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WYDAWNICTWO PTTK "KRAJ"
Z przyjemnością informuje,
że jest już w sprzedaży

*

ZLOTA KSIĘGA
NARCIARSTWA POLSKIEGO
KARPATY WSCHODNIE

*

zawierająca pasjonujące sprawozdania z pionierskich
wypraw narciarskich na wszystkie ważniejsze wierzchołki Karpat Wschodnich od Bieszczadów po Góry
Rodniańskie odbytych w okresie od grudnia 1894 do
kwietnia 1914 roku .
opracowana przez jednego z ich uczestników
członka Karpackiego Towarzystwa Narciarzy

Zenobiusza

Pręgowskiego

blisko sto archiwalnych, wspaniałych fotografii!
ponad czterysta stron tekstu!

Nasz adres
ul. Senatorska 11
00- 075 Warszawa, skrytka pocztowa 121;
tel. 26-22-51 w. 57; 26-83- 89; fax 26-25-{J5;

SŁOWO WSTĘPNE

Przygotowując

ten tom "Magur" zdawaliśmy sobie sprawę z jego
Glówny blok prezentowanych w nim materialów dotyczy bowiem sporu o tożsamość narodową Lemków, czy, szerzej, Rusinów karpackich , dyskusji budzącej wielkie, by nie rzec nadmierne emocje. Zdawaliśmy sobie także sprawę, że każda forma polskiego udzialu w
owym sporzejest odbierana przynajmniej przez jedną ze stron - a bywa,
że przez obie - jako mieszanie się w "wewnętrzne sprawy Lemków" i
dzialanie w bliżej nieokreślonym "polskim interesie".
Uważamy jednak, że prezentacja zawartych w niniejszym tomie
materialów jest potrzebna i okaże się pożyteczna. Umożliwi bowiem
bezpośrednie zapoznanie się względnie szerokiego grona osób zainteresowanych Lemkowszczyzną z glównymi stanowiskami we wspomnianym sporze. Nie identyfikując się z żadnym z wyrażonych tu poglądów
sądzimy zarazem, że mamy prawo problemami Lemków się interesować
i zainteresowaniu temu dawać wyraz.
Pierwszym i najważniejszym z materialów tego tomu jest artykulOleny Duć-Fajfer "Lemkowie w Polsce", napisany specjalnie z
myślą o publikacji w "Magurach". Daje on ogólny przegląd historii i
ksztaltowania się tożsamości Lemków z punktu widzenia lemkowskiej
orientacji narodowej, zwanej często tradycyjnie "separatystyczną". Jest
to glos tej części Lemków, którzy uważają się za naród w pelni odrębny
od ukraińskiego.
Publikujemy go w dwóch wersjach językowych: po lemkowsku i po
polsku, przy czym obie wersje pochodzą od Autorki. Zdecydowaliśmy
się na ten krok, gdyż "Lemky w Polszczy" to jeden z pierwszych obszernych tekstów nieliterackich napisanych w języku lemkowskim, a zarazem
próba wdrożenia literackiego standardu tego języka.

kontrowersyjności.
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Słowo wstępne

Drug i artykul, "Rusini Karpaccy - lud nowy czy odrodzony", jest
referatem wygloszonym na I Światowym Kongresie Rusinów w Medzilaborcach (GSRF) w marcu 1991 r. przez Paula R. Magocsiego. Podajemy
go w przekladzie z nadeslanego nam przez Autora angielskiego oryginalu,
przeznaczonego do publikacji w amerykaIlskim czasopiśmie "Gross Gurrents". Znajdujemy w nim z kolei przegląd glównych tez orientacji karpatomskiej, gloszącej, że Lemkowi" z obu stron Karpat, ruscy mieszkańcy
Zakarpacia, a także Rusini balkańscy tworzą jednoli ty, samoistny naród
karpatom ski.
1rzeci tekst, "Polityczny rusinizm w praktyce" Mykoly Muszynkijest
polemiką z innym wystąpieniem Magocsiego - na bratyslawskiej konferencji poświęconej rrmiejszościom narodowym (listopad 1991 r'); niestety, nie dysponujemy tekstem tego wystąpienia. Esej Muszynki ukazal
się po ukraińsk u w Preszowie i jest najlepszym dostępnym nam przedstawieniem ukraińskiego stanowiska w tym sporze. 1rzeba jednak mieć
na uwadze ~ że inaczej niż teksty poprzednie, Dje jest on systematycznym
przedstawieniem poglądów ukraińskiej orientacji narodowej, lecz polemiką.. Z konieczności pOlnija więc jedne zagadnienia, a eksponuje inne,
stosownie do tez , którynl polemista się przeciwstawia.
Wreszcie czwarty artyk uł , ostatni, który uważamy za stosowne
onlówić w tym miejscu. Ma on zupełnie inny charakter: rozprawka
Bohdana S truminskiego "0 pochodzeniu Lemków z punktu widzenia
językoznawstwa" jest opracowaniem ściśle naukowym. ProE. Struminski
przeds tawia w niej i solidnie uzasadnia oryginalną tezę na temat pachodzenia Lemków, która niestety nie stala się dotychczas przedmiotem
dyskusji naukowej. Artykul ten utonąl bowiem w ogromnej i mocno
chaotycznej księdze pamiątkowej ku czci prof. Janiwa, ukraińskiego emigracyjnego literaturoznawcy i filologa. Zamieszczając go w "Magurach"
w przekladzie z ukraińskiego mamy nadzieję wlączyć go w ten sposób do
obiegu naukowego i nie tylko naukowego.
Tadeusz Andrzej

Olszański

DOKĄ.D PÓJDZIESZ,
LEMKOWSZCZYZNO?
jest zajęciem bardzo trudnym, a często
Przekonal się o tym każdy, kto chociaż raz
próbowa! to robić. Co by się nie napisalo i jak, zawsze znajdzie się
k toś, kto będzie mial żal, pretensje albo po prostu się obrazi, uważając,
że napisaleś tak a nie inaczej nie dlatego, że tak myślisz, ale dlatego, że
masz w tym swój ukryty - na pewno zly - cel. Wszystko wskazuje na
to, że nie da się napisać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Pól biedy,
gdyby chodzilo o sprawy marginalne, jakieś drobiazgi czy szczególy, ale
gdzie tam, tu chodzi o sprawy absolutnie zasadnicze.
Zacznijmy od początku . Spróbuj napisać, kim są Lemkowie. Już
przy określeniu "grupa etnograficzna" podniosą się glosy protestu - no
bo dlaczego nie "etniczna" albo po prostu "naród"? Przy "góralach"
wprawdzie wielu protestów nie będzie, ale gdy będziesz chcial sprecyzować, jacy górale, staniesz przed problemem nie do rozwiązania. Na.piszesz "ruscy" - Ukraińcy powiedzą od razu, żeś agent, j w ogóle nie
będą z tobą więcej rozmawiać; napiszesz "ukraińscy" - zaraz usłyszysz,
że bylq już wielu t,y:ich, którzy Lemków chcieli ukrainizować i żaden nie
dal rady, więc tobie się też nie uda. I tak dalej, i tak dalej, co slowo to
problem, co zdanie to powód do obrazy. Można się zalamać?! Można,
ale nas to nie dotyczy. My się tak latwo nie zalamujemy. Od z górą dwudziestu lat piszemy o Lemkach i wcale nie mamy zamiaru rezygnować,
a dowodem na to niech będą kolejne "Magury", które oddajemy do rąk
naszych czytelników.
Przez te dwadzieścia lat spotykaliśmy się z wieloma zarzutami z
różnych stron. Byli też tacy, którzy się na nas obrażali i mieli nam
za zJe to lub tamto, ale im dlużej zajmujemy się Lemkowszczyzn/ł, tym
więcej osób przyznaje, że staramy się być obiektywni, i że te starania w
Pisanie o

Lemkowszczyźnie

również niewdzięcznym.

8
nas.ych wyda...nict ...adl widać. A poJJie...u nec.ywiJcie ,gę 8łaroVĄY, to
lab .bieaność opinii. intencjami daJe powód do pewnej lNIłyRałqi.
Wiele INItysfałcji dllJe nam lÓwnieJi to, ie grono nas.ych ayłelnił6...
stale się po...iębJa, a nade WII.ysd:o mit, ie nUJe pub1iłacje c:syłarIe SIł
pnetl /IallIYch Lemłó....

•

•

•

Pewnego czer...cowego dnia byłem ucsestniłiem bardso ciebwego
spotkania. W pełnej Jabytlr:o ...ych spuętó... isbie ... moJealnej chyiy ...
Zyndranowej zasiedli Ja stoJem Jemlr:owscy Ibialac.e, by radlić nad spr.
wami swej kultury. Na t...arzadl i ... padających s1o...ach bylo wieJe Ue;
ski o puyszłość - ws.ał s ...ary i podziały wśród Lemłó... nie po....alają
myśleć o niej bez obawy. Dyskusja była ...una i cieka...a. Wypo ...iadali
się Lemkowie z Polski, S1o...acji, UJcrainy i Kanady. Byli łam !eS Polacy
- przyjaciele Lemlr:ó.... W pe ...nej ch ...ili .abierający glos w dyskusji
pan Paweł Stefanowski od1o"ył trzyman,. w ręku lIamerę na. .. piec.
Obraz supernowoczesnej wideokamery Hitadli le"ącej na glinianym,
bielonym piecu w lemkowskiej izbie był czystym surrea/ismem. Kamera
leżaJa sobie w najlepsze pośród stojących łam okopconych garnków,
drewnianych łyżek i innych kuchennych spnętów, a ja pomyślalem, jak
trudno znaleźć właściwe miejsce dla kamery Hitacbi w lemlr:owskiej chyjy.
Gdzie by jej nie ldaść, będzie ooa Jawsze czymś obcym ... tym ••
mkniętym świecie przedmiotó ... szladletnie prostych, niezbędnych i tał
bardzo... ludzkich.
Sytuacja ta ma jednał s ...oje Justnane obicie. Bo pr:recieJi równie
trudno, a może na_t trudniej jest znaleić właściwe miejsce dla lemlr:owskiej kultury w dzisiejszym znijacJonym, sztucznym ś...iecie kamer wideo. Czy można pogodzić współczesny świat "globalnej wioski" I zadle;
waniem i rozwijaniem swej odrębnej, tak bardzo lolr:alnej lr:ultury? lest
to problem iście hamletowski a jego roJwiąaanie wymaga ogromnego,
świadomego wysilku nie pojedynczych donlr:isllotó..., ale caJego narodu.
Świat nie poczelca, wdziera się brutalnie każdego dnia, każdej godziny i
minuty w naszą świadomość, do naszego domu narluceJąc swoje standardy i szablony. lał mu się przeciwstawić, jak opr.eć? Clly samknięcie
okien i zatkanie uszu wystarclY? Cly jest w ogóle rnoiliwe?
A może wykorzystać jego pnemoine ciśnienie! Umiejętnie JaprJ4C
go do służenia własnej kulturle, własnemu narodowi, tak jak • kamer,.
Hitachi zrobił pan Stefanowski, wykor.ystqjąc j,. do rejestro...ania Jemkowskiego folkloru. Ale c.y to ,gę moie udać? esy ubieg mojli..,. ...
wypadku kamery da się powt6nyć ... stosunku do świata? JlyIlę, je to
się musi Lemlr:om udać, ponie...u ich porub byłaby klęską nas wB..rstkich!

Dokąd

pójdzie.., Lemkowuczyznor
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Nie dziwcie się więc , że powstające wśród Was, Lemków podziały,
budzą i nasz niepokój. Że chcemy na miarę naszych możliwości pomóc

Wam, pokazując różne nurty i zjawiska zachodzące w obszarze Waszej
kultury. Jeżeli nasze publikacje pomogą w lepszym ich zrozumieniu, zaprezentuj" rÓżne racje - spełnią swoje zadanie.

Dziś szczególnego znaczenia nabiera pytanie o to, kim są Lemkowie.
Nie tyle jednak w kategoriach definicji naukowych, ile raczej w kat.,.
goriach samoświadomości. Każdemu kto pilnie obserwuje /emkowskie
sprawy, same nasuwają się pytania.
Dokąd dzisiaj pójdziesz, Lemkowszczyzno? Jakimi drogami zami.,.
rzasz szukać swojej tożsamości i pod jakimi sztandarami wyruszysz w tę
drogę?

Lemkami przecież są wszyscy, którzy się za Lemków uważają. To ci
co z dumą zakladają czuchę i z podniesionym czołem idą w niedzielę do
cerkwi. Ale także ci co ukradkiem pokazują matczyny kabat przechowywany pieczolowicie na dnie szafy. To ci z Beskidu , co w jakiejś Banicy,
Zdyni czy Tylawie zacisną wszy zęby próbują z wiązać koniec z końcem;'
i ci co zap uści wszy już korzenie gdzieś pod LegniCćł, Z rozterką. w sercu
spoglądają ku Beskidowi. Nie potrafią już rozstać się z nową ojcowizną,
dorobkiem czterdziestu lat ciężkiej pracy. I ci wreszcie, co za oceanem
wzdychają do Karpat. Sielsko-anielskich Karpat, jakich dawno już nie
ma. Jakich tak naprawdę nigdy nie bylo, bo są produktem ogromnej,
niezaspokojonej tęsknoty będącej, tak zresztą jak odległość i czas, filtrem odsiewającym to, co bylo zle, a wygładzającym i upiększającym
dobre. Lemkami są także ci, co harde "Jestem Lemko!" potrafią powi.,.
dzieć już tylko po... slowacku, polsku lub ukraińsku , a także ci co w
zaciszu uniwersyteckich bibliotek pracują nad Iemkowskim słownikiem.
Gi co modlą się w cerkwi prawoslawnej, i ci co w grekokatolickiej, i ci co·
w kościele, ale i ci, co się w ogóle nie modlą. Wszyscy oni są Lemkami
dopóty, dopóki chcą nimi być.
Nie wiem jakimi pójdziecie drogami. Życzę Wam jednak, aby wszystkie Wasze drogi kiedyś się spotkaly. Żebyście mo~li podać sobie ręce
i zasiadlszy przy jednej watrze razem zaśpiewać. Zebyście tak jak na
naszej okladce - w huni, czusze czy w dzinsach, z krzyżem, z chorągwią
czy z Księgą - szli razem. Bo przecież Beskid jest jeden i jedna
Lemkowszczyzna. Nie nam rozstrzygać, która z Waszych dróg jest le~
sza i która szybciej prowadzi do celu. Najpewniej nie ma jednej najlepszej i jedynie słusznej drogi. Dróg tych jest wiele, może nawet tyle,
ilu jest Lemlców. Nie każdy więc, kto idzie innlł droglł nii Twoja, musi
koniecznie zbłądzić. Z wielką troską przyglądamy się tym Waszym Irud-
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Dokąd

p6jdzieu, Lemkowucz1l:mof

nym wyborom, bo chodai obcy, serca swoje _lawiliśmy na _ j
Lemłowszcsyinie i nic się już na lo nie poradzi, że trOllzcsymy się o
Ni.. jak o swoj ...

Andrzej WieJocha
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WYDAWNICTWO PTTK "KRAJ"
Uprzejmie informuje,
że posiada jeszcze w sprzedaży
następujące publikacje

• * Śladami Lemków. R. ReinfUS8

pierwsza obszerna monografia. grupy etnografi cznej górali ruskich
Beskid Niski.

zamieszkujących

• *T.Kowalik
Wycieczki sierpniowe

Mieczysława Orłowicza.

pasj on uj ące wspom nienia. z wielodniowych wypraw gÓI'5kich
miedzy inny mi w Karpaty Wschodnie.

• * Na nartach w Czarnohorze. S. Lenkiewicz
opow ieśC

o narci arskich

wędrówkach

po

bezdroż ach

•*
karpackie. W. Midowicz
• *W.Dzieje
Polskiego Towarzystwa
Krygowski

Czarnohory.

Gawędy

wspomnienia z górskiego

życia

jednego z nestorów karpackiej turystyki.

Tatrzańskiego.

• *t. I. Góry Izerskie.
geografii turystycznej Sudetów.
Słownik

• *t. XIII. Górygeografii turystycznej Sudetów.
Słownik

Stołowe .
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Helena

Duć-Fajfer

LEMKOWIE W POLSCE
Helena Du ć.Fajfer to remłowska poetka i publicystka, _ wykształcenia 1iI0lot;
bistory!:: sztuki. Należy do czołowych dziaJaczy kmkowskiego ruau narod(>

j

wego.
Problematykę lemkowską podejmowalo jako przedmiot badań wielu
naukowców - specjalistów w zakresie różnych dziedzin szeroko pojętej
humanistyki. Świadectwem tego jest znaczna bibliografia obejmująca
prace naukowe i publicystyczne poświęcone Lemkom i Lemkowszczyźnie
opracowana aktualnie jedynie w sposób fragmentaryczny, nie spelniający
wymogów wycze rpującego przeglądu wszystkich pozycji bibliograficznych w tej dziedzinie. l Niezależnie od dotychczasowych osiągnięć
tzw. "lemkoznawstwa" problematyka lemkowska jest ciągle aktualna.
Podejmują ją studenci w ramach prac magisterskich,2 jest ona cen·
tralnym zagadnieniem wielu rozpraw doktorskich,3 publikują prace o

R. Reinfu •• , Stan i problematyka badań nad kukurą ludową Lemkow&zc:ąr
my, [,.:J "Etnografia Pol.lra" 1961, t. V; M. Jurkowski, Lemkow!Zczy:ma
(materiały do bibliografii), [woj "Slavia Orientalis" 1962 nr 4; T. Zagórza..
ń.ki, Lemkowie i Lemkow!Zczyzna. Materiały do bibliografii, Warszawa
1984; P. R. Magocsi, Carpatho.Ru.yn Studie •• An Annotated Bibliography,
t. l, 1975-1984, New York 1988.
W 08tatnich dziesi<;ciu latach na samym tylko Uniwersytecie J&~eJJońskim
pow.taJo kilkanaóci. prac ~terskich z zakreou Iemkozn&wstwa, w tym
roku puygotowanychjest do obrony kilka IlABtępnych. Dobre tradycje pod
tym wz&iędem ma również Uniwersytet Wrocławski, Warszawski, KUL i
inne.
3 Przyldadowo: K. Pudlo, Lemkowie - proce. wra.lania .. • rodowisko Dolnego Śląska 1947-85, Wrocław 1987. R. BiBkupski prsygotowuje rolprawę
o maiarBtwie ikonowym 9ównie z terenów LemkownaYlny; Z. Szan·
ter architekturze cerkiewnej Lemkowszcly.ny Zachodniej; J. Moldak o

°
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Duć-Fajfer

Lemkowszczyź nie uznane autorytety naukowe w różnych częściach świata
i w różnych językach. 4 Studenckie kola naukowe za przedmiot 8Woich zainteresowań często obierają kulturę lemkowską. 5 Organizowane są
specjalne sesj e i sympozja naukowe w całości bądź w znaczn~j części
poświęcone sprawom lemkowskim. 6 Wydaje się wielkie monografie,
których cclem jest przedstawienie historii i kultury Lemków w całości
ich rozwoju i osiągnięć. 7
Aktualność i du ża popularność zagadnień lemkowskich świadczy o
tym, że Lemkowie i Lemkowszczyzna są zjawiskiem żywym, problematycznym i dalekim od zamknięcia go w muzeach, skansenach i raz
na zawsze ustalonych ramach i typografiach. Coraz to nowe przejawy
życia i rozwoju Lemkowszczyzny, ścieranie się i wałka różnych poglądów
politycznych i religijnych, bardzo nasilone szczególnie w ostatnich latach w z wi ąz ku z liberalizacją i ogólnymi zmianami w życiu spoleczno-

4

5

6

7

orientacjach politycznych w Galicji, w tym również na Lemkow8zczyźnie;
H. D~ć.Fajfer o literaturze łemkowskiejj B. Gamba! o mitach na temat
pochodzenia Lemków.
Można t,u .,:.. ymienić takie nazwiska jak: prof. R. Reinfuss, prof. A. Kwilecki, pro L J. llieger, proC. M. Lesiów, prof. P. Magocsi, prof. P. Best.
Mowę Lemków badali studenci Kola Naukowego Polonistów UJ i Koła
Naukowego Rusycystów UJ. Badania nad świadomością narodowI\. oraz
innymi aspektami życia społecznego Lemków prowadzili członkowie Koła
Naukowego Socjologów UŚ. Wielokrotnie badania terenowe nad różnymi
zagadnieniami z zakresu współczes nej kultury Lemków prowadziło Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie.
Między innymi w Sanoku w 1983 r. zorganizowano sympozjum naukowe w wości poświęcone Lemkowszczyźnie. Materiały z tego sympozjum opublikowane są. w książce "Lemkowie, kultura - sztuka - język",
Warszawa-Kraków 1987. Kolejne tego typu sympozjum zorganizowane
przez MEL w Sanoku odbylo si~ w dniach 25-26 X 1990 r. W Iistopa,.
dzie 1988 r. miała miejsce Konwencja AAASS w Honolulu. W panelu
poświęconym przetrwaniu etniczno-kulturowemu na kresach, o Lemkach
mówili P. Poticznyj, P. R. Magocsi, P. Best, O. Grabowicz. W grudniu
1989 r. na UW zorganizowano sesję politologiczną w całości poświęconą
problematyce łemkowskiej. Na IV Światowym Kongresie Studiów Sowietologicznych i Wschodnioeuropejskich w Harrogate (Wielka Brytania) w
dniach 21-26 VII 1990 r. dwa panele poświ~cono Lemkom - jeden w
całości, drugi częściowo. Problematyka remkowska była teź poruszana na
mi~dzynarodowej konferencji" Uźgorod - Krak6w - Presz6w", Nowy Sad
w dniach 19-26 Ul 1991 r.
B. Struminśkyj (red.), Lemkiwuczyna. Z.mla - ludll - iltorijo - /;ultura,
New York 1988; w przy!:otowaniu jest mono!:rafia Lemki....zc'll"a, Lemku,
ja4 z inicjatywy Thwarzystwa "Lemkiws.czyna" we Lwowie opracowuje
Lwowski Oddział Instytutu Sztuki, Folkloru i Etno!:rafii im. M. Rylakier;o
wspólnie ze specjalistami z zagranicy.
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poJityclnym 'rodkowej i WBCbodniej Europy, owocuj" setkami polemik,
dyskusji i kontrowersyjnych teorii, które przybieraj" najbardziej jaskrawe formy na łamach prasy, 8 ale ich oddźwięk również można znaleźć
w pracach o charakterze naukowym. 9
W dotychczasowych pracach poświęconych Lemkowszczyźnie można
wyodrębnić dwa główne stanowiska, które w pewnych kwestiach są
odmienne, a w pewnych nawet się wykluczaj". W niejakim uproszczeniu
stanowiska te można traktować jako pogl"d naukowców polskich oraz
pogląd naukowców ukraińskich. Ostatnio i sami Lemkowie starają się
coraz częściej wypowiadać w swoim imieniu. 10 Wypowiedzi te mają
przeważnie popularn", publicystyczn" formę, chociaż wchodząca obecnie w życie najmIodsza generacja inteligencji łemkowskiej stara się w
długoletnie naukowe spory na temat Lemków wnieść i swój wkład. U
W niniejszym referacie, którego głównym zalożcniem jest ukazanie
faktu przetrwania kultury Lemków-Rusinów w Karpatach wbrew wszelkim przeszkodom i trudnośc iom, będę starala się obok oficjalnych st,..
nowisk nauki polskiej oraz ukraińskiej zaprezentować również łemkowski
punkt wic:!zenia, w znacznym stopniu oparty na spolecznych przekona..
niach i przcświadczeniu. 12

8 Przegląd

Iemkowskiej problematyki w prasie polskiej daje A. Zięba, The
Lemko Qu .. /ion in /he Polish Press 1980-1986, [w:) . Carpatho-Rusyn

toczą. si~ na "Lemkowskiej Storince"
(od niedawna "Lemkowskiej Besidzie"). Cały nr 19 " Zu sŁriczi" poświęcony
jest przedstawieniu ró żn ych poglądów w sprawie łem kowskiej.
9 Przykładowo można wskazać na różne prace J. Krasowskiego (patrz bibliografie podane w przypisie l) i P. R. Magocsiego, np. Na/ion Building
or Nation Dedro ying'! Lemko", Poles, and Ukrainians in Contemporary
Poland, [w:) .Polish Review·, Vol. XXXV, No 3, 1990, s. 197-209.
10 Porównaj:"P. 1.łochanowski, Słowo Lemka o 50bie i moim narodzie, (w:]

American" nr l, 1988 ; ostre spory

Kwartalnik Społeczno-Kulturalny .Regiony· 1987, nr 2-4; tenże, Wokół
Tadeu ..a A. O/$zańskiego i jego spraw, [w:) .Magury'90·, Warszawa 1990;
J. Huńka, Lemkowie dzisiaj, Warszawa 1986; wszystkie numery .Hołosu
Watry· i .Besidy·.
11 Autorami więkazości wspomnianych prac magisterskich (por. przypis 2)
są studenci-Lemkowie. Obecnie przygotowywane są dwie rozprawy doktorskie I zakresn literatury i etnoj!;rafii lemkowskiej przez doktorantówLemków. Moina leŻ przypomnieć kilka "Yst'lpień na ....jach naukowych
prezentuj"""ch lemko_ki punkt widzenia.
12 Za lemkowlki punkt widlenia przyjmuję w tej pracy tyłko Ie po&l'l'ly
Lemków , które są częściowo róine sarówno od stanowiska polokiej!;o, jak i
ukraiilakieso. Chodzi lu j!;!ównie o posl'l'ly lej Clęści Lemków, która nie
prsyjęła nkraińakiej świadomoki narodowej_
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Nazwa "Lemko" (Lemkini, Lemkowie) jest w przybliżeniu jednakowo
interpretowana, zarówno przez naukowców polskich jak i ukraińskich. l3
Przyjmuje się, że określenie to zostało utworzone na bazie językowej
i powstało prawdopodobnie w I polowie XIX wieku 14 na pograniczu
lemkowsko-bojkowskim. Początkowo bylo to przezwisko stosowane do
tych Rusinów, którzy w swej mowie używali slowa "lem· (które np. w
mowie Bojków nie istnieje) . Z czasem stracilo ono charakter przezwiska i stalo się nazwą ne utralną funkcjonującą w literaturze naukowej i
popularnej (patrz przypis 14). Sami Lemkowie, uż ywający do samookreślenia ogólnego terminu. Rusnak", . Rusin", powoli zaczynali przyjmować tę nową nazwę. Do czasów I wojny światowej byla ona prawie nieznana wśród ludności łemkowskiej. W okresie międzywojennym,
który dla Lemkowszczyzny byl czasem rodzącej się świadomości etnicznej , śc ierania się różnych orientacji i ogólnej aktywności politycznej,
określenie . ·Lemko" stało się powszechnie używanym wśród aktywistów
lemkowskich (dobitnym przykładem tego są tytuly czasopism prezentujących poglądy dwóch przeciwstawnych organizacji politycznych: moskalofilskiej - "Lemko" i ukrainofilskiej - .Nasz Lemko·). Po drugiej wojnie światowej nazwa "Lemko" stala się dominująca i wyparła
dawną, etnie. nie adekwatną nazwę " Rusnak" . Już R. Reinfuss, na
podstawie materiałów zebranych w latach trzydziestych stwierdzil, że
określenie to, w nauce mające charakter pojęcia etnograficznego, wśród
Lemków przyjmuje zabarwienie polityczne. Rozpowszechniło się glównie
na Lemkowszczyźnie środkowej i zachodniej, gdzie mocno rozwijał się
tzw. kierunek starorusiński. 15 Obecnie, kiedy nazwa . Lemko· przyjęla
się już na dobre, trudno nie dostrzec pewnej anałogii w ewolucji od
określenia .Rusnak" do określenia .Lemko" z ewolucją od określenia
"Rusin" do określenia • Ukrainiec·. Charakterystyczny jest fakt, że
13 Porównaj: A. Kwilecki , Lemkowie. Zagadnienie migracji i a.symilacp, Warszawa 1974j J. Thrnowycz, Rustrowana istorija Lemkiw$Zczyny,
Lwów 1936, s. 25; B. Struminśkyj (red.), Lemkiwszczyna ..• , jak wyżej,
s. 11- 22.
14 Nazwa "Lemko" pojawia się w literaturze w I połowie XIX w. Po raz
pierwszy używa jej chyba J. Lewicki w pracy GrammatU: der rutheniachen
oder kleinru. uichen Sprache in Galiz:ien, Przemyśl 1844j potem P. J. Sza,..
farzyk (Slowiańskie starożytności, Poznań 1844) i W. Pol (Rzut oka na
p6lnocne stoki Karpat, Kraków 1851). W tym czasie nazwa ta nie była jeszcze bardzo popularna (patrz: A. Kwilecki, Lemkowie ... , jak wyżej, B. 46),
przyj<:la się na dobre dopiero w n połowie XIX W., wchodząc do Iylułów
prac, np. A. J . TorońBkij, Rwyny - Lomky, [w:) "Zońa Halyckaja" 1860;
S. Udziela, Rozsied/enie .ił; Lomków, [w:) • WISła" 1889, I. nI.
15 R. ReinfU88, Lomkowie jako grupa etnograficzna, [w:) "Prace i Maleńaly

Elnograficzne", Lublin 1948, I. VII, B. 86 i 87.
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Lemkowie z ukraińską świadomością narodową preferują samookreślenie
"Ukrainiec" albo " Ukrainiec z Lemlr.owszczysny" . 16
Wyznaczenie terytorialnych granic Lemlr.owslczyzny było przedmi<>tern długoletnich badań, sporów i hipotez . Najbardziej sporną była gra..
nica wschodnia. A. J. Toroński przyj"', ie na wschodzie Lemlr.owszczyzna dochodzi do górnego Sanu. 17 Za nim poszło wielu innych autorów. 18
Stanowisko to przeważało w XIX i na początku XX w. Dokładne badania
terenowe, jakie w latach trzydziestych XX w. przeprowadzili w zakresie
et nografii i socjologii - R. Reinfuss,19 zaś w zakresie językoznawstwa
- J . Szemłej, Z. Stieber i J. Zilynśkij,20 zadecydowały o wyznaczeniu
tej granicy na linii pasm Chryszczatej, Wielkiego Działu i Bukowicy oraz
wydzieleniu terytorium przejściowego, łemkowsk<>-bojkowskiego między
Osławą i Sanem. Pogłąd ten stał się dominującym i przyjmuje go zdecydowana większość naukowców. Znacznie prostszą okazała się kwestia zasi~gu północnego i za<:hodniego Lemkowszczyzny, gdyż tutaj element połski i ruski sąsiadując ze sobą, wyrażnie się oddzielają. Ruskimi
wsiami po północnej stronie Karpat wysuniętymi najdałej na za<:hód są:
Biała Woda, Czarna Woda, Jaworki, Szlachtowa. Wprawdzie R. Reinfuss oddzielił te 4 wsie od Lemkowszczyzny i określi! ich mieszkańców
jako odrębną grupę tzw. Rusinów Szłachtowskich, podobnie jak wydzieli!
też grupkę tzw . Węgrinów na południowym skrawku Sądeczczyzny (Lełuchów i Dubne), 21 ogółnie jednak przyjmuje się, że wierzchołek "klina
łemkowskiego" wyzna<:zają właśnie te cztery wioski w rejonie Szczaw16 Palrz: wywiad z Aleksandrem Masiejem [w:] "Zuslriczi" 1988, nr 19,8. 76.
17 A. J . Torońskij, Ru.oyny... , jak wyżej .
18 Np. P. Żyteckij, Ocze.rk zwukowoj i1torii maloruskogo narieczija, "Uniwier.

silieiskije izwie8Iija", Kijów 1875; O. Ogonowskij, Studien aul dem Gebiete
der ruthenis chen Sprache , Lwów 1880; jeszcze I. Tarnowycz w 1836

I.

prezenluje takie stanowisko (J. Tarnowycz, Rwlrowana ... , jak wyżej) .
19 R. Reinfu88 , Etnograficzne granice Lemkow$ZczyznYt "Ziemia" 1936 , nr XXl i tenże, Problem wschodniego zasiegv. etnograficznego LemkoVl.tzczyzny,

[w:] n Zjazd Sprawozdawczo Naukowy poświęcony Kupa10m Wschodnim
i Środkowym, Warszawa 1938; lenże, Lemkowie ...• jak wyżej.
20 J . Szemlej, Z badań nad gwarą lemkow.kq, [w:] Lud ./owiamki, 1934,
I. nI; Z. Slieber, Dialekt Lemków, Sprawozdania PAN 1936, nr 8; lenże,
At/a. językowy dawnej Lemkow8%c'y,ny, zeszyly I-VIII. Lódzce Towarzystwo Naukowe, Lódź 1956-1964; lenże, La frontiere ori.ntale de. Lemki
(Wschodnia ~anica Lemków), Buli. Intern. de I·Ac. Pol. des Sc. et de
Lei . 1935 i inne prace legoż autora (patrz biblioKraJia T. Zagónańskiego,
B. 31- 32); I. Zilynśkyj, Problem lemkow.ko-bojkow.kiej granicy językOlDej
[w:] Lud "owiań.ki, t. N, l. I, Krak6w 1938.
21 R. Reinfu.., Rui S.Jachtow.ka, "Lud" 1947, t. XXXVI; lenie. Lemkowi •••. , jak wyż.j .
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nicy. Na południn granica Lemkowszczyzny północnej (a tę jedynie tutaj uwzgl~dniamy) pokrywa się z granicą państwa połskiego. GraniU.
\x;łnocna nie budzi większych wątpliwości. Miejscowości graniczne wymienia J. Szemlej, a za nim podaje I. Tarnowycz,22 zaznaczone są ODe
lIa wszystkich mapach zamieszczanych w pracach dotyczących etnografii
czy języka Lemków.
Jeżeli mówimy o kwestii odczucia własnego terytorinm, ziemi ojcz ystej - Lemkowyny przez samych Lemków, to wYróżnić tn można
pok,"ie ojczyzny lokalnej, tj . Lemkowszczyzny północnej i ojczyzny
szerokiej - całego teryt.orium Rusi Karpackiej.23 Granica wschodnia
lIa terytori um Polski jest bardzo słabo sprecyzowana wśr,ód Lemków.
Najczęściej mówi się o L emkowszczyźnie sięgającej do Sanu. Znane są
miejs.-ow,,"ci na wschód i północ od granic wyznaczonych przez etnografów i językoznawców, Któr ych rvieszkańcy uważają się za Lernków
(n p. Hłomcza, Slanki). Z drugiej zaś strony, przedstawiciele orientacji
:o'laro:-usillskicj , a współcześnie Lelnkowie-autonomiści okrawają nieco te.
rylo riullllell1kow::ik:c do tzw. " Lemkowszczyzny właściwej" (kryterium to
m.in. stał y akcent w mowie), na wschód od której mieszkają już Ukraińcy.
Kw,,,,t ią najbardziej sporną, w której stanowiska naukowców polskich
i ukraiilskich wzajenmie si<i wykluczają, jest sprawa etnogenezy Lemków.
Dadacze ukrailisc] tw ierdzą, że kłin ruskiego osadnictwa w Karpatach
Zachodnich jest pozostałością z czasów panowania Rusi Kijowskiej, terytorium której sif;gało dużo dalej na zachód i północ, niż przyjmuje
sie. to w polskiej historiografii. Po upadku Rusi Kijowskiej pod naporem Tatarów w XII w., a wobec wzrastania potęgi państwa polskiego,
ludllość ruska wypierana była przez połskich kolonistów i utrzymała się
jedynie na terenach górskich, trudno dostępnych i mniej atrakcyjnych
pod wz gl ęd e m ekonomicznym. 24
22 J. Szernłej, Z badań ... , jak wyżejj J. Tarnowycz, Rtutrowana.•. , jak wyżej.
23 Bardzo szeroko rozcią.ga poj(cie " Lemkowie" i "Lemkow8zczyzna" (Lema
kiw$zczyna) J. Tarnowycz (flu$trowana •.. , jak wyzej). Oprócz Lemkow8zczyzny galicyjskiej i Preszowszczyzny zalicza OD do ziem łemkows1dch
i Zalcarpacie, mówi o Lemkach baczwańskich w Jugosławii, o Lemb.ch
na W~rzech . Rozumie więc Lemkowszczyznę jako całą Ruś Karpackl!;
Pojęcie "szerszej ojczyzny" można te.z odnaleźć w wierszach ~ Rusenka:
Na Lemkowyni w na..ym kraju
Szum/al smreky i jalyci.
Pobidniu pi.niu cny hrajul
Od Uilwroda do S,czawnyci.
(I. Rusenko, Na Lemkowyni [w:] Nasro i:nflika, N_w York 1945).
24 Porównaj przykładowo: A. J. Torońslrij, Rusyny...• jak wyżej; M. Bru.. _..ókyj, I.lom U/;rajiny-Rwy, Lwów 1905; J. Tarnowyc., llwlrołlla-
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Przeciwstawna temu stanowisku jest teoria migracji wołoskiej czy
przez badaczy polskich, według której
Lemkowie są wynikiem nałożenia się na osadnictwo polskie (istniejące na
tych ziemiach w dolinach rzek już od XIII w.l woł08ko-ruskich fal osadniczych. Było to związane z wędrówką bałkańskich plemion pasterskich,
tzw. Wołochów , którzy, idąc łukiem Karpat na północ, mieszali się z
zamieszkującą tam ludnością. Kiedy dotarli na terytorium Karpat Zachodnich, ich skład etniczny miał przewagę elementu ruskiego. Ludność
ta 05iedlala się i tworzyła wsie w XV i XVI w. na tzw. prawie wołoskim. 25
Ze strony Lemków teoria kolonizacji wołoskiej spotyka się z absolutnie negatywnym przyjęciem. 26 . W świadomości społecznej funkcjonuje
przekaz o Białych Chorwatach, plemieniu, które już w V w. żyło w Karpatach, było dobrze zorganizowane i rozwinięte. W VII w. większość
tego plemienia przesiedliła się na Bałkany. Poz05tałą część w X w.
podbiła Ruś Kijowska. Chociaż podbite plemię przyjęło nazwę Rusini
(Rusnacy l, jego ślady widoczne są i dzisiaj w językowej i kulturowej
odrębności Rusinów Zachodnich. 27 Potwierdzenie istnienia plemienia
Białyc h Chorwatów na terytorium Karpat Zachodnich można znaleźć
w pracach współczesnych historyków. 28 Innym związanym z łemkow
skimi pradziejami przeświadczeniem społecznym funkcjonującym wśród
wołosko-ruskiej wysunięta głównie

na .. " jak wyżej j I. Krasowśkyj, Do pytannia pro "woloJku kolonizaciju"
Za chidnich Karpat u $witli norm dawnioho prawa, [w:] "Cerkownyj kalendar" I Sanok 1990; L Hwat', [storia Piwnicznoji Lemkiw$Zcz yny do wy_
hnannia Lemkiw, [w:] B. Struminśkyj (red.), Lemkiwuczyna .. . , jak wyżej.
25 Przegląd polskich prac na temat kolonizacji wołoskiej daje K. Wolski
(Stan polskich badań nad osadnictwem woloskim na pómoc od Karpat,
"Rocznik Przemyski" l Przemyśl 1958) oraz najnow8za praca J. Czajkowskiego, Dziej e osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie Ul grupach etnograficznych, [w:] Lemkowie w hiJtorii i J.;'ulturze
Karpat, Rzeszów 1992.
26 A. Kroh, Lemkowie, Nowy Sącz 1990, s. 6; J. Huńks, Lemkowie ... , jak
wy żej, 8. 4.
27 J . Huńks, Lemkowie .. . , jak wyżej ; I. F. Lemkyn, I.tona Lemkowyny, New
York 1969, 8. 40; o 8woich przodksch Chorwatach mówi teź P. Stefanowski:

Urodzeni w Karpatach
na .kTZydlach Rwi
z pradziada Chorwata
([w:] Ikona, Lemkow.ki pejzaż, Nowy Sącz 1985).
28 J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Hi3loria Słowian poludniowych i
zachodnich. War8zawa 1977, s. 19 (podaję za J. Huńk'l, Lemkowie .... jak
wyżej); I. Kraso"ókyj. Do wtannia ... , jak wyżej; L H_t', I.lorija ... , jak
wyżej, •. 157.
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Lemków jest wiara w fakt chrystianizacyjnej misji Cyryla i Metodego
ich przodków. 29
Z punktu widzenia nauki spory o działalność Apostołów Słowian
po północnej stronie Karpat nie są jeszcze ostatecznie roztrzygnięte, co
stwierdza w swej pracy G. Labuda. 30
Zreferowane tu skrótowo niektóre poglądy naukowców w sprawie
podstawowych problemów: nazwy, terytorium i etnogenezy Lemkowszczyzny oraz podkreśle nie faktu, że świadomość społeczna Lemków
odnoś nie nich nie zawsze pokrywa si~ z tym, co oficjalnie twierdzi nauka,
ma na celu ukazanie poczucia pewnej odmienności, inności w stosunku
do otaczających narodów, rozwini~tego wśród społeczności lemkowskiej.
Poczucie to cz~sto określone jest mianem "łemkowskiego separatyzmu",
terminem wcale nie nowym, często wykorzystywanym przez osoby negujące prawo do odrębności grup, które taką odrębność sygnalizują.
Pojęc iem tym, nie ta k znowu dawno, próbowano okreśłać ukraińskie
dążenia narodowe: » ... J eŻeli Polska ma istnieć, niechaj nie będzie ona
samolubna, lecz tolerancyjna ... bo Ukraińcy... pragną być narodem wolnym i odrębnym, a uświadomienie sobie tej odr~bności przez nich samych
jest przyczyną ukraillskiego separatyzmu". 31 Zjawisko to, które ~est
glówną przyczyną wspomnianych wyżej sporów publicystów, działaczy,
naukowców, uzyskuje różną ocenę. Strona polska stara si~ zająć pozycję obiektywnego referenta problemu, choć cz~sto przebija przez ten
"obiektywizm" czy to deklarowanie sympatii i zrozumienia, jak w przypadku A. Kraha i A. Zi~by, 32 czy też negatywny stosunek, jak w przypadku T. A. Olszańskiego. 33 Strona ukraińska ocenia fakt zdecydowa.wśród

