
вшыткых квіток, но не любить їх рвати 
і робити з них букету... Памнятать Ан-
дрійко, як влони мама была з ним і з ёго 
малов сестрічков аж там гет, під смеречі-
нов. Выдтам видно было цїлу велику луку, 
розпрістерту, як найкрасшый фаребный 
діван. Мама тогды повіла: „Позерайте, 
мої дїточкы, на красный світ. Кебы не 
было квітя, ярь бы вызерала як плачуча 
осїнь. Зато треба хранити квіточкы. Збе-
рати мож лем тоты, котрых є велё. 

А коло конвалінок собі приклякла, по-
зерала ся довго і голосно вдыховала їх 

арому. Но не зорвала ани єдну. І хоць 
не повіла при них ани словка, Андрійко 
знав, же конвалії зрывати не треба. 

Днесь стояв і думав. Припоминав собі 
уліцю, на котрій бідны жіночкы продава-
ли вязаночкы конвалінок. 

–  І як то, –  думав, –  они можуть торга-
ти, а мы нї? Стояв і думав. 

–  А може тамты конвалінкы не 
выросли в нашых горах? Хыбаль так, 
хыбаль так!...

Стояв і думав.  А мама так любить 
конвалінкы. Зорвати ... не зорвати... –  
Лем єдну, мамо, лем єдну...

Зорвав. Всадив єй до середины букеты, 
на самый вершок. Кедь сходив долов бе-
регом, сердечко му било так, же аж бо-
лїло. 

А на День матерей, коли даровав мам-
цї букету, сердце му добрї не выскочіло 
з грудей. Позерав на маму і здавало ся 
му, же позерать лем на тоту єдну конва-
лінку, котру всадив досередины букеты. 
Привіджало ся му, же єй бїлы дзвіночкы 
зачінають тремтїти, же дораз ся роздзе-
ленькають тихым плачом... Та лем мамин 
голос перервав тихоту:

–  Дякую, сыночку!
І відїло ся му, же мама го міцнїше при-

тулила ку собі. Не вырекла при тім ани 
єдного слова, но Андрійко знав, же мама 
порозуміла ёго любви, хоць... конвалії в 
нашых горах Карпатах не треба торгати. 

СВЕРБЕГУЗКА
Петро Мурянка

На бережку росте кряк свербегузкы. 
Давно уже минуло лїто, коли ружовів 
ся квітём, давно уже і листочкы з нёго 
опали. Лем плоды червены зістали. Аж 
покорчены, тримлють ся галузок. Покы 
не надыйде чоловік, не позберать до єд-
ного і не вырече:

–  Добре вино з дикой ружы буде.
Посмутнїє свербегузка. Та ці зато, 

же єй люде возьмуть плоды, красу? Або 
зато, же єй назвуть диков?

Нї, не зато. Буде їй смутно-пресмутно, 
же забыли єй праве мено –  свербегузка. 
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–  Я тобі даколи стану на хосен, –  повів пец, кедь ся роз-
ставали. 

Пішла дале Олена і застиг єй вечур. Увідїла єдну хыжу. 
Вошла до хыжы із псиком, коцуриком і когутом. Наклала 
моху до пеца і запалила го. Пес їй принїс зайця, коцурик 
курку а когут вотрошынкы хлїба. Была же то гостина! По-
вечеряли і легли собі спати. 

Вночі штось дуркать до дверей. Підышла Оленка ід две-
рям, позерать, а ту голова, без рук,  без ніг. 

–  Ноле, внесь ня до хыжы, –  прогварила  голова. Оленка 
ї внесла днука. 

–  А теперь ня вмый і розчеш, –  просить дале голова. 
Покорне дївча через три днї мыло і чесало голову. Нако-

нець вмыту голову і розчесане волося на нїй положыло спа-
ти. Вночі ід голові приросло женьске тїло. Рано жена гварить 
Оленцї:

–  А теперь попозерай до мого правого уха. Што там уви-
диш, то вшытко твоє, –  берь!

Позерать Оленка до уха, а там красны возы, конї, быкы і 
коровы, слугове і кухаркы. Взяла тото вшытко і іде назад до-
мів. 

За путёв пришла ід пецу, котрый передтым полїпила і він 
ї гварить:

–  Ты ня полїпила і я ті напік хлїба, берь собі  го домів, –  
придасть ся ті. 

Пішла дале, вступила до стайнї і корова єй гварить:
–  Ты мі была напомічна і я тобі назберала масла і сыра, 

берь собі то домів, придасть ся ті. 
Ішла Оленка дале і пришла ід студни, котру передтым 

вычістила. Студня їй гварить:
–  Ты мене очістила од болота, попозерай там – під дер-

ном, што там є? 
Позерать Оленка до студнї, а там повно стрібра, злата і 

дорогых камінїв. 
–  Возьмий собі домів, придасть ся ті. 
Наконець пришла Оленка ід яблінцї і яблінка гварить:
–  Ты ня очістила од моху і я тобі породила красных яблок, 

берь собі їх домів, придадуть ся ті. 
Вернула ся  Оленка домів, входить до хыжы і вказує має-

ток, котрый здобыла путованём. Мачоха ся єй просить:
–  Якым способом ты тото вшытко здобыла? 
Розповіла Оленка о голові, што єй мыла, волося чесала і 

спати положыла. 
О яблінцї, студнику, корові і пецу вже мачоха ани слухати 

не хотїла, лем закликала свою дївку і повідать їй:
–  Зберай ся, теперь ты підеш!
І дївка пішла. Пришла ід яблінцї і яблінка єй просить:
–  Очість ня од моху.
А Орина  їй одповідать:
–  Не хоче ся мі!
Пішла дале, ід студни. Студня єй просить, жебы болото з 

нёй выбрала, але Орина зась одповіла, же нї. 
Зашла до стайнї і корова їй гварить:
–  Ноле, вызгартай спід мене гній. 
–   І што бы-сь іщі не хотїла?! –  скривила ся дївка. 
Пішла дале ку пецу і пец єй просить, жебы го полїпила. Но 

і пеца ся їй не хотїло полїпити. Нако-
нець пришла до той хыжы, што і Олен-
ка. Думала, же дашто повечерять, но 
пес їй ніч не принїс, ани коцурик, ани 
когут. Зачала вшыткых проклынати. О 
півночі штось дуркать до дверей. Ори-
на ку ним приходить, отварять їх, а то 
голова заклятого мужа той жены, кот- 
ра пришла передтым ід Оленцї. 

–  Што хочеш? –  просить ся Орина і 
голова одповідать:

–  Внесь ня до хыжы, вымый, розчеш 
і полож спати.

–  І што іщі веце? –  крикнула на го-
лову Орина. 

Голова лем спокійно одповіла:
–  Ідь, негідна, і попозерай до мого 

лївого уха. Орина попозерала до уха і 
увідїла там віз, конї і скриню. Голова їй 
наказала тото вшытко взяти і іти домів. 

Вертать ся Орина домів, но дорога 
довга, по дорозї захотїло ся їй їсти і 
пити. Пришла  ід пецу і розказує му:

–  Ноле, напеч мі хлїба!
А пец на то:
–  Нї, ты-сь ня не полїпила, та я ті не 

можу напечі хлїба.
Пішла дале і заходить ід студни: 
–  Дай ся мі напити, –  розказує  студ-

ни. 
–  Ты-сь ня не очістила од болота, 

зато вода в мі є каламутна, не дам ся ті 
напити!, – одповідать студенка. 

–  Зайду ід корові, дасть мі молока, 
сыра, масла, –  подумала дївка. 

Но і корова єй выгнала гет. 
Наконець пришла ку яблони, дума-

ючі, же наторгать собі яблок. Позе-
рать, а на яблінцї не є ани єдного ябка. 

–  Не дам ті яблок, бо-м неплодна, 
може як бы-сь была позберала споме-
джі моїх галузок мох... –  не докончіла 
яблінка. 

Выжалїта і голодна вернула ся Орина 
домів. Мати ся порадовала. Вылетїла 
напроти нёй і чім скорше давай розобе-
рати скриню. Як єй розбили, зачали з  
нёй вылїзати вшеліякы гады і жыбиска-
коропанї ід дївцї і планій матери-мачосї 
так прудко, же тоты дві ледва втекли. 

Од того часу в селї уже їх нихто 
веце не відїв. Оленка зістала в хыжі 
на ґастівстві сама. Хоць мала теперь 
вшыткого достаток, роботы ся нїґда 
не ганьбила і про єй злате сердце люде 
на ню споминають доднесь.