29 P. Ttochanowski, Slidamy wainaj ricznyci , "Hołos Watry" 1985, nr 2j w
poświęconej w 1985 r. nowowybudowanej cerkwi w Zyndranowej wmurowano żelazną tablicę, która głosi, że świątynię zbudowano w llOO-lecie

misji Cyryla i Metodego i 1000-lecie Chrztu Rusi; I.F. Lemkyn, Istorija. .. ,
wyżej , ss. 25 , 41-46.
30 G. Labuda, O obrządku s10wiańskim w Po!"ce poludniawej czyli Kraków
biskupi przed rokiem 1000, [w:] G. Labuda, Studia nad poczqtkami państwa
polskiego, t. II, Poznań 1988, 88. 83- 167.
31 Cytat z G/osu przestrogi W. Podolińskiego podaję za: M. Dolynśkyj,
Lemky - tobto Rusyny. Ukrainc; z Beskydu Nyźkoho, "Zu8tric.i~ 1989,
nr 19 (tłumaczenie cytatu - H. Duć-Fajfer).
32 A. Kroh, Rekolekcje lemkowskie, "Tygodnik Powszechny" 1981, nr 43;
tenże, Kim są Lemkowie, "Tygodnik Powszechny" 1984, nr 39; tenże,
Lemkowie- Lemk'Y. Katalog wy.tawy Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu, Nowy Sącz 1984; tenże, Lemkowie ... , jak wyżej; A. Ziemba, O
Lemkach w Honolulu, ~ Tygodnik Pow8zechny" 1985, nr 43.
33 T. A. Olszański, Wokół lemkow.kich Watr i spraw, [w:] ~Magury'89",
Warszawa 1989; lenże, Drogi touamoici LemkÓVI, [w:] "Magury'90", War-

jak

szawa 1990.
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nie negatywnie, uważając go za .intrygę polską· ałbo działanie za amerykańskie pieniądze. 34 Jednocześnie zauważalne są dążenia do pomniejszania ważności i rozmiarów tego .separatystycznego· myślenia i postawy Lemków, do traktowania go jako wymyslu malej grupki działaczy,
którzy kierują się przyczynami materialnymi, kompleksami czy też stra.chem przed Polakami. 35
Bogdan Huk, który jako jeden z nielicznych docenia wagę tego zja.wiska i sądzi, że •... decydującą cechą (procesu lemkowskiego) jest jego
odśrodkowy charakter ...• , za przyczyny takiego stanu rzeczy uważa:
l ) niezakończenie procesu narodowego (ukraińskiego - dodaje dla ja.sn ości) w wyniku przesiedlania 1947 r.; 2) brak pod nogami ojczystej ziemi jako przyczyna chwiania się samoświadomości; 3) ostatnie
40 lat, które nie sprzyjaly rozwijaniu się ukraińskiej świadomości na
Lemkowszczyź nie ze względu na negatywny stereotyp Ukraińca; wydarzenia tych lat wbily klin między przeszlość a terażniejszość życia
Lemków. 36
W przypadku Lemków sprawa nie jest jednak tak prosta, jak to się
wydaje stronie ukraińskiej z jej punktu widzenia. Problem dzisiejszego
lemkowskiego . separatyzmu· to nie sprawa ostatnich lat i wydarzeń, ja.kie oue przyniosly. Już w 1936 r. J . Tarnowycz, który w Rustrowanej historii LemkoUJszczyzny na każdym kroku twierdzi, że . Lemkowszczyzna
to odwiecznie ukraińska ziemia", zauważa, że "Lernkowszczyzna była
przed wojną (przed I wojną światową - wyjaśnienie moje) tak otumaniona moskalofilstwem i wydawalo się, że przepadła ona całkowicie
dla idei ukraińskiej. (... ) Ukraińcy dlaczegoś bali się osiedlać między
Lemkami. Odstraszała ich łemkowska besida, duża odległość od Galicji
Wschodniej i niedostępność gór ... • 37
Lemkowszczyzna, która do XIV w. należała do Księstwa Halickiego,
od 1340 r. do 1772 r. do Rzeczypospolitej Polskiej , w latach 1772- 1918,
jako część Galicji, wchodzila w skład monarchii Habsburgów, zaś od
1918 r. aż do chwili obecnej należy do Polski, jako terytorium przej ściowe
na pograniczu wschodnio- i zachodniosłowiańskim podlegała różnym
wplywom. Tu kr zyżowała się ekspansja kilku grup narodowych i orientacji politycznych (agitacja rosyjska, ukraińska, polska, austriacka).
Jako Słowianie wschodni, a tym samym wyznawcy wschodniego
chrześcijaństwa, Lemkowie do samookreślenia używali nazwy Rusnak
34 M. Dolynśkyj, Lemky .•. , jak wyżej.
35 Tam że.
36 B. Huk, Ozyrajuczyi za .obe - ukrajin.lwo w Polszczi na zlomi 1988/ 1989
rokiw, "Zustriczi" 1989, Nr 19, s. 11.
37 J. Tarnowycz, Rustrowana ... , jak wyżej, s. 246- 247 (tłumaczenie cytatu
H. Duć-Fajfer).
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(Rusin). co oznaczalo ludzi Rusi i wyróżniało od wyznawców innej _
ligii. Od średniowiecza nazwa Ruś byla synonimem prawoslawia. W
przeciągu XVI i XVII w. wschodni Slowianie zaczęli się między sobą
różnicować . Proces ten nasililsię w XVIII i XIX w.• kiedy ogólną nazwę
Ruś zastąpiono lokalnymi. ściślejszymi etnicznie określeniami: Rosjanin.
Białorusin . Ukrainiec. Rusini mieszkający między Sanem a Popradem
mieli do wyboru którąś z tych nowych nazw. Jak się okazalo. nie z....
akceptowali żadnej z nich. Czemu tak się stalo? Logika nakazywałaby
pójść za nazwą. która stawała się coraz popularniejsza wśród ich najbliższych sąsiadów za Sanem. tj. nazwą Ukrainiec. Widocznie logika
lemkowska byla trochę inna. Aby ją zrozumieć. trzeba pokazać kilka psychologicznych aspektów charakterystycznych dla lemkowskiego sposobu
myślenia. odczuwania. przyjmowania świata. Mówi o nich Tarnowycz.
mówi Lemkyn w przytaczanych już pracach. Są one na tyle stale i niezmienne. że latwo można je prześled zić i wś ród Lemków wspólczesnych. 38
Otóż Lemkowie to lud. ie gór. znacznie w swej psychice. sposobie życia
i typie kultury różniący się od mieszkańców nizin. Zamieszkując tereny górskie. utrzymywali bardzo slaby kontakt z sąsiadami od północy.
tj . rzymskokatolickimi Polakami. 39 Z sąsiadami ze wschodu. Bojkami
kontakt byl też w zasadzie slaby. z wyjątkiem okolic przygranicznych.
Najściślejsze związki lączyly Lemków z ich braćmi po poludniowej str<>nie Karpat. Stąd też zachowała się jedność kulturowa i etniczna całego
obszaru lemkowskiego. Na poludnie prowadzily utarte szlaki wiodące
kotlinami górskimi w poprzek Karpat. a potem aż na Węgry. One p<>·zwałały utrzymywać Lemkom kontakty kulturowe. religijne. ekonomiczne
w obrębie swej grupy. Natomiast naturalna izolacja od innych kultur wy_
tworzyla też swoisty .separatyzm psychiczny·. Objawia się on takimi cechami jak np. charakterystyczny konserwatyzm Iemkowski. Jego efektem
jest niechętne przyjmowanie wszystkich nowości. nie podleganie obcym
wplywom. odrzucanie tego co niesprawdzone. nieznane. Lemkowie bardzo są przywiązani do swych .świętości· - ojczystej mowy. wiary. zwyczajów i obrzędów . Tylekroć podejmowane w przeciągu historii próby
kulturowego asymilowania Lemków przynosily słabe efekty.
38 Twierd,enie \o wysuwam DA podslawie badań. jakie w 1987 r. przeprowad,iłam ,,"r6d ~py Polaków (lDO osób) i Lemków (lDO osób) zamieakujllC1ch obecnie we wzajemnym oyiedzlwie DA Lemkowa,czyinie DA IemaI stereolypu i aul08lereolypu Lewków. Ich wyniki omawiam aę8c:iowo
w pracy ma&islenkiej K onfiikt i unpółd.ialanie - analiza Itooun.l:óto
polIl:o-lemJcow.ach (maszynopis). lnalylul Psycholo~ UJ. Kraków 1987.
311 JaI:o dowód braku wzajemnych kontaklów podawany jesl DAjc,ę8ciej fakt
prawie nie istnienia malieńslw mieszanych. polalto-Iemkowakich aj do
ClUU n ....jny lwialowej. Paln: A. Kwilecki. LemJcowie...• jak wyiej.
8.61.
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Na takiej bazie łemkowskich cech charakteru i warunków iycia wytworzył się typ kułtury, która, utworzona na osnowie chrześcijaństwa
wschodniego, jest analogiczna do innych kultur ruskich, posiada jednak
szereg cech specyficznych jak chociażby wiele zachowanych archaizmów
najprostszych do prześledzenia np. w mowie.
Przeprowadzona charakterystyka z podkreśleniem takich przymiotów jak konserwatyzm i przywiązanie do rodzimej tradycji po części
tylko tłumaczy nieprzyjęcie przez Lemków nowej nazwy, a wraz z nią
ukraiń skiej świadomości narodowej. Okazalo się, że po jakimś czasie
Lemkowie nową nazwę przyjęli, odeszli od ogólnej, "przestarzalej" nazwy "Rusin", ale nie zmienili jej na "Ukrainiec", lecz na "Lemko" . W
tym miejscu, zastanawiając się nad przyczyną takiej właśnie zamiany,
trzeba postawić pytanie, czy w czasie kiedy tworzyła się nowożytna
świadomość ukraińska, nie zaczęła kiełkować już nowożytna świadomość
łemkowska, która zdławiona naporem silniejszych nacjonalizmów przetrwała do dzisiaj w niewykrystalizowanej formie i objawia się manifestacjami współczesnego lemkowskiego "separatyzmu" . Pytanie to budzi
dzisiaj w stronie ukraińskiej takie same emocje, jakie sto lat temu budziły
wśród Polaków i Rosjan narodowe dążenia Ukraińców: "Nieprzychylnie
ustosunkowana do ruchu narodowego Ukraińców szlachta i mieszczańska
inteligencja polska dążyły do odbudowy państwa polskiego w granicach z
1772 roku, zupełnie nie uznając ich praw nawet do posiadania literatury
w języku ukraińskim, który zaliczały do narzeczy języka polskiego". 40
Postawione tu pytanie o łemkowską świadomość narodową wymaga
prześledzenia dziejów Lemkowszczyzny, zwłaszcza w II polowie XIX i w
XX wieku, pod względem orientacji narodowych, politycznych i narod<>wego rozwoju.
W I połowie XIX w., kiedy wśród Rusinów rozwinięte było poczucie przynależności do Rusi, tj. calej Słowiańszczyzny wschodniej, mocną
pozycję w Galicji mial kierunek rusofilski, który glosił ideę zjednoczenia
wszystkich, narodów rus,kich pod panowaniem cara i propagowal prawosławie (Swięta Ruś i Swięte Prawoslawie). Idea ta szerzyła się też na
Lemkowszczyźnie, gloszona głównie przez duchownych. Sympatie pr<>rosyjskie nasiliły się po 1848 r., kiedy przez Lemkowszczyznę przeszły
wojska cara Mikołaja I wysłane w celu pomocy Austrii w tłumieniu
powstania Węgrów pod przywództwem Kossutha. Siła i potęga wojsk
carskich budziła wiarę w opiekę" wielkiego ruskiego brata". Stronnictwo rusofilskie, do którego należ a1a część inteligencji łemkowskiej, krytykowało ideę odrębności Rusi południowej i ukraiński "separatyzm".
Prowadziło działalność polityczną i kulturalną przychylnie przyjmowaną
40 Cytat z: J. Kozik, Ukraińlki ruch narodo"'1l" Galicji .. latach 1890-1848,
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przez wiej s ką społeczność. W 1873 r. zalożyło Towarzystwo im. Michała Kaczkowskiego, które organizowalo czytełnie w każdej prawie wsi
i odegrało niemałą rolę w rozwoju łemkowskiej kultury. Ze stronnictwem tym związany był m.in. Wolodymyr Chyłak, znany pisarz lemkowski , który swe utwory pisal tzw. "jazyczjem" , tj. wersją potocznej
mowy łe lllkowskiej " ulepszonej " przy pomocy jęz yka rosyjskiego i cerkiewll os l uwiańskiego.

Dz iał al ność " Ruskiej 1tójcy" we Lwowie zapocz ątkowala ukraiński
ruch narodowy w Gałicj i , który w II połvwie XlX w. zaczyna się
bardzo in tensyfikow ać poprzez d z iał ałność tzw. , narodników". Rozwijaj<.\ oni energiczne d z i ałania literackie, oświatowe i ekonomiczne . W
1868 r. "akładają Towarzystwo " Proś wita" . Inaczej niż w całej Gali-

cji. na L ernkowszczyźni c idea "naro duicka" nie miała szerokiego popar-

cia . Wprawdzie utwor7.0no tu filie kooperatyw " Wiejski Gospodarz" i
.. Lemkowski Bank" (w Sanoku , J aś le , Nowym Sącz u) , również dosyć
lic zne fi lie Towar7.ystwa " Proświta" . Kiedy jednak ż e w 1906 r. zorganizowano zj azd .,Proświty " w Nowym Sączu, delegat Zarządu Głównego,
Iwan Druk z wrócił uwagę, że na zebraniu brakuj e tych , dla których
dz iałal n oś ć jes t przeznaczona, tj. łe mkowskich chł opów. 41
Gł ówna przyczyna n ie popularności tej idei tkwiła w tym, że
"narodnicy" ostro walczyli z lemkowskitn separatyzmem i rusofils twenl.
Znaczne oparcie lnicli oni w cerkwi grekokatolickiej , gdzie celowo

osadzani hyli na pa rafi ach ksi~ża ukraińscy w miejsce lemkowskich,
wy syłan yc h na wschód. Konsekwencje ścierania się tych orientacji naronowych na Lemkowszczyinie w okrutny sposób odbiły się na samych
Lemkach w czasi e I wojny światowej. Austriackie władze , posądzając
rusofiIi o dz iałalność szpie gowską , zac z~ły stosować ostre represj e. Aresztowania lniały miejsce w całej Galicji, ale szczególnie ucierpiała
Lemkowszczyzna. W obozie koncentrac yjnym w Thalerhofie zgin~ła w Ja-

inteligencja łemkowska. W pamięci Lemków
jako miej sce narodowej kaźni, gdzie więzionych
było ok. 5000 współrodaków. 42 Równocześnie z aczęło funkcjonować w
świadomości społecznej przeświadcz enie, które utrzymuje się do dzisiaj,
że tragedii Thalerhofu winni są stronnicy idei " narodnickiej" , którzy denuncjowali ż ołnierzom austriackim swych przeciwników ideologicznych.
W okresie międzywoj e nnym w wyniku tragedii talerhofskiej zmniejszyło się znaczenie siłnej przed wojną orientacji rusofilskiej, a na.tach 19 14- 1918 prawie

cała

Thałer h of zachował si ę

41 OpiniE: tE: przytac zam za: R. Reinfu s5 , Śladami Lemków, Warszawa 1990,
s. 12142 Talerhoj,kyj almanach, Lwów 1930; W. R. Wawryk, Talerhoj w 20-ti rokOWyflfj narodnoji trahediji haJyćko-ruśkoho naroda, Lwów 1934j P. Stefanow8ki, Lcmkowie tv Talerhofir. , [w:] "Magury'82", Warszawa 1982.
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brała wi~kszego znaczenia idea proukraińska. 43 Po rozpadzie ZachodnioUkraińskiej Republiki Ludowej na Lemkowszczyznę przybyło wielu osiedleńców z Galicji Wschodniej. Parafie osierocone przez wymordowanych
w Thalerhofie księży obejmowali przybysze ze wschodu z ukształtowaną
świadomością narodową. Posady nauczycielskie w wiejskich szkołach

obejmowali takie dzialacze ukraińskiego ruchu narodnickiego.
W celu szerzenia agitacji ukraillskiej wśród Lemków zalożono we
Lwowie w 1932 r. specjalną Komisję Lemkowską, która dostarczała
na Lemkowszczyznę literaturę - ,kra.iiską, głów"ie wydania "Biblioteki
Lemkowszczyzny" i czasopisma takie jak: "Nasz Lemko" (wydawany
we Lwowie 1934- 1938), "Nowa Zoria" (Lwów 1926-1938, Stanisławów
1938- 1939), "Diło" (Lwów 1918-1939), "Beskyd" (Przemyśl 1931-1933),
" Nywa" (Lwów 1918- 1938), " Meta" (Lwów 1931-1938).
Po 1918 r. powrócili z Thalerhofu ci, którym udało się przeżyć.
Ni eśli ze sobą legendę Thalerhofu, prawosławia i męczeństwa za
Lemkowszczyznę. Ich nastawienie było zdecydowanie antyukraińskie.
Orientacja rusofilska w okresie międzywojennym opierała się głównie
na działalności Ruskiej Organizacji Wiejskiej (RSO - Ruska Seljanska
Organizacja), która powstała w czerwcu 1926 r. W skład Rady Głównej
RSO wchodzili aktywni dzialacze łemkowscy. Stworzono dwa komitety
łemkowskie dla Lemkowszczyzny wschodniej w Sanoku, dla zachodniej w Gorlicach. Organizacja ta miała dwa organy prasowe: "Russkij
holos" (Lwów 1928- 1939) i "Zemla i wola" (Lwów 1928-1939).
Idee zarówno rosyjskiej, jak i ukraińskiej orientacji szerokiemu
kręgowi Lemków w istocie byly obce. Znaczna popularność ruchu rusofilskiego na Lemkowszczyźnie, która wydaje się dość niezrozumiala,
wiąie się w glównej nuerze nie z jej wielkoruskim programem, lecz z
tym, że Lemkowie często lączyli tę ideę z ideą starorusiństwa, najbardziej im bliską_ Protestując przeciw nowej nazwie "Ukrainiec", pozytywnie przyjmowali tę agitację, która operowala terminami "Rusin",
"ruski" i nie narzucala im usilnie nowości np. językowych. W istocie
na Lemkowszczyźnie istnialo znaczne przemieszanie tych dwóch orientacji, rusofilskiej i starorusińskiej. Często ich przedstawiciele występowali
we wspólnych dzialaniach, choć należy pamiętać, że wśród starorusinów byli glównie grekokatolicy. Pod ogólnym hasłem idei staroruskiej
działaly na Lemkowszczyźnie Czytelnie Kaczkowskiego, w takim duchu
pisał W. Chylak (wymowny jest fakt, że tworzył w .jazyczju", a nie
którymś z nowożytnych języków ruskich). Działania te można traktować jako pierwszą zapowiedź lemkowskiego ruchu narodowego. (Jako
43

O orientacjach politycznych na Lemkow8zczyźnie w 1atach- 1918-1939
czytaj: J. Moklak, Holowni polityczni napriamky na Lemki....czyni ..
miiwojennyj period, "Zustriczi" 1989, nr 19.

24

Helena

Duć-Fajfer

dowód dążeń do stworzenia pisanego języka Iemkowskiego w ~ym cza.sie można potraktować pracę M. Astriaba,44 w której autor stara się
dowieść odrębności języka łemkowskiego).
W sposób wyraźny ruch starorusiński, czy rusnacki oddzielił się
od rusofilskiego w czasie międzywojennym. Po I wojnie światowej na
dawnym terytorium Austro-Węgier tworzyły się nowe państwa. Każdy
naród starał się zabezpieczyć swoją jedność i niezałeżność terytorialną.
W tym też czasie w wysokiej mierze uaktywnili się Karpatorusini.
Ośrodkiem tego ruchu był Preszów, gdzie powołano tzw. Karpatoruską
Radę Narodową na czele z doktorem A. Beskydem. Rusini galicyjscy
(Lemkowie ), którym groziło oddzielenie granicą polską-słowacką od rodaków na południu, a tym samym i konsekwencje ekonomiczne (brak
możliwości wędrowania

na sezonowe prace, zakupu wołów na Węgrzech,
skierowane ku zjednoczeniu Lemkowszczyzny
północnej i południowej. W grudniu 1918 r. we Florynce w efekcie ustałeń
zwołanych wcześniej wieców utworzona została Ruska Narodowa Republika Lemków, która działała do marca 1920 r. Powołano władze Republiki - premiera i ministrów: spraw wewnętrznych , zagranicznych oraz
rolnictwa. U tworzono Ruską Radę, w której skład wchodzili przedstawiciele wsi. Działacze łemkowscy aktywni w tym czasie nie mieli jednorodnego pogląd u na sprawę łemkowską. Wspólne było dążenie do stworzenia
nie podzielonej Lemkow8zczyzny albo jako autonomicznego organizmu
społeczno-politycznego, albo jako cal ..ści w granicach jednego państwa,
najlepiej Czechosłowacji. Drugi, słabiej określony kierunek zmierzal do
połączenia Lemkowszczyzny ze pwiązkiem Radzieckim. Nie powiodła
się jednak ani próba nawiązania kontaktów z władzami Czechosłowacji,
ani z rządem Związku Radzieckiego. Nie udzieliła też pomocy Republice Lemków Karpato-Ruska Rada z Preszowa, zajęta swoimi problemami. Po szesnastomiesięcznej dzialalności Republiki, władze polskie
aresztowały jej przywódców, ale sąd uniewinnił uwięzionych jako .nie
mających złej woli". Chociaż krótko istniała i nie miała większych szans
na przetrwanie, Republika łemkowska we Florynce była dobitnym przeja,.
wem dążenia Lemków do decydowania o swoim losie, o bycie narodowym,
była manifestacją rodzących się wśród Lemków tendencji do narodowej
niezależności. W manifestach i deklaracjach głoszonych przez dzialaczy
z kręgu Republiki wyraźne jest występowanie przeciwko przyłączeniu do
Polski, nawet zdecydowanie antypolskie postulaty. Przeczy to wysuwa,.
nemu często oskarżeniu, że cały ruch starorusińsko-łemkowski przejawiał
sympatie propolskie.

itp.),

rozpoczęli działania

44 M.

Aslńab,

Kilka l/iwo lemkiwd;i; be.idi, "Uc)'lel" U7l, nr 48., 'LWów.
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Dnia 15 czerwca 1928 r. na podstawie projektu wniesionego przez
posłów Klubu Ukraińskiego Sejm Polski wydał U8taw~ o wprowadzeniu
nazwy" Ukrainiec" w miejsce używanej dotychczas nazwy "Rusin":

"Na oznaczenie zamieszb.łej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
ludności narodowości ukraińskiej używa. się nazwy ukraińsb. zamiast
używan ej dotychczas nazwy ruska. Stosownie do tego zastępuje się
też nazwy Rusin, Rusinka - na.zwami Ukrainiec, Ukrainka". 45

Tym samym Lemkowie zostali urz~dowo obj~ci nazwą, która od tej
chwili stala się dla nich obowiązująca, niezaleinie od ich poglądów w tej
sprawie.

W 1933 r. na ogólnołemkows kim zjeździe w Sanoku utworzono
Lemko-Sojuz , który stał si~ główną organizacją starorusinów Guż chyba
trzeba powied z ieć - Lemków, bo w nazwie użyty jest ten nowy termin) . Organizacja ta ż ądała m.in. powołania odrębnego biskupstwa dla
Lemkowszczyzny, od polskiego rządu domagala się wydania zakazu agitacji ukraińskiej w szkołach i cerkwiach. Deklarowała swą lojalność wobec
wladz polskich. Głównym organem prasowym Lemko-Sojuzu był publikowa ny po łemkowsku " Lemko" (Nowy Sącz 1934, Krynica 1934-1936,
Lwów 1936- 1939). Dz iałalność Lemko-Sojuzu ma swoją kontynuacj~ po
1939 r. na emigracji.
Ostra walka polityczna pomiędzy ," Starorusinami-Lemkami" a" Ukraińcami" w okresie mi ędzywojennym miała swe echa i w życiu religijnym Lemkowszczyzny jako tzw. "wojna religijna" . Jedną z głównych,
choć nie jedyną przyczyną masowego "przechodzenia" Lemków na prawosławie w tym czasie był protest przeciw mocnej proukraińskiej agitacji
grekokatolickich duchownych. Źródła cerkwi prawosławnej podają, że w
tym czasie na prawosławie " przeszło" ok. 25 tys. wiernych. Schematyzm
Apostolskiej Administracji Lemkowszczyzny podaj e liczbę 18 tysi~y. 46
Dla powstrzymania tego procesu w lutym 1934 r. utworzono niezależną
od Eparchii Przemyskiej Apostolską Administrację dla grekokatolików
Lemkowszczyzny.
Przeciw agitacji ukraińskiej w szkołach wystąpili "starorusini" ze
swoim programem nauczania w szkołach na Lemkowszczyźnie w języku
łemkowskim, a nie ukraińskim. Mowę lemkowską wprowadzono do szkół
45
46

Fragment I artykułu tej ustawy, cytat za: I, F. Lemkyn, I.torija
Lemkowyny... , jak wyżej, s. 164.
Źródła prawosławne za: A. Myslek, Z problemów polityki ·w.cJwdniej
KoJciol4 katolickiego w Pouce .. latach 1918-1939, [w:] Cslowiek i
światopoglJld" 1968, nr 4, s. 129; S,ematynn hrekokatolyćkoh; ducho ......
• twa Apollollkoji Admin"trociji Lemki...zczynll 1963, Stanfor<!, Conneclicut 1970, s. 167 - obydwa źródła podaj~ za: B. Strnminśkyj (red.),
LemkitD"czyna. .. , jak wyżej, t. I, B. 190.
'
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w 1933 r. Dzieci uczyły się z podręczników opracowanych przez Metodego Ttochanowsldego, Bukwaria i Per.zoj czytanky.
.
Wprowadzenie do szkół języka łemkowskiego, wydawanie łemkow
skich podręczników, łemkowskojęzycznych gazet odbywalo się przy oficjalnym poparciu polskich władz.
Wszystkie Iemkowskie spory i d'lżenia narodowe przerwane zostały
w 1939 roku wybuchem wojny. Na tle znanych faktów historycznych
zrozumialym jest, że podczas wojny Ukraińcy mieli szerokie możliwości
dzialania na Lemkowszczyźnie. Prowadzona była polityka popierania
Lemków deklarujqcych narodowość ukraińsk'l. Znany działacz łemkow
ski, świadek tych czasów, M. Doński tak charakteryzował sytuację:
"Dla zbrodniczych celów przeprowadzono spis ludności łemkowskiej.
Sporządzono czarne listy tej ludności, która zadeklarowała swą przynależność ruską. Wystarczyło natomiast zadeklarować swą solidarność
z nacjonalistami ukraińskimi, by stać się członkiem komitetów dopomohowych, które współpracowały z faszystami". 47

Najnowsza, powojenna historia Lemków zdeterminowana jest w
stopniu tragedi'l Lemkowszczyzny lat 1945-1947, kiedy to w
sposób przymusowy wysiedlono cał'l społeczność z jej etnicznej ojczyzny
i rozsiedlono w 1945 r. w większości (ok. 60%) na terytorium radzieckiej Ukrainy, pozostał'l część w 1947 r. na terytorium Polski północnej
i zachodniej, na ziemiach poniemieckich. Tym samym przestala istnieć
Lemkowszczyzna jako kraina etnicznie jednorodna, gdzie rozwijalsię specyficzny i niepowtarzalny typ kultury ludowej, kraina, która w tak zawzięty sposób dochodziła do wyznaczenia swej samoświadomości narodowej poprzez aktywn'l walkę różnych orientacji i kierunków politycznych.
Akcja wysiedleńcza wi'lzała się bezpośrednio z polityk'l powojennej komunistycznej Polski, która zakładała utworzenie państwa jednorodnego
etnicznie i kulturowo, państwa bez mniejszości narodowych. Pierwszy
etap wysiedlania, na Ukrainę, odbywał się w ramach umowy pomiędzy
Polsk'l i Zwi'lzkiem Radzieckim o wymianie ludności z terenów przygranicznych. W przypadku Lemków wysiedlenie z ich górskiej ojczyzny
trudno nazwać repatriacj'l. Nic też dziwnego, że czasami nie pomagalo
nawet dzialanie siłl}. Część narodu poddała się temu przymusowi. Wsp<>mniana reszta, wnosZ'lC petycje do rzqdu polskiego, deklarujqc sw'l 1<>jalność wobec państwa polskiego, zdołała się uchronić od wysiedlenia.
Nie na dlugo, jak się okazało. Oficjalnie podan'l przyczyną II etapu
wysiedlenia, w 1947 r., była konieczność zlikwidowania UPA, która
najwyższym

47 M. Doń8ki, Wklad Lemków w walkę z okupantem hitlerowskim,

Z myJlq o Poz.,ce Ludowej, Rzeszów 1963,
Lemkowie ... , jak wyżej, s. 86.

cytuję

[w:]
za: A. Kwilecki,
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znajdowała oparcie w ludności ukraińskiej na terenie swej działalności.
Faktyczną zaś przyczyną była wspomniana już polityka narodowościowa.
Część ludności niepolskiego pochodzenia, która z takich czy innych przyczyn pozostała w Polsce, powinna być zasymilowana. W ten sposób pozostali w Połsce Lemkowie zostali dokładnie rozrzuceni po terytorium
Polski zachodniej i północnej. Tym samym zdawałoby się, że wszystkie łemkowskie dylematy powinny zniknąć. Pytanie: Rusin, Lemko czy
Ukrainiec powinno znaleźć odpowiedź: Polak. Z perspektywy 40 lat
widać, że jednak tak się nie stało, dawne łemkowskie kwestie ożywają
z nową silą. Czy to jest fenomen narodu, o którym pisa! I. Franko:

"ta stabilna historycznie i etnograficznie grupa dotychczas pozostaje za.gadką ... ",48 czy proste ludzkie dążenie do samozachowania? Czemu po
tylu latach, w całkiem zmienionej sytuacji znowu słychać echa starorusińsko-ukraińskich, a właściwie łemkowsko-ukraińskich sporów? W ten
sposób odzywa się niezakończony proces, który sztucznie został przerwany i w przychylnych warunkach znowu się odradza, a przeciwnicy
mają nadzieję, że tym razem dojdzie do jego zakończenia.
We współczesnej Polsce nazwą oficjalną dla Lemków jest nazwa
" Ukrainiec". Dla określenia swej narodowości Lemkowie mają do wyboru dwie możliwości - identyfikację polską bądź ukraińską. Dla wiełu
Lemków jest to wybór bardzo trudny i często zdarza się określić jako
Polak komuś , kto zawsze czuł się Rusinem-Lemkiem, kto wiernie kultywował rodzime tradycje i wie, że Polakiem nie jest. Komunistycznym
władzom Polski podejmującym decyzję o wysiedleniu wygodnie było
potraktować Lemków jako Ukraińców , bo wówczas podana oficjalnie
przyczyna wysiedlenia odnosiła się do wszystkich. Trudno byłoby dla
Lemków jako oddzielnej grupy etnicznej znaleźć jakiś logiczny powód,
dla którego trzeba było ich wysiedlić. Oprócz tego, co jedna mniejszość
narodowa, to nie dwie. Wszystko można zmieścić w ramach jednego
towarzystwa społeczno-kulturalnego, jednego systemu szkolnictwa, itd.
Dlatego zrozumiałym jest, że przez 40 lat Lemkowie nie mieli wielkiego
wyboru. Niezależnie od podejmowanych prób, nie mogli zarejestrować
swego towarzystwa, nie mieli wolnego wyboru w samookreśleniu. Przy
uwzględnieniu faktn znanego z przedwojennej Lemkowazczyzny, źe spora
część Lemków nie przyjęła nazwy" Ukrainiec" i że nie wytworzyła się
wśród nich ukraińska świadomość narodowa, rodzi się pytanie, jak za.chowała się ta część Lemków w sytuacji przymusowej?
Kiedy w 1956 roku odbył się w Warszawie I Zjazd przedstawicieli
mniejszości ukraińskiej w Polsce, przybyło nań równieź wielu Lemków.
48 Wypowiedź I.

Franka przytaczam za: B. Dudjak, Pro Lemkiw, "Zoria
Komunizmu" Nr 77, 23 VI 1990 (tłumaczenie H. Duć-Fajfer).
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Brali oni aktywny udział w założeniu UTSK (Ukraińskiego Towarzy.twa Społeczn<>-Kulturałnego) w Polsce. W ramach Towarzystwa za,.
pewnili sobie częściową autonomię dzięki powołaniu Sekcji Lemkowakiej
i wydawaniu w ramach ,Naszego Slowa' (organu prasowego UTSK)
,Lemkowskiego Słowa' zamienionego na ,Lemkowską Stroniczkę', a
ostatnio na ,Lemkowską Besidę'. Trudno do końca określić z jakiej
przyczyny, z inicjatywy której strony po kilku latach dzialalno8cl Sekcja Lemkowska została rozwiązana, ,Lemkowskie Słowo' zastąpione
,Lemkowską Stroniczką', a Lemkowie powoli zaczęli się odsuwać od
współpracy z UTSK. Pozostali przy tej organizacji jedynie nieliczni
działacze o świadomości ukraińskiej. Zdaje się, że w UTSK nieprzychylnie przyjmowana była znaczna lerokowska autonomia. Świadczą o tym
próby zmieniania tekstów nadsyłanych na "Lemkowską Stroniczkę' tłumaczenie z łemkowskiego na .język literacki", wprowadzanie zmian w
pisowni (wyrzucanie , bI", wprowadzan;e ,i~), zastępowanie niektórych
słów innymi (np. zmiana ,Rusin" na , Ukrainiec"). Wszystkie te sposoby
,uświadamiania' przynosiły efekt przeciwny do zamierzonego. Wynikające stąd nieporozumienia przybierały nieraz ostrą formę i Lemkowie,
niezależnie od wemalej roli, jaką spełniło UTSK czy sama chociażby
,Lemkowska Stroniczka' w rozwoju i ochronie lerokowskiej kultury po
wojnie, odczuwali wyraźne niezadowolenie ze współpracy.
Na początek lat 80-tych przypadają pierwsze jawne manifestacje
dzialalności łemkowskiej niezależnej od UTSK. Lata osiemdziesiąte to
czas społeczn<>-politycznych ,rozruchów' w Polsce, czasy ,Solidarności'
i protestów przeciw reżimowi. Na fali tej tzw. ,odwilży' ruszyła i sprawa
łemkowska. Okazało się, że znaczna część Lemków 49 pragnie rozwijać
swą kulturę w sposób niezaleźny od UTSK, że Krynica stanowi już
spory lemkowski ośrodek twórczy, że zespól pieśni i tańca "Lemkowyna'
49

Mówi"" ,znaczna część' nie motp;ę podać dokładnych danych 8tatY8tycznych, tp;dyż po fi wojnie światowej nikt nie robił 8talyslyki dolycz""ej
nawel ogólnej liczby Lemków w Polsce, nie mówi"" już o zagadnieniach
szczegółowych.

Do mówienia "spora

część" upoważniają.

mnie rozmiary

tego Izw .• ruchu separatY8lycznego" oraz badania ankietowe Geden punkt
dolyczył poczucia przynależności narodowej) prowadzone prze. B. Horbala
i M. Workacza " lalach 1986-87. Moje 8poslrzeżenia przy okazji badań
do pracy K onf/ikt i w.pó/dzialanie•.• (palrz wyżej) polwierdzaj" tezę o
dominuj""ej "śród Lemków świadomości Iemkow8k<>-ru8nac1riej. Przeprowadzone przez B. Gambala wiosn'l 1990 r. badania etnograficzne dotycz""e
świętowania częściowo też zakładały lbadanie świadomości narodowej. Ba.-,
dania przeprowadzone były .. kilku wsiach środkowej Lemko.... czylny.
Ich wyniki zdecydowanie potwierdlaj" fakl nieprzyjęcia pnel opoleclD"";
lemkowlą nkraińaki.j świadomości narodowej (m.... ynopis pracy .. Katedr•• Etnografii UJ).
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jest drugim takim ośrodkiem młodej twórczej myśli łemkowskiej, że są
tacy studenci i absolwenci szkól wyższych, którzy chętnie włączyli się
do działania na rzecz rozwoju kuł tury łemkowskiej. Jeden po drugim
pojawiały się dowody na to, że Lemkowszczyzna młoda, twórcza chce
podnosić swoją kultur ę do rangi kultury narodowej. Podjęt e formy aktywności to:
1. Działalność w zakresie kultury, literatury i sztuki. Od początku
lat osiemd z iesiątych zaczęły się pojawiać dwujęzyczne, łemkowsker
polskie tomiki wierszy: Petra Murianki (dwa mieszane oraz jeden tyłko
po łemkow sk u wydany przez UTSK) , Władysława Grabana, Stefanii
Trochanowskiej, Pawła Stefanowskiego, Heleny Duć, bajka Mykoły Buriaka; w tłumaczeniu na j ęzyk polski opowiadanie Semena Madzelana
Smak doli i mini-antologia poezji łemkows kiej (w 1991 r. wysz ły nowe
dwujęzyczne tomiki: W1adysława Grabana, Pawła Stefanowskiego, Jarosława Zwolińskiego i Stefanii Trochanowskiej) . Wydawane są czaser
pisma w całości drukowane po łemkowsku : " Hołos Watry" (od 1984 r.
w Krynicy), "Besida" (od 1989 r. w Krynicy). Zespół pieśni i tańca
"Lemkowyna" odnosi duże sukcesy (udane występy krajowe i zagraniczne). W 1983 r. po raz pierwszy zorganizowano "Lcmkowską Watrę",
która spełnia ogromną rolę w popularyz acji kultury łemkows kiej i per
wstrzymywaniu rozwijającej się wśród młodej generacji Lemków per
lonizacji. "Watra" stała się wielkim łemkowskim świętem , na które
przyjeżdżają w celu spotkania się Lemkowie z całego świata, oraz festiwalem, przegląde m kultury łemkowskiej. W Legnicy działa łemkowski
teatr amatorski , który opracowuje i przedstawia sztuki z ż ycia Lemków,
oczywiście dialogi są prowadzone w języku łemkowskim.

2. Działalność naukowa. Autorami części ze wspomnianych prac magisterskich i doktorskich są przedstawiciele młodej inteligencji łemkow
skiej . Lemkowie coraz częściej biorą też udział w konferencjach naukowych poświęconych problematyce łemkowskiej . W Krakowie przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich UJ doktoranci-Lemkowie pracują
pod kierunkiem prof. W. Witkowskiego nad słownikiem lemkowskim.
Ukończona jest już prawie I część podręcznika zatytułowana poo.tawy
9T,amatyki współczesnego łemkowskiego języka . Opracowuje się program
nauczania języka łemkowskiego w szkołach; w dwóch szkołach podstawowych na Lemkowszcz yź nie prowadzi się już lekcje języka ojczystego.
3. Działalność społeczno-organizacyjna . Wiosną 1989 r. zarejestrowane zostało w Legnicy Stowarzyszenie Lemków - pierwsza powojenna
organizacja łemkowska z zas ięgiem działalności obejmującym teren calej
Polski. Lemkowie podjęli walkę o zwrot zabranej im własności, głównie
lasów. Wyst ępuj" o uznanie akcji" Wisła" za bezprawną. Prowadzą

30

Helena

Duć-Fajfer

działania integracyjne, zwłaszcza przez organizowanie takich' imprez,
jak "Lemkowska Watra", "Lemkowska Watra na Obczyźnie", a także
"Małonek" (Sylwester), zabaw, kiermaszów, ognisk, wieczorów poezji,
koncertów.
Równocześnie z uaktywnieniem si~ działaczy, których można Ilyllia,.
zwać kontynuatorami przedwojennej orientacji starorusińskiej (ściślej
trzeba ich chyba nazywać autonomistami łemkowskjmi), rozpocz~li
też aktywniejszą działalność przedstawiciele orientacji proukraińskiej.
Pierwsza forma tej działalności polegała na publikowaniu na "Lemko.
wskiej Stroniczce" licznych artykułów ostro krytykujących poglądy i
działania "separatystów". 50 Inna forma to próby przej~cia przez zwo.
lenników idei ukraińskiej niektórych form działalności Lemków z kr~u
"łemkowskiego odrodzenia". Chodzi tu głównie o "Lemkowską Watrę".
Lemkowie deklarujący si~ jako Ukraińcy nie ograniczają swej
działałności do UTSK (a od 1989 r. - Związku Ukraińców w Polsce).
Wkrótce po rejestracji Stowarzyszenia Lemków zarejestrowano drugą
organizację "łemkowską" - Związek Lemków, którego założycielami'byli
głównie ludzie starszego pokolenia, byli członkowie Sekcji Lemkowskiej
przy UTSK. Z chwilą rejestracji Związku Lemków rozpoczęła się klasyczna wałka dwóch przeciwstawnych orientacji narodowych. W racjach
i oskarżeniach wysuwanych przez jedną i drugą stronę odbija się echo
niezakończonych dawnych sporów i tradycyjnego lemkowskiego sposobu
myślenia. Zaś atmosfera całej sytuacji i jej ogólny model przypominają
czasy" Ruskiej Trójcy", lecz z odwróconą rolą jednej ze stron.

50 Jedną z najbardziej krytycznych "rozpraw" jest wymieniany tu już kilkakrotnie artykuł M. Dolyńskiego w "Zustriczach" (M. Dolynśkyj, jak
wyżej). Autor na potwierdzenie swoich wyjątkowo napastliwych i tendencyjnych wypowiedzi cytuje m.in. list Lemka..Ukraińca, który pisze:
"".jestem i bylem Ukraińcem, nie znam ani jednego Lemka, który
trzyma się innej formuły wyznaczania 8wojej przynależności etnicznej ..."
(tlnmaczenie H. Duć-Fajfer).
.
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пеМl<івска проблематЬffi& в

як

найбарже актуальна в теперішнім часі . Підоймуют вЙ··студентЬІ
ЯК темЬІ семінарийнЬ1Х и MaricTepCI<hIX прац, 2

в она темом

ДохторскЬІХ розправ, 3 ~ублікуют праці посвяченЬІ Лемковині

уз наНЬІ науковЬІ авторыетьІ в ріЖНblХ частих світа і в ріЖНЬІХ
Раю.фус Р. ,

Stan і problematyk4 Ьadan nad kulturq ludowq Lemkow..ay. Etnografia Ро18Ь·, 1961, Т. У ; Юрковсю М., Lemkow,zc%JIzna
(таІемaly оо Ьibliograjii), .Slavia Orientali.· 1962, кр 4; зaryжакьсю Т. ,
Lemkowie і Lemkow"c%JI%RQ (таІеМaly оо Ьibliogrojii), Варшава 1984;
Мar'очій п. Р. , Саrpathо-Rшyn Studie •. Аn Annotated Bibliographll,
Т. І : 1975-1984, Нью Йорк 1988.
В остатніх 10 роках на самЬІМ лем ЯгаАлоисКЬІМ уиіверсыеті
ту ,

в

:Кракові

повстало

паруиа.дцет

прац

мa.nстерскыx

з

за.кресу

лемкознавства, R тыM році приrотовув СJI дО обороНЬІ 5 иаступиы • .
Лобру традиЦ.Ию ма під тыM ВЗГЛJIдом тіж Університет Вроц.пuскї.й,
дальше Варшавскій, КУ Л і иичы .

Прикладово: Пудло К,

Dolnego Sz'l'ka 1947-85,

Lemkowie - proce. wraotania .. irotlowk4
Вроцлав 1987. з. Шактер првrotoвув

розправу на тему apxiTeктypы церковной на 3ахi..диiit. Лекхо_ииї;
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ЯЗЬІках. 4 Сту деНЦКbl науковЬІ кола часто за предМет своіх
заінтересуваш, оберают культуру лемювеку. 5 ОрганізуваІІЬІ сут
специяльнЬІ на.УКОВЬІ сесиі і СblМпозия посвячеНЬІ в ціпости,
або в великій части, справам лемківскы•. б выавв ся велиl<ы
монографіі, КОТРblХ цільом впередставліня істориі і КУЛЬТУРЬІ
Л е мкїв в цілости іх розвива.ня і осягнінь. 7 Актуа.льніст і велика
ПОПУJlярніст л емківской проблемЬІ свідчыT о ты,' же Лемl<ЬІ і
Лемковина сут 3'ЬJlВИСКОМ ЖЬJВЬІМ, проблема.ТblЧНblМ, дaneкым
од за.пеrтя

го

в

музеях,

снансенах

і

раз на все усталеНЬІХ

рамках і ТblпоГрафіях. Штораз то НОВЬІ ПРОЯВЬІ жыяя і розвитя
Л емков инЬІ, стераня ся і борба ріжныx політыньlхx і релігійныx
поглядів,

барз

насиленЬ1 головні

в

остатніх

роках

в

звязку

3 либералізаuий ом і загаЛЬНЬІма змінами в ЖblТЮ громадско
політЬІЧНЬІМ середньой і східньой европЬІ, находят свій спід в
сотках полемік, ДЬІскусий і проти став нЬІХ теорий, ЯКЬІ приберают
я. МОКЛЛК на. тему ОР'Ьбнтадій політыньl.хx в галичыі,' в Tым: на
Лемковині; о. Луць-Файфер на тему лемківской літературЬІ, Б.

Гамбаль - на тему міфів О походжыюю Лемків.
4 МОЖ ту Вblмінити Taкьr назвис}(а як: Проф. Р. Раінфус, Проф.
А. Квілец,ій,

Пр оф. я. Рігер, Проф. М. Лесів, ПрОф. и. Красо

в с. ,іЙ, Пр оф. п. Р. Маr'очий, Проф. п. Вест.

5 Бесіду Лемків доспіджали студентЬІ Копа Наукового Польонистів
ЯгаЙЛОНСJ<ОГО

Університету,
КQла Наукового Русицистів ЯУ.
ЛосліджЬ8НЯМИ нацїонаnьной свідомости і інчыx аспектів громад
ско го жыяя Л е мків займу вали ся чл е нЬІ Кола Наукового Соціолоr'iв
Шлеского Університету.
Медже іНЧblма,

в Саноку в

1983

р. зорганізувана бьrла наукова

сыпозняя в цілости посвячена Лемковині. матернJlлы з тоА cы-
позні опубnікуванЬІ СУТ в книжці Lemkowie - Киltuт - .5ztuka - jt;zyk,
Варшава-Краків 1987. В листопаді 1988 р. мала місце КонвеиЦИJI
АА АСС в Гонолюлю. В панелю посвяченыM перетываиюю етнічно
культуровыM на окраінах, о ЛеМl<аl. бесідУВали П. И . Потічиий,

п. Р. Маroчиil, п . Вест, о . Грабович; в грудии 1989 р. на
варшавсI<ыM Університеті зорганізува.на Быаa політолоn'чна. сесия.
в цілости ПОСВRчена Лемкам. 25-2б.Х.1990 р. проходила в Са.ноку

Медженародна Конференция "лемкы в історні і культурі Карпат"
(материRлы З квА уж опублікувано в книжці під ты:M саиьrм
наголовком, Ряшів 1992); 29-30.У.1992 р. проведено 11 Част той
конферекциі, тіж в Саноку .

СтруміиСЬЮlіІ В.

-

КflAьтура,

(ред.),

......." - ..юди

Л'Alківщuна. з

- історіх

Нью-Йорк 1988. В приготув&Ню 6 "ОВОl'J>афи.с

Ле.м"івщuна, Ле.мкu, яку з ініціаты:ии Товариства nЛеllшщива" во
Львові · опраЦОВУ6 Львівскій Одn;iл Інституту Мистецтвознавства,
Фольклору и ЕтноГра.фії імени М. рильсысго в поnуЧЬІИЮ 30
спеціалістами з загра.ниці.

.

зз

Ле ... ~о< в ЛОА'ЩО<

найбарже Вblразисту форму на сторінках преСbl,8 але находит тіж
свій ОДГQЛОС в працях о на.УКОВblМ характері . 9
В дотеперішніх працях посвяченЬІХ ЛеМl<овині МОЖ выіжнитии
два ГОЛОВИЬІ становиска , І<ОТРЬІ в деякЬ1Х І<вестиях сут одміннЬІ, а в
де.якЬІХ "авет ся вьп<Лючают. Ста.новиска ТОТЬ1 можна спровадити
ДО підходу науковців ПОЛСЬКblХ і підходу науковців YKpaiHCКblX.
В остатніх часах і самЬІ ЛемКЬІ старают ся штораз частійше
вьшовідати

в своїм імени. ВЬІПовіди ТОТЬІ мают переважні
популярну, публіЦИСТblЧНУ форму,IО хоц входяча тепер в Жblтя

наймолодша r'енерация

лемківской

інтеліГ'енциі

стар ат

ся

в

довголітні науновЬІ споры на тему Лемків внести і свій вклад . 11
В доповіди тій, котра в своїм ГОЛОВНЬІМ заложЬІНЮ мав вказати
факт переТblрваня КУЛЬТУРЬІ Лемків-Руснаків в Карпатах мимо

великЬІХ перешкід і ТРУДНОСТИ , буду ся старала, лопрі офіцийнЬІХ
становисках поль ской і украінской наукЬІ , запрезентувати тіж
леМ:КtВСl<ій пункт ВИДЖЬ1ня, опертий в веЛИl<ій мірі на народнЬІХ
пересвідЧЬІНЯХ і п ереказ ах . 12

Званя

"Лемко"

(ЛемкьІНЯ,

ЛеМl<ЬІ)

мав

менше

більше

6ДНОРОДНУ інтєрпретацию, так зо сторонЬІ науковців польскЬІХ
П ере гляд лемківской проблемаТl>l:КЬ( в польскій пресі дав А . Звмба

( The Lemko QUfJtion іn the Poli.<h Pre.. 1980-1986, "Carpatho-Rusyn
American" 1988, HP 1) ; ocTpы споры ПрОХОДЯТ на " ЛемківскіА
Сторінці" (од недавна " Лемківскій Бесіді"). llілиА HP 19 "Зустріч"
п освячений 5 п ередставл іню ріжиыx поглядів на лемківскЬ( спра.вы .
Прикладово мож вказати на ріжнЬІ праці І. Красовского (смотр.
в библіОr"рафіі Т. 3аr"ужаньского з припису 1); п. Р. Маr"очого
Nation Building ог Nation Destroying'! Lemkos, Роlе.. and Иkгаіпіаns іп

Contemporary
197-209.

РоІаnа, "Тhe РоІівЬ

Review" ,

УоІ. ХХХУ,

No

З,

1990,

с.

10 Пор . Петро Трохано вскій, Slowo Lemka о ",оЬіе і .5woim narodzie ,
Kwartalnik Spoleczno-Kulturalny "Regiony", 1987, кр 2-4; тот сам:
Wok61 Таdещzа А. Ol.ozan"kiego і jego .prow, [в:] ,)'oloniny'gO",
Варшава 1990.
І 1 Авторами векшости зо спомнених "ра.ц маІістерсI<ыx (прип . 2)
сут студеИТЬІ-ЛемкЬ(. Маж тіж припомнути вытупліиJ[ студента
істориі Універсітету Вроцлавского Б . Горбаля на сЬ(мпозИJIХ в
Лодзі і Варшаві, ОленЬІ Луць на сесиі наУl<овіА ПАН в Кракові,
приготовуваки
літературу.

до

печатаня

праці

той

aBTopI<ы

про

лемкіВСI<У

12 За лем:ківскій ПУИI<Т виджыяя буду прииимала в тіА доповіди лем
Taкьr погляДЬІ ЛеМl<ів, I<oTpы сут ріжиЬІ і ОД підходу польского і
од підходу Уl<раіИСI<ОГО. ПОГJlJlДЬІ істориків лемКЇВСI<ОГО ПОХОДЖЬ(ИJ[,
I<oTpы В цілости сут згіднЬ( з офіциАиыM уl<раіискыM стаиОВИСI<О)(,
зачисЛJlМ до підходу Уl<раіИСI<ОГО.
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як і yKpaiHcкы. ] 33

Приймув ся, же званя тото утворене в на

мовній підставі і ВblНИКЛО правдоподібно в І половині ХІХ в . ]4 на
лемківско-бойкіВСКblМ пограничу. Початково БЬІЛО то презвиско

односяче ся до ТblХ Руснаків, ЯКЬІ в своій бесіді УЖblВ&Ли СЛОВО
. лем', котре напримір в бесіді Бойків не істнів . З часом з
прозвиска стало ся неутральном назвом принятом в науковій і
популярній літературі (см. прип. 14). СамЬІ ЛемКЬІ, УЖblВаюЧlil
для самооt<рисліня загального званя )) Руснак" t "Русин" , пом&JIы
заЧblнали приймувати нову назву. до часів І Світовой ВійНhl
бblла она мало популярна серед народу. В часі меджевовнном,
котрий для ЛемковинЬІ БЬІЛ періодом родячой ся етнічной
самосвідомости, стераня ся ріЖНЬІХ ОР'Ь6нтаций і загальной
політЬІЧНОЙ актыности,t окрисліня "ЛеМJ<О" вошло уж на добре
в УЖЬІТОК серед лемківсКЬІХ аКТЬІвістів (ЯВНЬІМ приміром сут
наголовкЬІ ча со писів двох протиставнЬІХ ОР'Ь6нтаций політwчны,'
м ос кофіль ско й -- " Лемко " і уираінофільской - " Наш Лемко").
П о ІІ Св ітовій Війні званя " ЛеМt<о " стало ся підставовЬІМ і
вьше рло давне, адекватне етнічні зв аня • Руснак". Уж Р. Райнфус
на підставі зобранЬІХ в 30-Ь1Х роках матеріалів ствердил, же

окр исл ін.я ТаТО, в нау ці маюче характер етноr'рафічного ПОНЯТ'я,

для Лемнів маб попіТЬІчне забарвліня . Приняло ся головні на
середній

і

західній

Лемковині,

де

сильно

розвивал

ся

тзв .

старорускій напрям. 15 В теперішнім часі, J<ОЛИ назва "Лемко"
приняла ся уж на добре, трудно не заУВ&ЖblТИ деякой аналогіі
в еволюциі од слова "Руснак" до слова "Лемко" з еволю цийом
од слова" Русин" до слова" Унраінец". Харантерний 6 фa.J<Т,

ІЗ

Порівна.Й: Квілецкї А., Leтk owie.

Zagadnienie migracji

і

asymilacji,

Варшава

1974; Тарнович Ю., IJНocтpoвaHa історін Ле.мківщuнu,
Львів 1936, с . 25; Струмінський (ред.) , Ле.мківщuна ... , як выше,'
с. 11-22.
14

В кожды: разі , зва.ня "Лемко" появлят СЯ в літературі доперва в
І половині ХІХ віку. Перший раз ужьrват вА rьrбаль О. Левицкі.й

(Grammatik der rutheni.chen М"' kleinrw.ichen Sprache in GalіШп,
Перемьrшль 1844); потім П. І . Шафарік (Slowian"kie .taroiytrwJci,
Познань 1844); В . Поль (Rzut oka па р6lnocnе .toki Karpat, Краків
1851). В тьrи часі назва тота не бьrла іщьr барз ПОПУЛJlрна (см.
Квілецкі А ., як выше,' с. 46), ПРИИJlла СJI на добре доперва
в 11 половині ХІХ в., входит она товДЬІ в наroЛОВI(Ь( прац (нп.
Тороиьскій А. І., Русuнu.Ле.мкu, "Зоря ГanИ1ucая" 1860; УДЗ6J1J1 С.,
Roиімlапіе ме Lemk"w, "Wiвla" 1889, т. ІІІ).
]5 РаАнфус Р., Lemkowie ;аІоо grupa etnograficma, "Prace .ї Маteriщ
Etnograliczne" 1948, т. УІІ, с. 86-87.

Ле.м~ЬІ в ПОА'ЩЬІ
же Л емкЬІ з у кр а ін с ком национальном с відомістю преферуют

самоок рис лін,R " УкраінецІ} або " Украінец з Лемнівщини" , 16
ТериториальнЬІ м еДЖbl ЛеМI<ОВИНЬІ бblЛИ предметом довголіт
ніх дос ліДЖblНЬ , с по рів і гіпотез. Найбарже с пірном бblла границя
сх ідня . А. І . То роньскій принял, же на с ході Лемковинадоходит

до верхнього Сану. 17

За ним пішло дуже іНЧblХ авторів. 18

Ста н ов и с ко тото п е реважало в ХІХ і на початку ХХ в . докладНЬ1

теренов ЬІ досл і джblНЯ , ЯКЬІ в ЗО-blХ р о ках ХХ в . перепровадил

в

ді дин і

етнографіі

і

соціологіі

Р.

Райнфус,19

а в

дідині

мов оз нав ст ва Й. Ш емл ей, З. Штібер і І . Зілиньскій 2О ріШblЛИ
о вь13начыню той границі на лінію пасм ХРЬІщатой, ВелИl<ОГО
Д ілу і Буков иці та ВЬІділіню пер ехідной териториі, лемківско

бойків с кой, м едже ріками Ославом і Саном. Погляд тот стал
ся п ереважаЮЧЬІМ се р ед науковців.
границя

Н а заході

зас і

ЛемковинЬІ БЬІла легка ДО окрисліня,

півночЬІ

бо попьскій і

руск і й епемент выlазніi ся од себе одділят. РУСКЬІма селами

по північній сто р о ні Карпат найдальше вьІсуненыаa на ' захід
сут Біла Вода,
Р.

Райнфус

Ч о рна Вода , ЯвіркЬІ ,

ТОТЬІ

4

села

одділил

Шляхтова . Штоправда

од

Л емків .і

выізнилл

В

одділь ну групу ТЗВ. Рус инів ШЛЯХТОВ С КЬІХ , подібні як ВЬІдіпил

групку " 8енг ринів" н а п олуднь ов ій частичці Санде1U<ОЙ Землі. 21
Загаль ні , €ДHaK, пр иймув ся , же в ершо к " лемків ского млина"
вь]3начают власні ТОТЬІ 4 села під Шавницьом . На полудни

16 С мот р. ін 'гервью з Олегом Маслейом (',3 устрічі" 1989, кр 19, с. 76).
17 Тороньскій А. І. , Русин" ... , JlК выше•.
18 Нп. Житецкі й П. , О-.ер" зву"овоu истории .мсморус"о,о Hape-.u.н,
"Унив е рситетсків известия", кывB 1875; Огоновській О . , Studien аи/
сіет Gebiete der ruthenischen Sprache), Львів 1880;' іщы Ю. Тарнович
в 1936 р. лрезе нтув таК6 становиско (Тариович Ю ., І.Аюстрована .. .,
як выше) •.

19 РаАифус Р. , Etnograjiczne granice Lemkow6UZYzny, "Ziemia" 1936,
HP Х-ХІі ртоыlтт w6chodniego Zй!i<:!JU etnograjicznego LemkouMZCZYZnY,
[В : ] П Zjazd Sprawozdawczo-Naukowy poswi<:cony Karpatom wвchodnim
і srodkowym, Варшава 1938і Lemkowie, як выше• .
20 Ш емnей Й ., Z Ьadari nad !JtlIarq lemkow.kq, "Lnd SlowiaJi8ki" 1934,
т. 11 ; Штібе р З . , Dialekt Lemko.., Sprawozdania РЛN 1936, вр 8 ;
Штібер З., АІla. j~zykowy dawnej Lemkow.zczy:my, зош. І-УІІІ, LOdzkie
TowarzY8two Naulrowe, Лудз 1956-64; Штібер З ., La frontiere oriеmаІе
rk. Lemki, BuII. Intern. de І'АС. Роl . d.. Sc. еІ de Let, 1935 (і
інчы того а.втора., смотр. бібniографі.и Т. 3a.r'yжа.иьского, с. 31-32);
3ілиньскіА І ., ПumанНJf про Ає.мківсьlсо.Боulсів с ысІ границю .мовну,

"Lud Slowian8D" 1938, т. ІУ, 3 . И .
21 Райифус Р., Rui Szlachtow.ka, "Lud" 1947,
выпІе. .

т. ХХХУІ;

'

J

Lemkowie... , JП<
•
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границя ЛемковинЬІ північной (а тоту лем ту береме під увагу),
ПОКРЬІват ся з границьом Польской державЬІ. Північна границя не

бу дит векШblХ вантпливости . Список граничнЬІХ сіл перераховув
Шемлей, а за ним подав Ю . Тарнович,22 зазначеНЬ! сут они на
ВШЬІтких картах за.мішанЬІХ в працях на тему етноІ'рафіі ци мовЬІ
Лемків.

Копи ХQДИТ О одчутя "Рідной Землі" 1 "ЛемковИНhI" през
самЬ1Х

Лемків,

то

маж достеречЬ1

розріжніня

на льокальну

вітчЬІЗНУ, ТО Еі землі лемківскЬІ на північній стороні Карпат і

на вітчЬІЗНУ ШЬІршу
Границя

цілу територию тзв. Карпацкой Руси . 23

-

східия на териториі

ПОЛЩbl

серед Лемків

в

барз

слабо спрецизувана. Найчастійше веде ся вй на Сані. ЗнаНЬ!
с ут

села на схід і північ од границі

ЛемковиНЬІ ВЬ1значеной

етног'рафами і мовознавцями, мешкаlЩі котрыx назЬІВ&ЮТ себе

Лемками (нп. Гломча, СЯНКЬІ). З другой СТОРОНЬІ представниКbl
старорусиньской орвнтациі і сучаснЬІ іх КОНТЬІНуаторЬІ Вblділяют

тзв. "Лемковину властиву" (критерия, медже інчы&,' то сталий
наголос в бесіді), на схід од котрой мешкают уж Украінці.
Проблемом найбарже спірном, в котрій становиска науковців

ПОЛЬСКЬІХ і

yKpaiHcкыx взаїмно

ся вылючают,'

6 етноr'енеза

Лемків. УхраінсКЬІ дослідникЬІ твердят же І<ЛИН руского населіня
в Карпатах Західніх

(:;

слідом, якій ЛИШЬІЛ ся на тыx землях

по пануваню КЬІівской Руси,

територия котрой

сігала дуже

дальше на захід як приняте в в польскій історіОІ'рафіі.
падіню

КЬІівской

Руси

під напором

при зрастаню могучости

Татарів

Польской державЬ1,

в

По

ХІІІ віку,

а

РУСК6 населіня

выеранеe БЬІЛО през польскыx кольоністів і У'Рримало сл лем

22 Шемлей І., Z Ьаооn... , як вы:ше;; Тарнович Ю, lлюстрована ... ,

JU(

ВЬlжше.

23 Барз шыокоo розтігат пон.ятя "ЛемІШ" і "ЛеМl<овина" (Лемківщина)
Ю. Тариович (І.мострована ... , .ІІК выше) • . Крім ЛемковИИЬІ
Півиічиой і пряшівщииы зряховув він до лем:кШсКlllХ зе:ме.пь
Закарпа.тя, бесідув о Лемках бачваиьскыx в Югославії, о Лемках ва
Мадярах . ПОИJIТJI "шышойй вітчыиьl" мQж однайти тіж в вершаl.
І. Русеоа:

На Ле"""овuн; в HOW6L.W "раю
ШJ/.АІ",хm САСерекf.II і "'Аиці
Побідню пісню они граtom
Од Уж.орода до Шавнuqі.

.... ~овuНі, [В:] Наша ~Нuж~а, Нью Йорк Щ~q

(Русевко І . , На л

г
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ле ....... в ПОЛ'Щ"

на гірскьІХ землях, трудно ДОСТУПНblХ і меньше а.тракцияныx під
економічныM ВЗГЛЯДОМ. 24Станов иску тому проти ставл яют досліДНИl<ЬІ ПОЛЬСКЬІ теорию

" міграциі вопоской" або " волоско-руской " , на підставі котрой
Л е мкЬІ

ВblНИ. КЛИ

"р ез

наложьІНЯ

СЛ

на

попьскв

осадництво

(і ст ніюче на тыx зе млях в долинах рік уж од ХІІ! віку) волоско
ру с кыx

осаДНИЧblХ

фаль.

БЬІЛО

то

ЗВJI3ане

з

вандруваньом

бапкаНСКblХ пас тушЬІХ народів , так зва.НЬІХ Волохів , КОТРЬІ , ідуЧЬІ
луком Карпат на північ , мішали ся з ПЮДМИ уж там жь1ючыа • .

К о ли дішли на тер итор ию Західніх Карпат . іх етнічний склад
мал п еревагу руского е л ементу. Люде ТОТЬ1 оселяли ся і творили

сел а в

XV- XV! віку на тзв. ВОЛОСКblМ праві . 25

Зо CTOPOl tbl Лемків теория ВОllOСКОЙ копьонізаuиї ст річат ся

3 абсо лютні н еГатЬ1ВНЬІМ принятьом. 26 В народній свідомости
х одит п й ня ти пл ем е ни Б ілЬІХ Хорватів , котре уж в

V

В К арпатах . БЬІЛ О Вbl СО КО зо рr'аlfі зуван е і розвинене. В

В. ЖЬІЛО

VII

віку

векшіст того пл емени п е ресе лила ся на БалканЬІ. О стапу част

8

Х віку п ідбила кывскаa Русь. Хоц підбите племено принял о назву

Р УС ИНЬІ (Ру с накЬІ). його сліДЬІ ВИДОЧНЬІ сут і Гlf ес ка в мовній
і культуровій ок р е мности західніх Русинів 27
П отверджЬІНЯ

24 П о рівнай ПРИl>:nа.до во :

Русини ... , НК Вblжше;
Львів 1905; Тарио
вич Ю. , /мос трована ... , НІ>: Вblжше; Красовський И., до питаннх
пр о "волоську колонізацію Зах ідніх Карпат у світАі норм давньоzо
права ", [В : ] Цєр ковниа калєндар, Санок 1990; Гвать І. , Історі,
Північної ЛЄN.ківЩlmu до BUZHOHHJJ Ле,мків, {в:] Струмінський Б.
(ред.), ЛЄ.Ан;івщuна .. . , як Вblжше.
Груш е вський Х.

25 Перегnяд

М .,

ПОnЬСКblХ

Тороиьскі й

А.

І .,

/с торін України - Рус и,

прац

на

тему

коnонізациі

воnоской

да6

К. 80ЛЬСl>:і

(Stan pol$J..-ісh badan nad o$odnictwem 1Oolo!JJ..-іm па p61noc оа
КаfJЮІ. "Rocznik РІІеmУ8Ю" 1958. т. ІХ. 3. 1) . Новш,, : Й. ЧаЙковскі .
Dzieje o!Jadnictwa hiJtoryc.mego па Podkarpaciu і jego odzwierciedlenie 10
grupach etnograjicmych. [в : ] Lemkowie w hi.lorii і L-u/lurze КаfJЮl. Ряшів

1992

(смотр. припис", в тій праці) .

26 Крог А .• Lemkowie . Н овий Са llЧ 1990. с. б; Гунька Я .• Lemkowie DzUiaj. СКПБ Варшава 1985. с . 4.
27 Гунька Я .. Lemkowie.... як в .. жше ; Лемкин И. Ф .. /сторШf
ле..ч",;овutсы ' Нью Йорк 1969, с. 40; о своіх предках Хорватах бесіДУ6
тіж в вершах Павло Стефанівекій:

Urod,eni .. Karpatach
Na 8krzydlach RU8i
z РІм,іма Chorwata
(СтефаиівскіА П .• [в:] lkona. LemJ:otD,ki реРаі.. Новий С .... ч 1985).
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Їстнінн племени БілЬІХ Хорватів на териториі Західніх Карпат
мож найти в працях сучаСНblХ іСТОРИl<ів. 28
ІнчЬІМ зв.язанЬІМ з леМt<іВСКЬІма прадіями міфом-переконаньом

в віра в факт християнізацийной місиі Кірила і Методия серед

Лемків . 29
ОД науковой стараНЬІ спорw о ді.яльніст Апостолів Слав
ЯНЩЬІНЬІ по північхій стороні Карпат не сут іЩbl остаточні

розстрігненЬІ, што стверджат в своій праці Г. Лябуда. зо
Коротко зреферуваны ту декотрЬІ становиска науковців в
п ідставовьІХ проблемах назвЬІ, етног'енеЗЬІ і териториі Лемко
ВИНbl і заз начьІНЯ, же лемківска свідоміст в однесіню ДО них
не все ЛОКРЬІват ся з ТЬІМ, ШТО твердит офіцийні наука, сут
св ідоцтвом того, же лемкы мают одчутя СВОЙ ОЙ одмінности,
інчости В однесіню до отачаЮЧЬІХ іх народів, што часто ОКрИСЛRне

G терміном" лемнівского сепаратЬІЗМУ". ПОНЯТЬОМ, котре не так
уж давно одношене БЬІJlO до украінского народу: " .. .Якщо Польщі
бути, нехай вона не буде самолюбна а толерантна ... бо українці ...
прагнуть
собі

бути

народом

вільним

Ti€Ї відрубності ними

се п аратизму"

Явиско

. 31

і

окремим,

самими

тото,

а

причиною

6

котре

6

усвідомлення
українського

головном ПРИЧЬІном

споминаньІХ ВЬІжше спорів публіцистів, діячи, науковців, стрічат
сл зріжном оціном. Сторона польска стар ат сл менче більше
заНRТИ п оз ицию о б'Ь6КТЬІВНОГО референта проблемЬІ, хоц часто

пребиват ся през ТОТ "об'ЬЄКТЬІВізм"

і

зрозуміня,

як

В

припадку

А.

одчутя гідной СЬІмпатиі

Крога,

А.

3вмБЬІ, З2

або

28 Сковронек й., Танти М., Васілевскі Т., Historia Slowian porndniowych
і zachodn,clt, Варшава 1977, с. 19 (подаю за я. Гунь ком, ЯК выше);;
Красовській І., до nитаннк ... , як выше;; Гвать І., Исmорік ... , як
выше, ' с. 157.
29 Лемкин І. Ф., Історик Ле..ч"овuньt, Нью Йорк 1969, с. 25, 41-46;
Трохановскій п., Сліда..чu важноu рі..,ниці, "Голос BaTpы' 1985,
HP 2. В побудованій в 1985 р. церкви в 3Ь1кдрановій вмуровано
желізну таблицю, яка голосит, што храм побудовано в 1100-літя

місиі Кирила і Методия и 1000-літя хрещыяя Руси.

зо Лябуда Г., О obrzqdku slowian"kim w Polsee poludniowej, czyli Krak6w
biskupi przed rokiem 1000, [В:] Лябу да Г., Studia nad poczqtkami paristwa

polskiego,
31 llитат з

т.

11 ,

Позкакь

1988,

с.

83-167.

Голосу перестроги В. Подолинського за Михайлом
долинським (Ле..чкu - тобто русини-у"раінці з Бескиду НUЗ6кого,
"Зустрічі" HP 19, як выше,} с. 60).

З2 Крог А.: Rekolekcje lemkowskie, "Тygodnik Pow8zechny" 1981, кр 43;
Кіт sq Leтkow;", "Тygodnik Pow8zechny" 1984, кр 39; Leтkow;" _
Leтky. Katalog wy.tawy Muzeum Okr~gowego w Nowyт Sqczи, НОВИЙ
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Лем"", в Польщ",

тенденцийности , як в припалку Т . А . Олшаньского. 33 Сторона
украінска оцінят факт здецидувані HeгaTыві •• уважаючы його

за польску " iHTpыу" " або діяня за американскЬІ грошы 3 44

а

бдночасно зауважальнw сут стріміня до поменшаня В~НОСТИ

і р озм ірів того " се паратЬІСТЬІЧНОГО" думаня і поста.вЬІ Лемків ,
до трактуваня го як выумкьІ малой ГРУПКЬІ діячи , KoTpы або
роблят за грошы ' або з причыH комплексів. ци тіж страху перед

ПОПЯJ<а.ми . 35
Богдан Г ук, котрий , як еден з нечисл енньІХ , доцін.ят вагу

того ЯDиска і уважат, же " ... рішальною ознакою [лемківського
процесу] в його відцентровий характер ... " , за ПРИЧЬІНЬ1 такого
стану річЬІ уважат:
1) незанінчЬІНЯ національного пр оцесу
(украінского додав для ясности) в выикуy переселіня в
1947 р ., 2) брак під ногами рідной земл і як причыаa хвіяня
ся самосв ідомости , З) минулыx 40 років. KoTpы не сприяли
Р О3ВИЯНЮ СЯ украінской свідомости на Л емковині зо взгляду на
негатывий. с тереотип украінця ; ВЬІдарін.я ТЬІХ ронів вбили КЛИН

медже пр о шлі е т а теперішніст ЖЬІТЯ Л емків. 36

ОД сто р онЬ1

Л емків сп рава нев

6днак так проста як ТО

В blдаб ся сто р о ні украі нскій з БЙ пункту виджыя •. Проблем

гнеснійшого "се паратьІЗМУ " лемнів сного то не с права остатніх
р ок ів і выарінь,' ЯКЬІ принесли они зо собом. Уж в 1936 р .
Ю. Тарнович, котрий в ІЛ1Острованій історіі Ле .... "івщuНu на
КОЖДЬІМ кроці доводит, же "Лемнівщина споконвіку українсьна
земля", стверджат, же "Лемнівщина ( ... ) бу ла перед війною
(п еред І війном - О. д.-Ф.) 'так затуманена москвофільством,
і здавалабся, що вона цілковито пропал а дпа унраїнської

ідеі..

Українці боялися чомусь поселювати між Лемками. Їх

відстрашувала л емківська бесіда. далека віддаль від Східньої
Галичини та недоступність гір ... " 37

Л емковина , котра до ХІУ в. належала до Князівства
Галнцко го. од 1344 до 1772 до Речипосполітой Польской. в
роках 1772-1918. як част галичыи • • входила в склад Монархіі
Санч 1984; L eтkowie, як выше •. 3sмба А ., О
"Тy~odnik Pow5zechny" 1985, HP 43.

33 Оnьшаньскі Т. А. : Wok6llemkow.kich Watr і
Drogi !о'.ато/сі Lemk6w, [В:] Magury'90.
34 Лоnинський М . ЛеAlКU ... , як выше• . .

"~~.

Lemkach .. Honolulu,

&pratD,

[В : ] Magury'89;

.

36 Гук Б .• ОзuраlO~UС> за себе - украінство в Польщі на ЗАОAlі 1988/1989
ро"ів, "Зустрічі" 1989, кр 19, с . 11 .
,
37 Тарнович Ю., lл lOсmр (;вана .... як выше•• с . 246-247.
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Габсбургів, зас по 1918 р. до тепер належит до польщы' JII(
територия перехідна на пограничу східньо- і західньославянсКЬІМ
піддана БЬІла ріжнЬІМ впливам. Ту КРЬІЖувала ся експансия пару

груп народовыx і ОР'Ь5нтаций політЬІЧНЬІХ (аr'ітация росийска,
у к раін ска, польска, австрийска).
Як східні Слав яне , а ТЬІМ самЬІМ вынавціi східнього
християнства, Л емкЬІ для самоокрисліня УЖЬІВали назВЬІ Руснак
(Русин) , што означало люди Руси і ВЬІріжняло іх од вынавцівB
інчой реліГіі. од середньовіча назва Русь Быаa cыннімомM
православія. Про тягом ХУІ і ХУІІ віку Східні Славяне зачали
ся

м едже

СО бом

ріжницювати.

Процес

тот

НаСИЛИЛ

ся

В

ХУІІІ і ХІХ віку, коли загальна наЗва Русь замінена остапа
lIьока Л ЬНblма, стислїЙШЬІма етнічні званими: РОСИЛИ, Білорус,
Укр ,, ;не ц. РусинЬІ мешкаючЬ! медже Саном а Попрадом МаЛИ
до

в ь!б о ру

котрису

зающе птували
наt<аз у вала

БЬІ

популярнійша
назв о м

з

жадной
піти

серед

Укра ін ец.

ТЬІХ
з

за

іх

мов ыx

них.

назв.

ДІ<

ся

так

ся

стало?

Чом

назвом ,

котра.

найближшЬІХ

Видочні

ставала

сусідів

лемківска льогіf<а

за

вказало,
ся

не

Льоr'іка
штораз

Саном,

бbtла КУС

тй.
інча.

для єй зрозумл іНR треба вказати пару псыолоr'ічньІхx аспектів
характеРWСТЬІЧНЬІХ для лемківского способу думаня, одчува.ня,
приймуваня світа.

Бесідує о них

Тарнович ,

бесіду в

Ле_

в цитуванЬІХ уж працях. Сут они на тівко ста.лы і незміННbl,

же

легко

Отже,
ЖЬІТЯ

мож

іх

ЛемкЬІ то
і

тьші

переслідити
люде гір,

і

серед

значні в

Л емків

сучаеНЬІх. 38

своїй псыіці,'

способі

КУЛЬТУРЬІ одріжняючЬІ ся од меШJ<анців НИЗИН.

Оселень! на гірскЬІХ теренах утримували барз слабий контакт
з сусідами од півночы' тй. римокатолицкыаa Поляками. 39 3
сусідами
з

30

сходу, Бойками, тиж практыніi контакт Был слабий,

ВЬІнятком пограничной

териториі.

найсильнійшы KoHTaнты

утримували Л емкЬІ зо своіма братми Русинами-Лемками по
полудньовій стороні Карпат, де вели утертЬІ ШЛЯКbl гіРСКЬІМа

просмыамьІ. . В тот спосіб утримала ся вдніст культурова і
мовна полудньовыx і північныx Лемків . Натуральна ізоляция од

38

тверджыJI ТОТО выува.м на підставі бадаиь, JIJcы препровадиJlа
вм в 1987 р. серед груп ПОЛJlків і Лемків ка теку стереотьшу
і a-втостереотыпy Лемків. Іх вьlниJ<ы В ча.сти OKa.вJDI в праці
.. аrlстерскіЙ Кonflikt і ",.pcl/dzialani. - anal"a .to,unl;cIvI ро!.1ю
lemkow.ki<:h (Інститут Психолоrli ЯУ, Краків 1987).

39

П рикладои браку контактів в факт праві ЦЇЛJ<овитого бр""у родки
мішаиы nеиJcівсJcо-поJIьсI<ы: •. Смотр . Квіпецкі А., Ь~•.• , JD
вьrжше, с . 61.
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ле ....... в ПОА'Щ"

іНЧblХ "УЛЬТУР Вblтворила тіж своврідНУ ізоляцию, або інаюпе
"сепараТblЗМ"

психічний .

Проявлят CJI він в Т&КЬІХ приметах

ЛІ< НП. характерний лемківскій консерватым, , взагалі тыовий

для люди гір. Його ефе"том в неохоче приймуваня ВШblТI<ЬІХ
НОВОСТИ, непідліга.ня обчЬІМ ВПЛЬІвам, одшмарюва.ня ТОГО, ШТО не

с пр авджене , незнане. Лемl<ЬІ барз сут привязанЬІ до своіх" святая
святblх"

рідНОЙ вірЬІ, бесіДbl , обрядів, ЗВblчаів. ПідоймуваНbl

-

тильо разів протягом істориі пробbl "УЛЬТУРОВОГО асимілюваня
Л е м"ів приносили слабbl ефе"тЬІ.

Н а такій

основі

лемнівскыx

примет

характеролоГ'іЧНЬІХ

і

УМОВ ЖblТЯ ВblТВОРИЛ СЯ тblп лем"івс"ой "УЛЬТУрbl, "отра
утворена на базі сх іднього християнства в адекватна ДО інчЬІХ
культур РУС"blХ, посідат една" дуже примет специфіЧНblХ, я" нп.
захованыx славянскЬІХ аргаізмів, леГf(ЬІХ до пересліДЖЬІН.Я нп . в
бес іді .
П е р е проваджена
прим ет
части
а
С Я,

характеРИСТИt<а.

як консерватьJЗМ
лем

разом

тлумачЬІТ

з

ньом

же пр отягом

і

непринятя

украінской

"р ез

рідной

Лемків

народовой

недовгого часу

одст упили од з агальной

підкриспіньом

3

привл заня до

таКblХ

традыиїї

НОВОЙ

свідомости.

в

назВЬІ,
Вна.зало

ЛемкЬІ нову назву приняли,

,. престарілой" назВbl РУСИН , але не
лем на " Л емио" . В тЬІМ місци,

замінили SЙ на "Украі н ец",

звідую чи ся о причынy таиой власні заміНbl, треба поставити
з віданя ,

ии

в

часі

коли

творила

C BiДO~'IiCT,

не заЧblнала проклювати

лемківска,

котра здав лена ,

і

ПРОЯВЛЯТ

СЯ

НОВОЖЬ1тна

украінска

ся НОВОЖblтна свідоміст

приДоптана напором СblльніЙШblХ

наuионалізмів п ереты1валаa ДО
формі

ся

гнеска в неВblИРЬІсталізуваній

маніфестациями

сучасного

лем"івского

"се п а ратьІЗМУ " . Звіданя тота будит гн ес ка в стороні украінскій
такЬІ самЬ! емоциі, я"и

100

років тому будили серед Поля"ів

і Росияків національнЬІ стріміня У"раінців: " Nieprzychylnie
ustoвunkowana do ruchu narodowego Ukra.iDc6w ."lachta і mieszCZaD.ska
inteligencja роlsЬ сЩzуlу do odbudowy paxistwa polskiego w granicach
z 1772 roku, zupelnie niе uznajljC ich praw nawet do posімanіа wlasnej

literatury w j-:zyku ukra.iDskim, kt6ry zaliczaly do narzeczy j-:zyka
polskiego" .4 0
Поставлене Пblтаня о лемківс"у національну свідоміст ВЬіМа
гат пересліДЖblНЯ діів Лем"овинЬІ в ХІХ і ХХ в . під ОГЛЯДОМ
поліТblЧНblХ ОР'Ь6нтаций і національного розвитя.

40 П"тат з: ко.іх Й . , U1crain.ki rtlch narodotuv .. GaJicji • IattJCh 18301848,

Крахів

1973,

с.

15.
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Омна Дуц.-ФаЙфер

В І половині ХІХ в., коли серед русинів розвинене бьІЛО
почутя приналежности до Руси, то в цілой східньой СЛа8ЛНІЦЬ1НЬ1,
міцну ПОЗЬЩИЮ в галичыіi мал напрям русофільцній, котрий
голосил ідею 3'Ь6днаня вшьІткыx народів РУСКЬІХ під панупаньом
царя і пропагувал православія (Свята Русь і Святе Православія).
Ідея

тота

ШЬІрила

ся

тіж

на

Лемковині,

гопошена

през

грекокатолиIU<ЬІХ священиків. Сblмпатиі ПРО-РОСИЙСI<ЬІ насилили

ся по 1849 р., коли пр ез Лемковину прешли війска цара МИІ<олал І
выланьІ Австриі на поміч вдавліню повстаня Мадярів під
проводом Кошута. Сила і могучіст цapcкыx війск будила віру
в опіку" BeJlbKoro русско го брата". СТОРОННИЦТВО русофільскв,
до котрого на.л ежа.ла част лемківской інтелігенциі, КРЬІтикувало

ідею окремности Руси Полудньов ой і украінскій "сепаратЬІЗМ".
Вело політЬІЧНУ і культуральну діяльні ст ПРИХЬІльні приймувану
през

сільскЬІ громадЬІ.

В

1873

р.

залоЖЬІЛО

Товариство ім.

М. Качковского, :котре організувало ЧЬІТальні в кажДblМ праві

селі і одограло немалу ралю в РО3ВИТЮ лемкіВСI<ОЙ І<УЛЬТУРЬІ.
ЗО сторонництвом ТЬІМ звизаний БЬІЛ медже іНЧЬJма В. ХЬІЛЯК,
знаний

лемків скій

"ЯЗЬІЧ'Ь6М", ТО

пи с менник,

котрий

писал

с вої

ТВОрЬІ ТЗВ.

6 версийом лемкіВСI<ОЙ бесідЬІ "уліпшеном" при

помочы ро с ий сиого ЯЗЬІl<а.

Ліяльніст "РУСI<ОЙ Трийці" во Львові започаткувала украін
с кій національний рух в ГаЛИЧЬІні, котрий в ІІ половині ХІХ в.
заЧЬІнат барз ся інтенсыікуватии попрез діялніст тзв. народників.

Розвивают они ен ерr"ічнЬІ діян.л літературныJ просвітительсl<ы

і економічнЬІ. В 1868 р. закладают Товариство " Просьвіта".
Інакше як в цілій ГаЛИЧЬІНі, на Л емковині ідея народницка не мала
ШЬІрокого попертя. Творено ту філіялЬІ кооператЬІВ "Сільсl<ИЙ
Господар" і" Лемківський Банк" (В Саноці, Яслі, HoBыM Санчи) ,
філіялЬІ Товариства " Просьвіта". Коли в 1906 р . зорганізовано
З"ізд" ПросьвітЬІ" в Н ОВЬІМ Санчи, делегат Головного Правлінл,
Іван Брук, звернул увагу, же на зобраню браку€ ТЬІХ, для КОТРЬІХ
діялніст 6СТ презначена , то 6СТ лемківскЬІХ хлопів . 41

Головна ПРИЧЬІна непопулярности той ідеі брала сл з того, же
" народникы ' ОСТРО бороли СЯ з леМl<івскЬІМ" сепаратЬІЗМОМ" і ру
софільством. дуже опертя мали они в це ркви грекокатолицній, де

цілево осаджаНЬІ БЬІЛИ священикыукраінці,' в місце лемJ<ївсI<ы,'
8ЬІСЬІПанЬІХ на схід.

Консеl<ВеlЩИі стеранл сл ТЬІХ двОХ політЬІЧНЬІХ ор"внтаций
на Лемковині в ОКРУТНИЙ спосіб одбили ся на самЬІХ Лемках

41 Опінію тоту приводжу за Райифусом (РaЙRфус Р. , Й/шlат' LemJ:Ow,
Варшава

1990), с . 121.
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Ле... " .. в ПОА'Щ"
в

часі

І

Світовой

ВіЙнЬІ.

АвстрийсКЬІ

власти

ПОСУДЖа.ІОЧЬІ

русофілів о шпіонску діяльніст зачали стосувати ocTpы репресиі.
Гарештува.ня проходили в цілий Галичьmі, але особпиві
потерпіла Лемковина. В концентрацийнЬІМ таборі в Талергофі
згинула в

1914 р. праві ціла лемківска інтелігенция. В памяти
Лемків Талергоф заховав ся як місце народовой мартыологіі,' де
вязн еНЬІХ БЬІЛО ок. 5000 Лемків. 42 Рівночасно утерло ся народне
переконаня, котре утримув ся до гнеска, же трагедиі Талергофа
ВИННЬІ сут СТОРОННИКЬІ ідеі "народницкой" І KOTpЬJ АвстрИJD(а,м

денунциювали с воіх ідеопогічнЬІХ противників.

В м еджев ов нний период в выикуy талергофской трагедиі
зменшало ся значьІНЯ так СИЛЬНОЙ перед війном ОР-Ь6нта.циі

русо філ ьс кой , а набрала векшого значыяя ідеа проукраінска . 43
По

розпаді

Лем ков ину

З ахіднь о-Украінской

п ришла

дуже

Народной

оселенців

зо

РеспублИКЬІ

Східньой

на

галичыьІ. .

Параф і і , осироче нЬІ пр ез выордуваньІхx В Талергофі священиків,
займув али приходці зо с ходу з выобле номM уж національном

сві до м і стю . научыельскь1 посадЬJ в сіпьскЬІХ ШI<ОПа.х оБЬІЙМУ
вали тіж діяче украінского руху народницкого.
для
БЬІЛа

ШЬІріня

во

украін с кой

Льв о ві

в

1932

аr'ітациі

р.

серед

с пецияльна

ЛеМJ<ів

Комісия

заложена
Лемківска,

котра достарчала на ЛеМl<ОВИНУ украінску літературу, головні
ВЬІданл "Біблі о текЬJ Л емківщинЬ1"

і часописЬІ такЬІ ЯК: "Наш

Лемко" (ВЬІдаваний ВО Львові

1934-1939), "Нова Зоря" (Львів
1926- 1939 ; Станіславів 1938-1939), " Ліло" (Львів 1918-1939) ,
" Бескид" (П е р емишль 1931-1933), "Нива" (Львів 1918-1939),
"Мета" (Львів 1931-1939).
Ривночасно вертали 3 Талергофу ТОТЬІ , КОТрЬ1М повело ся
пережыи •.

і

Несли

мучеництва

за

зо

собом

леr'енДУ

Лемковину.

Іх

Талергофу,

наставліня

православія

БЬІЛО

выазніi

антиунраінснв .

ОР1>внтация русофільска в меджевовннЬІМ часі операла ся

головні на діяльности Руской Селяньской Організациі (РСО),
котра повстала в червци

1926

р. В склад Uентрального Совіту

РСО входили актывьІ діяче лемківскы. Створено два комітетЬІ

42 ТаАеРІО;Сl<ulJ аА .... а"ах, Львів 1930; Ваврих В. Р., ТІМерІО; в 20оті
роковини народної трогедії гаАUЧ'КОерVс.КоtO народа, Львів 1934і

СтефiUfівсюй П.,

Lemkowie w Talerhojie,

[В:]

Magu'll'8B,

Во.ршаво.

1982.

43 О ОР'Ь6нтациях поnітыньlхx на ЛеМJ(ОВині В рохах 1918-1939
СМОТр .: Мохnях Я.,

ГОАовн; ПОА;тьr.чнї Hanp.l'AC"U Н(І Ле.м,,;вщuні

в .міжвО6Ннull період, "Зустрічі"

1989,

ВР

19.

ОАе"а Луч.-Фаі1фер

44
лемківскЬІ -

для ЛемковинЬІ Східньой в Саноці і для Західньой в

Горлицях. Організация тота мала два преСОВЬІ органЬІ: "Русскій

Голос" (Львів

1928-1939) і "Земля і Воля" (Львів 1928-1939).

IдеОЛОr'ія так росийской як і украінской ор'Ьsнта:щй для

ШЬІршого кругу Лемків фаКТЬІчні БЬІла обча. Значна популярніст
руху

русофільского

на

Лемковині,

котра

ВЬІдав

ся

дост

незрозуміла, влж.е ся не з вй велииоруском програмам, а з ТЬІМ,

же в БЙ рамах од почаТl<У РО3ВИЯЛ ся льокальний лемківскій
рух" старорусинскіЙ". З

TblM рухом ідентифікувала ся веЛика

част Л fMt<:iR, КОТрЬІ не приняли жадной з НОВЬІХ назв і звязанЬІХ
з нима ідеологій (смотр. ВЬІжше), лем остапи при старій назві
"Руснак". ФаКТЬІЧНЇ тать] ідеі кєрували D головній мірі діянями

ТЗD. "русофілів" або "старорусинів"

J

так ся іх ВЬІмінні назЬІват,

бо діяли они початково під сміПЬНЬІМ ШЬІЛЬДОМ ідеі великоруской.
Такій

головні

" Чl,ІТальні

програм,

Качковского"

то

ЕСТ

на

старорусинскій,

Лемковині,

в

такім

реалізували
дусі

писал

3. ХЬІЛЛК (выlоDнийй факт, же творил в "ЯЗЬІЧЬЮ", а не в
котрисій з НОВОЖЬJТНЬІХ РУСКЬІХ мов). РУХ тот 6 як БЬІ першЬІМ
кроком піДНRТЬВ,{ В напрямі РОЗDИТЯ лемківской національности

(ГОЛОШЬІНR незалежности од іНЧЬІХ сучаснЬІХ РУСКЬІХ народів,
проба створіня писаного язwка лемківского).

в

спосіб

вwразний

рух

старорусинскій

русофільского В меджеВО€ННЬІМ часі.

По

І

одділил

Світовій

ся

од

Війні на

давній териториі Abctpo-УгорщЬІНЬІ творили СЯ НОВЬІ державЬІ.
Кождий нарід старал ся за5езпечьІТИ СВОЮ 6дніст і незалежніст
територияльну. В ТЬІМ часі тіж в ВЬІсокій ступени уактивнили ся

поліТЬІчні КарпаТОРУСИНЬІ. Осередком того руху БЬІВ Пряшів,
де покликано тзв. Карпаторуску Народну Раду з головом

доктором

А.

БескЬІДОМ.