Лемківскы народны приповідкы
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Задача: Д
оповнийте русиньскы слова до 

бублин рісунка теты Евы Ілковічовой. Як ся по 

русиньскы клічуть плоды овоцны
х стромів і 

кряків? І О
ленка з приповідкы собі рвала          

із яблони, гейже? Тета Евка Ілковічова 

намалёвала цїлый сад овоцны
х стромів і кряків. 

ЛЕМКЫ – РУСИНЫ 
В ПОЛЬЩІ

Лемкы суть етнічнов ґрупов, яка не має властный штат, 
але має вшыткы предпоклады на то, жебы собі створила 
ідентічность основану на языку, традіціях, усвідомлїню 
собі своёй ідентіты, оріґіналности і властництва своёй те-
ріторії, на якій ґаздує. А хоць їм тото послїднє в роцї 1947 
комуністічны польскы уряды взяли в часї выселенецькой 
акції з назвов Акція Вісла, все ся там можуть чути як дома, 
а то нелем тоты, котры ся вернули з выселїня, но і тоты, 
котры країну своїх предків навщівлюють лем рїдко. По-
для послїднёго списованя людей з року 2011 ся у Поль-
щі голосить ід/ку лемківскій народности 10 531 людей, з 
того, як єдину собі декларує лемківску народность 5 612 
особ а 3 445 жытелїв єй уводить як другу народность. 
6 279 жытелїв собі написало, же хоснує лемківскый язык в 
родинных контактах, з того 1 380 бісїдує лем по лемківскы 
а 4 899 особ повіло, же хоснує лемківскый і іншый язык. 
Найвеце Лемків по переселїню жыє в Долносілезьскім і 
Малопольскім воєводстві. Векша концентрація їх є і в Лю-
бушскім воєводстві. Екзістенція Лемків в Малопольску є 
выслїдком їх навернутя ся до домовины, што было можне 
аж по року 1956. Одгадує ся, же на родну землю ся верну-
ло коло 2 000 Лемків. В сучасности жыють в трёх окресах: 
Ґорліцькім, Новосадецькім і Краковскім. Списованя лю-
дей не одображать в повній мірї кількость Лемків в Поль-
щі. Многы Лемкы ся голосять ід україньскій народности і 
поважують ся за етноґрафічну ґрупу Українцїв. 
Векшына Лемків собі о своїм походжіню думать, же 
Лемкы суть выслїдком перекрываня польского населїня з 
населїнём людей называных Білы Хорваты.
Історічна Лемковина лежыть меджі долинов рїкы По-
прад на западї і Ославов і Ославіцёв на выходї. Теріторія 
огранічена двома пасмами гор: частёв Садецькых Бескі-
дів (Яворина Криницька) і Низкыма Бескідами. Лемкы 
жыли меджі многыма етноґрафічныма ґрупами. Із запа-

ду їх сусїдами были Сандецькы Ляхы (Ляхами называли 
Лемкы Поляків), в близкости котрых, недалеко Щавніцї 
(штири села: Яворкы, Шляхтова, Чорна Вода і Біла Вода) 
жыла ґрупа з културов подобнов Лемкам – шляхтовскы 
Русины. Польскый етноґраф Роман Рейнфусс розпозна-
вав в области сусїдячій з Лемками далшы дві русиньскы 
етноґрафічны ґрупы: Замішанцїв (жыючіх на север од 
Кросна) нeдалеко Динова i Венґрінів (з околицї Дубного і 
Лелюхова при Мушинї). 
Барз інтереснов ґрупов были шляхтовскы Русины. Подля 
Рейнфусса ся кус одлишовали од своїх краян з Лемковины, 
хоць мали наісто і штось сполочне. Русины жыючі коло 
Щавніцї мали мати у своїм културнім колорітї веце знаків 
із словацькой части Спіша, што подля выскумника прибли-
жовало шляхтицькых Русинів ід сусїднїм спішскым ґрупам, 
а не ку Лемкам оддїленых барьєров Садецькых Бескідів.
До року 1947 Лемкы жыли у 170-тёх селах, котры 
были розложены в довжцї 30 км, од северу на юг.

ЕКСТЕРНЫЙ ЕТНОНІМ

Назва „Лемко”, „Лемкы”, „Лемковина”, „Лемківщізна” 
взникла в першій половинї 19-го стороча і правдоподоб-
но походить з часткы „лем” (по словацькы „len, iba”, по 
польскы „tylko”). Тота назва, яку дали Русинам в Полщі 
(днесь Лемкам) польскы етноґрафы, спочатку была хос-
нована пеёратівнї, но поступнї ся прияла і хосновали 
єй самы Лемкы і їх сусїдове. Не хоснує ся на означіня 
словацькых Русинів, ани Русинів в іншых европскых краї-
нах – на Українї, в Мадярьску, у Воєводинї ці в Румуньску.

ЯЗЫК

Язык Лемків і їх діалекты (як і їх матеріална і духовна кул-
тура) суть  самостатным языком і діалектами близкыма, 
або тотожныма з русиньскыма діалектами коло словаць-
ко-польской граніцї і вышов із праславяньской основы, 
як і вшыткы славяньскы языкы. Є близкый церьковносла-
вяньскому языку (літурґічному языку в православній і ґре-
кокатолицькій церкви). Ёго тіпічным знаком є, подобно 
як в польскім языку, незмінный притиск на передпослїд-
нїм складї слова. Подобно, як вшыткы выходославяньскы 
языкы, і лемківскый язык ся пише кіріліцёв.

З ІСТОРІЇ ЛЕМКІВ

По роздїлїню Польші ся Лемковина дістала до Австрій-
ской монархії. В 19-ім сторочу ся зачало розвивати на-
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родне усвідомлїня єй жытелїв. По вступі руськых войск 
в часї Яри народів ся меджі Лемками обявила русофіль-
ска орьєнтація, (называна і москалофільска або москво-
фільска), яка проявлёвала сімпатії ід царьскій Росії. В часї 
Першой світовой войны ся Лемкы дістали на сцену ве-
ликой меджінародной політікы. Австро-угорьскы уряды 
обвинили часть русофільской лемківской інтеліґенції 
з підпоры царьской Росії. Векшына обвиненых были 
православны і ґрекокатолицькы священици і актівісты, 
котры были арештованы в інтерначнім таборї в Талерго-
фі коло Ґрацу. З 5000 арештованых Лемків загынуло коло 
1800 особ.

ІНТЕРНАЧНЫЙ ТАБОР ТАЛЕРГОФ

Окрем інтерначного табора в терезиньскій кріпости в 
Чехах, вытворило австрійске міністерство войны другый 
табор про Русинів коло валалу Талергов недалеко міста 
Ґрац в сполковій країнї Штаєрьско. Днесь є на містї табо-
ра аеродром. Тот табор быв рядженый австро-угорьсков 
цісярьсков владов три рокы, од року 1914 до року 1917 і 
быв вытвореный главнї про патріотів з Галічі. Меджі нима 
было найменше 1 915 карпатьскых Русинів (дакотры 
жрїдла уваджають чісло aж 5 000) із 151 русиньскых сел.
Лемків і Русинів зачали привозити до табора в Талергофі 
накладны вознї влаків, до котрых ся змістило 40 арештан-
тів і на каждім з ваґонів было написане „москвофільскы 
зрадцёве“, в дослїдку чого влак по дразї атаковали 
зманіпулованы роззурены містны жытелї. Катаріна Везе-
нер пише, же нашла доклад о десятках вояків, котры по-
час драгы до Талергофу в накладнім влаку били людей, аж 
покы не повмерали, заказовали старшым людём сидїти 
дакілько днїв і заказовали по дразї нукати арештованым 
воду або їдло. Через дакілько років нескорше владны 
документы назначовали, же тоты самы вояци были 
одсуджены за їх одношіня ід лемківскым арештантім. 
Першых 2 400 арештантів пришло до табора Талергоф 4. 
септембра 1914 і до конця року 1914 было в таборї 8 000 
насилно арештованых. 85% з них было Русинів, 76% ґаз-
дів і 7% ґрекокатолицькых священиків, нескорше ід ним 
прибыли і православны священици. В роках 1914 aж 1916 
перешло табором 14 000 особ. Крутый і нелюдьскый ре-
жім в таборї вів ід высокій смертности арештованых. 
Хоць было зареґістрованых 1767 загынувшых, мож пред-
покладати, же їх было овелё веце. Спочатку в таборї не 
было про арештованых ніч приправлене, жыли лем на 

голій земли, або в станох аж до конця року 1914, потім 
їх переселили до бараків, котрых было в таборї 20 плус 5 
карантенных. Гіґіена і страва были на барз низкій уровни, 
грубость дозорцїв были, само собов, на деннім порядку.
Колектівне стражданя Лемків в Талергофі через Пер-
шу світову войну были подля розумлїня Русинів-Лемків 
проявом набоженьского і народностного перенаслїдо-
ваня. І днесь Талергоф зістає переломным моментом іс-
торії Русинів-Лемків. Траґізм той історії є порівнателный 
з насилным выселїнём Лемків в 40-х і 50-х роках 20-
го стороча з їх сторочной карпатьской домовины. 
В меджівойновых роках были в лемківскых селах 
поставлены памнятны крижы жертвам Талергофа.