РусинЬ1 пивніЧНЬІ

(ЛемкЬІ),

-

КОТРЬІМ

грозило одорваня границьом польско-словацком од своіх родаків

на полудни,

а ТЬІМ

самЬІМ

і

економіЧНЬІ консеквенциі

(брак

можливости вандріВКЬІ на сезоновий заробок, купна волів на

Мадярах), розпочали діяня сквруваНЬІ на З'Ь6днаня ЛемковиНЬІ
1918 р. во Фльоринці, в
ефекті усталінь скорійше скликуваных вічів утворена БЬІла Руска
Народна Республи"а Лемків , котра діяла до марця 1920 р .
Покликано власти РеспубликЬІ премьвра і міністрів справ
внутрішнЬІХ, заграНИЧНЬІХ і рільництва. Створено" Руску Раду" І
північной і полудньовоЙ. В грудни

в склад котрой входили представникЬІ сіл. Діяче лемківсКЬІ а.кТЬІ

вни в тЬІМ часі не мали 6ДНОРОДНОГО погляду на лемків ску справу.
Спільне БЬІЛО ДУЖЬІня до створіня неподіленой ЛемковИНЬІ, або
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ЯК0

автономічного

громадско-попітЬJЧНОГО

організму,

або

ЯJ(

цілости в границях 6ДНОЙ державЬІ, найліпше Чехословациі .
другій,

слабше

окріслений

напрям

змірял

до

полуЧЬІНЯ

Л емков инЬІ з совітскыM Союзом . Не повела ся 6днак проб ..
ани навязанл контактів з правительством Чехословаuиі, ани з
ВЛ"СТЯМИ Совітского Союз ... Не уділил .. тіж ПОМОЧЬІ Респу
блиці Лемків Карпато-Руска Рада з Пряшова, занята своімо.

проблемами. По 16-місячній діяльности республикы' польсКЬІ
власти

гарештували

ей

правитепьство,

але

суд

уневиннил

увязнеНblХ ЯКО "не маючЬІХ злай волі". Хоц коротко діяла і
не мала векШblХ шанс на переТЬІрванл, Республика Лемківска
во

Фльоринці

децидуван.R

о

БЬІЛо.

добитныM

своій

доли,

о

проявом
своїм

стріміня

народовЬІМ

Лемків
БЬ1ті,

до

БЬІла

маніфестом родячыx ся се ред Лемків тенденций до національной
нез алежност и .
РеспубликЬІ

В

залвлі н.ях

Вblразне

6

ВЬІсуваньІХ

Вblступлюваня

през
проти

діяЧЬІ

з

кругу

прилучыню

до

ПОЛЬЩbl. Аж і здецидуванЬІ антипольскЬІ постулатЬІ . перечыT
то часто ВЬІсуваному оскаржыю,  же цілий рух старорусинскій
прояв лял ПРОП О Л ЬСКЬІ СЬІмпатиі.
дня

15

черьця

1928

р. на підстав і внесіня ПрО6КТУ послів

Клюбу Украінского П ольскій Сойм выалл уставу о впроваджыю

назВЬІ

)!

украін скій" в місце ужывнойй до тепер назВЬІ "рускій"

:

»Na oznaczenie zamieszkalej па obszarze Rzeczypo"politej
Polskiej ludnoSci narodowoSci ukrainskiej uiywa "i~ nazwy
ukrainska zamiast u"ywanej dotychczas nazwy ruska. Stoвownie
do tego zast~puje ві<: te" nazwy Rusin, Rusinka - nazwami
Ukrainiec, Ukra inka." 44
ТЬІМ с аМЬІМ ЛемкЬІ застали урядово обнятЬІ ПОВОМ назвам,

котра од тепер стала ся для НИХ обовязуючом, незалежні ОД іх
поглядів в тій справі.

В

1933

р. на загальнолемкіВ СКblМ з"ізді в Саноку утворено

Л емко-Союз, котрий стал ся головном організацийом "ста
рорусинів" (уж ХЬІбаль треба повісти "Лемків" І бо в назві
УЖblте 6 тото нове мено). Організация тота жадала , медже
іНЧЬІма , понликан.я оддільного впископства ДЛЯ лемк()вины'

од Польского Уряду выаняя заказу украінской аr'ітациі на
Лемковині. деклярувала свою льояльніст до польскы'' власти.
головныM преСОВblМ органом Лемко-Союза Был печатаний
44 Фрагмеит І артикулу той уставЬІ, цитат за: ЛемlCИJI І. Ф~ ,
Лє.м~овuнN., як выше,' с.

164.

/cmoptJI
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ОАена дуц.-Фаilфер

л емківском бесідом "Лемко" (Новий Санч
Львів

1936 ,

продовЖЬІНЯ

1936-1939). Діяльніст
по 1939 р . на еміl'рациі.

1934,

КреНИЦІІ

Лемко-Союза

1934-

мав

свов

Остра поліТblчна борба медже "Старорусинами" а "Укр&
інцями" В меджевовнний період одзеркапил& ся тіж в жыюю

реліl'іЙНblМ Лемковини як тзв . "війна реліl'ійна", в часі котрой ·
ЛемкЬІ,

головні

краінскій

протестуюЧbl

грекокато лицКЬІХ

проти

сильній аl'ітациі

священиків,

масово

проу

"переходили"

на православія. Джерела православной церкви подают, же в

ТblМ ч асі на православія "перешло" 25 ТЬІС . вірны,' шематизм
Ап осто льской Адміністрациі ЛемківЩblНЬІ подав число 18 Тblс. 45
для

повстриманя

того

руху

В

лютім

1934

р.

створено,

незалежну од Перемиской Єпархіі, Апостольску Адміністрацию
для грекокатоликів ЛемнівЩЬ1НЬІ.

Пр от и
РУ С ИНЬІ"

в

украіНСl<ій

аl'ітациі

зо сво їм програмом

л емкїв скЬ1М

а

не

в

в

uпюлах

ВЧЬІНЯ в

украіНСКblМ

впр оваджана бblла до шкіл в

1933

ВblСТУПИЛИ

"старо

школах на Лемковині

ЯЗЬІку .

Л емківска

бесіда

р. Діти в чblли ся З підручників

опрашован ЬІХ пр ез Методия Троханов ского: Бу"ваРJl і Першо/l
'ЧwтанК'ьt .

Влр оваДЖh1Н.я до шкіл лемків ской бе с ідЬІ , ВЬІданя лемківскьп:
пі дручників , л емків скомовнЬІХ г"аз ет пр оходило при офіЦИЙНЬІМ
п о п ертю ПОПЬСКЬІХ власти.

ВШЬІТКЬІ JIf MKiBCKbI СПОрЬІ істріміня політЬІЧНЬІ перерванЬІ
бblЛИ в

1939

р.

ВЬІбухом віЙнЬІ .

РИЧНЬІХ зрозуміле

6,

На тлі

знаНblХ факті .. істо

же в часі війнЬІ Українці мали ШblрОКЬІ

можливости діяня на Лемковині.

Пр о ваджена бblла поліТblка

попераня Лемків, декляруючЬІХ украінску національніст . Знаний
лемківскій діяч , сьвідо!< ТblХ часів, М . доньскій, так характеризув
ситуацию :

Dla zbrodniczych cel6w przeprowadzono врів ludno8ci lemkow"kiej. Sporz&dzano czarne listy tej ludn08ci, kt"ra zadeklarowala
"w" przynalezn08c narodow" ru"k". Wy"tarczylo natomiast
zadeklarowaC _" 8Olidarn08c z nacjonali"tami ulcraiti"kimi, Ьу
45

джерела православкы з: мылекK А., Z proыeo," polityki ... chodn;q
Коісіоla Katolickiego w РоІ". w latach 1918-1999, "Czlowie.k і
Swialopog!'!'I" 1968, кр 4, с. 129. Ш• .маmuз.w 'ре"о"атОАиц."ого

дf/:rовєнсmва АnостОАЬСЬІСоі АдАСіністраціі ЛЄАС~івщtJНtJ 1963 р.,
Стекфорд, КониектіІ<ат, 1970, с. 167. Об" под"ю за: Струмінський Б .
(ред. ), ЛеАСtcівщuна . .. , ЯК выше,' Т. І, с. 190.
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automatycznie "tae вi~ czlonkiem komitet6w dopomohowych,
kt6re wsp6lpracowaly z faszy"tami. 46
Н&Йновша , ПОВ06нна істория Лемків здетермінувана в в
наЙВblЖШИЙ ступени трагедийом ЛемковинЬІ років 1945-1947,
коли то в спосіб примусовий Вblселено цілий нарід з його
ет нічной віТЧblЗНЬІ і розселено в векшости (ок. 60%) на териториі
Совітской УкраінЬІ в 1945 р., осталу част (ок. 40%) на териториі
ПОЛЬШbl Західньой і Північной, на землях понімеЦКblХ в 1947 р.
Tы: самЬІМ престала істніти ЛеМl<овина ЯК краина етнічні
6днородна ,

де

розвивал

ся

специфічний

і

неповторний

ТblП

народн ой КУЛЬТУРЬІ, краіна, котра в так завзятий спосіб доходила
ДО ВЬІЗначаня СВОЙОЙ народовой самосвідомости попрез а:ктынуy
борбу

ріжНblХ

ВЬJселенча

ОР"Ь6нтаций

визала

комуні стЬІ ЧНОЙ

СЯ

ПОЛЬЩЬІ,

еднородн:ой етнічні

і

напрямів

безпосередньо
І<отра

з

поліТblЧНblХ.

політЬІКОМ

закладала

і культурово ,

Aюulя

ПОВО6ННОЙ,

створіня

держа.вЬІ

державЬІ без національиЬ1Х

меншо ст и. Перший етап 8Ь1селіня, на Уираіну , проходил в рамах

договору медже П ол ьщом і СовітскЬІМ Союзом О ВЬІміні насепіня
з тер енів приграНИЧНblХ. В припадку Лемків Вblселіня з іх гірской

вітчызbl трУ,.дно назвати репатрияциЙом. Иич тіж ДИВНОГО, же
не помагала часами нав ет діяин С ИЛ ОМ. Част на.роду піддала ся

тому примусови . Спомнена решта , внослчь! петициі до польского
уряду, деклаРУЮЧbl свою льояльніст Польскій державі здоляла
ся ух р он ити ОД ВЬІселінл . Не на ДОВГО, як СЯ виазало. Офіцийні

подан о м ПРИЧblНОМ

II

етапу Вblселіня, в

1947

р. бblла конечніст

зліквідуваня УПА, котра находила опертя в украінсКЬІМ населіню
на тере ні свойой діяльности. ФаJ<ТЬІЧНОМ зас ПрИЧЬ1НОМ ВЬІселіня
БЬІЛа

СПоминана

уж

національна

н еполь с кой національности, котра,
остала В

40%

поліТЬІJ<а.

Част

населіня

з такЬ1Х ци інчЬ1Х прИЧЬ1Н

ПОЛЬЩЬІ, повинна БЬІТИ засимілювана. В тот спосіб

остаЛblХ в ПОЛЬШbl Лемків БЬІЛО докладні розшмареНblХ по

териториі Західньой і Північной ПОЛЬШbl . тblм самЬІМ здавало

БЬІ ся,

же ВШЬІТКЬІ лемківскЬІ дьІлематЬІ повинни зникнути'.
Пblтаня: Русин - Лемко - Украінец повинно найти oдnoBiд:
Поляк. 3 перспеКТblВЬІ 40 років видно, же 6днак так ся не
стало, да.вНЬІ neMJ<iBcKы квестиі ОЖЬІВaJOТ 3 НОВ ОМ СИПОМ . ПИ
ТО

6

феномен народу, о KOTpbIМ писал І. Франко

46 Лоисюй М.,

.. ... llя

стійка

Wklad LemkOw w uюIЦ • okupa...tem Іаіtle""".Ісіт,
[В:] Z mY'/q о Роuсе Lшlошеі, РJlШiВ 1963. U"тат ПрИВОJIIICу .а:'
КвілецJCi А.,

Lemkowie ... ,

их выше,' с.

86.

Олена дУЧ6-ФаiJфер

48

історично і етнографічно група досі залишасться загадкою ... " 47
ци просте ЛЮДСК6 стріміня до самозахованя? ЧОМ по тівко роках в
зміненій цілком сыуациіi зас чути еха старорусинско-украінскы,'
а властиві лемківско-украінскЬІХ спорів? В тот спосіб ОДЗЬІват
ся недокінчений процес, котрий штучні зо стал перерваний і в

ПРИХЬІЛЬНЬІХ обставинах зас ся обновлят, а опонентЬІ мают надію,
же на тот раз дійде до його завершыя •.

В сучасній польщы назвом офіцийном для Лемків в назва
Украінец. для окрисліня свойой національности ЛемкЬІ мают до
выlоруy 2 можливости польску або украінску. для Лемків
€

то

выірp

барз

Поляк КОМУСИ,
плекат

своі

О

все

ріднЬ1

" СПОЛЯЧІ.>ІТИ".
рішьІНЯ

трудний

хто

і

ся

часто

чул

традициі

і

здарят

ся

ОКРИСЛИТЬІ як

Русином-Лемком,
зна,

же

николи

хто

не

вірні

даст

СЯ

КомуністЬІЧНЬІМ властям ПОЛЬЩЬІ підоймуючЬІМ

8ЬJселіню

ВЬІгідні

бьІЛО

потрактувати

Лемків

як

у краінців ! бо ТОВДЬІ подана офіцийні причьша ВЬІселіня ОДНQсипа
ся до ВШhІТКЬІХ. Трудно БЬІЛО БЬІ для Лемків як для оддільной
етн ічной ГРУПЬІ найти даку льогічну ПРИЧЬІНу, для котрой треба
бьІЛО іх выlелити •. Окрем того, што єдна національна меншіст,
то не дві.
едного
през

40

ВШЬ1тко мож змістити в рамах 6ДНОГО товариства,

СЬІстему шкільництва, итд. длятого зрозумілЬІМ

6,

же

р о ків ЛеМКЬІ не мали великыx воборів. Незctлежні ОД

підоймуваНЬІХ проб, не могли заревструвати свойого товариства,
не мали вільного ВЬІбору в самоокрисліню. При увзглядніню
факту знаного з предвоєнной ЛемковинЬІ, же гідна част Лемків не

приняла зв аня Украінец і же не ВЬІТворила ся серед них уираінска
національна свідоміст, родит ся звіданя, як поставила ся тота
част Л емків в ситуациі примусовій?
Коли D
уираінской

1956

р. мал місце в Варшаві І З'Ьізд представників

меншо сти в

дуже Лемків.

Брали

ПОЛЩЬІ,

приіхало

на него

тіж даст

они aKTынуy участ в заложыюю УСКТ

(Украінського Суспільно-Культурного

Товариства). В

рамах

Товариства забезпечили собі деяку автономію попрез выіліняя

Лемківской Секциі і ВЬІдавания в рамах "Нашого Слова"
(пресового органу УСКТ) "Лемківского Слова)' заміненого
на "Лемківску Сторінку", а остатньо на "Лемківску Бесіду".
Тру дно повісти до кінця з яко й причыьІ,' З ініциятыьІ котрой
СТОРОНЬІ, по пару роках Лемківска Секция Быаa розвизана,
"ЛемиіВСК6 Слово" заступлене "Лемківском Сторінкам", а
лемкы помалы зачынлии ся одсувати од діяльности в УСКТ.

47 речыяя І. Франка приводжу за: ЛУДЯI< В., Про Лe.Alхів, "Зоря
Комунізму"

1990, HP 77, 23.06.
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Остапи при тій організациі лем нечисленнЬІ діяче о свідомости
украінскіЙ. BblДaв ся, же в УСКТ неприхильні приймувана бьша
значуча лемківска автономія. Свідчат о ТЬ1М проБы зміняня
текстів надсЬІЛ8.НЬ1Х на "Лемкивску Сторінку" тпум&чынJI 3
лемКЇвской бесіДЬІ на "літературну мову" І впроваджаня змін в

писовни (ВЬІмітуваня Itы' І впроваджаня ІІЇ")' заміняия деl<ОТрЬіх
слів іНЧbJма, НП. заміна "Русин" на "Украінец". ВШblТКЬІ ТОТЬІ
спосоБЬІ "усьвідомлянл"

приносили противний до

заміреного

ефект. вынкаючbl одталь непорозумліня приберали нераз остру

форму і ЛемкЬІ, незалежні од немалой ролі, яку сполнило УСКТ,
ци хоцкі БЬІ сама "Лемківска Сторінка" в РО3ВИТЮ і охороні
лемківской КУЛЬТУРЬІ по війні, одчували виразне незадовопіня
зо співпраці.

На початок 80-blХ років припадают пеРШbl ЯВНЬІ маніфестациі
діяльности лемківской,

незалежной од УСКТ. РОКЬІ 80-тЬІ то

час громадско-політьІчныx "розрухів" в ПОЛЬЩЬІ, ВЬJступпінь
антикомуністЬ1ЧНЬІХ, РОКbl КРИЗЬІСУ економічного і спротиву
режыови •. На фалі той тзв. "одвільжЬІ" РУШЬІла і лемківска
справа . Вказало СЯ, же значна част 48 Лемків прагне розвияти
свою культуру в спосіб незалежний од УСКТ. Же в Креници
і стнів уж гідний лемківскій осередок творчий . Же Ансамбль
Пісні і Танця I1Лемковина"

в ДРУГЬІМ таКЬІМ осередком молодой

творчой МЬІсли лемківскоЙ. Же сут такЬІ студентЬІ і абсольвентЬІ

шкіл ВЬІЖШЬІХ, котрЬІ охочо ВЛУЧЬІли. ся В діяня дЛЯ РОЗВИТЯ
лемківской КУЛЬТУРЬІ. еден по ДРУГblМ приходили ДОВОДbl того,
же Лемковина молода, творча хце підносити свою культуру
до

найвышойй

рангЬІ

КУЛЬТУРЬІ

народовой.

Підияти

фОРМЬІ

ДІЯЛЬНОСТи то:

1. Ліяльніст в области КУЛЬТУРЬІ, літераТУРbl і мистецтва .
Од початку 80-blХ років появили ся ДВОМОВНЬІ, лемківско-польсКbl
збіркЬІ верши: Петра МУРЯНКЬІ - 2 і 1 лем по лемківсКbl ВJ,lдана
през УСКТ, Володислава Грабана, Стефаніі Трохановской,

48 Бесідуючы "значна част" не можу подати доклaдtlы: статытьlчиьlI:
даны::,, бо по ІІ війні в польщы ИИI:ТО не проводил cTaTы:Tьl:кьI
навет загального числа Лемків, не бесідуючы уж о статLlстыиьlI:

досліджы:яхx національной свідомости. до бесідуваия "значна част"
уповажняют ня розмірьr того тзв. "РУІ:У сепаратытьlчного"" і тіж
иепублікуваиы бадаия М . Воргача і Б. Горбаля в пару селаж
на Лемковині, котрЬІ вказУЮТ, же серед здецидуваноА веlCIllОСТіІ

Лемюв не розвинула ся украінска національна свідоміст. Моі бадаия
при оказиі праці Кonflikt і

w.p6Idzialanie . -

потверджают ТОТЬІ спостережы.R.

ana/iza...

(як выпІе))
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ОА,на Дуцо-ФаlIфер

Павла Стефановского,

ОленЬІ Луць;

байка миJ<олы Буряка;

в тлумаЧblНЮ на попьскій ЯЗЬІК : оповіда.ня Сема.на МадзеЛJПlа

С... а,. дО.Аі і міні-антология лемківско!! поезиі. выаваньІ сут
Г'&ЗетЬІ в цілости в лемківскі!! бесіді: "Голос BaTpы" (Крениця,
1984-1989), "Бесіда" (Крениця, од 1989). Ансамбль Пісні і
Танця JI Лемковина" ОДНОСНТ великЬІ успіхЬІ (турне по Канаді
і Америці, фестіваль в Свиднику) . В 1983 р. по раз пе рши!!
зорганізувано " Л ем кіВСI<У Ватру "

,

котра мав величезну ролю

в п о пуляриз ациі лемківско!! КУЛЬТУРЬІ і взатриманю розвияючо!!
ся се р ед молодой генерациі Лемхїв польонізациі. "Ватра" стала
СЯ великЬІМ лемківскЬІМ СВЯТОМ, на нотре приіжджают, жеБЬІ ся
стрітити,

Л еМКbl з цілого світа, і ф естівальом п ереглядом
л емківской КУЛЬТУРЬІ. В Лігници дів лемківскій аматорскій

театр, котрий опрацовув ПБСЬІ з ЖЬІт,я Лемків і в лемківскій бесіді.

2.

Діяльні с'І наукова. Авторами части зо споминанЬІХ "рац

Mar'icTepcKыx і ДОХТОРСКЬІХ сут представникы молодой л емківской
інтелігенциі. лемкы тіж штораз ча.стіЙше берут уча.ст в науковЬІХ
конференциях посвячены1x лемківскій проблемаТЬ1ці. В Кракові,
при Інституті східнославянскыx філологій ДохтораНТЬІ-ЛемКЬІ

під иsрівництвом проф.
ле.м)С;вс)Сого

.нзw)Са.

Вітиовсиого "рацуют над Словнu)Со.м

Праві

уж с кінчена s І част підручнииа
Основм ле.м)Сів с)СоU г"ра.ма mw)Сw. Опрацовув ся програм навчаня

л емКЇвско го ЯЗЬІf<а в школах і піДРУЧНИf<ЬІ в тЬІМ цілю . В двох
школах на. Л емков ииі діти уж ся вчат ріДІЮГО ЯЗЬІf<а.

3.

Ліяльнист громадско-поліТЬІчна. Весном

струвано в Лігници стоваришыяя Лемків

-

1989

р. зареє

першу повоєнну

організацию n емиівсиу з обсягом діяии на терені цілой ПОЛЬЩЬІ .
ЛемкЬІ підняли борбу о зворот забрано!! ім власн ости, головні

лісів. вытупуютT о засуджыяя Акциі " Вісла" як безправно!!.

Ведут

дияльніст

інтеГ'рацийну,

гол овні

през

організуваня

n Л емківской BaTpы , " Лемків с кой ВатрЬ1 на чужыі"" і інчЬІХ
імпрез, як: " МаланкЬJ" , забавЬІ, кврмешЬІ, ОГНИСf<а., вечерЬ1 поезиі,
,

KoнцepTы .

Рівночасно з уактывіньомM ся діячы' KoTpыx мож назвати про
ДОВЖЬІтеnями передвоєнной ор-ьєнтациі старорусинско!!, розпо

чали тіж актыні!!шуy діяльніст представниl<ЬІ проукраінеко!! ор-ь
єнтациі. Перша форма той діяльности полігала на публікуваню,

головні на "Лемківскі!! Сторінці", численныx дописів остро
крыьlкуючhlхx поглЯДЬІ і діяня " сепаратытів"" .49 Інча форма то
49 €ДВOM 3 иa.lбарже крыьlчиьlхx " розправ" в вьrміипа ту уж пару
раз стати М. ЛОЛИИЬСКОГО В "Зустрічах" (Ле.м"u

-

т06то русин",,"

л

.... с ... ПОА'Щ"

ііІ

пробbl переШІТJI през прихильників украінскоlІ ідеі ДeJП<WХ форм
ділльн ости Л емків з кругу " л е мків ского ОДРОДЖblНJI". Ходит
ту

го л о вні

о " Л е мків с ку

CJI "ко У кр аінці ,

(а од

1989

р.

Ват ру "

ЛемкЬІ ,

.

КОТРbl деКЛJlРУIOТ

не ограllичают своllоlІ аКТblВНОСТН до УСКТ

ОбеднаНIIJI Украінців в

польщы • . Недовго по

реестрациі Сто в аР ИШblНЛ Л е мків зарееструвана зо стала друга
орга.ні Jа.ция " л емків с ка."
котр о й

-

ОбвднаНJI Лемків ,

с ут голо вні люде ста.ршого

Л е мкі в с коlІ Секци і при УСКТ.

3

поколіНJI,

за.ложыелJIмии
колишні чпенЬІ

хвильом реестрациі ОбеДН&IIJI

Л е мк ів за.чала сл класична борбз. двох протистаВНblХ попітьNныx

О Р1> в нта циll .

В

рациях

і оскаРЖblНЛХ

BblCYBlUlblX

през едну і

другу СТОРО Н У одб ият ся ехо незакінченыx даВНblХ спорів і
тр&дициllно[' О лемківск ого способу думаня . Зас атмосфера цілоll
с итуаuиі

і

6Й

за.гальн иЙ

модель

припомина.т

чаСbl "РускоА

ТриЙuі ". л ем J одве рн ено м р о ль ом вдной зо сто рін .

...,tJiHIf' ~ Бес~uOp Hu»~",o ..., ....._.). Аатор, ..... IІОТМр_
С80іж 811111.8Т1СО80 .anасТ.......1 і Тf:1I,.IIe8Qd... x 8WПО8і... , ар880..І8Т,

........ і....... а, .пСТ Л."JC&-У.РШIl8, аотр" ....: " ...•• і бу.
у.раї.... , •• • ••00 ііі о....ого " ..... , ..О .IIO'tJIIIМY8'nC8 aiJoIi..oi
... р.. у .............. с_Ї етвї_оl IIJI8IIu._ocтl ...• (с.88) .

Paul Robert Magocsi

RUSINI KARPACCY - LUD
NOWY CZY ODRODZONY?
Autor jest kanadyjskim lI.is torykiem i bibUogra{em pochodzenia larpałoru
skiego , czołowym ideologiem orientacji karpatoruskiej lat osiemdziesiątych.
Niniejszy teht był wygłoszony podczas otwaraa Pierwszego Świato\Ve&o Kongres u Rusin6w w Mcdzilab orcach (23- 24 marca 1991 l.), a więc przed proila..
mowaniem niepodleglej Ukrainy. Stąd pewne jego fragmenty uległy dezałłua,..
lizacji.

W ostatniej dekadzie XX wieku j esteśmy świadkami wielkich przepolitycznych i społecz n<>-ekonomicznych wśród społeczeństw
całego świata, od Afryki Południowej do Ameryki Środkowej i od Bliskiego Wschodu do Europy. Największe zmiany mają zapewne miejsce
w byłym ZSRR i Europie Środkow<>-Wschodniej. Nic dziwnego zatem,
że czas przemian dotar! do samego serca Europy Karpat, od niepamiętnych czasów zamieszkanych przez ludzi, którzy tradycyjnie nazywają siebie Rusinami, zaś od niedawna określani są jako Ukraińcy. Jednym z aspektów zachodzących tutaj przemian jest to, co dawniej zwano
kwestią narodową, a co dzisiaj jest postrzegane jako problem rusinizmu
lub karpat<>-rusinizmu: rusynstwo lub karpato-rusynstwo. 1
Kim są Rusini? Czy są odrębnym ludem, czy też może po prostu
grupą etniczną stanowiącą część narodu ukraińskiego? Czy mają oni obraże ń

l

.

Można powiedzieć, że początek obecnej dyskusji dal profesor lingwistyki
Państwowego Uniwersytetu w Użgorodzie, Pavlo Cucb., pięcioczęściowym
artykułem Kale Rusyny stały Ukrajincamy ("<::akarpatskaja Prawda",
Użgorod, 12-16 września 1989 r.). Od tego czasu dyskusja "abrala
rozma.chu i objęła . prasę Zakarpacia, czesk<>-slowacką i jugosłowiańską .
Począwszy. od sierpnia 1990 r. w dzienniku "Zakarpatśka Prawda" ukazuje się popula~na. rubryka zatytułowana Ukrajina ..i R~ynizm.

Ru.śnś Karpaccy -

lud nowlI czy odrodzonllf

53

lub mogą mieć - odrębny język lUsiński, czy też ten j<:zyk to po pr0i8tu,
grupa dialekt6w ukraińskich. Większość z autor6w sądziła, że problemy
te były rozwiązane dawno temu, a tym bardziej pod koniec XX w. Ale od
przełomowego roku 1989 stalo się oczywiste, że nie wszyscy mieszkańcy
regionu karpackiego są tego pewni.
Rusini, czy ściślej , miejscowi Słowianie wschodni, kt6rzy określają
swoją tożsamość na wiele sposobów (Rusini, Rusnacy, Ukraińcy, Słowacy,
Czech08łowacy, Polacy), zamieszkują na terytorium czterech kraj6w. Ich
liczba przekracza 1200000, z czego 917 tys. żyje w obwodzie zakarpackim ZSRR (dawnej Rusi Zakarpackiej), 130 tys. na Preszowszc'yźnie w
Czechosłowacji, 80 tys. na Lemkowszczyźnie i w innych cz<:ściach Polski i 30 tys. w Wojwodinie (Baczce) i Chorwacji. Nie dziwią pod<>bieństwa losów tego ludu niezależnie od miejsca osiedlenia, są jednak
także różnice wynikające z zamieszkiwania przez ,większą cz<:ść XX w. w
różnych pańs twach.

*
Zacznijmy od podstawowych pytań teoretycznych. Czy Rusini sta.nowią odrębny naród, czy grupę etniczną galąź jakiegoś narodu?
A jeżeli są odgałęzieniem jakiegoś narodu, to kt6rego: ' ukraińskiego,
czy - w przypadku Preszowszczyzny - słowackiego, czy - na
Lemkowsz c zyźnie polskiego? A może po prostu są odgalęzieniem
- jak sądzi wielu autorów - jednolitego ludu wschodniosłowiańskiego;
który okr eśla się jako rosyjski?
Przede wszystkim musimy zdefiniować pojęcie narodu. M6wiąc
krótko, naród to zbiorowość ludzka, której wyr6żnikami są określone te.
rytorium (niekoniecznie państwowość), język, tradycje historyczne, wyznanie oraz wspólne cechy społeczne i etnograficzne. Prawdą jest jednak,
że również grupy etniczne i regionalne często mają wiele z tych cech. Co
zatem odróżnia naród od grupy etnicznej? Najważniejszą różnicą nie jest
obecność lub brak jednej z wymienionych cech, ale raczej świadoiność
ich posiadania i tego, że są , one inne niż u sąsiednich narod6w. Ta
świadomość - występująca u odpowiednio dużej liczby członków grupy i
przekazywana następnym pokoleniom dzięki rodzinie, a zwłaszcza szkole
- jest tym, co ostatecznie definiuje naród.
Teraz wracamy do początkowego pytania: czy Rusini stanowią
odrębny naród? Odpówiedź, być może' z wyjątkiem Rusin6w Wojw<>runy, brzmi: nie. Czy zatem Rusini są grupą etniczną o licznych Cechach
wspólnych, kt6re ich charakteryzują, a zarazem odr6żniają od sąsiad6w?
Tym razem odpowiedź brzmi: tak. Jeśli zaś są oni co najJIlIliej grupą
etniczną (składającą się z wielu podgru'p etnografi~znyćh, jak Lemkowie,
Bojkowie, Dolinianie, Huculi), to czy istnieje teąretycznarnożliwość"aby
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rozwin~li się w odr ębny naród albo zostali wchłonięci przez inny naród?
Odpowi edź w obu przypadkach brzmi: tak. Oto właśnie probłem rusini-

zmu : s tać si~ odrębnym narodem czy tylko odgalęzieniem innego narodu?
Wyd awało się, że probłem ten został ostatecznie rozwiązany w II pol.
XX w., z właszcza po 1945 r. , wraz z zaprowadzeniem rządów komunistycznych na Rusi Podkarpackiej (Zakarpaciu) , a wkrótce potem w Polsce i Cz ec hos łowacji. Tamtejsi Rusini pozornie zaakceptowałi oficjalnx
punkt widzenia, sformułowany jeszcze w 1925 r. przez Komunistyczną
Par ti~ Ukrainy (bolszewików ), iż Rusini, niezależnie od tego, jak sami
siebie nazywają, są cz ęśc ią narodu ukraińskiego. 2 J eśli ktoś nie godził
się z tym pog łąde m, zarzucano mu brak uświadomienia narodowego i
niedostat.cczne wykształcen ie . M ógł nawet być represjonowany jako reaKcjo nis ta czy wr~cz "wróg ludu".
Przynajmniej od początku lat pięćdziesiątych wszystkie media i
sz kolnictwo w region ie karpackim były w r ~kach zwolenników koncepcji ukraillskiej. Tak więc przez blisko czterdzieści łat słyszeliśmy ad
nau8eum,3 że kwes tia narodowa wśród Rusinów została rozwiązana.
W ielu, może nawet w iększość kom entatorów, tak w Europie Środkowo
Wschodniej , jak i na Zachodzie . uw ie rzyło we własną retorykę. Nastąpiła
jednak era Gorbaczowa z punktem szczytowym w rewolucji 1989 r.
Całkiem niespodziewanie powrócił problem Rusinów. Okaz ało się, że
nie zos tał on rozwiązany. .lak wiele innych , był on w Związku Sowieckim i Europie Śr odkowo- W scllOdniej tylko tłumiony, ale nigdy nie go nie
zlikwidowano.
Powróć my do pytania, czy narodowość rusińska jest teoretycznie
możłiwa. Możemy przybli żyć si~ do odpowied zi rozpatrując argumenty
tych, którzy twierdzą, że nie. Mam tu na myśli głównie argumenty zw(}lenników ukraillskiego punktu widzenia. Nie zamierzam natomiast połemizować z tymi , którzy twierd zili w przeszłości i twierdzą nawet dziś ,
iż pewne grupy Rusinów przyn ałeżą do narodu slowackiego (. Rusnacy
to grekokatoliccy Słowacy·) lu b do narodu polskiego (.Lemkowie są
polskim szczepem·). Ałbowiem uważam, że na podstawie kryteriów
językowy ch, kulturowych i etnograficznych trzeba zaliczyć Rusinów do
Słowian wschodnich i nie można wiązać ich z zachodniosłowiańskimi
Słowakami czy Polakami . Podobnie teza, że Rusini (karpatoro .. y) są
2 Nawiązując do IX Zjazdu Komunistycznej Partii Ukrainy z grudnia 1925 r.

Zakarpacia przyjęli rok później na swoim własny~m VII Zjeździe
rezolucję, w której czytamy m.in .: Jest rzeczą oczywistą, ie ~teJm!l
czę/cią ludu ukTairukiego ( .. .) i o,tatecznie ,kończymy ( .. .) z wUII,tJ:imi
,,kw.. tiami językowymi [obchodząc się] bez okT.Ileń "Rtuyn·, .ruJkyj" CZf/ .
"nuskij" (cyt. za: "Karpatślm. Prawda", Użgorod, &:uudnia 1926 r.).
łac. "do mdłości" - przyp. red.
komuniści

R....ini KIlrp4ccy - lud 1I01DII C%!I odrodzonyf
odgal<;sieniem jednolitego ludu wschodniosłowiańskiego, Rosjan, jest
tylko teoretyczną konstrukcją pozbawioną praktycznego znaczenia co
najmniej od początków XIX w., kiedy w Europie zaczęły się kształtował
podziały narodowe. Wysuwane przez niektórycb twierdzenie, iż Rusini
są tożsami lub blisko spokrewnieni z Rosjanami, graniczy z absurdem.
Z punktu widzenia zwolenników odrębnej narodowości rusińskiej
tylko alternatywna koncepcja ukraińska zasługuje zatem na poważne r0zpatrzenie. Jej obrońcy często wskazują, że "nauka dostarcza niezbitych
dowodów" , iż Rusini są Ukraińcami, na dowód czego cytują do znudzenia
współczesne encyklopedie i inne "autorytatywne" źródła. Ale czym, na
Boga, jest . prawda naukowa"? Czy to rodzaj świętej prawdy, nie podlegającej dyskusji? Wydaje mi się, że ci rzecznicy "prawdy naukowej"
hołdują sposobowi myślenia społeczeństw przedlaickich, których "święte
prawdy" opieraly się na niekwestionowanych dogmatach religijnych, a
nie na myśleniu racjonalnym. Chcąc zrozumieć mechanizmy spoleczne,
podobnie jak i świata przyrody, naukowiec nie może kierować się aprioryczną wiarą w istnienie jedynej "świętej prawdy", czekającej na odkrycie. Powinien raczej spodziewać się co najwyżej uzyskania pewnych
przybliżeń, które pomogą zrozumieć dane zjawisko przyrodnicze bądź
spoleczne.
Oto jeden specyficzny przykład. W opinii wielu uczonych naród ma.cedoński nie istnial przed 1944-45 r. Wszyscy czołowi slawiści naszego
stulecia - Lubor Niederle, Jarosłav Bidlo, Miloii Weingart - zgadzali
się, że Macedończycy są odłamem Bułgarów . 4 Taka była "prawda naukowa' sprzed 1945 r., której zresztą do dziś hołdują ucieni bułgarscy
i greccy. 5 Wątpię, aby zwolennicy ukraińskiego punktu widzenia na
kwestię rusińską byłi gotowi zaprzeczyć, że Macedończycy istnieją jako
naród. Jeśli więc uznają narodowość macedońską, godzą się tym samym
Por. L. Niederle, Ethnographic Map ot !he Slavic World, [w:] J . Bidlo et
al., Slovanstvo: obraz jeho minulo.ti a pfitomno.ti, Pra&a 1912; M. Wein&art, Slovanske 'pŚ5ovne jazyky v dobo pfitomne, Praga 1937. Swego czasu
serbscy uczeni podnosili, że Macedończycy są części, narodu serbskieso.
Zob. T. R. Georgevitch, Macedonia, London-New York 1918.
Po drugiej wojnie światowej bułgarska opinia naukowa zmieniała się
stosownie do stanu stosunków z Jugosławi,. DominujllCY po 1956 "r.
pogllld. iż Macedończycy są ,zachodnimi Bułgarami' i m6wi1ł językiem
,zachodniobułgarskim' , prezentuje opracowanie Instytutu Języka Bułga
rskiego Buł&arokiej Akademii Nauk p.t. Jedinslwo fI4 bylga..lcija jeziJ: ..
minaloto i dne., ,Bylgarski Jezik' XXVID, Sofia 1978, s. 3-43 •• Aulorzy &reccy konsekwentnie neguj, istnienie Macedończyków .. granicach
dzisiejszej Grecji. Odrzucaj" także pogląd , że Słowianie południowej Jugoslawii (Republika Macedońska) &Ił Bułgarami. Zob. N. 1'. Andriotia, Tiae
Federative Republic ot Skopje and"l" Language, wyd. D, AteIl1' 1986.
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na zmienność tzw. prawdy naukowej. Skoro zaś tak, to teza o odrębności
narodowej Rusinów jest równie prawomocna jak i twierdzenie, że są oni
Ukraińcami. Nasze rozumienie zjawisk społecznych zmienia się bowiem
w czasie i zależnie od okoliczności.
Innym argumentem przeciwko odrębności Rusinów jest brak wIa&nego języka. Nie zamierzam rozwodzić się nad tym, iż naród nie ·lIlI18i
mieć własnego języka; Irlandczycy, Szkoci i Brazylijczycy to tylko kilka
spośród wielu rozwiniętych narodów, które własnego języka nigdy nie
mialy lub z tych czy innych powodów go utraciły. Mimo to twierdzi się,
że Rusini nie mogą być narodem, ponieważ nie mają własnego języka
literackiego, którego z kolei nie można stworzyć ze względu na mnogość
dialektów, jakimi się posługują. Cóż w tym jednak nowego? Wszystkie ludy mówią zróżnicowanymi dialektami. Zadaniem inteligencji jest
wlaśnie dostrzeżenie tego problemu i rozwiązanie go. Wszystkie europejskie narody, nie tylko Rusini, staly przed kwestią językową. Wybór
jednego z dialektów jako podstawy standardu literackiego, stworzenie
międzydialektowego koine, 6 powrót do określonej formy historycznej to kilka opcji do wyboru dla elity intelektualnej podejmującej próbę stworzenia języka literackiego w sytuacji zróżnicowania dialektów. Taka była
guestione delia lingua Dantego walczącego o wioski język literacki. Z
tymi samymi problemami zetknęli się Hus w Czechach, Luter w Niemczech, Stur wSIowacji, Karadzie w Serbii, Mistral w Prowansji i liczni
inni przywódcy narodowi tworzący języki literackie dla swoich narodów.
Stanęli przed tym zagadnieniem także rusińscy liderzy, zwłaszcza
XIX-wieczny " narodowy budziciel" Aleksander Duchnowicz. Wielu obsypuje Duchnowicza bezkrytycznymi pochwalami, lecz nie zawsze są one
usprawiedliwione. Jest oczywiście prawdą, że to on napisał najbardziej
znane prace w potocznym języku rusińskim, które może bardziej niż
cokolwiek innego pomogly Rusinom w wytworzeniu wspólnej tradycji
historycznej, tak ważnej dla tożsamości narodowej . Lecz wkład Duchnowicza jako teoretyka języka był zasadniczo negatywny. Zgodnie z teorią języka "niskiego" i" wysokiego", którą przejął od czeskiego slawisty
Józefa Dobrowskiego, Duchnowicz pisał dla mas w "niskim" potocznym
rusińskim, ale dla ludzi wykształconych - w "wysokim" języku literackim, wywiedzionym z języka cerkiewnosłowiańskiego zmieszanego z
rosyjskim i elementami gwar rUBińskich.
.
Pomijając wątpliwą wartość jego "wysokiego" języka, twórczość
Duchnowicza przekonała Rusinów na ich nieszczęście, iż ich mowa
potoczna nie nadaje się do poważniejszych spraw i że do a;lów
6

Terminem tym określa się każdy język wspólny na większym obsiane, l
który wytworzył się wskutek zaniku różnic dialektycznych - przyp: 'red.
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óświatowych

i intelektualnych powinni używać jakiegoś" wyiazego" , bardziej • wyrafinowanego" języka. W różnych okresach tym • wyia.ym"
językiem bywal cerkiewnoslowiański, łacina, węgierski, rosyjski, ukraiń
ski, słowacki i polski. Jakikolwiek, byle nie rusiński. To nieszczęsne dziedzictwo Duchnowicza zniechęciło rusińsk" inteligencję do pójścia 'ładem
inteligencji innych narodów Europy: stworzenia jednego języka literac.kiego z kilku dialektów. Co prawda w XX wieku doszło do pewnych
eksperymentów w tej dziedzinie. Oparte na potocznym rusińskim czytanki i elementarze byly w użyciu na Rusi Podkarpackiej (Woloszyn,
Pańkewicz, Harajda) czy na Lemkowszczyźnie (Trochanowski), ale ograniczylo się to do szkól podstawowych. Nie powstal poważny i socjologicznie pełny standard literacki; wyjątek stanowią Rusini w Wojwodinie
(Kostelnyk, Kovae).7
Ktoś może powiedzieć, że próby stworzenia rusinskiego standardu
literackiego były i aą zbyteczne, a to ze względu na malą liczebność Rusinów. To kolejny fałszywy argument. Istnieje w Europie wiele ludów
nmiej liczebnych, które dzięki woli i odwadze swoich elit wypracowaly
język literacki. Wystar czą dwa przykłady, jeden ze świata słowiańskiego,
drugi spoza niego: Serbowie Lużyccy w Niemczech i Romanowie 8 w
Szwajcarii. Wybralem przykłady tych ludów, gdyż, podobnie jak Rusini, były one zawsze i prawdopodobnie pozostaną bez własnego państwa.
Co więcej, rozstrzygnęły one problem zróżnicowania językowego, tworząc
więcej niż jeden język literacki. Serbowie (ok. 80 tys.) maj" dwa języki
literackie: dolnołużycki i górnołużycki. Romanowie (tylko ok. 50 tys.)
mają ich aż pięć: sursilvan, .u!$ilvan, ,u""iron, vallader i puter, każdy
z własnymi elementarzami, słownikami, dziennikami i czasopismami oraz
podręcznikami szkolnymi. Przypadek Romanów jest szczególnie ciekawy,
albowiem ich pięć grup także oddzielają od siebie góry, przy czym wyższe
niż te, które dzielą Rusinów. Nie zniechęciło to romańskiej inteligencji
do rozwiązania kwestii językowej na korzyŚĆ miejscowych gwar. W naszych rozważaniach nad językami literackimi malych łudóweuropejskich
nie wolno nam zapominać o samych Rusinach, a przynajmniej o tych w
Wojwodinie (obecnie ok. 30 tys.), gdyż tamtejsza inteligencja z powodzeniem stworzyła odrębny rusiński język literacki. Tak więc różnorodność
dialektów czy mała liczba ludności same w sobie nie przesądzają o
niemożliwości stworzenia języka literackiego. Może on powstać, je'li
7 Więcej na len lemal w pracy: P. R. Masocsi, The Language q,...1ion
Among the Subcarpathian Ru""," [lO:) R. Plcwo, H. Goldblall (red.),
A.pect.ł oj the Suwie Language Que.tion, wl. n, Ne.. Haven, Conn., 1984,
1.49-64.
8 Jedna I UDP Reloromanó.. lamie..kuj""ych posranicl. Wlqch i S.wajcarii - przyp. red.
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miejscowa inteligencja ma dostatecznie dużo wiary w siebie i siły woli
do osiągnięcia tego celu.
Trzeci argument przeciwko odrębnej narodowości . usińskiej: Rusini nie mają wlasnego państwa, zaś jego stworzenie wymagałoby
zmiany granic państwowych , co w pohelsińskiej Europie jest niepożądane
i nawet niebezpieczne. Zgadzam się, iż rozważanie zmian granic
międzynarodowych nie ma sensu. Z powodów, których nie mogę tu oma.wiać , sądzę, ie w przyszlej Europie regionów, a nie państw narodowych,
dzisiejsze granice państwowe stopniowo tracić będą na znaczeniu. 9
Granice nie są jednak problemem, bo narody nie potrzebują k().
niecznie wlasnej państwowości, by przetrwać. Mało tego, niektóre
niepaństwowe narody europejskie są podzielone pomiędzy dwa lub więcej
państw, jak np. Baskowie i Katalończycy w Hiszpanii i Francji, Fryzowie
w Holandii i Niemczech, Macedończycy w Jugosławii, Bułgarii i Grecji.
Aczkolwiek rozdzielenie granicami państwowymi istotnie utrudnia byt
narodów niepaństwowych, niemniej kilka z nich z powodzeniem egzystuje.
Zbliżonym zagadnieniem jest możliwość wykorzystywania lub nadużywania idei rusińskiej przez państwa sąsiednie we własnych interesach politycznych. To prawda, że w przeszłości rząd węgierski promował
ideę narodowości uhroruskiej nie w interesie Rusinów, lecz jako krok
na drodze do przyszłej madziaryzacji. To prawda, że w pewnych okresach władze polskie widziały w popieraniu odrębności łemkowskiej środek
osłabienia ruchu ukraińskiego i późniejszej asymilacji Lemków. I prawdą
jest także , iż w międzywojennej Czechosłowacji rząd praski traktował rusinizm jako czynnik gwarantujący lojalność wschodniej prowincji, Rusi
Podkarpackiej, wobec republiki. Kto wie, czy i dzisiaj na Zakarpaciu s().
wieckie

władze państwowe

nie

są

zainteresowane popieraniem rusinizmu

jako przeciwwagi dla zagrażającego im nacjonalizmu ukraińskiego.
Jednakie niezależnie od tego, czy wszystko to było lub jest nadal
prawdą, w całości lub w części, nie przekreśla to wartości odrębności na.rodowej dla samych Rusinów. Rusini nie powinni być karani za pragnienie posiadania swojej tożsamości dlatego tylko, że dążenia te mogłyby
być w pewnych przypadkach zbieine z interesami si! zewnętrznych.

*

*

Przegląd społeczności rusińskich

w czterech krajach ich zamieszka..
nia rozpoczynam od największej, iyjącej na sowieckim Zakarpaciu. My
w Ameryce byliśmy szczerze zaskoczeni odrodzeniem się rusinizmu, czy
9

P. R. Magocsi, The Revolution ol 1989 and /he National Minoritie. '0/
Ea.t·Central Europe.
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on formy organizacyjne w rodzaju Towarzystwa KarpatoRusinów w Użhorodzie z komórkami w innych miastach Zakarpacia, czy
wyrażał si~ w poglądach pisarzy i aktywistów, jak Wołodymyr Fedynyszyneć, Iwan Petrowci, Pawło Kampow i Petro Hod'masz. Byliśmy zaskoczeni, ponieważ w odróżnieniu od innych krain zamieszkałych przez
Rusinów, sowieckie Zakarpacie było przez ponad pół wieku zamknięte
przed resz tą świata. Nie mieliśmy dost~pu do tamtejszej prasy łokalnej
i cala nasza wiedza pochodziła z książek publikowanych przez wydawnictwa pallstwowe, ch~tnie opowiadające o "drodze do szczęścia" pod
władzą sowiecką, która miała między innymi na zawsze rozwiązać kwesti~ narodową. Ja sam w opublikowanej w 1978 r. obszernej monografii
tej kwestii stwierdzałem, że po II wojnie światowej przetrwała jedynie
ukraińska orientacja narodowa. lO Krótko mówiąc, wi~kszoś<ó z nas była
zdania, że rusinizIn czeka los dinozaurów i w najlepszym razie przetrwa on w małych inligracyjnych społecznościach, np. w Wojwodinie i
w Stanach Zj ednoczonych. Jakże bardzo si~ myliliśmy i jak łatwo padliśmy ofiarą sowieckiego sposobu wybiórczego postrzegania przeszłości
i

teraźniejszości!

Czym jest rusinizm na Zakarpaciu? Czy to masowy ruch, czy jedynie wysiłki kilk u osób? Nie wiemy, jak jest naprawd~ - wątpi~,
aby ktokolwiek wiedział. Wiemy natomiast z pewnością, że mówi si~
o nim wiele. Ci, co podkreślają swoją rusińską tożsamość, głośno obiecują rusińskoj~zyczne elementarze, słowniki, literatur~ pi~kną, prace historyczne i encyklopedie. Inni wykraczają poza cele kulturalne, głoszą
potrzeb~ zmiany statusu politycznego Zakarpacia i powrocie do jej historycznej autonomii. l l Głośno odzywa si~ też ukraińska inteligencja, w najlepszym razie niech~tnie akceptująca kulturalne cele akt yAczkolwiek można by za3zczepić każdq z trzech orientacji (ro$yjską,
lub rusińską), to z powodu specyfiki kulturowej i wymagań rzeczywistości politycznej, przetrwała tylko orientacja ukraińska (P. R. Magocsi, The Shaping 0/ a National Identity: Subcarpathian Rus ', 1848-1948,
Cambridge, Mass., 1978, p. 275).
11 29 września 1990 t. komitet wykonawczy Stowarzyszenia Karpato-Rusinów
w Użgorodzie przyjął Deklaracjt; w sprawie powrotu obwodu zakarpackiego
do "tatusu republiki autonomicznej, która została opublikowana w or~anie
stowarzyszenia "Otczyj Kraj" (Użgorod, wrzesień-p&Żdziernik 1990, s. 12. Deklaracja została wysłana do prezydenta ZSRR, do Rady Najwyższej
USRR i ZSRR oraz do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tekst deklaracji i opinie o jej wpływie na obecną sytuację polityczną na Zakarpa.ciu: "Carpatho-Rusyn Amencan" XIV, l, Fairview, N.Y., 1991, s. 4-5.
Cele kulturalne ruchu rusińskiego najlepiej sformułował Wołodymyr F.,.
dynyszyneć w trzyczęściowym eseju Ja - Ruoyn, mij syn - Rwyn... (
"Zakarpatśka Prawda", 14- 16 sierpnia 1990).

10
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wistów rusińskich i stale przypominająca, że należ y je traktować jedynie jako przejaw regionalnej aktywności pewnego odłamu Ukraińców.
Polityczne postulaty Rusinów proukraińscy obserwatorzy zbywają jako
machinacje KGB , próby środowisk proczeskich lub prowęgierskich
przywrócenia dawnego . kolonialnego· statusu Zakarpacia w ramach tych
krajów , ewentualnie jako skutek ingerencji .elementów kapitalistycznych" z Zachodu , w szczególności spomiędzy Rusinów amerykańskich
i kanadyjskich. 12
Nie wydaje się, aby cała ta retoryka, którą słyszymy z obu stron,
przyniosła coś więcej niż ulubioną zabawkę intelektualnych przywódców:
slowa. J eże li zakarpaccy Rusini napr awdę chcą osiągnąć sukces, to nie
powinni wdawać się w spory ze swoimi adwersarzami. Wolelibyś my raczej zobaczyć propozycje podręcz ników i słowników, a dyskusja nad ich
treścią powinna odbywać się na gruncie lingwistycznym, a nie politycznym. Obyśmy doczekali się popularnego, choćby krótkiego opracowania
historii Za karpacia, które wypełniłoby białe plamy i przywróciło historii
pos,acie z premedytacją przemilczane bądź opluwane przez reżim k<>munistyczny w ostatnich czterech dekadach. J eśli nikt nie jest w stanie
opracować takiej popularnej historii, to czy nie można wznowić książki
Kondratow'icza z 1925 r.? 13 Przynajmniej na dobry początek . A co z publicznymi symbolami? Czy stoi gdzieś pomnik narodowego przywódcy
Duchnowicza?14 Tak wiele trzeba zrobić w dziedzinie kultury. Nowe
pokolenie musi dowied z ieć się, co to znaczy być Rusinem.
W chwili gdy potrzeby kulturalne są tak wielkie, nie wydają się st<>sowne polityczne spekulacje, a tym bardziej rozważania na temat zmiany
granic. 1S J eśli ju ż, to potrzebny jest wspólny wysiłek na rzecz prze12 Postawa proukraińska została wyrażona naj p ełniej w następują.cych ar·
tykułach :

Wasyl Melnyk, Neoru' ynstwo i joho interpretatory , .ZakarpatPrawda", 18-24 sierpnia 1990 r.i Jurij Bałeha , Rusynsttuo: ideołohy i
pokrowyteli, ibidem , wrzesień 1990 l .; Oleksa MY8zanycz, To chto że weny f
Do idejn ych wytokiw nowitnioho ,,karpatorosyrutwa", "Literaturna Ukra.jina" 1 Kijów, 17 stycznia 1991 r.
13 J. M. Kondratowiez, [,toria PodJcarpat,koi Rusy dla naroda, wyd. IIpopr.,
Użgorod 1925.
14 W 1989 r. odsłonięto w miejscowości Wiełki Berezny pomnik Tarasa Szewczenki, ukraińskiego barda narodowego, a w 1990 r. w Użgorodzie pomnik
węgierskiego poety Sandora Petoft. Ufundowano je ze składek miejscowej ludności i niektórych organizacji. Stowarzyszenie Karpato--Rusinów
również utworzyło fundusz na rzecz budowy w Użhorodzie pomnib. Aleksandra Duchnowicza, narodowego przywódcy Rusinów.
15 Sowiecka, czeska, słowacka i ukraińska prasa na Zachodzie w ciągu
ostatnich dwóch lat powoływały się na "ruchy· domagające się ponownego przyłączenia Zakarpacia (Rusi Podkarpackiej) do Czechosłowacji
śka
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kształcenia Związku

Sowieckiego w państwo rzeczywiście federacyjne, w
którym Ukraina jako suwerenny kraj weźmie swe sprawy we własne ręce.
Zarazem Ukraińcy winni pamiętać, że ogólnozwiązkowy trend decentralizacji powinien znaleźć odbicie w każdej republice. 16 Chociaż Zakarpacie
czy Ruś Podkarpacka - jakkolwiek ją nazwiemy - pozostanie cz<;!leią
Ukrainy, regionalna polityka kulturalna, ekonomiczna i społeczna powinna być w jak największym stopniu kształtowana w Użhorodzie, a
nie w Kijowie. A więc dyskusje o tym, jakich podręczników używać czy
jakiego języka literackiego uczyć w szkołach, nie powinny toczyć się wodległych miejscach, obojętne - Moskwie czy Kijowie, lecz w miejscowych,
zakarpackich organach przedstawicielskich. Oczywiście powstający ruch
rusiński nie może liczyć na wprowadzenie do szkół własnych elementarzy
i podręczników historii, jeśli one nie zostaną opracowane.
Co do świadomych miejscowych Ukraińców, będą po prostu musieli
pogodzić się z faktem, że ich ideologicznego przeświadczenia o narodowej
tożsamości Wschodnich Słowian Zakarpacia, popieranego od blisko pół
wieku przez reżim sowiecki, nie podzielają wszyscy ich współobywatele
w regionie. Co więcej, dotychczasowe stanowisko ukraińskie jest nieadekwatne. Długa i nużąca historyczno-filologiczna argumentacja, iż Rusin
to jakoby dawne określenie Ukraińca, nie zmieni stanu ludzkich umysłów.
Ani też ataki personalne na emigrację rusińską nie przekonają Rusinów
na Zakarpaciu, że zawdzięczają swoje istnienie imperialistycznym lub
kapitalistycznym intrygom. 17
lub

Węgier.

Nie ma konkretnych dowodów istnienia takich ruchów w
Zakarpacia, jakkolwiek lider czechosłowackiej Partii Repu-

społeczeństwie
blikańskiej,

dr Miroslav Sladky,

oświadczył, iż

jego partia stoi na

8taDowi~

sku , że Ruś Podkarpacka jest nadal [z prawnego punktu widzenia] częJciq
Republiki Czechoslowackiej (wywiad udzielony po powrocie z Rusi Podkarpackiej: Zpćt do Ćeskoslovenska, "Republika", Praga, 18-24 października
1990 r.).
16 Żądania nadania Zakarpaciu odpowiedniego Btatusu w ramach federacyjnej Ukrainy są obecnie podnoszone w zwil\Zk.u z pracami komisji powołanej

przez Obwodową Radę Narodową dla rozpatrzenia Deklaracji Stowarzyszenia Karpato-Rusinów w sprawie republiki autonomicznej. Por. sprawozdanie przewodniczą.cego komisji, prof. Iwana Hranczab.: Widnowleni
holuzky karpatJkoho kraju: Ukrajina jederatywnaf, "Nowyny Zakarpattia",
Użgorod, 6 lutego 1991 r.
17 W swym sprawozdaniu z prac komisji obwodu zakarpackiego w sprawie
autonomii jej przewodniczący, Iwan Hranczu., historyk z uniwersytetu
w Użgorodzie, Btwierdził: Je..c.e jednym niedo.tatkiem obecnej debaty
;ed tendencja ukrainofilów to przed.datuienie $1Doich oponentów, zwolennik6w ru.oinizmu, jako zwykłych wrog6w, .drajc6w, mącicieli, up'eg61D itp.
7heba .pytać, komu potrzebne .ą te epitety f C%fI nie lep.%a bvlaby rzeczowa dy.kt"ja problemuf Ibidem.
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A w ogóle, dlaczego mielibyśmy wychodzić z założenia, że rusinizm
w swej istocie musi być antyukraiński? Takie podejście odzwierciedla
niebezpieczną zasad~: kto nie z nami, ten przeciw nam. Od Rusinów
w Europie i Ameryce wielokrotnie słyszałem, że Ukraińcy traktują ich
tak , jak sami byli tradycyjnie traktowani przez Rosjan. Mnie, zawod()o
wemu ukrainiście i popularyzatorowi wiedzy o Ukrainie, przykro słuchać
podobnych ookarż eń, nietrudno jednak zrozumieć, skąd biorą si~ u Rusinów takie opinie.
Czy ukraiIlscy lingwiści, specjaliści od dialektów Zakarpacia, nie
mogliby współpracować z Rusinami, którzy pragną tworzyć ełement....
rze i słowniki? Sądz~, ż e one ta k czy owak powstaną. Czemu wi~c nie
pomóc, by były jak najbardziej wartościowe pedagogicznie? To samo
odnosi s ię do popułarnych wydawnictw historycznych. A jeśli idzie
o symuole publiczne i patriotyczne, czy rzeczywiście jest zagrożeniem
dla Ukrainy odśpiewanie przy oficjalnej okazji narodowego hymnu Rusinów, Ja Rusyn był... bądź Podkarpatski Rusyny? Czy byłoby rzeczą
straszną, gdyby na publicznych gmachach obok ukraińskiej i radzieckiej powiewała rusińska flaga z karpackim niedźwiedziem? Ostatecznie stosunek rusinizmu czy ruchu rusiIlskiego do reszty Ukrainy b~dzie
taki , jakim go uczynią świadomi Ukraińcy Zakarpacia i innych cz<:ści
kraju . Jeż eli miejscowa ukraińs ka inteligencja i wpływowe organizacje,
jak " Ruch" i Grupa He ls ińska , ~dą nadal krytykować rusinIzm jako
sz tuczny twór, którego propagatorzy 3ą niemal zdrajcami narodu, efektem ~dzie zupełnie niepotrzebna alienacja obu społecznoścLIS Z drugiej
strony, gdyby Ukraińcy Zakarpacia ora z ukraińskie organizacje we Lw()o
wie, Kijowie i gdzie indziej szczerze zaakceptowały zasad~ pluralizmu,
którego pragną dla siebie, wówczas rusinizm mógłby stać si~ pozytywnym
regionalnym składnikiem społeczeństwa ukraińskiego. Skoro" Ruch" i
inne demokratyczne siły ukraińskie nie wątpią, że Polacy, Żydzi czy ~
sjanie mieszkający na Ukra inie mogą, pozostając Polakami, Zydami i ~
sjanami, być lojalnymi obywatelami państwa ukraińskiego, to dlaczego
nie można Rusinów traktować jako Rusinów, a zarazem zwolenników
państwa, w którym żyją? Ukraińcy i Rusini czujący si~ Ukraińcami
muszą zrozumieć, że łeży w ich interesie wspieranie ruchu rusińskiego
na Zakarpaciu lub przynajmniej zachowanie wobec niego neutralności;
18 O negatywnym stanowisku "Ruchu" i Grupy Helsińskiej wobec rusini-

zmu czytaj: protokoły posiedzenia Wielkiej Rody "Ruchu" w Chuście, 2425 marca 1990 r. (4 sesija Vełykoji Rady Ruchu (Chust), "Visnyk Ruchu"
nr 4, Kijów 1990) oraz manifest zakarpackiego oddziału Grupy Helsińskiej
skierowany do Rody Najwyższej Ukraińskiej SRR i prezydenta CSRF Vac:lava Havla, "Homin Ulcrajiny", Toronto, 25 kwietma 1990 r.
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inaczej b.:dą zrażać Rusinów coraz bardziej, jak to często bywalo w
przeszłoś r ; .

*

Z całym szacunkiem dla Preszowszczyzny, muszę przyznać, że w
Ameryce nie byliśmy zbytnio zaskoczeni odrodzeniem się tu rusinizmu.
Mimo wszystko orientacja ukraińs ka nigdy nie zakorzeniła się mocno
w tym regionie, jak to się s tało w okresie międzywojennym na Rusi
Podkarpackiej (sowieckie Zakarpacie); nie była też narzucana miejscowej
ludności przynajmniej do lat 1951-52. Co więc ej, w czasie kilku miesięcy
Praskiej Wiosny 1968 r., gdy można było wypowiadać się bez cenzury, liczni mieszkańcy Preszowszczyzny nawoływali do zerwania z orientacją ukraińską, przywrócenia rusińskiego szkolnictwa oraz powołania
RusiIlskiej Rady Narodowej. Chociaż te wysiłki, podobnie jak i próba
stworzenia "socjalizmu z ludzką twarzą" , zostały brutalnie zmiażdżone
przez sowieckie czułgi, chociaż rusinizm napiętnowano jako "reakcyjny",

"antyradziecki" i w ogóle kontrrewolucyjny, to jednak idea rusińska nie
zaginęła na Presz owszcz yźnie. Po prostu pozostała w uśpieniu aż do
rewolucji 1989 r. 19
Co nas zaskoczyło, to szybkość reakcji Rusinów i Ukraińców Preszowszczyzny. W ciągu zaledwie jednego tygodnia rewolucji 17 listopada w Preszowie powstała grupa inicjatywna. Zlikwidowano skompromitowany politycznie Związek Kułturalny Ukraińskich Pracujących
i powołano w jej miejsce Związek Rusinów-Ukraińców Czechosłowacji
(SRUCH). Wkrótce jednak niektórzy Rusini przekonali się się, że
SRUCH nie przyjmuje ich postulatów, i w marcu 1990 r. w Medzilaborcach założyli własną organizację - Stowarzyszenie Odrodzenia Rusinów
(Rusynśka Obroda). Ciekawe, że Rusynśką Obrodę tworzą w większości
ludzie z młodego pokolenia, co prawda niedoświadczeni w sprawach orga.nizacyjnych, za to nie obciążeni powiązaniami z komunistycznym esta.błishmentem sprzed 1989 r.
Karpatorusini w Ameryce podzielają pogląd wspólny rusińskiej i
ukraińskiej orientacji na Preszowszczyźnie, iż największą tragedią naszego ludu jest słowakizacja. Jesteśmy przekonani, że trzeba zrobić wszystko, aby odwrócić ten proces i odbudować wśród miejscowej spoleczności
świadomość przynależności do kultury wschodni08lowiańskiej.
Zdecydowanie inaczej niż rzecznicy orientacji ukraińskiej widzimy
natomiast przyczyny asymilacji w tym regionie. Ukraińcy postne19 O znaczeniu roku 1968 i dalszym rozwoju wydarzeń do roku 1989 pisał
Pavel Macu w Nalional A ..imilation: The Ca.e 0/ /he Rmyn-U1orainia...
0/ Czecho.lovakia, "Easl CeniraI Europe" n, 2, Pittsburgh 1975, .. 101132.
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gają ją jako rezultat:
2) niezręcznych metod

1) polityki komunistycznego rządu Słowacji,
przymusowej - w ich terminologii "administracyjnej" - ukrainizacji wczesnych lat pięćdziesiątych, 3) braku zaangażowania w sprawę tożsamości narodowej u części miejscowej ludności
oraz niekompetencji nauczycieli języka ukraińskiego. 2o Jeżeli ostatni z
powodów jest prawdziwy, to wskazuje na niewiarygodną niekompetencję
liderów ruchu ukraińskiego w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Na brak
poparcia narzekać oni nie mogą. Wladze komunistycznej Czechosłowacji
hojnie wspierały finansowo ich teatr, szkoly, programy radiowe, muzea,
gazety i czasopisma, wydawnictwo i inne instytucje kulturałne.
Władze czechosłowackie bylyby dziś w prawie zapytać, jakie efekty
przyniosło opłacanie tylu intelektualistów?
Owszem, były pewne
osiągnięcia naukowe, zwłaszcza w dziedzinie publikacji, takich jak pierwszorzędny "Naukowyj Zbirnyk" Muzeum Kultury Ukraińskiej. Takie instytucje kulturalne jak Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca " Dnkla" zdobyły
uznanie w wielu krajach Europy i Ameryki, nie tylko dla siebie, lecz i
dla całej Czechosłowacji.
Gdy jednak chodzi o całokształt spraw rusińskich, nic nie może
przesłonić faktu, że orientacja ukraińska po trzydziestu latach doprowadziła do kat,astrofy. Dla porównania, w czasach czechosłowackiej Pierwszej Republiki na Preszowszczyźnie deklarowało narodowość rusińską
ponad 91 000 osób (1930). Nawet w okresie rządów węgierskich przed
I wojną światową, realizujących ponot politykę ucisku i asymilacji, ponad 111 000 ludzi podało jako swój język rusiński (1910).
Natomiast po 1950 r., kiedy zaczęto forsować orientację ukraińską,
liczba ta systematycznie malała, tak że podczas ostatniego spisu w
1980 r. mniej niż 40000 osób podało narodowość ukraińską. To mniej
niż trzecia część ze 130 tys, osób pochodzenia rusińskiego na Preszowszczyźnie. 21 Prognozy na przyszłość są nawet jeszcze gorsze, ałbowiem
zamiera ukraińskie szkolnictwo, podstawowe narzędzie pielęgnowania
kultury narodowej. W roku szkolnym 1947/48, ostatnim przed rozpoczęciem ukrainizacji, istniały 272 szkoły podstawowe i 5 średnich, w
których uczyło się łącznie ok. 22 tys. uczniów. Od tego czasu liczba szkół
ukraińskich systematycznie zmniejszała się. W roku szkolnym 1990/91
pozostało tylko 17 szkół, w których niektóre przedmioty wykłada się po
ukraińsku; liczba uczniów wynosi 919! 22
20 Anna Kuźmiak, Polip!Zyt'Bia .tan nacionalnoho .zkilnyctwa9

tia", Preszów, 19 października 1990 r.,

8.

7-8.

Nowe Żyt'"

21 Ocenę szacunków liczebności Rusinów przeprowadzono w: P. R. Magocsi,

Th. Rw,..,... Ukrainiam oj CzechoBlovakia: A Historical SUf'11e1J, Vienna,
B. 64, n. 91.

1983,

22 A. Kuźmiak, Polip.zllt'.ia .tan.•. ,

op.cit.
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Te przemiany, które bez przesady można określić jako katastrofalne dla zachowania wschodniosłowiańskiej tożsamości Rusinów, nie są
efektem przymusowej słowakizacji prowadzonej przez poprzednie władze
(aczkolwiek jestem pewien, że wiełu Słowaków, szczególnie we wschodniej części kraju, przyjmuje je z satysfakcją), nie są wynikiem administracyjnej ukrainizacji, nie wynikają też z braku świadomości narodowej
u części rusińskiej populacji. Są efektem jedynego możliwego wyboru
samych Rusinów w czasach stalinowskich. Nie chcieli oni, by ich nazywano Ukraińc ami i nie chcieli języka ukraińskiego w szkole. Skoro nie
mogli zachować tego, co miełi wcześniej: rusińskiej tożsamości i szkół,
wybierali tożs amość słowacką i szkołę słowacką. Nie dowodzi to braku
świadomości na rodowej. Raczej świadczy o wyraźnej świadomości, kim
si ę jes t, kim z aś nie chce się być .
Brzmi to niewiarygodnie, ale dła przezwyciężenia tej katastrofalnej
sytuacji na Preszows zczyźnie zwolennicy orientacji ukraińskiej domagają
się rozszerzenia zakresu nauczania ukraińskiego w szkole i przekonują,
że Rusini w Cz echo-Słowacji powinni szukać ratunku w identyfikacji z
rad z iecką Ukr ainą , która kiedyś będzie demokratycznym, a może nawet
uiepodleg ły m państwem . 23
Oczyw iście

demokratyczne przemiany 1989 roku w Czechosłowacji
na Presz owsz czyź nie ukraińską "starą gwardię" do złagodzenia
stanowiska. Obecnie dopuszczają oni określenie "Rusin" i godzą się na
szersze wprowadzenie lokalnego słownic twa do publikacji w literackim
j ęz yku ukra iilskim. Ale jest to w najlepszym razie powierzchowny kompromis. Choc iaż można już używać słowa "Rusin" , to zdaniem ukrain~
filów, tylko w formie łąc znej: Rusin-Ukrainiec (przypomina to nieudany
eksperyment z narodowością " czechosłowacką" w latach trzydziestych).
I chociaż uz nają oni wart ość określenia" Rusin" ze względu na jego historyczne pierwszeństwo , żądają, by było ono rozumiane jako synonim
słowa ,., Ukrainiec'" .
Na poc zątku 1990 r., jeszcze w okresie euforii po rewolucji listopadowej, jeden z naj aktywniejszych działaczy ukraińskich na Preszowszczyźnie i czołowy zwolennik łącznej nazwy Rusin-Ukrainiec, ujawnił
prawdziwe przekonania orientacji ukraińskiej, używając klasycznego
sformułowania leninowskiego: Czasem, aby zrobić dwa kroki do przodu,
trzeba uczynić krok do tym. I my zrobiliśmy taki krok do tym... w dzisiejszych okolicznościach ustąpiliśmy z pozycji czy.to ukraiń.kich na pozycje rusińsko-ukraińskie . Musieliśmy u.tąpić, inaczej odcięlibyimy .ię
zmusiły

23 Por. piętnastopunktową deklarację proukraińskiej inteligencji w CSRF:
Stawlennia rulko-ukrajinikoji inteligenciji Czecho-Slowaczczyny do ....
cZtUnych procesiw f1(Jjzoho kultumo-.nacłonalnoho iyttia, "Nove Żyttia",
Preszów, 21 grudnia 1990 r., s. 3.
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od ludowego (niepolitycznego) rusinizmu i stracilibyśmy nawet obecny,
skromny .,tan posiadania. Chcę przez to powiedzieć, ie jeieli Rusini dziś
chcą by ć Rusinami, a nie Słowakami, to za dziesięć lat zaśpiewają ,,5zcze
ne wrnerła Ukrajina ... " i staną się świadomymi Ukraińcami. 24 Ton
wypowiedzi może inny, ale takie słowa przywołują na myśł stanowisko
bułgars kic h szowinistów podczas okupacji Macedonii w czasie II wojny
ś wiatowej : Wy, Macedończycy, jesteście naszymi bułgarskimi braćmi,
nawet jeże l i nic zdajecie sobie z tego sprawy, ale jesteście zacofani i
n-ieświadomi i musicie nas s/uchać, waszych starszych i mądrzejszych
braci, bez wahania czy wątpliwości, dopóki nie nauczycie się zachowywać
właściwie , jak prawdziwi Bułgarzy. 25
Działacze ukraińscy potępiają nadto fakt, iż ich społeczność na Preszowszczyź nic jest rozbita na różne ugrupowania dysponujące własnymi
organizacjami. Według nich powinna istnieć jedna organizacja reprezent ująca wszystkich Rusinów w Czecho-Słowacji i że powinien to być
SRUCH z jego proukraillską orientacją. Tymczasem oprócz innych
ru s iń s kic h organizacji , które powstały w Międzyłaborcach (Rusynśka
Obroda) i w Pradze (Klub Piate! Podkarpats kć Rusi) , pod koniec 1990 r.
zostalo nawet reaktywowane przedwojenne Stowarzyszenie im. Aleksandra Duchnowicza. SRUCH odniósl si ę negatywnie do tej ostatniej inicjaty wy, nie tylko dłatego , że pojawila się nowa, konkurencyjna orga.Ilizacja, ale glównie dlatego, że rzekomo mogłaby ona przyłączyć się
do orientacji rusofilskiej , ktorej liderzy twierdzą, iż on i sami i wszyscy
Rusini &) w istocie Rosjanami. My w An1cryce, zwłaszcza w Centrum
Badall Karpatorus iń skich, także potępiamy ruch rusofiłski, który przez
tak wiele lat wprowadzał zamieszanie, przekonując Rusinów, iż w pewien
sposób są Rosjanami. Niemniej jednak, chociaż odrzucamy tak absurdalne tezy, nic uważamy, by fakt pojawienia się nowej organizacji był
naganny sam w sobie. Wszystkie społeczności, także rusińska, muszą
zaakceptować plural izm jako stan normałny. Konkurencja może być zja.wiskiem korzyst nym. Miarą sukcesu SRUCH , czy Rusynśkiej Obrody,
czy Towarzystwa im. Duchnowicza, powinny być ich osiągnięc ia w obronie rusillskiej tożsamości. Zadna organizacja nie może być wyróżniana
finansowo przez państwo tyłko dłatego, że jej liderzy uzurpują sobie zna.j omość właściwego i jedynego rozwiązania kwestii narodowej.
24

25

Wywiad z Mykolą Muszyn ką po kongresie założycielskim Związku Rusinów:Ukraińcó w w Czechosłowacji (SRUCH) ("Drużno wpered" nr 4,
Preszow 1990, s. 2).
Cytat za: H. G. Lunt, Some Linguistic Aspects oj Macedonian and Bulga"an, [w:) B. A. Stolz et al., Language and Literary Theory: In Honor oj
Ladislav Matejka, Ann Arbor, Mich., 1984, s. 112.
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Ruch rusiński na Preszowszczyźnie ma obecnie większe osiągnięcia
w tych krajach, gdzie wcześniej nie istniał. Rusini otrzymali calą
kolumnę w tygodniku "Nowe Żyttia" publikowaną w języku rusińskim
("Hołos Rusyniw"); ukazuje się nowy magazyn "Rusyn", calkowicie w
języku rusińskim, opartym na lokalnym dialekcie z okolic Medzilab<>rec; wydano kilka publikacji religijnych po rusińsku; Ukraiński Teatr
Narodowy przemianowano na Teatr im. Duchnowicza i zaczęto w nim
wystawiać sztuki w języku rusińskim; rząd zgodzil się na opublikowanie
liczby osób, które podczas spisu ludności w marcu 1991 r. określiły się
jako Rusini w odróżnieniu od Ukraińców. Ten ostatni sukces oznacza, że
Rusini zostali w Czech<>-Słowacji oficjalnie uznani za odrębną mniejszość
niż

narodową..

Nie dziwi

więc , że proukraińska

osiągnięć , używając

inteligencja krytykuje każde z tych
starych argumentów, że rusiński język literacki nie
istniećj że Rusini są. w rzeczywistości Ukraińcami i

istnieje i nie może
powinni być w czasie spisu zaliczeni do kategorii Rusinów-Ukraińców, a

nie jako odrębna grupa. Ostatnio mówi się, że rusinizm jest inspirowany
z zagranicy i jeśli pozwolić mu na rozwój, doprowadzi w końcowym efekcie do slowakizacji wszystkich Rusinów. Muszę powiedzieć, że tezy te
w wi ększośc i nie są niczym nowym. Takiej uproszczonej i statycznej argumentacji można się spodziewać po tej grupie preszowskiej inteligencji
ukraińskiej, którą wybitny praski slawista, dr Orest Zilynski, scharakteryzowal kiedyś jako pozbawionych wyobraźni pisarzy, mających jedynie
"doktoraty ważne stąd do Kysaka". 26
Orientacja ukraitiska na Preszowszczyźnie miała trzydzieści lat, by
się wykazać. Przegrała . Przetrwala ukraińska inteligencja i kilka tysięcy
ludności, ale zdecydowana większość Rusinów stala się Słowakami. Teraz orientacja rusilIska ma szansę powstrzymać i moze nawet odwrócić
slowakizację. Może jej się to powiedzie, może nie, ale skutki na pewno
nie będą gorsze niż konsekwencje dotychczasowej dominacji w życiu kulturalnym orientacji ukraińskiej .
Na drodze do sukcesu czeka orientację rusińską szereg konkretnych
zadatl. Trzeba stworzyć standard języka literackiego, napisać popularne
opracowania historii regionu, organizować życie publiczne. W każdej z
tych dziedzin niezbędne są wyniki, nie tylko słowa. Na uznanie zasługuje
na przykład wydawca "Nowego Żyttia" (Oleksander Zozuljak), którego
pismo stało się trybuną dostępną dla wszystkich poglądów. Niestety,
taka polityka redakcyjna pozwala miejscowej inteligencji nie tylko wypowiadać się bez cenzury, ale także grzęznąć w bezpłodnych sporach,
26 Kysak to stacja w połowie drogi z Preszowa do Koszyc, na której pnesia-

daj"

się podróżni udaj"cy się
świata".

"do wielkiego

z Preszowa do

Bratysławy

lub Prasi, a

więc
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w których idzie bardziej o milość wlasną i prestiż poszczególnych autorów niż o rzeczywiście istotne kwestie. Miejmy nadzieję, że rusińska
inteligencja będzie jednak pamiętać, iż oczekuje się od niej konkretnych
rezultatów w obronie rusińskiej tożsamości i kultury, a nie iro!licznych
replik na czyjąś krytykę. Ostatecznie najlepszą odpowiedzią nadgorliwym krytykom jest milczenie i dalsze sukcesy, czy będzie to nowa sztuka,
wyst ąpi enie publiczne, powieść czy podręcznik szkolny.
Ist nieją także sposoby promocji rusińskiej kultury i tożsamości
odmienne od wymienionych już tradycyjnych form aktywności intelektualnej. Czy nie można by popierać osób lub spóldzielni wiejskich
próbujący ch przeksztalcać urocze lecz zaniedbane gospodarczo zielone
Beskidy w oazę turystyki? Te góry to potencjalna kopalnia zlota dla
właścicieli regionalnych restauracji (salasów ), ośrodków narciarskich,
małych prywatnych hotelików w opuszczonych tradycyjnych domach.
Wszystko to mogloby i powinno być ut rzymane w stylu rusińskim.
Obsluga w tradycyjnych strojach rusińskich i mówiąca po rusińsku , do
tego tradycyjna kuchnia i muzyka. Należaloby zacząć od samorodnego
centrum rusińskiego - Medzilaborec, które jak dotąd są zewnętrznie
slowackie. Krótko mówiąc, kto chce pracować na rzecz rusińskiej kultury, nlUs i n1yśleć i działać zarówno na polu gospodarczym, jak i w sferze
intelektualnej.

Przebudzenie narodowe Rusinów zaczęło się naj wcześniej po półno
cnej stronie Karpat , na polskiej Lemkowszcz yźnie. Już w polowie lat
osiemdziesiątych grupa młodych twórców, mających w dorobku kilka
zbiorów poezji w rusińskiej gwarze łemkows kiej , zorganizowała coroczne
święto

kultury zwane " Watra". Podobnie jak na Preszowszczyźnie i Zakarpaciu, towarzyszyla im od początku krytyka ze strony Lemków orientacji ukraińskiej i Ukraińców zamieszkalych w Polsce. Nie poddali się
jednak i na początku 1989 r. zalożyli wlasną organizację kulturalną Stowarzyszenie Lemków (Stowaryszynia Lemkiw) oraz rozpoczęli wydawanie rusińs kojęzycznego magazynu " Besida", którego trzy numery już
się ukazaly. 27
Podobnie jak Rusini w Czechoslowacji, również Lemkowie w Polsce
stanęli wobec groźby asymilacji narodowej, w tym przypadku w formie
polonizacji. I tu także Ukraińcy oraz proukraińscy Lemkowie ostrzegali,
że wspieranie lemkowskiej odrębności (nazywają ją "separatyzmem")
doprowadzi jakoby w przyszlości do polonizacji. W Polsce, tak jak w
27 Zob. serię artykułów nt. odrodzenia narodowego Lemków w "CarpaihoRusyn American", X 1-4 i XI l, Fairview, N. J" 1987-88.

Ru.ini Karpaccy - lud nowy czy odrodzonyr

69

Czechosłowacji, przedstawiciele orientacji ukraińskiej mieli ponad trzydzieści lat na uczynienie z Lemków Ukraińców. Nie osiągnęli tego ani nie

wstrzymali trendu połonizacyjnego. Orientacja łemkowska, która propa.guje ws pólnotę Rusinów po obu stronach Karpat, sytuacji nie pogorszy,
a moż e uda jej się przywrócić Lemkom dumę z przynałeżności do kręgu
kultury wsc hodniosłowiańskiej.
Lemkowie posunęli się o wiele dalej w pracach nad standaryzacją
rusiliskiego języka literackiego niż ich pobratymcy z Preszowszczyzny
i Zakarpacia. Może dlatego, że ich liderzy mniej czasu poświęcali na
polemiki z Ukraińcami, a więcej na opracowanie publikacji, takich jak
elementarz i słownik polsko-łemkowski, które mają się wkrótce ukazać.
W tym momencie rodzą się bardzo konkretne problemy językowe. Czy
łemkow ski j ęzyk literacki ma służyć jedynie Lemkom, czy wszystkim Rusinom? Czy należ y podejmować wysiłek tworzenia jednego standardu
literackiego dla wszystkich Rusinów na północ i południe od Karpat?
Acz kolwiek jeden standard byłby idealem, sądzę, że w tym momencie
jego stworzenie nie jest ani konieczne czy choćby pożądane, ani możliwe.
Pozwólmy każdej grupie Rusinów, na Zakarpaciu, na Preszowszczyźnie ,
na Lemkowszczyź ni e, tworzyć własne standardy. Oczywiście Rusini Wojwodiny ju ż dysponują dobrze rozwiniętym językiem literackim. Przewiduję powstanie czterech rusińskich standardów literackich, z których
każdy będ zie miał ';';lasną gramatykę, slownik i literaturę . Każdy będzie
mógl rozwijać się samodzielnie i być przedmiotem nauczania szkolnego,
podobnie jak w szkolach o wiele mniej licznej społeczności Romanów
w Szwajcar ii naucza się pięciu różnych języków literackich. Następnie,
po pewnym okresie praktycznego posługiwania się tymi czterema wariantami ru sińs kiego języka literackiego, reprezentatywni przedstawiciele poszczególnych grup mogliby zebrać się celem przedyskutowania
możliwości stworzenia jednolitego standardu, jak to uczynili ostatnio R0manowie, dążący do wprowadzenia jednego romańskiego języka literackiego (Rum antach gruchun).2s Sądzę, że koncepcja czterech rusińskich
standardów literackich jest podejściem praktycznym, które pozwoli na
szy bszą s tandaryzację rusińskich norm literackich, a zarazem pozwoli
uniknąć skomplikowanych i często bezpłodnych dyskusji, w które tak
lubią się wdawać twórcy języków, a do których by doszło w razie próby
natychmiastowego stworzenia jednego rusińskiego języka literackiego.

*
28 O pięciu romańskich wariantach językowych i nowym koine-, znanym pod
nazwą. rumanbch gruchun pisze Jean-Jacques Futer w pracy Emploi du
romanche dan4 Fadmin"tration regionale et communale en territoire ro-

manche, "Europa Ethnica", XLVI, 3- 4,

Wiedeń

1989,

88.

151-163.
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Na koniec przyjrzyjmy si~ Rusinom w Wojwodinie. Z punktu widzenia zachowania odr~bności narodowej są oni w zdecydowanie najlepszej
sytuacji, odkąd po II wojnie światowej rząd jugosłowiański uznal ich
za odr~bną narodowość. Mając tak silne wsparcie zewnętrzne, patrio.
tyczna i przedsiębiorcza inteligencja rusińska stworzyła calą sieć szkół,
instytucji kulturalnych, wydawnictw, programów radiowych i telewizyjnych. Szczególnie dobrze rozwini~to j~zyk. Oprócz prac miejscowych
pisa rzy i poetów można w wojwodińskim języku rusińskim czytać teksty
tłumacz one, od Biblii, Szekspira i Puszkina do Marksa i Engelsa. A wszyst ko to uczyniono dla społeczności zaledwie trzydziestotysięcznej. Rusini
wojwodińscy są wyróżniającym się , jeżeli nie unikatowym przykładem
tego , co można osiągnąć , jeżeli lokalne wladze są skłonne do pomocy, a
inteligencja ma motywacj~ do solidnej pracy.
Aczkolwiek wydawałoby si~, że problem narodowościowy w Wojwodinie został rozstrzygnięty na korzyść orientacji rusińskiej, bliższe spojrzenie ujawnia, że równ ież w Jugosławii są działacze, którym nie w smak,
iż

Rusini

formują odrębną narodowość.

Uważają

oni

jugosłowiańskich

Rusinów za część narodu ukraillskiego, chociaż, jak się zdaje, sami
niechętni e nazywają swój lud inaczej niż Rusinami i nie używają innego języka literackiego niż wojwodiński rusiliski, zapewne dlatego, że
obawiają się utracić poparcie mas, które zdają się"być zadowolone, że są
Rusinami i nikinl więcej. 29
Zastanaw iając

trudno

się

nad pomyślną historią Rusinów w Jugosławii
dlaczego ci ukryci ukrainofile odczuwają potrzeb~
z kulturą większą, a więc, w domyśle, bardziej atrakcyjną

zrozumieć,

związania si~

niż własna. Być Inoże

jest to reakcja na zjawisko asymilacji, nieuchron-

nej w przypadku tak nielicznej grupy, bez względu na zakres pomocy
ze strony państwa. Ukrainofile przekonują więc, że asymilacji z kulturą
serbsko-chorwacką można uniknąć, jeśli Rusini będą identyfikować si~ z
Ukraińcami. Zdaje si~ , że jest to argument fałszywy, zwłaszcza że przynależność do kultury ukraińskiej nie zapewnia w Jugosławii zwiększonego
prestiżu, jak zresztą. i w większości krajów świata.
Trudno mi także zrozumieć, dlaczego Rusini w Jugosławii mieliby
uzasadniać swoje i,tnienie jako mniejszości narodowej tym, że gdzieś istniej e ich " ojczyzna" (mationa zem). Może wymaga tego jugosłowiańskie
prawo regulujące statusu mniejszości. Jak by nie było, Ukrainę wy29 Wśród działaczy, którzy opowiadaj ... się za ukraiIlską interpretacją historii Ru sinów, są: Vlado Kostelnik, założyciel i wydawca dziennika Nova
Dumka", wydawa.nego dla małej grupy Rusinów w Chorwacji (nie :Wojwodinie) ; prof. Julian Tamaś , lider tej grupy, do niedawna głowa Katedry
Języka i Literatury Rusińskiej na Uniwersytecie w Nowym Sadzie· Simeon
Sakac, prawnik i publicysta.
'
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znaczono na "ojczyznę" jugosłowiańskich Rusinów. Jednak w rzeczywistości większość przodków tej grupy przybyła tu z obecnej południowo
wschodniej Słowacji, a nie z Ukrainy. Obszar ten, ogólnie określany jako
" Hornycia" , obejmuje górską część Preszowszczyzny i Zakarpacia.
Ktoś mógłby zapytać, co stałoby się, gdyby całość lub część
"Hornyci" stała się rusińską, a nie ukraińską. Czy to znaczy, że ojczyz ną jugosłowiruiskich Rusinów będzie wtedy Rusinia? Cała ta dyskusja wygląda na daremne łamańce intelektuałne. 3O Ludy powinny własną
zas ługą zdobywać sobie prawo do istnienia, a jugosłowiańscy Rusini na
istnienie naturalnie zasługują. Mówiąc jeszcze prościej, oni istnieją, ponieważ istnieją.