Памнятник жертвам Талергофа коло Ґрацу

АКЦІЯ ВІСЛА

Так ся называла насилна депортація Лемків в 1947–ім 
роцї, котры ся не хотїли по Другій світовій войнї добро-
вольно перестяговати на Україну (зробили так 2/3 Лемків 
в роках 1944 і 1945), но все ся стримовали на Лемковинї 
і в іншых пригранічных выходных теріторіях Польщі. Ак-
ція або Операція ВІСЛА ся одбыла 28. 4. – 12. 7. 1947 і 
участь в нїй брало 20 000 вояків польской армады і пра-
цовників міліцій з тзв. оператівной ґрупы Вісла. 
Акція Вісла мала репресівнымй характер проти анті-
совєтьскій, антікомуністічній Україньскій повсталець-
кій армадї – УПА або бандеровцїм, якы в тім часї опе-
ровали в карпатьскім реґіонї юговыходной Польщі і 
северовыходной Чехословакії. Коло 150 000 особ, з якых 
выше 30 тісяч было Лемків, было депортованых із своїх 

прадавных земель. Депортація ся стала знамов як Акція 
Вісла або Драга на Ґолґоту. Депортованы мусили по 
пару тыжднїв чекати, або у своїх домах, або при путова-
ню. Понад 450 Лемків было інтернованых в концентрач-
нім таборї Яворжно у северній Сілезії, де многы з них по-
мерли. Депортованы Лемкы были розметаны і поселены 
на западных і северных теріторіях Польщі, де колись 
были нїмецькы землї Сілезії і Помораньска. У жаднім но-
вім селї коло западных граніць Полщі не могло быти чіс-
ло переселеных высше як 10%, з єдной родины найвеце 
5 членів. Дома, на Лемковинї, стратили цїлый маєток – 
хыжы, худобу, землю, лїсы і в новых, про них чуджіх селах, 
не нашли ніч. Жыли спочатку в барз бідных условіях.
По роцї 1956 было Лемкам офіціално поволене верну-
ти ся домів, но неофіціално ся їм все робили вшеліякы 
прекажкы. Но і так ся в роцї 1957–1958 нецїлых 2 000 
депортованых вернуло домів. По падї комуністічного ре-
жіму в Польщі у 1989–ім роцї была Акція Вісла одсуджена 
польскым сеймом як негуманный акт. Но о компензаціяx 
пострадавшым Лемкам ся ужe не бісїдовало і не бісїдує. 
У 1996-ім роцї централна часть Лемковины была пере-
творена на Бескідьскый народный парк і так про многых 
Лемків згасла надїй на вернутя маєтків в тім реґіонї.
Акція Вісла была неоправданым і нічім невыкликаным 
актом етноціды польской комуністічной влады проти 
нашым братам Лемкам в Польщі. 

ДНЕШНЯ ЛЕМКОВИНА

Центром днешнёй Лемковины є купельне містечко в 
Польщі, Криніця. Єй славным родаком быв світознамый 
інсітный малярь Епіфаній Дровняк, котрый творив під 
псевдонімом Никифор Криніцькый. І він быв в Акції Ві-
сла насилно з Криніцї выстягованый аж до Щетїна, три 
раз ся выдтам пішо вернув через цїлу Польщу назад до 
Криніцї, два раз го вояци назад насилно евакуовали, аж 
го наконець вхабили, бо ся меджітым уже став славным 
малярём коло нїмецькых граніць. В містї Криніця є і Ни-
кифорів музей. 

Кедь до Другой світовой войны жыло в Польщі до 
200 000 Русинів–Лемків, в списованю жытелїв в Польщі 
в роцї 2002 ся ід Лемкім гласить выше 10 000 людей, а в 
роцї 2012 уже лем 5 600 людей. Із списованя в роцї 2022 в 
Польщі іщі не суть выслїдкы  публікованы. Можеме зато 
сміло выголосити, же по одношіню ід Лемкім была реалі-
зована в 20-ім сторочу етноціда. Днесь ся польска вла-
да ку Лемкім, як і ку іншым народностным меншынам в 

|9

Депортація Лемків в Акції Вісла

своїй країнї, односить демократічно і стрїчно.. Вытварять 
добры условія на основаня лемківскых школ – і на 
юговыходї Польші, і в єй северозападных областях, де 
были Лемкы выстягованы в роцї 1947. 

Епіфаній Дровняк, аліас Никифор Криницькый

Іван Русенко

Теперь на Лемковинї 
А теперь смутно там в Карпатах,

ниґде не дзвонить в церьквах дзвон,
не видно там нашого брата
–  ани в Высовій,
–  ани в Лабовій,
вшыткых вон!

Лемківской не чути бісїды,
затихли піснї серед гор,
лем духы дїдів, пра–дїдів,
блукають самы
меджі горами
з бору в бор.

Гей, нашы Лемкы в Кошалинї,
в Зеленій Горї  плечі гнуть,
а в родній нашій Лемковинї
репатріанты
і окупанты
всягды суть. 

Гей, бідны Лемкы, выселены.
од Одры – Нисы по Дон-Бас,
а села, поля залишены
опустошали
позарастали
тернём зась. 
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Дїти, на рісунку є якесь чудне і попутане місто. Ту ся штось помішало і попутало, што повісте? Попозерайте позорнї на тот рісунок Евкы Ілковічовой і подумайте, што є на рісунку в тім містї на своїм місцї, а што є цалком наопак, што так не може быти.



Дїточкы, добрї слухайте.
Днесь Вам повіме, як жыють
            б      брункы. 

12| Як жыють бобрункы

Як жыють бобрункы? Може знаєте, а може і не знаєте. Бобрунка є 
мілый хробачок, котрого в долони тримав може каждый нас. Має 
красне червене сфарблїня кровок – верьхнїх округлых крылок, 
на котрых має чорны, но дакотры сорты і білы точкы. Но кровкы 
(верьхнї крылка) може мати і чорны, або доконця жовты, з чорныма 
точками. Тото сфарблїня верьхнїх крылок є зато таке пестре, жебы 
помылило єй неприятелїв, предаторів. На цїлім світї жыє веце як 
5 000 сорт бобрунок. 

Назва бобрункы у світї
По русиньскы ся тот малый хробачок, котрый мірять од 4 до 
9 міліметрів, называть бобрунков. По словацькы – lienkou, по 
словіньскы і чеськы – сонечком, по руськы – божов коровков, в 
Швейцарії і в Нїмецьку ся зве хробачком Дївы Марії і в Латинь-
скій Америцї – коровков святого Антона.
Чом має у веце языках і назву – коровка? То зато, же колїнка єй 
ніжок продукують їдовите молочко із шпеціфічным смердячім 
запахом, котрым бобрунка одганять своїх предаторів і хранить 
ся перед своїма неприятелями, главнї жабами, моранґлями, но і 
пташками. Перед нима ся хранить і так, же ся робить мертвов. 
Но в подстатї не має велё реалных предаторів зато, же єй смердя-
че молочко їх од пожераня бобрунок одпуджує. 

Як вызерать бобрунка, 
вшыткы знаме, но попишеме собі єй тїло: є цїла округленька, має 
голову і брїшок з округлым хырбтом і шість пар ніжок. На голові 

має погыбливы бавусикы і очі. Єй головка є 
маленька, певно споєна з єй хырбтом. На хырбтї 
має верьхнї крылця – кровкы і під нима – спіднї 
крылця, з помочов котрых може добрї лїта-
ти. Верьхнї крылця – суть певны і охраняють 
спіднї крылця. Кедь бобрунка летить, замахать 
крылцями 85 раз за секунду!