Częściowo

ostatnich wydarzeń w "Hornyci" Rusini juostatnio nowe organizacje, zarÓwno proukraińskie
(Sojuz Rusinoch i Ukraincoch Jugosławii), jak i prorusińskie (Ruska
Matka). Miejmy nadzieję , iż nie pójdą one za przykładem swej karpackiej ojczyzny i nie ugrz ęzną w niekończących się sporach o prymat jednej
z orientacji narodowych.
pod

wpływem

gosłowiańscy założyli

na koniec sprawom kościoła i religii.
dziwnym, że do tej pory nie wspomniałem o Kościołach,
grekokatolickim i prawosławnym , które odegrały nadzwyczaj pozytywną
rolę w obronie narodowych interesów Rusinów. Nie wspomniałem, gdyż
w obecnej chwili Rusini zaczęli wreszcie funkcjonować przede wszystkim
w świeckim kontekście . Wierzę, iż ten trend będzie trwał.
Nie znaczy to, że chrześcijaństwo przestanie odgrywać ważną rolę w
życiu Rusinów. Chodzi o to, że kościół nie będzie już decydującym czynnikiem w sporach narodowych. Bo być nie powinien. Kościoły są przecież
narzędziem uniwersalnej religii chrześcijańskiej. Dla chrześcijańskiego
Boga " nie ma Greka ani Żyda", są po prostu ludzie. Celem kościołów
jest przede wszystkim zbawienie dusz. Nie można od nich oczekiwać tego
rodzaju aktywności narodowej i kulturalnej, która jest domeną świeckiej
narodowej inteligencji, organów państwa i szkoły. Kościoły działające
wśród Rusinów, grekokatolicki czy prawosławny, czy nawet protestancki,
powinny zachować neutralność w kwestii narodowej. Zwłaszcza nie powinny stawać się narzędziem asymilacji, jak w przypadku orientacji
słowac kiej w kościele grekokatolickim na Preszowszczyźnie czy orientacji
Kilka

słów chciałbym poświęcić

Moż e wydać się

30 Najnow8zą wypowiedź lidera przeważającej orientacji rusińskiej, kwestionującego potrzebę" ukraińskiej ojczyzny", zawiera manifest ideowy Ljubomira. Medjdi napisany dla świeżo wznowionego stow&uyszenia "Ruska
Matka": Program!ki o.snowi za dijstwowanie Ru.skej Matki, "Ruske Słowo",
Novi Sad, 21-28 grudnia 1990 r., dodatek.
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rosyjskiej w kościele prawosławnym oraz wśród protestantów na Zakarpaciu. Słowo Boże musi dotrzeć do każdego człowieka w jego ojczystym
języku. Na ziemi zamieszkałej przez Rusinów tym językiem jest potoczny
rusiński. O tym należy przypominać hierarchom kościoła greckokatolickiego i prawosławnego. 31

Po tych krytycznych niekiedy uwagach poświęconych Rusinom za.w czterech krajach europejskich będzie słusznym przyjrzeć
się na zakOl1czcnie równie krytycznie społeczności rusińskiej w Ameryce.
W jej stronę spoglądali zawsze Rusini z europejskiej ojczyzny, na których
losy emigracja wywierała niekiedy, jak na przykład po zakończeniu
I wojny światowej, decydujący wplyw. Oblicza się, że około 700 tysięcy
Amerykanów ma co najmniej jednego przodka Rusina. Ta społeczność
przez blisko sto lat pozostawala w całkowitej izolacji od amerykańskich
mieszkałym

Ukrairiców l a często w konflikcie z nimi. Rusini w Ameryce, w przeciwicrlstwie do Ukraillców, w wit~kszości nie byli w stanie przekazać swoim
dzieciom i wnukom wyraźnego poczucia narodowej tożsamości, ponieważ

-

po ,lob nie jak w Europie - ich liderzy

że są. kim~

często

próbowali

przekonać

ich,

innym niż Rusinami , zazwyczaj Rosjanami lub Słowakami,

niekiedy Ukrai,lcami.
Dopiero w latach siedemdziesiątych podjęto zgodny wysiłek, by
przywrócić tej grupie świadomość jej prawdziwych rusińskich korzeni.
W chwili gdy tysiące Amerykanów odnajduje bądź po raz pierwszy odkrywa swe rusińskie dziedzictwo, zamożne organizacje religijne i świeckie
zachowują na ogól powściągliwość wobec spraw rusińskich. Owszem,
mogą udzielić wsparcia niektórym rusińskim publikacjom lub zespołom
tanecznym, ale na tym ich zaangażowanie się kończy. Jak dotąd, nie
myślą zupełnie o pomocy dla rusińskiego ruchu kulturalnego w europejskiej ojczyźnie. To przykra rzeczywistość.
Jeśli idzie o wsparcie ze strony naszego Ośrodka Badań Karpatcr
rusińskich - jedynej organizacji skłonnej do takiej pomocy - niestety,
nie posiada on tych milionów dolarów, o których rozpisują się niektórzy
ukraińscy propagandyści w Europie. 32 Ośrodek nie jest w stanie robić
31 Już w

1983 r.

w

Medzilaborcach (CSRF) grupa greckokatolickich kapłanów

i świeckich pod kierownictwem ks.

Frantiśka Krajuaka utworzyła "komisję
jt:zykową". Przetłumaczyli oni kilka tekstów religijnych na nowy rusiński

standard językowy. "party na dialektach z doliny Laborca, lecz nie otrzymali dotąd imprimatur od Jana Hirki, prosłowackiego biskupa grekokatolickiego diecezji preszowskiej.
32 Stałym

tematem

ukraińskiej

propagandy

są

historie o tym,

że

Paul Ma-

gocsi, kierownik Ośrodka Badań K arpatorwińskich, zebrał miliony dolarótll
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tego, co robić powinien: gromadzić funduszy na wydawnictwa, komputery, maszyny do pisania, pomniki kultury, inwestycje g08podarcze itp.
Jestem zakłopotany, a nawet zawstydzony tym, że rusińsu społeczność w
Ameryce nie może lub nie chce podjąć takiej działalności, podczas gdy
społecznośc i ukrairlskie, słowackie czy polskie zapewniają swoim roda.kom i zwolennikom w Europie wszechstronne wsparcie, także finansowe.
Pozostaje nam tylko zza oceanu obserwować , nieraz ze zdumieniem,
jak lud rusiński, który, zdawałoby się, zniknął z mapy Europy, powrócił
raz jeszcze na scenę historii. Mam jedynie nadzieję, że żaden Rusin, niezależ nie od jego narodowych przekonań, nie będzie walczył ze swoim bra.tem, ale uszanuje jego odmienność, a zwłaszcza, że liderzy więcej czasu
poś wi ęcą efektywnej pracy dla dobra swego ludu, a mniej na zwalczanie
się wzajemne. Dobrze jest wiedzieć, iż u schyłku XX w. w przepięknych
górach i dolinach karpackich są nadal ludzie - mam nadzieję, że będzie
ich przybywać - którzy z dumą mówią o sobie: Ja ruoyn był, j ..m i
budu ..

przeznaczonych na reanimację nU1nizmu (Bałeha, Rmymtwo, 6 wneśnia
1990) albo obiecuje JZczOOre woparcie finaru""'e i inne Iym ....y.t.l:im,
którzy przyczynią .ię do odrodzenia ru.nnizmu w Karpalach (MeJn,.k, Neoruoyrulwo, 22 sierpnia 1990). Ta opinia trafiła również do pras,. świato..~:
Warhol Leaveo Rulheniam in /he Soup, "Th. European", London, H 1ulego 1990, 8. 14.

Mykoła

Muszynka

POLITYCZNY RUSINIZM
W PRAKTYCE
Autor jest ukraińskim etnografem, historykiem j działaczem spolecznym s
Lemkowszczyzny słowackiej (Preszowszczyzny). Artykuł niniejszy ukazal się
w Preszowie w 1991 r. jako osobna broszura, nakladem Zwią.zku RusinówUkraińców

CSRF.

W dniach 13- 16 listopada 1991 r. w stolicy Słowacji Bratysławie
(oraz w pobliskim ośrodku wypoczynkowym Casta) odbywała się
międzynarodowa konferencja naukowa "Mniejszości Narodowe Europy
Centralnej i Południowo-Wschodniej", którego głównymi organizatorami
były Czesko-Słowacki Komitet Europejskiej Fundacji Kulturalnej oraz
Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej .
W konferencji wzięło udział ponad 120 wybitnych naukowców z niemal wszystkich stron świata - specjalistów od spraw narodowościowych.
Obecni byli historycy, politolodzy, prawnicy, socjolodzy, etnografowie,
językoznawcy, psycholodzy. Mieli za zadanie rozważyć obecną sytuację
mniejszości narodowych w poszczególnych krajach, głównie w CzechoSłowacji, oraz nakreślić perspektywy ich dalszego rozwoju w "Nowej
Europie", Europie zbudowanej na zasadach humanizmu, demokracji
i... "mechanizmu rynkowego". Kwestia ta jest szczególnie aktualna w
państwach Europy Środkowej, w tym również w Czecho-Słowacji, gdzie
w ostatnich dwóch latach narosło niemało sytuacji konfliktowych. Nic
dziwnego więc , że czesko-słowackie instytucje państwowe chciałyby poznać poglądy specjalistów, aby zapobiec pogłębianiu się tych konfliktów.
O wadze, jaką Czecho-Słowacja nadała konferencji, świadczy fakt,
że wstępne przemówienia wygłosili Prezydent CSRF Vaclav Havel (pod
którego patronatem odbywała się konferencja) oraz minister kultury Republiki Słowackiej Ladislav Snopko.
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Niewątpliwie był to dobrze zorganizowany kongres naukowy, na
którym wszyscy mogli wygłosić swoje poglądy, niezależnie od tego, czy
były one zgodne z oficjalną polityką rządową, czy też jej przeciwne.
Każde wystąpienie i dyskusję przekładano równocześnie na cztery języki
(niemiecki, angielski, francuski i słowacki), co znakomicie zniosło bariery
językowe.

Prace konferencji odbywaly się w dziesięciu sekcjach roboczych, z
których pięć miało charakter raczej teoretyczny (geopolityka, historia,
prawo, kultura i język, socjo-psychologiczne problemy mniejszości narodowych), a pięć było poświęconych poszczególnym mniejszościom narodowym Słowacji (Węgrom, Cyganom-Romom, Niemcom, Chorwatom,
Polakom, Żydom oraz Rusinom-Ukraińcom).
Z okazj i konferencj i wydano (w języku angielskim) specjalny
zbiór materiałów o poszczególnych mniejszościach i grupach etnicznych Slowacji. Artykuł o Rusinach-Ukraińcach napisal do niego historyk Andrij Kowacz. W zbiorze tym opublikowano również dane statystyczne dotyczące mniejszości narodowych Słowacji według ostatniego
spisu ludności (marzec 1991 r.).
Referaty wygłoszone na sympozjum będą opublikowane w oddzielnej
książce,
się

a część z nich ukaże się w czasopismach jeszcze przed ukazaniem

tej publikacji.
Na zamykającym posiedzeniu dokonano podsumowania pracy każdej
z dziesięciu sekcji oraz sformułowano postulaty co do praktycznego wykorzystania ich dorobku.
Do sekcj i roboczej poświęconej Rusinom-Ukraińcom (oficjalnie nazywała się ona "sekcją rusińskiej i ukraińskiej mniejszości narodowej")
organizatorzy zaprosili trzech prelegentów: pracownika Instytutu Historii
Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie Ludovita Haraksyma), kierownika Katedry Ukrainoznawstwa Uniwersytetu w Toronto Paula Roberta
Magocsiego oraz mnie, jako kierownika Wydzialu Ukrainistyki Uniwersytetu im. P. J. Safarika w Preszowie.
Trzeba powiedzieć, że właśnie ta sekcja wywołała naj większe zainteresowanie wś ród uczestników konferencji. Po wygłoszeniu referatów
rozwinęła się ożywiona dyskusja, przedłużona na życzenie uczestników
na czas poobiedni, chociaż nie było to przewidziane w programie.
Ludovit Haraksym skupił się w swoim referacie na kwestii narodowości Rusinów-Ukraińców Wschodniej Słowacji. Rusinów uważa on
za najbardziej zachodnie odgałęzienie wschodnich Słowian . Czy jest to
czwarty naród wschodniosłowiański, czy tylko część składowa jednego z
trzech narodów wschodniosłowiańskich - tego nie powiedzial, jednakże
przynależność języka podkarpackich Rusinów do języka ukraińskiego nie
ulega, według niego, żadnej wątpłiwości. Ukraińska świadomość nato-
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dowa nie zapuściła tutaj korzeni, ponieważ zarówno w latach trzydziestych, jak i w okresie powojennym istniała tu orientacja rusofilska oraz
otwarta ukrainofobia (termin prelegenta) . W XX w. Rusini nie mieli
lidera, wokół którego mogliby się skupić , co prowadziło do ich ""ymila.cji. Ukrainizację lat pięćdziesiątych uważa prelegent za zjawisko nega.tywne i antynaukowe, ponieważ w jej wyniku ukrainizowała się nie tylko
te raźniejszość , ale i przeszłość - historia tej łudności . Rusinom Czech<>Słowacji powinno się nadać status odrębnej narodowości i podtrzymywać
ich rus iIls ką świadomość narodową, albowiem świadomość zaniknie, jeili
j ej nie ug1"Untowywać i ożywiać.
Mykola Muszynka rozważal w swoim wystąpieniu ten sam problem,
lecz z nieco innego punktu widzenia. Rusini-Ukraińcy są dla niego jedną
narodowością, której nie powinno się rozbijać na dwie przeciwstawne
grupy: kto uważa siebie za Rusina, niech nim pozostanie, ale kto doszedł
do ś wiadomości ukrairiskiej , ma do niej prawo. Wszelkie próby rozgraniczania tych dwóch grup prowadzą jedynie do ich osiabienia.
Zakarpaccy Rusini (w tym również Rusini Preszowszczyzny) nigdy
nie uważali siebie za odręb ny naród , lecz za składową część Rusi. Na
Prcszowszcz yźnie dłuż ej niż na innych ziemiach ukraińskich zachowało
dominuj ącą pozycję reakcyjne rusofilstwo. A zatem aż do początku ukrainizacji lat pięćd z ies iąty ch XX w. nie bylo ani narodowości "rusińskiej",
ani "rusillskicgo" j~zyka, ani " ru sińskich" szkół, była za to narodowość

rosyjska , język rosyjski i rosyjskie szkoly. Panował pogląd, że Rusini są
narodu rosyjskiego". Ukrainizacja lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych, pomimo oczywistych blędów przy jej realizacji, przyniosła niezaprzeczalne pozytywne rezultaty, szczególnie w dziedzinie kultury. Współc z esną tendencję "deukrainizacji Rusinów", konsekwentnie
real izowaną przez towarzystwo "Rusyńska Obroda" l i podtrzymywaną
przez oficjalną politykę rządu słowackiego oraz słowackie mass-media,
prelegent uważa za wstęp do ich całkowitej slowakizacji. Kierunek ten
opiera się na jawnym fałszowaniu niedalekiej przeszłości i jest po prostu
cząstką" wielkiego

spekulacją polityczną.

przyśpieszonej slowakizacji uważa prelegent również
próby kodyfikacji rusińskiego języka literackiego na bazie
antyukraińskiej. Nie trzeba "deukrainizować Rusinów" , lecz pozwolić
na rozwój obu nurtów w jednym narodowym łożysku . Rusinów przed
wynarodowieniem uchroni nie kodyfikacja " rusińskiego języka literackiego", lecz maksymałne przybliżenie ukraińskiego języka literackiego
do icb mowy codziennej.

Za

środe k

współczesn e

"Odrodzenie Rusińskie". Powstałe w 1990 I. Stowarzyszenie reprezen·
tujące "rusińską" orientację na.rodową. na Słowacji. Słowo obroda" jesł

s10wakizmem (wszystkie przypisy - redakcja polska).

"
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Najbardziej kontrowersyjną okazała się wypowiedź trzeciego prelegenta Paula R. Magocsiego p.t. W.pó/czesna .ytuacja Ru.inów karpackich w konteHcie międzynarodowym. Poglądy Paula Magocsiego,
profesora,.ukrainisty z Uniwersytetu w Toronto, cieszyły się w przeciągu
ostatnich lat niebywałą popularnością, nie tylko na Zachodzie, ałe - co
ważniejsze - w czeskiej i słowackiej prasie. W samym tyłko 1991 r.
brał on udział w pięciu międzynarodowych konferencjach naukowych
w Czecho-Slowacji (Preszów, Medziłaborce, Stiiin, Praga, Bratysława),
ciągle z jednym i tym samym tematem problematyką rusinizmu.
Niezależnie od wystąpień na konferencjach każdą prawie podróż do
Czecho-Słowacji wykorzystuje do propagowania swoich poglądów przez wykłady, wypowiedzi w prasie, radin i telewizji. W czasie tych
wystąpień proL Magocsi przedstawia się jako kierownik Karpatoruskiego
Ośrodka Naukowo-Badawczego, który zajmuje się badaniami siedmiusettysięcznej społeczności Rusinów karpackich w USA, oraz jako dyrektor
Instytutu Wielokulturowości prowincji Ontario w Kanadzie. Nic dziwnego, że zapewnia mu to reputację jednego z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie

"rusiństwa"

we

współczesnym świecie.

identyczne z wygłoszonym na
konferencji n.t. mniejszości narodowych w Stiiinie
koło Pragi w październiku 1991 r.) postaram się omówić dokładniej.
W całości będzie ono opublikowane w zbiorze materiałów z obydwu
konferencji, w czasopiśmie "Slovensky narodopis", a zapewne i w innych czeskich i słowackich periodykach. W niniejszej anałizie posługuję
się kopią maszynopisu, przekazaną mi przez autora w wersjach angielskiej i słowackiej. Wszystkie cytaty podaję we własnym, dosłownym
Jego ostatnie

wystąpienie (niemał

międzynarodowej

tłumaczeniu.

Autor rozpoczyna od .twierdzenia, że współcześnie Rusini żyją w
zwartych grupach na terytorium czterech państw: Związku Radzieckiego (977 000) , Czecho-Słowacji (130000), Polski (80000) i Jugosławii
(30000). Razem stanowią oni naród łiczący 1200000 członków. I chociaż
Rusini nigdy nie mieli własnego państwa, zachowali jednak historyczną
pamięć własnej wspólnoty politycznej Rusi Podkarpackiej, którą
uznawało i państwo, w którym mieszkali, i społeczność międzynarodowa
- Paryska Konferencja Pokojowa i Liga Narodów. W XX stuleciu miały
miejsce trzy próby wybicia się Rusinów na niepodległość: niezałeżna repubłika łemkowska w 1919 r., republika huculska w 1920 r. oraz Ukraina
Karpacka w 1939 r. 2 O tej ostatniej mówi Magocsi: Emigranci z Ukra-

,

"Niezależna .,republika

lemkowska" to tzw. Ruska Ludowa Republika
Lemków, z centrum we Florynce (niedaleko Gorlic), istniejąca od mtopada 1918 do wiosny 1920 r., kiedy zlikwidowały j" wladze polskie. Mimo
pewnych cech organizacji ' państwowej byl to raczej ruch samorządowy
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iny Karpackiej o orientacji ukraiń.kiej kładli duży naci.k na ogloozenie
niepodleg/oici 15 marca 1999 r., twierdząc, iż fakt ten ods/oni/ jakoby, źe
orientacja ukraińska zdobyła serca i umysfy całej ludnoici jeszcze przed
najiciem sowietów na te nemie w końcu 19•• r. Pogląd ten - według
niego - znajduje poparcie na Ukrainie dopiero od początku ery Gorbaczowa. Rzecz jasna, że z takim stanowiskiem Magocsi nie może się
pogodzić, tym bardziej , iż popularyzuje go "Ruch". 3
Rusinów uważa Magocsi za odrębny naród, znajdujący się na gra..
nicy między Wschodem i Zachodem, jednakże skłaniający się raczej
na Zachód niż na Wschód. Autor dokłada wszelkich starań, aby dowieść odmienności Rusinów i Ukraińców - w języku, psychologii, religii,
życ iu codziennym. Zaprzeczając wnioskom wszystkich dotychczasowych
językoznawców, którzy na podstawie dogłębnych badań ustalili, że dia..
lekty Rusinów zakarpackich są częścią języka ukraińskiego (P. J . Safarik,
L. Stur, M. Weingardt, Z. Stieber, O. Szachmatow, S. Cambel, O. Broch,
I. Werchratski, I. Pańkewicz), Magocsi głosi zupełnie co innego: Właśnie
mowa czy seria dialektów, jakich używają Rusini, odzwierciedla wpfyw
obydUnL stref kulturowych. Podczas gdy j~zyk ich niezaprzeczalnie należy
do grupy wschodnioslowiańskiej, większa część słownictwa, akcent, a na-

wet

składn ia .ą zachodnio./owiań.kie.

tego stwierdzenia trudno si~ nie zgodzić: nie
na świecie języka, który by nie zaznał wpływu otoczenia.
Druga część jest nielogiczna już ze . względu na swoją budowę: jeżeli
język jako całość jest czwartym językiem wchodniosłowiańskim, to w
jaki sposób słownictwo, akcent i składnia (czyli podstawowe składowe
każdego języka) mogą należeć do grupy zachodniosłowiańskiej? Co w
takim razie pozostaje w nim wschodniosłowiańskiego? Fonetyka i morfologia? Gdyby kanadyjski profesor przeczytał chociaż jedną pracę z
zakresu dialektologii Zakarpacia, mógłby się dowiedzieć, że stały akcent
ma tylko lernkowska grupa dialektów zakarpackich. Pozostałe mają taki
sam ruchomy akcent, jak dialekty Galicji, Bukowiny lub Ukrainy centralnej . Tradycyjne słownictwo też jest takie samo, jak na Ukrainie.

Z

pierwszą częścią

lTIa przecież

reprezentujący dążenia ludności zachodniej Lemkowszczyzny. Republika
huculska (ze stolicą w Jasiniach), istniała od lutego do czerwca 1919 r.
Ukraina Karp~ powstała na terenie obecnego ukraińskiego Zakarpacia
jako terytorium autonomiczne od listopada 1938 r., a jako nie podległe
państwo po upadku Czechosłowacji, od marca do kwietnia 1939 r.,
czyli do chwili zajęcia przez Wę,gry. Wbrew Magocsiemu państwowość
tzw . Karpato-Ukrainy miała charakter narodowy ukraiński, a nie rusiński.
3 Ruch Ludowy Ukrainy, główna siła opozycji antykomunistycznej w latach 1989- 91. Tu zapewne jako określenie całości ukraińskiego ruchu
narodowego.
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nowe zapożyczenia w słownictwie, jak
to bywa u wszystkich narodów czy grup etnicznych żyjących na pograniczu j~zykowym. Stwierdzenie, że składnia dialektów zakarpackich jest
zachodniosłowiańska, w żadnym razie nie odpowiada rzeczywistości.
Magocsi wysnuwa swoje wnioski nie z badań lingwistycznych i nie z
mowy codziennej łudności wiejskiej, łecz z j~zyka wydawnictw "Ruskiej
Obrody" . A język ten jest rzeczywiście zesłowaczony, zarówno pod
względem słownictwa, jak i składni. Ale to już inne zagadnienie.
Tak wi~c Magocsi na podstawie j~zykowej przeciwstawia sohie Rusinów i Ukraińców , uznając ich za dwie odrębne grupy narodowe, z
których pierwsza skłania się ku Zachodowi, a druga ku Wschodowi.
Za nast~pną oznak~ odrębności Rusinów i ich kultury uważa on religi~. I znów ta sama zasada przeciwstawienia: prawosławni (którzy są w
mniejszości) skłaniają się jakoby ku Wschodowi, grekokatolicy (których
jest większość) - ku Zachodowi. W rzeczywistości mi~dzy tymi dwoma
kierunkami religijnymi nie było żadnej różnicy, ponieważ oba wyznania miały ten sam " wschodni" obrządek, odmawiały te same modlitwy, śpi ewaly te same pieśni, używaly tego samego języka starocerkiewnosłowiańskiego i nawet tych samych ksiąg cerkiewnych. Magocsi dostrzega między tymi dwoma religiami diametralną różnicę. Co prawda
nie mówi , która z nicb jest lepsza, a która gorsza. Będąc naukowcem,
podaje on jedynie charakterystyczne cechy każdej z nicb, wnioski ma
wyciągnąć sluchacz lub czytelnik. Tak oto wygląda jego charakterystyka:
Orientacja wschodnia ma tendencję do zrzeczenia się swojego ,Ja" na
rzecz losu, w nadziei, że chrześcijański Bóg i jego pośrednicy (Chrystus i
Dziewica Maryja) mogą w jakiś sposób zmienić ci~żar ziemskiego życia.
Przeciwnie, wydaje si~, iż przedstawiciele orientacji zachodniej doszli do
przekonania, że o ile jakiś człowiek zdob~dzie wykształcenie lub oświatę
polityczną, to może on sobie (i kobieta, i mężczyzna) jakoś uporządkować
własn e życie i zdobyć pewną kontrolę nad losem. Wniosek z takiego

opisu jest jednoznaczny: jeśliś prawosławny - miej nadzieję w Bogu,
grekokatolik - bierz los we własne r~ce i decyduj o sobie sam! Ze
"wscbodnio-zachodniej dychotomii" w psycbice Rusinów wywodzi Magosci cechy charakteru narodowego, a szczególnie charakteru rusińskiej
inteligencji. Według niego przedstawiciele kierunku wscbodniego myślą
w "kategoriach uniwersalistycznych", uważając si~ za część składow'ł uniwersalnego wschodniosłowiańskiego świata prawosławnego, podczas gdy
przedstawiciele kierunku zachodniego, czyli grekokatolicy, przyj~li ideę
narodowej i językowej odrębności. Jakiej odrębności, tego nie precyzuje.
Do świadomego fałszowania rzeczywistości posuwa si~ Magocsi przy
omawianiu historii orientacji ukraińskiej na Zakarpaciu. Powołując się na
oświadczenia reżymu sowieckiego twierdzi on co następuje: Na pod.tawie

j eśli
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postanowienia Komunistycznej Partii (bol.zewików) Ukrain y, przyjętego
je.zcze w grudniu 1925 r. , wszyscy Rusini, niezależnie od tego, jak siebie oni nazywają , zostali uznani za Ukraińców. Okazuje się więc, że
ukrainizację Zakarpacia rozpocz~li... komuniści, i to w dodatku już w
1925 r. , kiedy to Zakarpacka Ukraina wchodziła w skład Czecho-Słowacji.
Ani słowa o tym, że za " Małoru só w" , czyli w ówczesnej terminologii
Ukrai,lców. uważał Rusinów i prezydent Masaryk, i najwybitniejsi czescy uczeni , którzy potwierdzili to w specjalnym oświadczeniu (ankiecie)
w 1919 r. , i cały ówczesny świat (z wyjątkiem niewiełki ej grupy moska.lofilów , którzy uwaźali ich za Rosj an). Ani s łowa o tym, że już w 1921 r.
w Użhorodz ie powstała ukraińska organizacja" Proświta" , że drukowano
tam po ukrai'lsku dziesiątki" burż,,,,zyjnych ", czyli niekomunistycznych
gazet i cZi\Sopism, i że nawet w ówczesnych oficjalnych czechosłowackich
statystykach okreś lenia "Rusin", "Malorus" , "Ukrainiec" były trakt~
wane jako synonimy i umieszczane w tej samej rubryce. Wszystko to
prof. Magoc.i świadomie ignoruje , aby dowieść swojej głównej tezy: ukra,.
inizacja Rusinów to sprawka komunistów i nikogo więcej. Teza ta czerwoną nicią przechodzi przez całą jego wypowiedź i ma równi eż inny podtekst: wszystko, co ukraińskie - jest komunistyczne czyli reakcyjne, co
ru s ińskie - demokratyczne czyli postępowe.
Co prawda w jednym Iniejscu swojej wypowiedzi wspomina on, że
ukraińska orientacja na Rusi Podkarpackiej osiągnęła "pewne rezultaty"
w okresie międzywoje nnym , przemilc.za jednak, czyją to było zasługą.
Pr zyłączeni e Rusi Podkarpackiej do Ukrainy w 1945 r. uwaźa Ma,.
gosci za akt bezprawny - aneksj~. Pisze: Terytorium to na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Radzieckim podczas wojny miało być
zwrócone Czecho-Słowacji. Znowu ani słówka o tym, że przyłączenie
urzeczywistniono na podstawie porozumień międzynarodowych ratyfikowanych przez oba państwa i uznanych przez zwycięskie państwa sojusznicze. Otwarcie drwi z takich pojęć, jak "problemy ukraińskie",
" dobrowolność", a nawet ze świętej dła każdego Ukraińca "MatkiUkrainy".
Do referatu autor dołączył mapę terytorium zasiedlonego przez Rusinów, która już na pierwszy rzut oka wywołuje wątpliwości, szczególnie
j eś łi chodzi o wschodnią granicę zasiedlenia Rusinów. P. Magocsi uznaje,
że jest nią współczesna granica administracyjna między obwodem zakarpackim i Galicją (obwody iwano-frankowski i lwowski). Jednakże granica
ta nie tylko nie jest granicą między dwoma różnymi narodami, ale nawet między dwoma grupami etnograficznymi. Z jednej i drugiej strony
żyją ci sami Bojkowie i Huculi. Jakże można zaliczać ich do różnych na,.
rodów - jednych do Rusinów, a innych do Ukraińców? A pan Magocsi
podziału takiego dokonuje. W rzeczy samej wspomnianą mapę "RusinU"
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rozpowszechnia już od kilku lat na okladce każdego numeru kwartalnika
" Carpatho-Rusyn American" jako swoisty rodzaj reklamy. I "reklama"
ta rzecz ywiście dziala, szczególnie w świecie angielskojęzycznym.
Glówna część wypowiedzi Magocsiego poświęcona jest współczes
nej sytuacji Rusinów na Ukrainie Zakarpackiej (on sam konsekwentnie unika stosowania tej nazwy, używając terminu " Ruś Podkarpacka" i
" Zakar pacie"), we wschodniej Slowacji, w Polsce i Jugoslawii.
Z radośc ią wita zalożenie Towarzystwa Rusinów Karpackich, a
w szczególności jego program polityczny - przywrócenie narodowi
rusińskiemu autonomicznego statusu Rusi Podkarpackiej, czyli statusu,
kt óry - jak dowodzą czlonkowie Towarzystwa - byl im w 1945 r. bezprawnie odebrony. '!Utaj już na pierwszy rzut oka można zauważyć spekulacj ę . Prof. Magocsi dobrze wie, że ani przed 1938 r., ani po 1939 r.
nie bylo na Zakarpaciu żadnej autonomii. W calej historii Zakarpacia
byla tyl ko jeden okres autonomii - czasy Ukrainy Karpackiej (19381939) , k tó rą zlikwidowaly Węg ry, ustanawiając brutalną okupację Zakarpacia, trwając ą od 1939 do kOllca 1944 r. Czyżby Magocsi opowiada!
się za statusem "autonomii" Horthycgo, bezprawnie zlikwidowanej przez
armię radziecką w 1945 r. ? Może on co prawda powiedzieć, ż e twierdzenie o autonomii Zakarpacia nie jest jego autorstwa, lecz pochodzi
od cz lonków Towarzystwa Rusinów Karpackich, na których się istotnie
powoluje. Dlaczego jednak on, historyk , nie wyprowadzi ich z blędu , lecz
rozpowszechnia ten bląd na arenie międ z ynarodowej?
W podobny sposób Magocsi analizuje sy tuację w Czecho-Slowacji,
Polsce i J ugoslawii. Z uniesieniem pisze o I Światowym Kongresie Rusinów w Medzilaborcach, który wedlug niego mial ogromny wplyw na
zaszczepienie ponad trzystu obecnym rusińskiej dumy narodowej. Jako
dowód tego ogromnego wplywu przytacza wyniki spisu ludności, który
odbyl się tydzień po kongresie i który ujawnił... 17000 Rusinów, a tylko
14000 Ukraińców - są to najniższe liczby w calej dotychczasowej historii, które (po zsumowaniu) nawet wedlug rachunków samego Magocsiego ob ejmują tylko 23% wszystkich Rusinów. O jakim więc "ogromnym
wplywie" może być tutaj mowa?
Z nie mniejszym zadowoleniem mówi i o osiągnięciach Rusinów w
dzied zinie kultury, a szczególnie o tych wybitnych pisarzach, którzy
uważają się za przedstawicieli niezależnego narodu rusińskiego. Z nazwiska wymienilon takich "najbardziej znanych" literatów rusińskich , jak
W. Fedynyszyneć, I. Petrowaj, B. Soczka i O. Duć. Za "najbardziej znanych" polityków rusińskich uważa M. Tomczanija, P. Hod'masza, W. Zajaca, W. Turka, I. Bickę, A. Zozuliaka i A. Kopczę. A cóż począć z tymi
pisarzami, którzy żyją na "rusińskim terytorium" i piszą po ukraińsku?
Czy nie należą oni do literatury "rusińskiej"? Okazuje się, że nie. Po-
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wstaje pewna anomalia: ci, co piszą po rosyjsku, po słowacku czy po
polsku ~ są przedstawicielami "rusińskiej" literatury; ci, co piszą po
ukraillsku ~ nie (z wyjątkiem W. Fedynyszyńca). Dodatkowo Magocsi
wymienia z imienia i nazwiska trzech najlepszych (czytaj: najgorozych)
anty-Rusinów. Są to: Pawło Czuczka, Jurij Baleha i OIeksa Myszanycz. Ich (i tylko ich) prace przytacza on jako przykład antyrusiń,kich
ataków polemicznych w wykonaniu uczonych byłej Radzieckiej Ukrainy
i rodzieckiego rosyjskiego kierownictwa intelektualnego. Byłoby ciekawie
wyjaśni,:, którego z tych trzech ukraińskich uczonych Magocsi uważa za
" rosyjskiego kierownika intelektualnego"?
Ostatni;1 cz~ść swojej wypowiedzi Magocsi poświęca perspektywom
dalszego rozwoju Rusinów w poszczególnych państwach. W istocie są to
instrukcje polityczne dla rządów tych państw: jak powinny one odnosić
si~ do narodu rusińskiego na swoim terytorium. Według niego obojętne,
jak naukowcy będą określać Rusinów; jeśli istnieją poszczególne grupy czy
nazywają, i które wierzą, że tworzą. odrębny
naród, to mają. one do tego pmwo i powinne być u,znane za Rusinów
przez rządy krajów, w których żyją.

osoby, które tak same siebie

Wychodząc z wyżej przytoczonej zasady, podaje on rządowi Ukrainy
konkretne wskazówki (a może nakazy?): Ukraina musi zabezpieczyć indywidualne i grupowe prawa Rusinów albo tych obywateli Ukrainy, którzy
chcą być Rusinami... Rząd ukrairiski powinien zaakceptować istniejący
że w państwie, przede w8zystkim w obwodzie zakarpackim,
ludzie, J.:tórzy nazy·wają. .'Jiebie Rusinami i różnią. się od Ukraińców
w sensie narodowym.

stan rzec zy,
żyją

Ale kanadyjski profesor nie ogranicza się do tych ogólnych wskazówek. Idzie on jeszcze dalej. Podnosząc palec do góry, udziela rządowi
przyszłej Ukrainy lekcji, jak ma uporządkować swoje sprawy wewnętrzne:
Nowe państwo ukraińskie ~ powiada ~ miałoby się stać zdecentralizowanym państwem etnicznym, w którym każdy region będzie miał
znaczną autonomię w sprawach ekonomicznych i kulturalnych. Jaki
będzie język 11!!Jkladowy w szkołach podstawowych, jaki rodzaj orientacji
narodowościowej przyjmą regionalne instytucje kulturalne i oświatowe,
jakie środki otrzymają na podtrzymanie swojej działalności grupy o orientacji rusińskiej ~ wszystko to są sprawy, które miałaby rozstrzygać rada
narodowa w Użhorodzie, a nie Kijów.
Chciałoby się zapytać: jeśli o sprawach ekonomiki, szkolnictwa, finansów, a nawet orientacji narodowej będzie decydować rada obwodowa,
to cóż wtedy pozostanie w gestii centralnego rządu niepodległej i niezależnej Ukrainy?
I jeszcze jedno pytanie: co się stanie, jeśli Ukraina nie postąpi zgoąnie .
ze wskazówkami prof. Magocsiego? Jego odpowiedź, chociaż , nie wypo-
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wiedziana wprost, jest jednoznaczna: nic zostanie przyjęta do "Nowej
Europy".
Podobnych wskazówek udziela prof. Magocsi również rządom innych
pańs tw . Krytykuje polski rząd za to, że podtrzymuje finansowo Związek
Ukrail;ców w Polsce - w prostej linii potomka kierowanego przez komunistów Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego - a nie robi
tego w stosunku do Stowarzyszenia Lemków. 4 Rząd pobki - twierdzi powin.ien u.zna ć lemkows bch Rusinów za odr<; bną mniejszość narodową,
przeznacza ć środki fin ansowe na działalność /emkowskich organizacji kulturalnych i na szko ły z językiem /emkows kim.
Paradoksalnie brzmi oświadcze nie Magocsiego, że położenie Rusinów w Słowa cji, szc zególnie po aksamitnej rewolucji 1989 r ., jest o
wiele lepsze , niż na Ukraini e Zakarpacki ej. Być może dlatego, że w
S ł owacj i ( we d ł ug

jego własnych oblic ze ń) 77% Rusinów-Ukraińców jest
a slowakizacja poz ostalych 23% jest tylko kwestią
czas u? Również rząd Slowacji nie uniknąl ostrej krytyki Magocsiego,
głó wn ie za poparcie fin ansowe Związ ku Rusinów-Ukraińców CzechoSlowacj i (ZRUCS), udz ielane jakoby kosz tem " Rusyn śkiej Obrody".
Stara sic, on prz e kon ać rząd slowacki, ż e ZRUCS jest w prostej linii kon-

j u ż "csłowacz onyc h ,

tynuacją

J.:icrowan cg o wcześniej przez komunistów Związku Kulturalnego
Ludzi P racy (ZKULP), i że do dzisiaj glówną rolę odgrywa
w nim to saUlO reakcyj ne komunistyczne kierownictwo, które działało
Ukraińskic h

przedtem w bylym ZKULP. Ani troc hę mu nie przeszkadza fakt , że są
to jawne bzdury. Wśród 13 czlonków Prez ydium ZRUCS nie ma prawie
wcale dz ialaczy dawnego prezydium ZKULP. Dzisiejszego lidera ZRUCS,
posla SRN 5 Mykol ę Hyriaka, zwolniono w 1971 r. z pracy w radiu, przez
d wadz i eśc ia lat nic mógł ani publikować , ani pracować w swoim zawodzie. Jego zastęp c a Wiktor Kowal po usunięciu z pracy redaktorskiej
przez dwad z ieśc ia lat pracował w fabryce. Ja również należę do kierownictwa ZRUCS jako czlonek Prezydium. Takż e po zwolnieniu z uniwersytetu mll siał em przez pi ęć lat doglądać bydla w spóldzielni rolniczej,
a pr zez pi ęt na.'" ie lat pracować jako pałacz . Jacyż więc z nas w proslcj linii potomkowie reżymu komunistycznego? W tym samym czasie
nikomu z kierownictwa " Rusińskiej Obrody" włos z głowy nie spadł,
ch oc iaż niej eden z nich, z liderem W. Thrkiem włącznie, uważa się za
ofiarę komunistycznego totalitaryzmu.
W dodatku Magocsi nie zadowala się oczernianiem wobec rządu
Slowacji i spoleczności międzynarodowej niewinnych łudzi i całych instytucji. Próbuje ponadto przekonać wszystkich, że rząd podtrzymuje
4 Utworzone w 1988 I . stowarzyszenie grupują.ce zwolenników lemkowskiej
orientacji narodowej w Polsce, głoszące odrębność Lemków od Ukraińców.

Slowacka Rada Narodowa, parlament Republiki
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finansowo tylko organizacje o orientacji ukraińskiej, chociaż dobrze wie,
że działalność "Rusynśkiej Obrody", w tym również wydawanie gazety "Narodny Nowynky", czasopisma "Rusyn", wszystkie jej "zjazdy",
"festiwale", "światowe kongresy" finansuje rząd Slowacji. Nietrlldno się
domyślić , dlaczego Magocsi przemilcza ten ważny aspekt sprawy.
Wyraźnie nie podoba mu się fakt, że rząd Słowacji przydziela środki
finansowe Katedrze Ukraińskiego Języka i Literatury, ukraińskiemu
radiu, wydawnictwom i muzeum. Wszystkie te instytucje, które w
równym stopniu służą obywatelom obu orientacji narodowych, uważa
on za wyłącznie " ukraińskie". Natomiast za rusińskie instytucje kulturalne uważa tylko Teatr im. A. Duchnowycza (przedtem Narodowy Te-

atr

Ukraiński)

Zespół

oraz
Narodowy).

zespół

"PULS" (przedtem

Podduklański Ukraiński

Prof. Magocsi nie zadowala się stwierdzeniem stanu rzeczy - istnienia jakoby na terytorium Słowacji dwóch narodowości - rusitlskiej
i ukraińskiej . Radzi też rządowi, jak \, sprawiedliwie" rozdzielić środki

te dwie narodowości. Jego recepta jest prosta nie na konkretną działalność, lecz według mechanicznej zasady - zgodnie z wynikami ostatniego spisu ludności: 55%
budżetu dać "Rusinom", a 45% " Ukraińcom". Do czego by doprowafi nansowe

pomiędzy

pieniądze przydzielać

dziło

zastosowanie takiej "recepty" w praktyce -

nietrudno się domyślić.