Довжка жывота 
бобрункы
– завісить од міста, де жыє, а главнї од множе-
ства потравы, котру має коло себе. Може жыти 
од дакілько місяцїв, аж до двох років, но в серед-
нїм – єден рік. Дакотры люде собі думають, же 
вік бобрунок указують точкы на їх верьхнїх 
крылах, но то не є правда. Кількость точок або 
флеків на верьхнїх крылах завісить лем од сорты 
бобрункы. 
Бобрункы жыють в шырокім ґеоґрафічнім 
ареалї на цїлій Земли, на вшыткых конті-
нентах Землї, окрем Антарктіды і Арктіды і 
окрем вшыткых поларных областей. Жыють 
на ростлинах в загородах, в садах, на луках, 
на полёвых травах – там, де моранґлї вынесли 
колонію вошок, бо бобрункы ся жывлять главнї 
вошками або черваками. І тым суть про чоло-
віка барз хосенны. За свій жывот може пара 
бобрунок зожерти около 4000 колоній вошок. 
Вошкы пожерають нелем дорослы бобрункы, 
но і їх ларвы, котры суть дослова пажравы. А 
бобрункы пожерають нелем дорослы вошкы, но 
і їх яїчка і ларвы. 
Бобрунка за цїлый свій жывот може знести 
около 2 000 яїчок, з котрых ся выведуть ларвы 
і з них скоро выйде хробачок. Сама бобрунка 
може зъїсти і свої ларвы, нелем ларвы вошок і 
черваків, кедь не найде іншу потраву. 

Найвысшы верьхы на світї суть Гімалаї в Азії. Суть 
такы высокы, же їх называме і стрїхов світа. Назва „Гі-
малая" (Himalaya) значіть в перекладї домовину снї-
гів. Є то призначна назва про тоты ледово-холодны 
горы. На верьхох тых гор є велика студїнь, снїг і лед 
ся там нїґда не топить. Многы верьхы ся неперестан-
но зменшують. Лед, снїг і течуча вода каждый день 
односять фалаткы скал. Дакотры верьхы ся наспак 
збівшують. Кываня під поверьхностёв земли іщі все 

двигають Гімалаї до вышкы. Чім высше выходиме на 
гору, тым є там холоднїше. Многы із звірят, котры 
жыють высоко в горах мають густый кожух, котрый 
їх хранить перед зимов – наприклад дикы козы, ламы 
або якы. А знате, же на Гавайскых островах є верьх, 
котрый ся кліче Мауна Кея (Mauna Kea) і є о веце 
як 1300 метрів высшый як Монт Eвeрeст (Mount 
Everest)? Но переважна ёго часть є схована під водов 
в Тихім оцеанї. 

Знате, як конї
помагали 
утримовати 
чісты 
покровцї,
ці косити 
травникы? 
Першый строй на чіщіня покровцїв 
тягали конї. Затоже мав смердячій 
бензиновый мотор, охабляли го 
запаркованый перед хыжов. Через 
облакы доднука натягли довгы 
трубкы і втяговали бруд. Быв то 
інтересный погляд а люде часто 
позывали знамых, жебы ся пришли 
попозерати. І першы косачкы тяга-
ли конї. Звірята мусили мати обуты 
ґумовы чіжмы, жебы не охабляли 
отиснуты копыта на свіжо покоше-
нім травнику.

Знате, де суть
найвысшы

верьхы?

Знате, же екзістує
і фаребный снїг?
В Гімалаях, Андах, Алпах і в Антарктідї ся з часу на час об-
являть поля фаребного снїгу. Найвыразнїшый і про нас може 
найнесподїванїшый є „кровавый снїг», котрый має червену 
фарбу. Фарба може быти самособов і інша – ненападно зелен-
кава, помаранчова, а вынятково і синя. Кедь возьмеме жменю 
такого снїгу, мімо фарбы не видиме на нїм ніч міморядного. 
Но через мікроскоп прийдеме на прічіну зафарблїня. Увидиме 
много дрібных мікроорґанізмів, котрым вєдно гвариме снїговы 
рясы. Подля того, якый тіп перемагать, здобывать снїг выслїдне 
зафарблїня. Найвынятковішый є синїй, в котрім веґетують 
синіцї. А знате якый студеный є снїг? Снїговы 
влочкы суть капкы воды, котры замерзли і 
стали ся з них крішталикы 
леду. Нато, жебы зістали 
замерзнуты, мусять мати 
теплоту 0 ступнїв цел-
зія. Кедь ся снїговы 
влочкы дакус загрї-
ють, топлять ся і 
падають на землю 
як додж. 

Знате, же... Зденкы Цітряковой |13
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1. Якы слова суть зашіфрованы в анаґрамі? Спой їх 
лініёв з одповідным рісунком. 

2. Малый хлопчік ся намагать досягнути на дзвінок коло 
дверей. Іде около дїдо і говорить му: „Почекай, помо-
жу ті˝ – і стисне на дзвінок. На што ся хлопчік на нёго 
оберне і гварить му: „(закончіня фіґля будеш знати 
кедь вырїшиш ребус)"

4. Прийдеш на 
зашіфрованы слова 
в словных ребусах?

3. Як наберете 6 лїтрів воды, 
кедь маєте лем 4 і 9 лїтрову 
склянку?

5. На рісунку є зорядженых 6 погарів. Першы три злїва 
суть порожднї. Далшы три наповнены. Докажете 
зробити так, жебы ся чередовав порожднїй погар з 
наповненым, кедь можете рушати лем з єдным з них?

6. Єдна родина хоче перейти на другый бік тунела. 
Нянько перейде тунел за 1 минуту, мати за 2 
минуты, сын за 4 минуты а дївка за 5 минут. Через 
вузкый тунел можуть нараз перейти максімално 
двоє, причім ідуть скоростёв того помалшого. 
Мають лем єдну батерку, котра вытримле світити 

лем 12 минут а вшыткы ся барз боять тмы, 
также мусять собі цїлов драгов світити. 

Можуть вшыткы перейти на 
другый бік? Як?

7. Якы чісла можеш доповнити намісто фіґур?

8. Домотаны пословіцї: слова у пословіцях ся нам помішали.
 Поможете нам їх зложыти? Попробуйте обяснити їх значіня.

КРИЖОВКА З ТАЙНІЧКОВ

Прийде хлоп до обходу із звірятами, веде ледового медвідя і крічіть: 
„Де є тот хлоп, котрый мі продав того (закончіня будеш знати, 
кедь вырїшиш тайнічку і до фаребно одповідных квадратиків впишеш 
в правилним порядку буквы з тайнічкы)?!"

1. божый храм
2. менше як ґавч
3. вісить на нїм ґерок
4. без смычку бы не грали
5. мала коса
6. найбівшый ссавець на земли
7. пруговане звіря
8. в рештаврації розношує їдло і напої
9. рано нас будить
10. росте на них зерно
11. летить аж до козмосу
12. лодный гак
13. заганяєме в нїй писмо
14. снїжный муж
15. червена квітка

9. Загадкы і фіґлї

Світла ся бою,
лем вночі ходжу.
Тварь блїду мам,
цїлый світ знам.

Прачоловік 
позерать на 

высвідчіня свого 
сына і говорить: 
„То, же маєш 4

з лову, розумлю, 
іщі єсь малый. 
Но то, же-сь 

пропав з історії, 
котра має лем 
дві сторінкы, 
та то ганьба!

z

Вшыткы
по мі топтають
а я все лїпшый.

Коли пятеро 
дїтей, двоє 

дорослых і три 
псы не змокнуть

під єднов 
амбрелов?

Жыв я
посеред двора,

де ся грає
дїтвора.

Но од лучів 
сонечка,

стану частёв 
потічка.

5 1
1 5

4 3
2 5

6 4
2 5
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РЇШІНЯ ЗАДАЧ: 
2. ... Добрї, дїду, а теперь утїкайме!
3. Наперeд наберете воду до 9-лїтровой склянкы. Потім переллїєте воду до 4-лїтровой 

склянкы (в 9-лїтровій вам зістає уже лем 5 лїтрів воды) а воду із 4-лїтровой склянкы 
выллїєте. Зась переллїєте воду з 9-лїтровой склянкы до 4-лїтровой (в 9 лїтровій уж зістає 
лем 1 лїтер) а зась 4-лїтрову склянку выллїєте. Потім переллїєте єден лїтер з 9 лїтровой 
склянкы до 4-лїтровой а охабите стояти. Наберете знову 9-лїтрову склянку. З нёй доллїєте 
до 4-лїтровой склянкы, так, жебы сьте єй доповнили а в 9-лїтровій склянцї вам так зістане 6 
лїтрів.

4. ногавіцї, вовк, підложка
5. Кедьже маєте доволене рушати лем єдным погаром, переллїйте обсяг другого погара справа 

до другого погара злїва і задача є вырїшена.
6. Найперше перейде з батерков нянько з мамов (2 минуты). Потім ся з батерков нянько 

верне (+1 минута). Підуть з батерков дїти (+5 минут). Теперь ся верне з батерков мама
 (+2 минуты) і вєдно з няньком перейдуть на другый бік (+2 минуты). 2+1+5+2+2=12
7. 3, 2, 5
8. Хто собі по вечери ляже, тому ся брїх завяже. Не хваль рано перед вечером.
9. місяць, снїгуляк, коли не падать, пішник
КРИЖОВКА: ...малого білого шкречка?