Na początku do rozbicia każdej instytucji na dwie: rusińską i ukraińską,
a potem do ich likwidacji. Zasada jasna i dawno wypróbowana: najpierw rozdzielić, potem skłócić, a w końcu po kolei zniszczyć. A może

prof. Magocsiemu o to właśnie chodzi?
Takie są rady prof. Magocsiego dla rządu Republiki Słowackiej.
Rządowi federalnemu CSRF miesiąc wcześniej - na międzynarodowym
seminarium "Instytucje europejskie i ochrona nmiejszości narodowych
we Wschodniej i Centralnej Europie i na Bałkanach" (Stifin koło Pragi,
10-13 października 1991 r.) - doradzał co innego: nie dawać pomocy
finansowej ani Ukraińcom, ani Rusinom, ani żadnej innej mniejszości

narodowej Czecho-Słowacji. W swoim wystąpieniu, które w formie drukowanej było rozpowszechniane wśród uczestników seminarium, stwierdził : Czy Czecho-S/owacja, która stara się mimo trudności przebudować
swoją infrastrukturę, tak aby uczynić swoje wyroby zdolnymi do konkurowania na rynkach światowych, może sobie pozwolić na wydawanie
setek tysięcy koron rocznie na utrzymywanie etatowych pracowników teatrów, muzeów, wydawnictw, radiostacji, a nawet szkól, tylko dlatego, że
instytucje te prowadzą działalność w języku mniejszości narodowychf ...
Pomyślmy, jeśli nowe realia ekonomiczne wymagają wstrzymania dotacji
rządowych do chleba, mleka, sera, co doprowadzi/o do podwójnego" o ile
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nic czterokrotnego wzro.tu cen tych produktów, to czemu by nie miały 8ię
zmie n ić rządowe

.ubwencje w.pierające kulturę mniej..oJci narodo'łll1/chf
Swoje " rady" dla rządu Magocsi wyraził w formie pytania, jest to
jednak pytanie retoryczne. Niewypowiedziana odpowiedź autora na to
pytanie jest jasna: jeśli rząd będzie podtrzymywać finansowo kulturę
nUliej szośc i narodowych, to zrujnuje swoją gospodarkę. Tak więc, po
co podtrzymy wać kultury, które i tak powinny zaniknąć? Chleb, mleko,
ser (z j akiegoś powodu P. Magocsi zapomnial do tej wyliczanki dodać
kie lbas~6) są przecież ważniejsze od kultury!
Chcialoby się zapytać: dlaczego więc kraje rozwinięte tak szczodrze
finansują instytucje kulturalne swoich mniejszości narodowych? Jako
przyklad może siu żyć chociażby Kanada, którą reprezentuje Magocsi.
Kraj ten przeznacza na rozwój kultury swoich mniejszości narodowych i
etnicznych miliony dolarów, o czym dowiedzieliśmy się na bratysławskim
sympozjum z referatu doradcy rządu federalnego Kanady w Ottawie,
politologa IIji Czyczwaka (urodzonego we wsi Rokytiwci na Preszowszczyżnie ), a jej ekonomika nie popada w ruinę. Z budżetu federalnego oraz z budżetów prowincjonalnych są finansowane setki instytucji,
których dzialalność służy rozwojowi kultury narodowych i etnicznych
mniejszości Kanady, w tym także Instytut Wielokulturowości i Katedra Ukraino zna wstwa Uniwersytetu w Toronto, którymi kieruje Magocsi.
Niewątpliwie dla rządu Kanady korzystniej byłoby zainwestować te miliony w ekonomikę, ale przecież tego nie czyni. Wątpię, by Magocsi
" dorad zał" rządowi Kanady, by nie podtrzymywal mniejszości narod ...
wych swojego kraju. Dlaczego zatem inną miarę stosuje do Kanady,
a inną - do Czech ... Słowacji? Tylko dlatego, że Kanada jest krajem
bogatym, a Czecho-Słowacja ubogim?
Charakterystyczne, że jedynym państwem, którego Magocsi nie krytykuje za politykę wobec Rusinów, są Węgry. Prawdę mówiąc, nic w
tym dziwnego. Przecież wszystkie tamtejsze ruskie wsie (a było ich kilkadziesiąt , może nawet setka) są całkowicie zasymilowane, czyłi zmadziaryzowane. A zmadziaryzowały się dlatego, że rządowi węgierskiemu już
dawno temu udało się oderwać życie duchowe Rusinów od Wschodu zlikwidować ruskie szkoły, wprowadzić język węgierski do cerkwi. Wszystko to dzięki pośrednictwu "politycznego rusinizmu", idei odrębności
"rusińskiej" kułtury od Wschodu - od Ukrainy.
Niech czytelnik wybaczy mi tak szczegółową analizę jednej z kilk.udziesięciu wypowiedzi, wygłoszonych na konferencji n.t. mniejszości narodowych w Bratysławie . Uznałem za swój obowiązek ukazać oczywisty
polityczny aspekt naukowego jakoby referatu prof. Magocsiego.
6 Ironiczne: na Ukrainie "kiełb&śnictwo" jest określeniem samorzutnej rusy-

fikacji z pobudek oportunistycznych .
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Magocsi lubi podkreślać, że nauka powinna być niezależna od polityki. Na kongresie slawistycznym w Harrogate (Wielka Brytania)' w
lipcu 1990 r. kategorycznie odmówił podpisania listu do Rady Najwyższej
Ukrainy z poparciem dopiero co uchwałonej Deklaracji Niezależności
Ukrainy, który podpisali wszyscy ukrain iści-uczestnicy kongresu zarówno ze Wschodu, jak i Zachodu . Jest to, mówi!, połityka, podczas
gdy on jest naukowcem, a nie politykiem. Na konferencji preszowskiej
z tych samych względów wystąpił przeciwko rezolucji końcowej. Daleki
jestem od tego, żeby potępiać prof. Magocsiego za jego postępowanie:
to jego osobista sprawa - podpisać czy nie podpisać, głosować czy nie
glosować. Chciałoby się jednak zapytać: czy jego niedawne wypowiedzi
na konferencjach naukowych nie są aby polityką? Bezsprzecznie są! I w
dodatku jaką !
Refera t prof. Magocsiego miał być obiektywnym spojrzeniem na rzeczywisty stan rzeczy. Jak można się było zorientować z niniejszej ana.lizy. daleko mu było do obiektywnośc i. Autor nie zdołał ukryć antyukraińskiego nastawienia swojej wypowiedzi.
Dziwne, że tak antyukraińskie poglądy posiada ukrainista z zawodn
- his toryk Ukrainy, kierownik Katedry Ukrainoznawstwa Uniwersytetu
w Toronto, katedry ufundowanej za pieniądze zarobione ciężką pracą
diaspory ukraińskiej, które rząd Kanady " potroił" z budżetu państwa.
Na konferencji " Mniejszośc i narodowe Centralnej i Południowo
Wschodniej Europy" udało mu się pozyskać sympatię większości
słuchaczy. Nie znaczy to jednak, że racja jest po jego stronie.
Chciałoby się, aby rządy Ukrainy, Czecho-Słowacji i Polski, do
których były adresowane rady profesora z Toronto, kierowały się przy
rozwiązywaniu spraw mniejszości narodowych zdrowym rozsądkiem, a
odrzuciły owe wątpliwe wskazówki.

z ukraińskiego przeJożyla Thtiana Ćwiok

Bohdan Struminski

o

POCHODZENIU LEMKÓW
Z PUNKTU WIDZENIA
JĘZYKOZNAWSTWA

Bohdan Struminski jest ukraińskim językoznawcą, profesorem Uniwersytetu
Harvarda w USA. A.rtykuł ten ukazał się w zbiorze "Symbolae in Honorem Volody mir Janiw" wydanym przez
w 1983 r.

Ukraiński

Wolny Uniwersytet w Monachium

J ęzykoznawcy, którzy zajmowali się genezą dialektów łemkowskich
- Iwan Pańkewicz , Zdzisław Stieber i Jurij Szewelow - wyrazili w zasadzie zgodną myśl, że diałe kty łemkowskie powstały w wyniku przejścia
halickich Rusinów z Nadsania na zachód, a stamtąd na południe - do
Królestwa W<:gierskiego. 1
To, że dialekty łemkowskie nie są autochtoniczne, nie ulega
wątpliwości. Wskazuje na to już sama ich geografia klin wbity
między Słowaków i Polaków. Stieber zwrócił uwagę na nie zwykłą bliskość dialektów wschodniosłowackich i polskich, niemal calkowicie rozdzielonych przez Lemków. Gdyby Lemkowie byli autochtonami, czyli
gdyby rozdzielali Polaków i wschodnich Słowaków od najdawniejszych
czasów, to taka bliskość języków słowackiego i polskiego ponad głowami

Pańkewycz I., Do pytannia pro heneru ukrajiRŚkych lemkiwśkych howoriw,
Sławianskaja fiłołogija, II, Moskwa 1958, s. 173, 197; Stieber Z.; Das Zahlwort ,jotyrdcśat '40'" in den lemki.chen Dia/ekten, Die Well der Slaven,
VIII, Wiesbaden 1962 (przedruk [w:] Stieber Z., Świat j~zykowy 'Słowian,
Warszawa 1974, s. 490); Shevelov G. Y., tur Chronologie der Entstehur:ag
der ukraini.chen Dialekte im Lichte der hi,tonuhen Phonologie, Zeil.
schrift fiir sJavische Philołogie, Bd. XL, Heidelbe~g 1978, Hen:'2; B. ~OO-

302.
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Lemków byłaby niezrozumiała. 2 Stieber stwierdził również, że łemkow
skie nazwy wsi na zachód od dawnej granicy hałicko-polskiej (która
przebiegała w przybliżeniu wzdłuż rzeki Jasiołki), zatem na najbardziej typowej północnej Lemkowszczyźnie, są często polskiego pochodzenia, a nazwy wsi łemkowskich na Szaryszu, czyli na najbardziej typowej południowej Lemkowszczyźnie - pochodzenia wschodniosłowackiego
albo także polskiego. 3
Najstarsze znane nazwy miejscowe z południowej Lemkowszczyzny
(z XIII w.), zebrane przez Branislava Varsika,4 nie dają żadnej pewnej wskazówki o obecności Rusinów w tym czasie. Najwięcej wśród nich
nazw ogólnosłowiańskich: Coprucha 125fJ = *Koprivica 5 (z węg. synkopą i harmonią wokalną) obecnie Koprywnycia, lewy dopływ Topli ; Pricluchyn 1269 - obecnie Kamineć , lewy dopływ Topli; Ternye
1272 - obecnie Terniawy.a, lewy dopływ Torysy; Radama 1274, Rodam yn 1277 - obecnie łemk. wieś Radoma. W dalszej kolejności idą nazwy polskie lub starosłowackie, zapożyczone przez Węgrów przed zmianą
g > h czyli przed XII w.: Grabouch 126fJ, dwie rzeczki, jedna - lewy
dopływ Topli, druga - prawy doplyw Ondavy, obecnie Hraboweć i Hrabiwczyk, nad którym leży łemk. wieś Hrabiwczyk. Potem marny nazwy
niejasne: Hutcha 1269 - rzeka Hucza w 1808 r. , lewy doplyw Ondawy,
slow. Chothanka; Lytighe 126fJ, Lythyne 12fJ6 - rzeka Lucynka, lewy
doplyw Torysy, slow. Lućinka, węg. Litynye. Jedna nazwa jest polska:
Beschad 126fJ - góry Beskid Niski., Jedna - węgierska: Bachamezy
1287 = Bacsimezo 'pole wujka' - obecnie lemko wieś Puste Pole albo
Wysranka,6 eufemistycznie " WYslanka" . Tylko jedna nazwa może być
Stieber Z., Problem ]XJvodu vrjchodoslovenskych n.areci, Svojina, IV,
Koszyce 1950 (przekład polski: Problem pochodzenia dialektów wschodnios/owackich, [w:] Świat jt;zykowy Słowian, op.cit., S. 192, 201-202).
3 Stieber Z" Pierwotne osadnictwo Lemkowszczyzny w świetle nazw miej.
scowych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. V, Kraków
1936 , g. 53- 61.
Varsik B., Osidlenie Kośickej kotliny, l, Bratysława 1964, 8. 110; Ul,
1977, s. 314- 330. Do ustalenia nazw Icmkowskich wykorzystano: Lipgzky
J 0l Repertorium łocorom objectorumque in XII tabulis mappae regnorum
Hungariae, Slavoniae, Croatiae et confiniorum militari um, Magni iłem
Principatw 7tansylvaniae occurentium, Budae 1808; Pietrow A., Pne~
diely ugrorusskoj neczi w 1773 g. po officialnym dannym, S.-Pelerburg
1911; Ganudel Z., Lingwistycznyj atlas ukrajinśkych howoriw schidniofi
Slowaczczyny, I, Bratysława 1981.
Gwiazdką oznaczone są. formy rekonstruowane, nie odnotowane w źródłach
- przyp. red.
y - charak.leryslyczna dla dialektów Icmkowgkich i bojkowglrich gl08ka,
Iylne wysokie 1/.
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Ukraińska albo
mianą slow. u)

slowacka: Dobow 1290 = Dubo. (ze zwyklą w<:gierską za.- obecnie rzeka Dubowycia, prawy doplyw Torysy; leży
nad nią lemk. wieś Dubowycia.
Wśród najstarszych nazw osad pólnocnolemkowskich, zebranych
przez Stiebera z materialów polskich kancelarii,7 11 nazw ma polski
charakter ("Macieiowa 1229 - obecnie Maciejowa, 8 lemk. Maciowa;
Radoczice 1961 - Radoszyce, Iemk .-bojk. Rad06Zyci; Wi. loczkie 1961
- Wisioczek; Czeklin 1969 - Cieklin, lemk. Cekłyn; Bruście 1968 Berest; Maczyna 1989 - Męcina, lemk. Macyna Wełyka, z podobną
utratą nosowości jak 6Aa!CumHuu ze staropol. b/ąkitny; Dlugi Lang 1391
- wieś zaginiona, pol. Drugi L~g, kolo Muszyny; Ondrzeyowa /991 Jędrz ejówka, lemk. Andrejiwka; Powrosniky 1991 - Powroźnik, lemk.
Poroznik, Powro znik, Poworoznyk; Staszcowa Wola 1991 - wieś zaginiona; F/ornikowa 1991 - Florynka). Jedna osada ma nazwę niemiecką
i po lską (Hon stath , Wyssokie mes to 1366 - lemk. Misto , ale zwykle Jas tyska , pol. Jaś/iska) , 8 nazw ma neutralny charakter slowiański
(Mussina 1288 - Muszyna; Bukowsko 1361 - lemk. Bukiwsko; Pobedna 1361 - "lemk." , a wlaściwie doliniań skie Pobidno , pol. Pobiedno ;
Surowicze 1361 - lemk. Surowycia, pol. Surowica; Sczawnik 1361
- Szczawnik ; B oyscza 1361 - "lemk.", a wlaściwie dolin. Zbojiska,
pol. Zboiska, co odzwierciedla późn'l polsk'l tendencję do zastępowania
przyrostka -iszcze przyrostkiem -iska , inna nazwa Wohraniwci, pol.
Węgrz·y n owskie ; M ssana 1369 - lemk. Mszana; Poruy 1391 - w zna.-

czeniu miejsca rui jeleni, wieś zaginiona 9 ). Jedna nazwa jest wschodnioslowacka (Chirwatowa Wola 1366 - może lemk. Hijrowa, ale w ta.kim razie ta nazwa z dawną nie ma żadnego etymologicznego związku),
jedna niemiecka (Byseopeswalt 1386 - lemk. Jasiunka,lO a tylko 3 na.zwy ukraińskie, z których jedna jest na wpól polska, a jedna zbieżna z
niemiecką (Piossek 1361, pomylkowo zamiast "Prossek, por. w 1424 r.
- "lemk." , a wlaśc . dolin., ukające Prusik, pol. Pru.iek; Hriezowawola
1363, od ukr . Hryć i polskiego wola 'czasowe zwolnienie od czynszów',
być może lemk. Wola Wy6Znia albo Niźnia; Cuntzendorph, Pora. 1389
- "lemk." , a wlaśc. dolin. Poraez, do Poradźa, pol. Poraź, od dawnego
imienia Porad) . Z tych trzech ukraińskich nazw dwie są doliniańskie, nie
Stieber Z., Toponoma$tyka Lemkowuczyzny, cz. I, Nazwy miej$cotJIoici,
1948, passim.
Współczesne nazwy polskie, tu i dalej, dodane przez tłumacza, aby ułatwić
orientację polskiemu czytelnikowi - przyp. red.
9 Niegdyś przynależna do dóbr muszyńskich - przyp. tłum.
10 Autor miesza tu nazwy dwóch wsi, które podaje Stieber: polskiej wsi Jasionki (d. pow. Krosno), notowanej w 1386 r. jako Byscope8walt, o....
lemkowskiej Mli Jasiunki (pol. Jasionka, d. pow. Gorlice~ - przyp. tłum . .
Lódź
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łemkowskie , a tyłko jedna faktycznie łemkowska, Hriczowawola - wieś ,
która powstała w zakątku (na wschodnim brzegu Jasiołki) pierwotnie
nałeżącym do pańs twa halickiego. Ale nawet ta jedyna stara łerokowska
nazwa była zbudowana na polskim terminie wola , zatem nie IlY.lgla po.
wstać wcz eśniej niż w 1349 r., kiedy "panem i dziedzicem Rusi" (księstwa
halickiego) został polski król Kazimierz Wielki .
Chociaż ta analiza toponomastyczna potwierdza nie autochtoniczny
charakter ludności łemkowskiej, nie wyjaśnia jeszcze, skąd się ta ludność
wzięła.

Tylko jedna ze wsponmianych nazw daje nam w tej sprawie
Chirwatowa Wola wymieniana w 1366 r. znajdowala
się na południowy zachód od Dukli, na odwiecz nie polskim terytorium, jej nazwa nie jest polska (wtedy musiałaby mieć formę *Charwatowa Wola), lecz wschodnioslowacka. Zatem na obecnej północnej
L emkowsz c zyźnie miala miejsce jakaś kolonizacja z południa, zza Beskidu.
Rolę wschodniej Slowacji w genezie Lemków możemy sprawdzić inną
me todą , oblic zając specyficzne łemkowskie leksemy podane w atlasie
językowym Stiebera.
Okazuje się , że największ ą grupę wśród nich
"
stan owią slowa pochodzenia wschodn iosłowackiego (w nawiasach podajemy nu mery map w atlasie): wfihlat 12 'okno' (3) , sypanec 'spichlerz'
(21 ), ardia (ardzia) 'rdza' (31 ), kyrpci 'kierpce' (48) , duhan 'tytoń' (70),
cZ'uha 'cz uha , sirak' (42), statok 'bydło' (88) , nesty sia 'jechać konno'
(98 ), koszar 'przenośna zagroda dla owiec' (105) , bacza 'baca' (115), judyna 'jarzębina' (176) , huby 'grzyby' (207), draha 'droga' (211), .trana
'strona, bok' (233) , ottal 'stąd ' (238), otkal 'skąd' (240) , niania 'ojciec'
(245), bajusy 'wąsy' (269), duha 'tęcza' (291), chwila 'pogoda' (306),
daszto 'coś ' (317), dwac(c)et 'dwadzieścia' (332), niaj 'niech' - razem
23 wyrazy. Dru gą liczebnie grupę stanowią wyrazy, które mają odpowiedniki w gwarach ukraińskich, ale dalszych, nie sąsiednich: odedźa 'odzież'
(39), (w)źycia 'łyżka' (68), hus 'gęś' (126) , weretelnycia 'wrzecionica
wskazówkę: chociaż

11

Stieber Z., Atlas j~zykowy dawnej Lemkowszczyzny , z. I- VIII, Lódź
1956- 1964. Dane Stiebera uzupełniamy na podstawie mapy do artykułu
Wasyla LaUy: Otrażenie wos tocznos law iańskich riejlebow niekotorych
obszcze,dawiańsJ..-ich

fonieticzeskich grupp w ukrainskich goworach Wo.
stocznoj Slowakii , Zbornik Filozofickej fakulty Univerzity Komenskeho,
roc. XIII, Philologica, Bratysława 1961, mapa (w skrócie "L"), przedruk:
Naukowi zapysky, 8- 9, Kulturnyj Sojuz Ukrajin śkych Trudiasz""ych u
Cz echo- Słować kij Socijalistycznij Respublici, Preszów 1979-1981; or... na
podstawie artykułu Janusza Riegera: Wyrazy kmkowskie i ich za.siegi,
Studia z Filologii Polskiej i Słowiań skiej, 20, Warszawa 1981 (w skrócie

"R").
12 Wyrazy remkowskie podano tu w transkrypcji polskiej , w oryginale SIi...
bera - w notacji fonetycznej - przyp. tłum .
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(maJy wąż )' (154), ..czawij 'szczaw' (203), teta 'ciotka' (247), wOTObel
' wróbel' (R, 222) - razem 7 wyrazów. Tyle samo jest wyrazów pochodzenia polskiego: !.:ierpci 'kierpce' (48) , ogin 'ogon' (118), drfiga 'droga'
(211), szkwirk ' modrzew' (138), konycz ' koniczyna' (197), griby 'grzyby'
(2 06 ), iridlo 'ź ródlo' (231) (w atlasie Stiebera nie ma ważnego starego polonizmu plantro 'ganek' , którego zasi~g na południowej Lemkowszczyźnie
- od jej zachodniego krańca po rejon nieco na wschód od Świdnika
i Stropkowa - podal Latta 13 ). 6 wyrazów może być pochodzenia
słowac ki ego łub polskiego: je/en 'jeleń' (131-134, także L), jad/owiec
'jałow i ec' (184, por. podobne " bardziej polskie słowo niż u Polaków" w
j~zyk u biaJoruskim jag/owiec), prez 'przez' (225), cz/owek 'człowiek'
(243) , gdowa ' wdowa ' (248), chcu 'chc~'. Niewiełką grupę 5 wyrazów stanowią wąs kol em kowskie regionalizmy: kudil 'kądziel' (36), myszperhacz
' nietoperz' (152), pawuczajkfj 'powieki' (272), zaran 'jutro' (302), dakus
' troch~' (319).
Zn acz ąca waga slowacyzmów wskazuj e, że miejscem, gdzie sformowały si~ dialekty łemkows kie, był Szarysz , a nie ziemie na północ od
Karpat. Zauważalne jest, że nawet wśr ód 7 nazwanych polonizmów rozpowszechnionych po obu stronach Beskidu jeden pochodzi nie z właściwej
Polski, tylko z polskich gwar na Spiszu (szkwirk).14 Słowacki element w
północnych diałe k tach Lennków jest na tyle charakterystyczny, że Ornelian Kału żn iac ki nazywa! nawet te diałe kty " narzeczem słowackim".1 5
Co do czasu pojawienia si~ Lemków na Szaryszu, możemy posłużyć
si~ chronologią fonetycznych cech słowacyz mu dwa c(c)et i (tylko na
południu) sztyrac(c)et 'cz terdzieści '. W tych zapożyczeniach jest jeszcze odzwierciedlony stan wschodniosłowackich gwar przed asybilacją
t ' (dvadcrt ' > dvacec , śtyradcet' > śtyracec), która zaszła już w połowie
XIII w. 16 Na tej podstawie można domyślać si~, że w I poło XIII W.
Lemkowie byłi już na Szaryszu.
Pierwszy historyczny ślad Rusinów na terytorium zbliżonym do
obecnej południowej Lemkowszczyzny znajdujemy w akcie węgiers kiego
króla Beli IV z 1254 r. dla Hryhorija syna Nata, któremu król dawał
13 Latta W ., Riejleksy nosowych w uJ.:rainskich goworach wostocznoj Slowakii , Zbornik Filozofickcj fakulty, XI- XII, Bratysława 1959- 1960, przedruk:
Naukowi zapysky, 8- 9, s. 58.
14 Małeclci

M., Nitsch K., Atlas

językowy

polskiego Podkarpacia, Kraków

1934, cz. I, mapa 311; Vazny V., Z mezislovanskeho jazykoveho zemepisu.

Prispevky k dokumentarni hodnote dua: M. Malecki, K. Nitsch, Atlas
j~zykowy po/ski ego Podkarpacia, Kraków 1934, Praga 1948, S. 188.
15 Zilynśkyj I. , Pytannia pro lemkiwiko-bojkiwiku mownu hranyciu,
Słowiańs ki, t. IV A, Z. l , Kraków 1938, s. 83.
16 Pauliny E., Fonologicky .,yvin sloven ćiny, Bratysława 1963, s. 197.
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pustki Lezna i Ch.e merna (obecnie Lesne i Puste Gememe) nńędzy La.borcem i TopIą, stwierdzając, że żyli tam wcześniej Mycuta i Noua/yad
(= węg. inńę Nyavalyad) i że granice tej posiadłości sięgają ad sepulturam Ruthenorum. 17 Pierwszy z tych dawnych właścicieli nńał wyraźnie
ukraińskie inńę (greckiego pochodzenia) Mykyta , z tylną i wysoką
wymową samogłoski po k, jak to do dzisiaj jest typowe dla Lemków i
Bojków . Pisarz dokumentu oddał ten dźwięk przez najbliższy łaciński
- u. Możliwe , że ten Mykyta byl pochowany we wspomnianej .mogile
Rusinów". W każdym razie jacyś Rusini byli tam już przed 1254 r.
Obecność Lemków na południu już w I pol. XIII w. wyklucza
powiązanie ich genezy z kolonizacją" wołoską", 18 która w Szaryszu pojawiła się dopiero w 1359 r. 19
Jak widać z używanej w Szaryszu w 1269 r. polskiej nazwy Beskidu
(por. wyżej), były tam jakieś polskie wpływy już w momencie pojawienia się Lemków. Spotkawszy się w Szaryszu z Polakami, Lemkowie już
tam zapożyczyli pewne polskie słowa. Szczególnie archaicznym wśród
nich jest plantro , które odzwierciedla polską wymowę (p'ątro) z okresu
między II pol. XII w. i pol. XV w. 20 i taki sam stan w języku ukraińskim,
kiedy powstało nowe synte tyczne l' (por . narzędnik nezdorowlu w latopisie ipatjew-,kim przepisanym na początku XV w. z tekstu XIII-wiecznego). 21
A skąd przybyli Rusini-Lemkowie na Szarysz? Przyjąć naj prostszą
odpowiedź iż z sąsiedniego bojkowskiego terytorium północnego Zemplinu - nie pozwala wyżej przytoczony fakt, że niektóre łemkowskie
słowa łączą Lemków nie z ich najbliższymi ukraińskimi sąsiadanń, Bojkami i Dolinianami, a z dalszymi grupami ukraińskinń. Słowo odedża
17 Varsik, op.cit., III, s. 368.
18 Np. Stieber Z" SpotJoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych,
Prace Komisji Jt!zykowej Polskiej Akademii Umiejętności, nr 21, Kraków
1938; przedruk: Stieber Z" Świat jezykowy Słowian, s. 43-44; Varsik,
op.cit., III, s. 369-384.
19 Cranjala. D., Rumunske vlivy v Karpałech, Praga 1938, s. 184.
20 Zilyński J., Samogłoski nosowe w gwarze wsi Krasna w powiecie krośnieJi.
skim, Prace Filologiczne, t. XlI, Warszawa 1927, s. 378, 391, 393; Szem.łej
J., Z badań nad gwarą remkowską. I. Samogłoski nosowe. - II. Sonanty.
- III. Połączenia p/!I'mych z jerami (z mapką), Lud Słowiański, III A,
1934, 8. 164- 166, 174; Bąk S., Polonizmy w gwarze Lemków w okolicach
Grybowa i Gorlic, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. X,
1950, c. 147; Latta W., Riejleksy nosowych ... (zob. przyp. 7), s. 5~. W
sprawie datowania rozwoju polskich nosówek zob.: Lehr~ Splawiń8ki T .,
Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, wyd. 2, Warszawa 1951,
8. 105- 106, 122-123, 134, 146, 149- 150, 155, 161-162, 170, 198, etc.
21 Sheyelov G. Y., A histoncal phonologv oj the Ukminian language, Heidelberg 1979, 8. 501.
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charakterystyczne dla północnych Lemków wiąże ich nie z sanockimi
Dolinianami i przejściową, łemkowsko-bojkowską ludnością południowej
ziemi sanockiej (gdzie mówi się odinia - pod -'Leskiem, wodiw nad Solinką, wodiź - nad Wetliną) , a z bardziej centralnymi halickimi gwarami dorzecza Dniestru, ze wschodnią częścią Zakarpacia (od fuki na wschód) , a także ze wschodnią Ukrainą (por. odeźa
u połtawianina I. Kotlarewskiego). 22 (W)źycia kontrastuje z polonizmem Iyszka w gwarach Dolinian i przejściowych gwarach łemkowsko
-bojkowskich południowej ziemi sanockiej oraz bardziej "normalną"
formą wschodniosłowiańską loszka, loźka na Zakarpaciu, od rzeki Radomki (na południe od Świdnika) aż po Borżawę w obwodzie zakarpackim. Dopiero w centralno-południowej części tego obwodu, w sąsiedztwie
rumuńskiego Marmaroszu, pojawia się bliski odpowiednik formy łem
kowskiej - ożycia, Użyća. 23 Słowo hus (z typowo łemkowskim stwardnieniem z dawnego huś) , bardziej typowe dla północnych Lemków, ale
znane i w zachodniej części południowej Lemkowszczyzny, wiąże Lemków
nie z najbliż s zymi sąsiadami - Ukraińcami, którzy mówią huska, lecz
ze wschodnią Ukrainą , gdzie ten archaizm zachowywał się jeszcze w
XIX w. (np. w zbiorze przysłów, zagadek itp. Nomysa, z wyraźnie wschodniosłobodzką końcówką czasownika: ,,Mudryj mudreć hussiu oret "'). 24
Słowo weretelnycia różni się formantem od formy weretilnyk itp. u
sąsiednich Dolinian i Bojków, a ma odpowiedniki w dorzeczu Dniestru i
na dalszym Zakarpaciu, od rzeki Udawy (wschodniego dopływu Laborca)
na wschód. 25 Lemkowski szczawij ma u Dolinian i Bojków odpowiednik
szczawyk, a dopiero bliżej Lwowa, na Podolu, ziemi odeskiej, wschodnim
Wołyniu i Poltawszczyźnie znów pojawia się szczawij .26 Lemkowskiemu
teta odpowiada doliniallskie i bojkowskie tiutka, titka, tiitka, a dopiero
we wschodniej Galicji (na Stanisławszczyźnie i Tarnopolszczyźnie), na
wschodnim Zakarpaciu (od rzeki Tereswy na wschód) i na Bukowinie
znów widzimy formę teta. 27 Słowo worobel wiąże Lemków z Dolinia22

Hrabec S. , Bieger J., Atlas gwar bojkowskich, t. III, cz. 1, Wrocław 1982,
mapa 133; Dzendzeliwśkyj J ., Linhwistycznyj at/as ukrajinśkych narodnych howoriw Zakarpatśkoji ob/asti URSR (Leksyka), cz. II, Użgorod 1960,
mapa 153; Hrinczenko B., S/owar' ukrajinśkoji mowy, t. IIl, Kijów 1909,
s.v.

23 Dzendzeliwśkyj J., op.cit. (przyp. 16), mapa 65; Ganudel Z., op.cit.
(przyp. 4), mapa 102.
24 Hrinczenko, S/owar' ... , t. I, 1907, S.V.
25 Hrabec, Bieger, op.cit. (przyp. 16), t. II, cz. 1, mapa 113.
26 Osadcza-Janata N., Ukrajinśki narodni nazwy roslyn, Nowy Jork 1973,
s. 59-60.
27 Buriaczok A" Nazwy sporidneno.łty i $ł.IJojactwa w ukrajinśkij mowi, Kijów
1961, s. 87; Dzendzeliwśkyj, op,cit. (przyp. 16), cz. I, mapa 47; dane mo-
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nami , ale nie z Bojkami (z wyjątkiem grup przejściowych, zmieszanych z
Lemkami) . U czystych Bojków panuje worobeć itp. Odpowiednik formy
łemkowskiej można znaleźć aź na Sie wierszczyźnie - horobel. 28
Podobne wnioski można wysnuć analizując jedną z typowych osobliwośc i fonetycznych - wymowę początkowego o bez protezy labialnej
(oko, a nie woko czy uoko, jak u sąsiednich Dolinian i Bojków). Podobną
nieprotetyczną wymowę znajdujemy dopiero na centralnej i wschodniej
Bojkows zcz yźnie, na dalszym Zakarpaciu (za U żem) , na Bukowinie, miejscami na Podolu i Wołyniu. 29 Ta proteza jest typowa, oprócz Nad"'lilia, także dła Lwowszczyzny, zachodniego (halickiego) i środkowego
Podoła. Po raz pierwszy jest poświadczona w Ewangeliarzu halickim z
1288 r. w słowie BOllt'''' 'ognisty' (ukr. wohnennyj - przyp. tłum.)30
(pewna liczba takich form weszła do współcz esnego języka ukraińskiego,
jak choćby wspomniane wohnennyj).
Wszys tko to św iadczy, że Lemkowie nie przesunęli się po prostu na zachód z najbliższego językowego terytorium ukraińskiego, ale
pr zy wędrowali z bardziej oddałonych stron. Z wyżej przytoczonych zestawi eń najbardziej charak terystyczne jest to, które odnosi się do łem
kowskiego (w)żyeia , bo nie wskazuje na wiele różnych miejsc, lecz tyłko
na jedno - d o łi nę Cisy między ujściami Boriawy i Tereswy.
Słowo (w)żye ia nałeży do grupy wyrazów łe mkowskich, które wiąią
Lemków ze Słowianami południowymi. Chodzi o to, że formant -ica w
tym słowie , obok gwar łemkowskich j nadcisiańskich, występuje konsekwentnie u południowych Słowian (staro- i nowobułg. A''''''''tja, stąd i
w zabytkach staroukraińskich, serb.-chorw. AcI""'''tja, ó""'''tja, JlCAytja,
słoweńskie iłiea - w obu ostatnich formach meta teza) i niekonsekwentnie u Słowian zachodnich oprócz Polaków (słowackie lyiiea, luiiea, loiiea
II laika , czesko-morawskie liice, ilice, uiica, ilica, liiica, luiica II
leika, łyika , górnołużyckie Iżiea, dolnołużyckie i yca II lezka, połabskie
lazeića). Terytorium ukr. nadcisiańskiego ożycia, uiYća graniczy z dawjego zmarłego ojca Mychajła, rodem z wsi
na Stani s}awszc zyź nie.
28

Stilśko

w pow.

żydaczowskim

Hrabec, Rieger, op.cit . (przyp. 16), t. II, cz. l, mapa 109; Hrinczenko,

Słowar' ... , t. I, S. v .
29 Stieber Z" Gwary ruskie na zachód od Oporu, Drugi zjazd sprawozdawcz~
.naukowy poświęcony środkowym i wschodnim Karpatom polskim, w Kra.-

kowie dnia 30 i 31 października 1938, Sekcja Humanistyczna, 10, Komisja
Badań Ziem Wschodnich, Warszawa 1938, przedruk: Stieber Z., Świat
językowy Słowian (zob. przyp. 1), s. 447 (mapa); Zakrewśka J., Jawyszez.
protezy w zachidnich howorach
riały

ukrajiRŚkoji

mowy,

Doslidżennia

z ukrajinśkoji mowy, t. IV, Kijów 1961, mapa 1 i 3.
30 Shevelov, A his!orical phonology... , op.cit. (przyp. 15), s. 451.
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nym północnym zasi<;giem państwa bułgarskiego do przełomu IX i X w.
(do przyjścia W<;grów) .31
Dodajmy, że słowo (w)źyeia nie jest u Lemków słowacyzmem, bo
przeczy temu wokalizm jego rdzenia. Natomiast można uważać je za
ślad bardzo starych kontaktów ze Słowianami południowymi (naj prawdopodobniej bułgarskimi). Innym słowem, które wiąże Lemków ze
Słowianami południowymi, jest północnołemkowskie ezotyrde.iat 32 (już
w aktach odrzechowskich z XVI-XVI w.),33 zastąpione na południu
słowacyzmem sztyroeet. Takie zastąpienie związku zgody (jak w ukr.
ce rkiewnosłow. " emMpe oeeRme, np. w Ewangeliarzu jurjew.kim sprzed
1119 r.) 34 związkiem przynależności za przykładem n 'RmoeeRm ch,..
rakteryzuje tylko języki południowosłowiańskie (bułg. "emtipuoecem
maced. "emuptieeem, serb.-chorw. "empoecem, słoweńskie itirideset
przez analogię do nimoeeem, neoecem, neoecem, pitdeset). Jedną
podobną formę znajdujemy w dokumencie z 1466 r. z Mołdawii , gdzie
były silne wpływy bułgarskie: "emupu oeeRm. 35 Uderza wreszcie fakt
zapożyczenia przez Lemków takiego ełementarnego słowa jak odp<>wiednik ogólnoukraińskiego doroha, albo z języka słowackiego (draha
< draha), albo z gwarowego polskiego (drfjga < dróga). Przyczyną
zapożyczenia może być to, że Rusini, którzy przyszli na południową
Lemkowszcz yznę znad Cisy, nie mieli w swoim języku słowiańskiego "dorga w ogólnym znaczeniu 'droga, szlak', podobnie jak nie mają go w
takim znaczeniu Bułgarzy i inni południowi Słowianie (u Bułgarów np.
opaza to tylko ' zejście , zjazd '). Wracając do lemkowskich zapożyczeń z
języków polskiego i słowackiego, widzimy wśród nich dendrologiczny termin szkwirk. Nazwy środowiska przyrodniczego są zapożyczane zazwyczaj przez ludność przybyłą z innego środowiska, gdzie dane rośliny czy
zwierzęta były nieznane. Modrzew (lem. szkwirk) to w zasadzie drzewo
zachodni<>- i środkowoeuropejskie, które na ziemie ukraińskie si<;ga tylko
w Karpatach (i wzdłuż nich ciągnie się aż do Alp Transylwańskich). 36
31 S/ownik starożytności slowiańskich, t. I, Wrocław, 1961, c. 192 (mapa) .
32 Stieber, Atlas j~zykowy .. . , op.cit. (przyp. 6) , t. VII, 1963, mapa 333; tegoż
autora: Das Zahlwort ,,ćotyrdeśat"... (przyp. 1).
33 Kernyćkyj L, Morfolohiczni osoblywosti mowy "Vijtiwśkyh knyh" XVIXVIII st. s. OdrechotI!J, kolysznioho sianoćkoho powitu, na Lemkiwszczyni,
Doslidźennia i materialy z ukrajinśkoji mowy, t. 5, Kijów 1962, s. 107:
".m .. poeCJlm (przez skrót forma tego liczebnika jest niepewna). Prejot<>wane a przekazujemy tu literą Jf .
34 Sreznewskyj I., Materialy dla s/owaria driewniertJ6skogo jazyka po pi.
,miennym pomiatnikam, t. III, SPb 1903, S.v. Maly jus zast"piono z

powodów technicznych liter"

II.

3S S/ownyk ,taroukrajinikoji mowy XIV-XV 8t., t. II, Kijów 1978, S.v.
36 Drude O., Atlas der Pjianzenverbreitung, Gotha 1887, mapa 47: '
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J eżeli przYJnuemy, że pra-Lemkowie żyli w dolinie Cisy, szczególnie w
okolicach ujścia Borżawy, to modrzew mógł być im nieznany, gdyż nie
są to już okolice górskie.
Do wyżej przytoczonego można dodać fakt zapożyczenia przeż
Lemków jednej nazwy ornitołogicznej od Niemców spiskich (ktorzy p~
jawili się tam jako koloniści w XII w.): armelyk 'szcz ygieł', armilok
' szczygie ł , zięba',37 z niem. Ammerling, pt ak z rodzaju trznadli (Emberizae), który żywi się rodzajem pszenicy zwanym kiedyś , po niemiecku
Ammer ( Tricitum dicoccum , pszenica płaskurka). Taka pszenica jest
rozpowszechniona na Ukrainie tylko w Karpatach . I istnieje tylko jeden
gatunek trznadla, Emberiza cia (trznadel głuszek - przyp. tłum.), który
żyje na Uk rai nie tylko w Karpatach. 38 Możliwe, że pierwotnie Lemkowie
zapożyczy li naz wę właśnie tego ptaka, a potem pomieszali ją z nazwami
podobnych pt aków. Wspomnianego trznadla głuszka " pra-Lemkowie"
nie mogli znać w dolinie nad Cisą .
.. l\i\ pytanie o przyczyny migracji Rusinów z doliny Cisy na
ob"fiAA południową L emkowszczy znę, mającej miejsce nie później niż
na pocz'ltku XIII w. , można odpowiedzieć tylko domysłami, np. o
ściągn i ęciu osadników na nowe miejsca przez jakiegoś przedsiębiorczego
węgie rskiego pana. Dopiero blisko wiek później Lemkowie z Szarysza i
wschodnich kresów Spisza przeszli na polską stronę Beskidu, najprawdopodobniej za króla Kazimierza Wielkiego (1333-1340), który sprzyjal
we wn ęt r znej kolonizacji i mial ścisłe związki z Węgrami. Przed XIV w.
żadnych łemkowskich śladów na właściwej północnej Lemkowszczyźnie
nie ma.

z

ukraińskiego

przetlumaczyla Mrugarzata

Słoń

37 Krawczuk R. W., I. karpatskoj lek.iki, 1-3, Karpatskaja dialektologija i
ono mas tika, Moskwa 1972, s. 121- 123.
38 Ukrajin'ka radianśka encyklopedija, t. 11, Kijów 1963 (hasło palba); I. 2,
1960 (hasło wiwsianka).
Trzeba dodać, że nie każde zapożyczenie terminu ze świata przyrody

jest dowodem nieznajomości danego przedmiotu . Rolę odgrywa Ialt,e poczucie większego prestiż u pewnych form językowych (np. zasl"pienie słów
hryby, oI_ń, jaliw_ć polonizmami albo słowacyzmami, czy wymyślonym
połono-słowacyzmem, jak jad1owec). Słowo huby w znaczeniu 'grzyby
w ogóle' mogło przyjąć się albo pod wpływem słowackim (przy czym li
Słowaków słowo huby w takim znaczeniu jesl cech" poludniowoslowiań
skll), albo jeszcze u "pra-Lemków" nad Cis" pod wpływem bulgalSlcim
(przyp. red. ukr.).

Paweł Wroński

SZKOLNICTWO
NA LEMKOWSZCZYŹNIE
1866-1947
Jest to praca dyplomowa autora, obroniona na Wydziale Pedagogiki UW, a
opublikowana w "Rozprawach z dziejów oświaty" (t. XXXIII, 1990) .
Przedr ukowujemy ją z pewnymi skrótami.
następnie

Beskid Niski zamieszkiwali Lemkowie, najbardziej na zachód wygrupa górali ruskich w Karpatach. l Ich sąsiedzi z północy
to ludność rdzennie polska. W ciągu wieków przenikały się wzajemnie pewne elementy kultury obydwu grup. Inaczej jednak przebiegały ich losy od momentu kolonizacji aż po czasy nam współczesne.
Inny j<;zyk , inna wiara, inne rodzaje zajęć determinowanych tradycją i ś rodowis kiem geograficznym to różnice , które wpłynęły na
ukształtowanie się wyraźnego pogranicza kulturowego polsko-ruskiego.
Polsko-ukraińskie przetargi o pozyskanie Lemków dla sprawy narodowej ,
państwa polskiego lub Samostijnej Ukrainy, trwając od końca XIX w.,
pogłębiły odrębność Lemków, a nawet skonsolidowały ich wewnętrznie.
sunięta

Lemkowie to grupa ~órali ruskich , zamieszkująca przed II wojną światową
górs ką czt:ść powiatów gorlickiego, jasielskiego i krośnieńsk.ie~o, część powiatów nowosądeckiego i sanockiego. Historyczny zasięg tej grupy wyznaczył Roman Reinfu88 w latach trzydzie8tych. Na ten okre8 datuje się
szczególne zainteresowanie władz Lemkowszczyzną, " związku I prowadzoną tam akcj" polonizacyjn". Oficjalna "Lemkow8zczyzna" obejmowała

również Rusinów Szlachtowskich z powiatu nowotarskiego, Zamieszańcó"

z Pogórza Strzyżow8kiego (notabene, nie byli to górale) i zachodni" Bo}
kow8zczyznę (powiat sanocki i leslri) . DoŚĆ wyrun" granie~ etnografie.n"
przesuwano na wschód aż po dolinę Sanu. W tekście będę używał terminów
"Lemkowie" i "Lemkow8zczyzna" w tym oficjalnym znaczeniu.
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Obraz stosunków polsko-łemkowskich 2 zogniskowany w szkolnictwie i
oświacie pozaszkolnej w latach 1866-1947 jest tematem niniejszego artykułu. Gros znalezionych przeze mnie w archiwach Krakowa, Przemyśla
i Gorlic materiałów dotyczy dawnych powiatów gorlickiego i jasielskiego.

I. POD EGIDĄ RADY SZKOLNEJ KRAJOWEJ
Przełomem w rozwoju szkolnictwa galicyjskiego było uzyskanie autOll()·
mii, utworzenie w 1866 r. Sejmu Krajowego i powołanie w 1867 r. Rady
Szkolnej Krajowej (dalej RSK). Unarodowiono wówczas szkołę, opracowano podręczniki, likwidowano analfabetyzm, a nawet starano się egzekwować przymus szkolny.
Gorlickie było od 1877 r. okręgiem szkolnym. W 1890 r. było tu
31 szkół ludowych jednoklasowych, 4 - dwuklasowe, 2 - pięcioklasowe
i 1- sześcioklasowa. 3 Uczęszczało do nich 5515 uczniów, ale obowiązku
szkolnego nie wypełniało 4402 dzieci. 4 W 1910 r. w okręgu istniały
103 szkoły. 5 Licz bę analfabetów szacowano wówczas na 28 195 osób, przy
82202 mieszkańcach powiatu. 6 Szkolnictwo zawodowe ma w Gorlickiem
tr.adycje związane z przemysłem naftowym i akcją zainicjowaną przez
Sejm Krajowy w celu podniesienia poziomu rodzimych rzemiosł i przemysłu . W Krygu w 1855 r. powstała szkoła wiertaczy i kierowników
kopalni. 7 U schyłku stulecia, w 1899 r., w Bobowej otwarto szkołę koronkarską . 8 Lernkowie, przywiązani do swoich tradycyjnych zajęć, nie
korzystali z tego typu szkól. Powstawały one zresztą jedynie w polskiej
części powiatu.

Zgodnie ze współczesnymi tendencjami Lemków będę określał jako "grupę
etnograficzną", tj . zajmują.cą. pewne terytorium, której przedstawiciele p()o
siadają silne poczucie odrębności w stosunku do sąsiadów i różnią się od
nich wytwo'rami kultury materialnej; Polaków, Ukraińców, Rusinów jako
"grupę etniczną" I wyróżnioną na zasadzie narodowej lub językowej. Dla
uproszczenia będę mówił o stosunkach polsko-Iemkowskich, pamiętając
jednak, że strony tej interakcji nie są. równorzędne.

S. Motyka, Szkolnictwo i oświata od końca XIX stulecia, [w:] Nad rzeką
Ropą, praca zbiorowa pod red. J. Baruta, S. Motyki i T. Ślawskiego,
Kraków 1962,8. 241.
Ibidem.
Ibidem.
6 J. Petrus, Rzeszowszczyzna w latach wielkiej wojny 1914--1918, Rzeszowski rocznik muzealny", Rzeszów 1982,
7 S. Motyka, op. cit., 8. 242.

8 Ibidem.

8.

132, 161.
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W 1906 r. powołano do życia gimnazjum w Gorlicach. 1I W roku 8Zkolnym 1913/1914 zapisano w nim 40 uczniów: 34 Polaków i 6 Rusinów. 10
Dwa lata później w szkole pobierało naukę 224 Połaków , 16 Rusinów i
l Niemiec; 206 uczniów było wyznania rzymskokatolickiego, 16 grekom.
tolickiego, 19 mojżeszowego. u
Z zachowanych dokumentów dotyczących 58 szkół powszechnycb w
powiecie wynika, że w latach 1870-1918 we wsiach lemkowskich powstało 15 szkół, a w miejscowościach połskich 38. 12 Brak dróg utrudniał kontrolę poziomu szkół i realizację przymusu szkołnego. O .środki
uzmysławiające", czyli pomoce naukowe, miał starać się nauczyciel. Seweryn Udziela w swojej książce Ziemia Lemkowska przed półwieczem
(Lwów 1934) przedstawił obraz łemkowskiej szkoły w Nowicy. Autor był
w końcu XIX w. inspektorem okręgowym. Jak podaje w swojej rełacji,
przejechał całą wieś z dołu do góry i z powrotem. Gdy spytał o szkolę
wskazano mu chyżę (chałupę) taką samą jak inne, krytą strzechą, tyle że
z kominem. Ściany były czarne, ławki brudne. Jedyny kałamarz wisiał na
sznurku u powały. Dzieci poowijane w płachty czekały na nauczyciela.
Wystroju wnętrza dopełniała piła do drewna w kącie i piec chlebowy.
W metryce szkolnej położonego nieco bardziej na pólnoc od Nowicy
Małastowa z nalazłem notatkę skreśloną ręką Seweryna Udzieli: Budynek
szkolny dre wniany, obity deskami, sklada się z jednej sali szkolnej o czterech oknach, z dwóch izb mieszkalnych, kuchni i sieni. Widziałem. Seweryn Udziela . Ma/astów, 11 listopada 1891 roku.1 3 W innej ruskiej wsi,
w Rozdzielu, założono szkołę w 1906 r., ale jeszcze w 1912 r. pani Felicja
Jaworska, tamtejsza nauczycielka, miała wielkie k1opoty z frekwencją.
Zapisy w kronice sz kolnej z tego okresu świadczą, że rodzice starali się
o uznanie ich dzieci za półgłówków lub wariatów, aby tylko zwolnić je
ze sz koły. H Status nauczyciela nie był wysoki. W niewielkiej Męcinie
Małej , wsi polskiej, położonej na skraju gór, w bezpośrednim sąsiedztwie
łemkowskiej Męciny Wielkiej, w kronice szkolnej za rok 1907/1908 zanotowano: jedna stancja wynajęta (. . .) s/uży/a za aalę szkolną, druga
atancyjka o wiele mniejaza za mieszkanie nauczycielki. Ludnoić miejacowa patrzy/a na nią jak na jakieś nadnatumlne zjawisko, nie umiejąc
L. Krół, Monografia LO w Gorlicach, maszynopis pracy magisterskiej,
Muzeum Historii LO, Gorlice 1986, s. 3.
10 Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Marcina Kromem to
Gorlicach 1913/191-4, nakładem Komitetu Rodzicielskiego, Gorlice 1914.
11 Sprawozdanie Dyrekcji ... , 1915/1916.
12 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu (WAPP). Szkoły podstawowe w powiecie gorlickim (dalej nazwa miejscowości).
13 WAPP. Malastów.
14 WAPP. Rozdziele.
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ocenić, do jakiej kategorii ludzi ją przydzielić, lecz przyjęto wreszcie zdanie, że jest "kumornicą" i jako kumornicę, a nie nauczycielkę, zaczęto
ją troktować.

15

W parze z rozwojem sieci szkolnej szło zawiązywanie towarzystw
kulturalno-oświatowych. Wśród polskich organizacji prym wiodło Towa.rzystwo Szkoły Ludowej (TSL) , zaopatrując szkoły w pomoce naukowe,
utrzymując biblioteki, popierając inicjatywy oświatowe i propagując
formy świetlicowe. W tym okresie TS!. nie odnosiło na Lemkowszczyźnie
sukcesów. Rywalizowały tu ze sobą rusofilskie Towarzystwo im. Michała
Kaczkowskiego 16 i agendy ukraińskiej" Proświty" .17
Proces rozwoju szkolnictwa zahamowała I wojna światowa, a istniejący już majątek szkolny uległ w znacznym stopniu dewastacji.
Świadczą o tym zapiski w kronikach szkolnych. W Małastowie nanczyM~cina

15

WAPP.

16

Mychajło Kaczkowśkyj (1802- 1872), radca sądu krajowego w Samboczłowiek dość maj<:tny, zaprzyjaźniony z działaczami moskalofilskimi,
w s pierał finansowo " Zorję Hałyćką" pierwszą w CK monarchii gazetę
ruską, wydawaną we Lwowie. Przy jego pomocy powstało "Słowo", wydawane we Lwowie (1861-1887), organ moskalofilski. Majątek przeznaczył

Mala.

r;;' e,

Kaczkowski na wydawanie czasopism ruskollarodowych i na nagrody dla
autorów prac w j~zyku ruskim. Za życia opanowany ideą jedności Rusi,
wspierał również organy prasowe orientacji ukraińskiej. W testamencie
zaznaczył jednak, że nagradzane mogą być tylko prace w duchu języka
propagowanego przez pisma wszechruskie (moskalofilskie). Już za życia
zyskał sobie Kaczkowski miano. mecenasa piśmiennictwa ruskiego. W dwa
lata po jego śmierci ks. Iwan Naumowycz, ówczesny lider stronnictwa moskalofilskiego, założył w Kołomyi Towarzystwo im. Kaczkowskiego - towarzystwo oświatowe upowszechniające idee moskalofilskie wśród ruskich
chłopów (J. Moklak, Mychajlo Kaczkowśkyj i czytelnie jego imienia na
Lemkowszczyźnie, [w:] Magury'87, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich (SKPB), Warszawa 1987).
Rusofile założyli przed I wojną światową ilustrowane czasopismo
"Lemko". Początkowo redagowali je W Nowym Sączu Jan Rusenko iDymitr Wisłocki (autor kalendarzy i zbiorów pieśni dla Lemków). Po wojnie
redakcję przeniesiono do Krynicy i pismem zajął się Metody Trochanowski,
nauczyciel związany od 1925 r. z Lemko-Sojuzem. W późniejszym okresie "Lemka" wydawano w Gorlicach, drukując go nowym, "łemkowskim"
alfabetem (A. Kwilecki, Fragmenty najnowszej historii Lemków, [w:] Materiały szkoleniowe, SKPB, Warszawa 1984.
17 "Proświta" powstała we Lwowie w roku 1868 z inspiracji działaczy narodowoukraińskich. Byla towarzystwem społecznym, które chciało "szerzyć
oświat<; wśród ludu". Powstanie "Proświty" to jeden z powodów, dla
których starorusini założyli Towarzystwo im. Kaczkowskiego. Organ
"Proświty" , wydawany we Lwowie "Nasz Lemko", zwalczał moskalofilskiego "Lemka" (A. Kwilecki, op. cit., s. 50-51).

Szkolnictwo na Lemkow ..czyźnie 1866-1g47

ciel

101

skr eślił cyrylicą notatkę:

W 1 915 roku ..kola i budynki go.podarcze
podcza. inwazji ro.yj.kiej .18 W Męc inie Małej w kronice 8zkoł
nej zapisano: Rosjanie zalali kraj ( ... ) Nie ,""zedl ich oka także material
budowlany [na budowę szkoły - P. W.j, którego do 10000 cegiel rozebrali
na budowę rowów strzeleckich. 19
.plonęły

II. ORGANIZACJA I STAN SZKOLNICTWA NA LEMKOWSZCZYŹN I E PO ODZYSKANIU N IEPODLEGLOŚCI
wojennych wszystkie podległe RSK placówki
Stan szkół ulegał powolnej poprawie. W Rozdzielu szkoła do 1923 r. mieściła się na plebanii. Później przeniesiono ją
do ... mleczarni. Budowa odpowiedniego budynku ciągnęła się do 1930 r.,
kiedy to paroch uroczyście go poświęcił. 2o W roku szkolnym 1934/35
powódź zniszczyła zabudowania szkolne w B1echnarce. Szybko wzniesiono szopę na drewno i ustępy, naprawiono ogrodzenie i oczyszczono z
mułu boisko. Z powodu rzęsistych opadów ... nie naprawiono dachu! W
szkole była jedna izba z piecem, który ź le grzał. Dwumetrowej głębokości
st udnia miała drewnianą cembrowinę, a wodę czerpało się ręcznie. 21
W Kwiatoniu było lepiej: piece z cegły, przyzwoita studnia, a w rogu
- jak podaje w swoim powizytacyjnym sprawozdaniu inspektor - w
izbie stała miska i dz banek na wodę. Pomieszczenie miało aź 35 m
kw. 22 W Klimkówce w 1937 r. wizytator stw ierdził: Budynek szkol"'1r
dobrze utrzymany. W klasie czysto. Na oknach są doniczki z kwiatami.
Lawki nieodpowiednie, wieloosobowe. 23 W szkołach przewaźały ciasne
izby, ciemne korytarze, liczne klasy. Nauczyciel z B1echarki skariył się
w 1937 r.: Dzieci najchętniej czytają książki z wierszykami i bajeczkami.
W bibliotece odczuwa się brak książek o treści przyrodniczej. Biblioteka
uczniowska liczyła wówczas 87 pozycji, dla nauczyciela książek nie było.
Wyposażen ie szkoły stanowiły ponadto: l mapa Polski, l mapa dawnej
Polski i globus. 24
Utworzony na mocy rozporządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) w 1933 r. obwód szkolny
gorlicki (objął powiaty gorlicki i jasielski) posiadał 212 szkół powszechPo

zakończeniu działań

wz nowiły działalność.
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nych. 25 W 18 łemkowskich wsiach powiatu jasielskiego istnialo wówczas
12 szkól. W gorlickim na 116 nńejscowości 55 zamieszkiwali Rusini.
Udało nń się zebrać dane o 37 szkołach. Tylko szkoła w Losiu była trzyklasowa, 13 było dwuklasowych, a pozostałe jednoklasowe. 26 W łemkow
skiej części powiatów szkoły były naj niżej zorganizowane, a zważywszy
dość ostry klimat Beskidu Niskiego, ich sieć była niewystarczająca.

III.

JĘZYK WYKŁADOWY

W CK monarchii równouprawnione były wszystkie języki narodowe.
Szkoły pod egidą RSK na terenach ruskich posługiwaly się więc językiem
ukraińskim , o czym świadczą zachowane dokumenty, prowadzone do
1922 r. w tym właśnie języku. Granice utworzonych kuratoriów p<>krywały si" z granicami województw i dzieliły Lemkowszczyznę na dwa
rejony. Rocznik statystyczny RP z 1927 r. podawał, że w roku szkolnym 1925/26 istniało w Krakowskiem 79 szkół z językiem ukraińskim,
następnie ich licz ba wzrosła do 81. Poza Lemkowszczyzną Ukraińców w
województwie nie było. Dane statystyczne w odniesieniu do mniejszości
krytykowano wielokrotnie jako mało wiarygodne. Wiele szkół podawanych jako "z j<;zykiem ukraińskim" nńało w rzeczywistości wykład
dwujęzyczny. 27 W wytycznych MWRiOP z lutego 1924 czytamy: Rdzeniem Po!.ki jest narodowość polska. Naleźy wykorzystać posiadanie
własnej państwowowści, aby etnograficzne terytorium pol3kie uczynić bardziej zwarl.ym i nadać mu granice dogodne i obronne - na wschodzie np.
linię Curzona. W tej części państwa język pol3ki winien być wyłączny to
szkolnictwie, sądownictwie, przy naboźeństwach poza liturgią.28 Warto
dodać, że nńnister Głąbiński wydal w 1923 r. okólnik do inspektorów, a ci
do nauczycieli, aby wszystkie napisy i szyldy na szkołach były wyłącznie
w języku polskim.
W swoich dążeniach do wzmocnienia elementu polskiego na kresach
wschodnich Ministerstwo Spraw Wojskowych stosowało taktykę wyolbrzynńania separatystycznych dążeń małych grup kulturowych wobec
Ukraińcow. Lemkowie byli wdzięcznym obiektem takich poczynań ze
względu na wyraźne różnice wobec innych Rusinów. Początkowo też
przeciwstawiali się w większości nacjonalistycznym dążeniom Ukraińców.
W latach trzydziestych uznano więc, że chociaż spolonizować się ich
25
26

27
28

Archiwum Państwowe w Krakowie (APK). Zespól Kuratorium Okręgu
Szkolnego Krakowskiego. KOSK 49 "Akcja na Lemkowszczyźnie".
APK. KOSK 49.
S. Mauersberg, Szkolnictwo powszechne dla mniej..ości narodowych to Po/sce w latach 1918-1999, Wrocław 1968, s. 8L
Ibidem.
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nie da, to traktując Lemków jako zupelnie odrębną grupę w stosunku
do Polaków, Ukraińców i Rosjan zwiąże się ich z polskim organizmem
państwowym. Całą akcją kierował Wojewódzki Komitet Lemkowski (od
roku 1936 Podkomitet do Spraw Lemkowskich), którego organem wykonawczym było Biuro Polityki Narodowościowej . Powołano też do życia
Komisję Naukową Badania Ziem Wschodnich, w której funkcjonował
zespół badawczy ds. Lemkowszczyzny, kierowany przez profesora Jerzego
Smoleńskiego. 30 października 1933 r. powstało Towarzystwo Rozwoju
Ziem Wschodnich (dalej TRZW), organizacja społeczna, która za cel
stawiała sobie rozwój stanu kulturalnego i gospodarczego ziem wschodnich w ramach państwa polskiego. Efektem całej akcji było usuwa.nie nauczycieli ukraińskich, co oczywiście powodowało protesty lokalnych spolec zności. Ilustrując to zjawisko przytoczę za Janem Andrzejem Stepkiem fragment skargi mieszkańców Karlikowa, skierowany do
Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego (KOSL) w 1934 r.: Dowiedzieliśmy si~ poprzez na .. ych przed.tawicieli, że do na.zej ..koły przydzielono nauczyciela obrządku rzymskokatolickiego. W gromadzie na&zej
nie ma ani jednego dziecka obrządku rzym.kokatolickiego i dlatego nie
możemy zrozumieć, z jakiej przyczyny przydzielają do na ..ej gminy nauczyciela rzymskokatolickiego. Gromada na..a była i jest zawsze spokojną
i lojalną wobec państwa. Zajęci gospodarką nie zajmujemy się wcale polityką. Takimi chcieliby'my zostać i nadal, ale mamy żywe przykłady z
innych wsi (Jawornik, Ba/ucianka i inne w tutejszym powiecie), dawniej również spokojnych, gdzie obecnie uczą nauczyciele lub naucz~cie/ki
obrządku rzymskokatolickiego, że spokój ten został zakłócony wialnie z
tego powodu. Nauczyciel taki wprowadza do wsi politykę, dzieli wieś
na Wka narodowości: Ukmińców, Rusinów, Lemków; z tego powodu powstają później nienawiści (. . .) Mając nauczyciela obrządku rzymskokatolickiego nie będziemy mieć nigdy pewno'ci, że dzieci na..e będą wychowane w du chu naszych ojców - to jest zgodnie z obrządkiem greckokatolickim i naszą kulturą narodową (. . .) Nie możemy zrozumieć, jak nauczyciel innego obrządku może spełniać swoje zauczytne zadanie i obowiązek
w szkole, gdzie dzieci nie mogą go zrozumieć, a tym samym polubić jak
nauczyciela swojego obrządku. 29
Na użytek szkół dla Lemków zlatynizowano ałfabet, realizując w
pewnej mierze radykalne postulaty działacza TRZW W. Wielhorskiego.
W swoim memoriale z 26 listopada 1933 r. proponował on wprowadzenie
na tych terenach alfabetu łacińskiego zamiast cyrylicy. W tym samym
29 J. A. Stepek, Akcja polska na Lemkowszczyinie, "Libertaa", Warslawa
1986, 8. 33- 34.
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roku Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie wydało
L emkiw'kyj bukwar , a w 1934 czytankę: Per.za lemkiwśka czytanka. 3O
Stosowanie w klasach I-III podręczników redagowanych spreparowaną gwarą lemkowską spowodowało liczne protesty. "Dilo" - organ
Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego (UNDO) - za.mieszczalo na ten temat alarmujące artykuły. Do gWRiOP napływały
skargi i petycje rodziców i nauczycieli. Posłużę się znowu cytatem
z archiwum J . A. Stcpka: ,,Lemkiwśkyj bukwar" Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych we Lwowie nie jest pisany literackim
j~zy kiem ukraińskim , lecz nieokreśloną gwarą lemkowską, względnie jakąś
dla nikogo niezTozu.mialą i przez nikogo nie używaną mieszaniną. słów
zbliżonych do gwary łemkowskiej. J~zyk polski też obfituje w wiele gwar,
lecz żadnej z nich nie użyto dla podręczników szkolnych. Używanie tzw.
,.Lemk-iwśkoho bukwam " doprowadzi wreszcie dziatwę do analfabetyzmu i
I.:ulturalnego zacofania, gdyż nie da jej możliwości kształcić się, a potem
czerpać z literackiego dorobku narodu ukraińskiego. 31 Petycję tę podpisało kilka tysięc y osób z powiatów: nowotarskiego, nowosądeckiego,
gorlickiego, jasielskiego, sanockiego ileskiego.
Przy pelnym zrozumieniu polskiej racji stanu trudno pozytywnie oceniać próbę stworzenia oficjalnego języka łe mkowsk iego . Lemkowie nie
byli grupą jed nolitą , a wyraźne nieraz różnice w elementach kultury materialnej i w dialekcie występowały nawet w sąsie dnic h wsiach. Często nie
utrzymywano kontaktów z wsią zza gÓJ.'y,32 a mieszane małżeństwa ucho30 Podręczniki te re dagował z przeznaczeniem dla sz kół Lemkowszczyzny

M. Trochanowski, posługując się dialektem spod Krynicy i zlatynizowanym alfabe tem . Trochanowski na kilka lat przed wojną. otrzymał prawo
nauczania po remkowsku w Seminarium Nauczycielskim w Nowym Sączu,
gdzie mieli si~ za pisywać Lemkowic. Przed wprowadzeniem oficjalnego
" łemko ws kiego " języka rozpatrywano możliwość wprowadzenia polskiego
albo przynajmniej lacińskiego alfabetu . Wplyn~ly na to opinie podobne
do wygłoszonej na konferencji w Żmigrodzie w 1933 r. przez nauczyciela
z Grabiu: Czytaliby [Lemkowie] ch~tnie pisma polsk~e, bo czytać po polsku
lepiej umieją niż po ukraińsku (APK. KOSK 49) .
Pie rwszą w historii prób~ stworzenia ,języka łemkowskiego" podjęto
w końc u XIX w. na południe od Karpat . Wykorzystano elementy miejscowego dialektu , zaczerpnięty z liturgii język starocerkiewnosłowiański i
j~zyk rosyjski . Na Slowacji uczono takiego .lemkowskiego" do 1950 r.(!),
potem zastąpiono go ukraińskim (R. Reinfuss, Lemkowie w przeszlości i
obecnie, [w:J Lemkowie. Kultura - sztuka - język. Materiały z sympozjum
zorganizowanego przez KTG ZG PTTK, Warszawa-Kraków 1987).
31 J. A. Stepek, op. cit., s. 30.
32 O rozmiarach wrogości, jakie te stosunki mogły przybierać, świadczy
następująca historia potwierdzana przez autochtonów i powojennych 0sadników polskich (z badań wlasnych). Przy starej drodze (występuje na
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za mezalians: Więk..y honor wziąć Z4witkę (dziewczynę z dzieckiem) z Bartnego niż w innej w.i z .olty.twa. 33
Dzieci spod Baligrodu podczas lekcji z bukwarem, zredagowanym w
gwarze spod Krynicy (odleglej o blisko 100 km), wybuchały śmiechem
przy niektórych slowach, z czym innym je kojarząc, bądź nie rozumiały
fragmentów tekstu wcale. Nauczyciel z Zahoczewia pisał do Inspektoratu
Szkolnego w Sanoku: Realizując bukwar remkow.ki natrafia .ię w tutej.zej szkole na duże trudno'ci w klasie pierw ..ej w związku z użyciem
"U". Uczniowie albo p;'zą niew/a'ciwie "U" (Y) lub "l", wymawiają
za' w!pomniany dźwięk jak ,,u". Opanowanie wymowy remkow.kiej idzie
bardzo opornie i nie daje należytych wyników, ponieważ ludność miejscowa używa gwary bojkowskiej. W klasie II i III ćwiczenia słownikowe
zajmują dużo

czasu , musi

się

bowiem

tłumaczyć

znaczenie wielu wymzów

'Pfcyficznie remkowskich. Stosunek miej.cowej ludno'ci do nauki języka
/emkowsk'iego wyraża się w u.silnych pro' bach, by m czej uczyć wszy.tkich
przedmiotów po polsku, a zaniechać zupelnie języka /emkowskiego jako
obcego i niepotrze bnego w życiu. 34

Prz esuwanie oficjalnej Lemkowszczyzny na wschód bylo wręcz
dla prostego Lemka, który o swoich pobratymcach Bojkach
wyrażal siG pogardliwie " Luchy", czyli ... świnieps Wędrowni kupcy z
Rychwaldu kwitowali rządową akcję następująco: Dalej na wschód mieszkają inni ludzie, których dawniej nazywano Bojkami, ale dziś to wszystko L emki. 36
Pośród nauczycieli Polaków wyrażano też opinie pozytywne: Więk
szość ludności ustosunkowana lojalnie względem Polaków i szkoły uważa
elementarz /emkowski jak i duże na.tępne czytanki za dobre, gdyż faktycznie nie odbiegają one bardzo od ich mowy potocznej . Znajdują się w
nich wprawdzie niektóre wyrazy, których ludność tutejsza nie używa, lecz
i w dawnych czytankach ruskich , zwanych ukmiń.kimi, znachodziło się

obraźl iwe

austriackich mapach z końca XIX w.) z Nowicy do Gorlic przez Mai Rychwałd, przy kamiennym krzyżu Rychwaldziaoie
zabili Krajniaka z Przyslupu . Ustne przekazy dają świadectwo częstym

gurę Małastowską

napaściom Rychwałdzian na Lemków zza góry; ci zaś wybierali się w drogę
uzbrojeni. Po morderstwie - twierdz, informatorzy - mieszkańcy No-

wicy i Przyslupu zaczęli jeździć do Gorlic drogll d!uższll, ale bezpieczniejszą, przez Bielankę. W rzeczywistości o przebiegu dróg zadecydowaly
podziały administracyjne.
33 R. Reinfuss, Lemkowie jako grupo etnograficzna, [w:] Prace i malerialy
etnograficzne, t. VII, Lublin 1948/49, s. 169.
34 J. A. Siepek, op. cit., s. 32.
3S R. Reinfuas, op. cit., s. 181.
36 Ibidem.
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wiele wyrazów, a nawet zwrotów, nie calkiem zrozumiałych dla tutejuej
dziatwy. 37
Apogeum rzqdowych działań na rzecz języka łemkowskiego przypada
na lata trzydzieste. Wcześniej szkoły na Lemkowszczyźnie (w części podleglej KOSK) stosowały program MWRiOP, ustalony dla szkół powszechnych z językiem polskim, z pewnymi odchyleniami. 38 Był w nich język
ruski, prowadzony wedlug wytycznych programowych dla języka polskiego z przystosowaniem do czytanek wydawanych we Lwowie, polski
zaś wprowadzano stopniowo. W oddziale I po polsku nauczyciel prowadzil pogadanki. J eśli byl Polakiem, to już w drugim półroczu uczył
czytania i pisania po polsku. W innym przypadku przystępowano do
tego dopiero w II oddziale. Docelowe było takie opanowanie języka polskiego, aby w III oddziale poziom nie odbiegał" w sposób istotny" od
poziomu szkól polskich . W języku ruskim prowadzono naukę wszystkich przedmiotów w oddziale I, języka ruskiego i religii we wszystkich
oddzialach. Historii, geografii i przyrody uczono po polsku. Pozostałe
przedmioty prowadzone byly w obu językach z przewagą polskiego. Nauczyciele pobey poslugiwali się nim podczas lekcji rysunków, robót i
gimnastyki. Na lekcjach śpiewu używano obu języków. Taki byl zwyczaj w Gorlickicm i JasieIskiem - rozporządzeń w tej sprawie nie było.
W KOSL natomiast i na innych obszarach bylej Galicji Wschodniej funkcjonowała od 31 lipca 1924 r. koncepcja tzw. szkoly utrakwistycznej.
Wspomniane formy w KOSK wypracowane zostaly przez wladze szkolne
I instancji i nie miały nic wspólnego z utrakwizmem.
"Ruski" czy "ukraiński" ? Ten nomenklaturowy spór rozwiązało ostatecznie Towarzystwo Historyczne we Lwowie, opowiadając się za terminologią: "Ruś",

" ruski" jako bezwzględnie obowiązującą dla Polaków w
znaczeniu narodowym i etnograficznym. W sprawach urzędowych zale-

cano unikanie terminu,., ukraiński". Pojawiało się

CZasCIll sformułowanie:
" rusiński" (np. po 1925 r., a więc po konkordacie z Watykanem, "Kościól
greckorusiński", którą to nazwę w 1939 r. MSW postulowalo zmienić na
"greckokatolicki"). Zdecydowana akcja ukraińskiego klubu poselskiego
spowodowała wycofanie się z terminologii typu "ruski" na rzecz formy
" ukraiński" .
Postawa Lemków wobec tego zagadnienia ewoluowała. Ze spisu w
1931 r. wynika, że w Krakowskiem 97% Lemków za język ojczysty podało

"ruski", a 3% "ukraiński". 39 Na terenie województwa lwowskiego zdecy37 J. A. Stepek, op. cit., B. 31, 32.
38 APK. KOSK 49. Pismo przewodniczącego Rady Szkolnej Powiatowej w
Jaśle do KOSK z dnia 10 marca 1933 r.
39 A. Kwilecki, Fragmenty najnow3Zej historii Lemków, [w:] Materiały .zkoleniowe, SKPB, Warszawa 1984, 8. 52.
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dowaną przewagę uzyskało określenie" ukraiński", które na calym obsz ....
rze zdobywalo sobie w następnych latach coraz więcej zwolenników. 40
Koncepcje te powodowaly w terenie zamęt i częste zmiany naglówków dokumentów. Analizując spisy uczniów, metryki szkolne, katalogi
klasowe i kroniki zachowane w przemyskim archiwum uchwycilem pewną
prawidlowość . Wspomnialem, że w dokumentach szkolnych do 1922 r.
dominował język ukraiński. To efekt żywych jeszcze obyczajów odziedziczonych po monarchii austro-węgierskiej. Lata dwudzieste w KOSK to
okres dwujęzyczny. W latach trzydziestych pojawia się określenie "szkoła
z ruskim językiem nauczan ia" . Po 1934 r. zastępuje je sformułowanie
" z lemkowskim językiem nauczania". W roku szkolnym 1935/36 podkreśla się wspólwystępowanie języków polskiego i lemkowskiego. W roku
szkolnym 1937/38 pojawia się forma "z polskim i ruskim językiem na.uc zania". W obu przypadkach język polski umieszczano na pierwszym
miejscu. Od 1922 do 1939 r. cała dokumentacja, włącznie ze spisami
uczniów , prowadzona była po polsku, nierzadko imiona i nazwiska pisano ałfabet em lacińskim . Schematyzmy unickiej diecezji przemyskiej
podają kon sekwentnie formę: "z ukraińskim językiem nauczania" (dla
dekanatów województwa krakowskiego) i wyszczególniają szkoły utra.kwistyczne (w województwie lwowskim). Schematyzm Administracji
Apostolskiej Lemkowszczyzny41 z 1936 r. podawał informację o języku
40

Ibidem .

41 Po prz eśladowaniach , jakie podczas I wojny dotknęły Lemków o sym-

patiach rusofilskich ze strony Austriaków (więzienia, obóz w Talerhofie
koło Grazu) , stronnictwa staroruskie zyskały sobie nowych zwolenników,
a ofiary terroru austriackiego urosły do rangi bohaterów narodowych. Automatycznie "spadły akcje" towarzystw o obliczu narodowoukraińskim.
Księża greckokatoliccy zależni od metropolii we Lwowie szerzyli propagandę nacjonalistyczną. Wymienione fakty spowodowały "powrót do czystej wiary przodków" , to jest do prawosławia. Ruch ten przybrał duże
rozmiary. W 1932 r. w JasieIskiem zmieniło wyznanie 50% Lemków, w
Krośnieńskiem 45%, w Gorlickiem 30%, w Nowosądeckiem 20%. Na Bojkowszczyźnie na prawos ławie nie przechodzono, ruch narodowy mial tam
silnie ugruntowaną pozycję (A. Kwilecki, op. cit., s. 47-49). Proces ten wykorzystali działacze rusofilscy. Do bawiącego latem 1933 r. w Krynicy nun-

cjusza papieskiego przybyła delegacja z działaczami Lemko-Sojuzu (adwokat z Krynicy dr Orest Hnatysiak, nauczyciel Metody Ttochanowski)
i o. Iwanem Polańskim, wręczając petycję o utworzeniu odrębnego bi~
skupstwa dla Lemkow8zczyzny, gdyż ludność nie chce uznawać bp. Kir

Josafata Kocilowskiego i metropolity lwowskiego Andńeja Szeptyckiego.
Starania te poparły władze. 20 kwietnia 1933 r. starosta nowosądoeki
Lach pisał do wojewody krakowskiego, że "będzie to korzystne dla spolszczenia Lemków" (Lemkow.ki kalendarz 1966, s. 124-125). Mimo protestów A. Szeptyckiego (list do papieża - "Niwa", wrzesień 1934, s. 81-82)
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wykladowym w formie: "z ruskim językiem nauczania" i wyszczególnia!
szkoly " dwujęzycz ne".
Eskalacja napięcia międzynarodowego w 1938 r. spowodowała
ożywienie dzialalności organizacji ukraińskich w Polsce . Wladze RP
chc ąc uniknąć zadrażnień z Ukraińcami na newralgicznych płaszczy
znach. a do tych zaliczala się oświata, wycofaly podręczniki lemkowskie , zastępując je ukraińskimi. Tylko wprowadzony we wrześniu
1937 r. przed miot "przysposobienie wojskowe" w szkolach z niepolskim
j ęzykiem nauczania byl nadal prowadzony po polsku i wedlug programów
obowiązujących w szkolach calego kraju.
Wprowadzenie sztucznego języka lemkowskiego miało być preludium
do akcji polonizacyjnej . Język ten jednak się nie przyjął, nie ułatwił też
nauki j ęzyka polskiego. Spowodował natomiast brak znajomości języka
ukraińskiego wśród młod,.ieży lemkGwskiej, uniemożliwiając jej dałsze
ksz talccnie w ukrailiskojęz y cz"olych sz kołach Przemyśla i Lwowa. Nie
było to równo"naczne z zapobieżeniem nacjonalistycznej propagandzie
ukraińskiej. Akcja rządowa odstręczała Lemków od Polski zamiast tw(}o
rzyć grunt pod ich as ymilację. Dziwi też fakt, że nie brano pod uwagę
prowa(lzonych na bieżąco i finansowanych w związku z akcją rządową
badań etnograficznych i językoznawczych .

utworzono w 1934 r. Administr ację Apo s tolską. Lemkowszczyzny, zależną.
bezpośrednio od kurii rzymskiej . Administratorem został od listopada
tegoż roku dr Bazyli Maściuch , Lemko z Nowej Wsi, pow. nowosą.decki,
docent Uniwersytetu Jana Kazimierza (A. Kwilecki, op. cit., 8. 48). W
1936 r. staraniem starosty Lacha funkcję tę powierzono o. dr Jakubowi
Medweckiemu i przeniesiono siedzibę z Rymanowa do Sanoka. Podlegli AAL ksi~ża przejęli naukę religii w sz kołach. Przy radach szkolnych
powiatowych z naleźli się pełnomocnicy AAL (w Gorlickiem dziekan gOllida, paroch z Męciny Wielkiej o. Józef Lałowicz). W 1939 r. tylko 15%
Lemków pozos tało prawosławnymi, użytkując 16 cerkwi, w większości zniszczonych w lat~ch czterdziestych (A. Kwilecki, op. cit., s. 49). AAL podlegało 128000 Memych ze 129 parafii (1943 r.). W reprincie szematyzmu
AAL z 19~6 r: (lata siedemdziesiąte , USA) autor wstępnego komentarza
tWlerdz1, ze N1emcy utrzymali AAL, a jej funkcjonowanie przerwały dopiero wysiedlenia do USRR w latach 1944- 1946. Ostatni administrator,
mianowany za zg?dą. Berlina, o. Aleksander Malinowski, podczas walk z
U~ A .przedost,,! 8Ię przez Cz~ch~słowację do ameryłauiskiej strefy okupa-

CYJneJ. OstatnI generalny Wlkanusz, o. Andrzej Zlupko jest pochowany
na cmentarzu w GladY8zowie.
'
Losy AAL i rola jej księży w szkolach w latach 1934-1947 trudne '"'
~P prześ!edzenia, gdyż dotyczące AAL akta nie są jeszcze uporządkowane
1 dyrekCja WAP w Przemyślu nie chce ich udostępniać.
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IV. POZIOM SZKÓL POWSZECHNYCH
Wyznacznikiem poziomu nauczania w szkołach omawianego obszaru było
korzystanie z wyższych niż powszechny szczebli kształcenia. W Gimna.zjum im. Marcina Kromera w Gorlicach liczba Rusinów nie przekroczyla w okresie międzywojennym 8% ogólnej liczby uczniów (np. w roku
szkolnym 1928/29 bylo 23 Rusinów na 372 uczniów) . Ten znikomy procent Rusinów można oczywiśc ie tłumaczyć niskim statusem ekonomicznym lemkowskich wsi. Nie bez znaczenia byl też fakt, że musieli oni z
daleka doj eż dżać i mieszkać w Gorlicach. Od 1908 r. istniala w mia.stecz ku bursa ruska, 42 przeznaczona dla 30, a nawet 40 uczniów (w
tym 28 miej sc dla uczniów gimnazjum) . W latach 1918- 1937 miejsc
tych nie wykorzystywano. W 1912 r. otwarto ponadto bursę ruskoukraińską dla 15 uczniów. 43 Możliwości zakwaterowania prz ekraczały
wi~c potrzeby. Do Prywatnego Miejskiego Seminarium Nauczycielskiego
Żeńskiego ucz~s zczalo w roku szkolnym 1929/30 zaledwie 5 Rusinek
spoś ród 203 uczennic. 44 W spisach maturzystów IV Państwowego Gimnazjum z ruskim językiem nauczania w Przemyślu 45 znalazlem zaledwie
dwóch uczniów z powiatu gorlickiego Gednego rodem z Bednarki, drugiego z Rozdziela). Do Ukraińskiego Instytutu dla Dzie wcząt 46 w latach
dwudziestych uczęszczaly tylko dwie uczennice z tego powiatu (urodzone
w Banicy i w Bednarce, ale żadna z nich tam nie mieszkala). Dwadzieścia
dzie wcząt rodem z Lemkowszczyzny pobierających naukę w Przemyś lu
pochodziło z rodzin unickich księży lub nauczycieli, niekoniecznie lemkowskiego pochodzenia.
O poziomie szkół świadczy fragment sprawozdania wizytacyjnego z
jednoklasowej sz koły w Klimkówce, z 31 maja 1937 r.: W szkole pracuje
stala nauczycielka, pani Wlodzimiera Kurylo-Gajdowa. ( ..) Dziedzina
dydaktyczno-wychowawcza:Oddzial I i II. Organizacja pracy dość slaba.
Do braków zaliczam: 1) slaby rozwój umyslowy dzieci, 2) niestosowa42 Utrzymywało ją Towarzystwo BUlsy Ruskiej w Gorlicach, organizacja

rusofilska.
43

Zarządzala nią

filia Ruskiego Towarzystwa Pedagogicznego z siedzib" we

Lwowie.

.
44 Sprawozdanie DYTekcji Prywatnego Miejskiego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego za rok szkolny 1929/30. Jedyne, jakie się zachowało,
w Muzeum Historii LO w Gorlicach.
45 WAPP. IV Państwowe Liceum i Gimnazjum z ruskim językiem nanczania
w Przemyślu. Spis maturzystów 1908- 1939.
46 WAPP. Ukraiński Instytut dla Dziewcz"t w Przemyślu. Katalog Główny

1918-1939.
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nie odpowiedniej iloici ćwiczeń w mówieniu, skutkiem czego dzieci bardzo słabo się wypowiadają, są one bardzo nieśmiałe, ( ...) 5) małą więź
duchową między nauczycielką i dziećmi, 6) niedoBtateczny .tan nauki
śpiewu, ( . .) 8) dużą liczbę dzieci nie promowanych (nie będzie 1!'!!1mowanych 6 na 29). Wspólną pogadankę o telefonie nauczycielka p;'~epro1Da
dziła słabo. Napotykała trudności, gdyż dzieci z oddziału I nie rozumiały
dużo wyrazów w języku polskim. ( ..) Tak jak w oddziałach niższych, tal:
też w oddziałach III i IV dzieci są bardzo nicśmiałe. Frekwencja dzieci
w ca łej szkole dobra, ponad 90%. W oddziale I jest zapisanych 29 dzieci,
w II - 12, w III - 28, w IV - 21. 47 A oto powizytacyjne wytyczne
inspektora szkolnego Gorlickiego: Polecam: 1) sumienniej i dokładniej
przygotowywać się do lekcji, 2) kłaść większy nacisk na kulturę życia codziennego, 3) przeprowadzić w przysztym roku szkolnym we wszystkich
oddziałach więcej ćwiczeń w mówieniu, 4) uwzględniać w nauce języka
polskiego gramatykę. 48
Praca nauczyciela nie była sielanką. Trudności sprawiał stan szkól
i· ich wyposażenie. W połowie lat trzydziestych zredukowano też wydatki na oowiatę , co przy wzroście liczby uczniów pogorszyło jeszcze warunki pracy. W Krośnieńskiem na jednego nauczyciela przypadalo około
70 uczniów. 49 W Gorlickiem podobnie. Nauczyciel z Blechnarki w roku
szkolnym 1934/35 odpowiadał za edukację 70 dzieci. 50
W metrykach sz kolnych znalazłem wiele adnotacji typu: "chory
na epilepsję", "zwolniony z powodu głuchoniemoty". Do Rady Szkolnej Powiatowej wpływały podania o zwolnienie z obowiązku szkolnego,
gdyż praca dziecka była niezbędna, by utrzymać liczne rodzeństwo.
Częste uwagi o migracji zarobkowej do Stanów Zjednoczonych i Kanady świadczą o dużych rozmiarach tego zjawiska. Czasem zapis brzmiał:
"pokinuw szkołu". Frekwencja spadała zimą i w okresie nasilonych prac
polowych. Zjawisko drugoroczności sięgało 25%.51
Źle układały się stosunki nauczycieli z uczniami i ich rodzicami.
Wizytator szkolnictwa MWRiOP Ludwik Ręgorowicz zwracał uwagę:
Nauczyciel Polak uczy wbrew przepisom i intencjom wladz po polsku

47 WAPP. Klimkówka.
48 Ibidem.
49 S. Gawęda, Szkolnictwo i
okupacji,

[w:]

oświata w okre$ic międzywojennym i to CZUłe
Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, praca zbior. pod

red. J. Garbacika, Kraków 1973, s. 365.
WAPP. BlechnMka.
51 WAPP. Uście Ruskie.
50
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przedmiotów, które winny /)yć nauczane po ukmiń.ku. To .amo robi nauczyciel Ukrainiec, jeżeli tylko czuje, że nikt 90 nie .kontroluje. 52
Przyczyny różnej natury złożyły si~ na niski poziom szkół dla
Lemków. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że w rozbudow~ systemu
oświatowego wkładano ogromny wysiłek. Na Lemkowszczyźnie proces
ten był silnie związany z ograniczaniem wpływów ukraińskich . Po roku
1930 liczba sz kół zacz~ła tu szybko wzrastać . Jak podaje J. A. Stepek, na
terenach powiatów sanockiego i leskiego w 1930 r. 5531 dzieci (Rusinów)
nie było obj~tych nauką sz kolną. W 1936 r. liczba ta spadła do 2343. W
tym samym czasie liczba nauczycieli Polaków wzrosła z 66% do 80%, a
nauczycieli Ukraillców zmalaJa z 13% do 9%.53 Po 1936 r. liczba szkół
wzrastala nadal, ale nie tak gwaltownie, w związku z redukcją wydatków
na oświatę .

V. SP OLECZNO· OŚWIATOWE ZADANIA SZKOŁY
Podczas lektury ksi(\gi protokołów pedagogicznych (w latach 1929- 1939)
trzyklasowej sz koły w Losiu ' zauważyłem często powtarzane zalecenie,
aby nauczyciele kładli nacisk na wychowanie obywatelsko-pallstwowe
dzieci. 54 Zaczynalo się ono od lekcji śpiewu i nauki hymnu. Istotne
miejsce zajmowały obchody świąt narodowych i historycznych rocznic.
Rok 1935 - rok śm ie rci Marszałka - wyp e łniony był uroczystościami
o zabarwieniu polityczno-patriotycznym. 14 czerwca inspektor szkolny
Gorlicki wystosował pisma do kierowników szkół : Proszę, aby Kierownictwo Szkoły wraz z dziatwą szkolną wzięlo udział w uroczystości brania
ziemi z granicy pa7tstwa na kopiec śp. Marsza/ka Polski. Punkt zborny
młodzieży szkolnej, organizacji społecznych i władz jest w Izbach i Blechnarce obok punktu przejściowego, w Koniecznej przy szosie kolo budki
granicznej i w Radocynie obok punktu przejściowego gospodarczego. 55
Powszechna była też działalność nazywana społeczno-oświatową.
Protokół z konferencji oświatowej nauczycielstwa publicznych szkół powszechnych z 6 kwietnia 1933 r. , odbytej w Zmigrodzie (pow. jasielski), zawiera nawet "Ogólne wytyczne pracy społeczno-oświatowej
na L emkowszczyźnie". Za punkt wyjścia niech posłuży fragment
dołączonego do protokołu sprawozdania nauczyciela z Grabiu: U Lemka
pierwszorzędn'l rolę odgrywaj'l względy materialne. Zyskać go można
przez sprawy go.podarcze, rolnicze, na przykład podnie.ienie hodowli
S2 T. Piotrkiewicz, Kwe$ł-ia ukraińska w Polsce to koncepcjach Piłsudczyzny

1926- 1930, Wyd. UW, Warszawa 1981,

53 J . A. Stepck, op. cit., s. 34.
54

WAPP. Losie.

55 APK. KOSK 49.
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owiec, zakładanie .adów, racjonalną uprawę lnu . Grupować Lemków
należy w związkach rolniczych, powodzenie miałby chór z pi06enkami kmkowskimi, przedstawienia i zabawy.

A oto ustalone przez tych nauczycieli wytyczne:
aj W pracy oświatowej na Lemkowszczyźnie unikać zadrażnień na
tle religijnym i narodowościowym, przeciwstawiając się wszystkim jednostkom, które podobne rozdźwięki wywołują.
bj Traktować Lemków jako lojalnych obywateli, gdyż takimi -ą w
przeważającej większości.

cj Pomagać im do podniesienia dobrobytu, oświaty, kultury w 6posób
naturalny, zgodnie z ich życzeniami i potrzebami, a nie narzucać im form
pracy , l:tórym się sprzeciwiają. (. . .)
-.
f) Formami pracy będą zapewne przysposobienie rolnicze, jak kursy,
wskazówki w spra'wie rolnictwa, hodowli owiec, sadownictwa, gospow
dar.,twa domowego, szycia etc. Chóry ludowe (pieśni ludowe miejscowe, a później dopiero polskie). Przedstawienia amatorskie (sztuki
w języku lemkowskimj. Wreszcie świetlica jako naturalna forma pracy
społeczeństwa.

gj Należy zorganizować pomoc dla dzieci biednych (odzież i doży
wia nie). Pl'ace powyższe winny prowadzić organizacje społeczne, chętnie
podejmą się jej na rozie Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet i TSL w
porozumieniu z p. starostą, inspektorem szkolnym i Radą Szkolną Powiatową ·56

Powszechnie i z pozytywnym
dożywiania

oddźwiękiem

i zaopatrywania dzieci w

odzież

na

realizowana
zimę.

była

akcja

Wykaz potrze-

bujących zaopatrzenia w Wysowej w grudniu 1934 r. obejmował 20 dzieci
w wieku od 8 do 13 lat, opiewał na 9 kompletów bielizny, 19 odzieży i
11 par obuwia. W komentarzu skreślonym ręką kierownika szkoły czytamy: Brano pod uwagę dzieci szkolne rodziców naprawdę najbiedniej-

szych i tych z biednych, l:tóre mając największą od leg/ość z domu do
z powodu broku odzieży i obuwia zmuszone są przerwać naukę w
szkole. 57 Zachowały si~ podobne dokumenty dotyczące dożywiania i po-

szkoły

mocy dla bezrobotnych, bezrolnych i małorolnych . Tą akcją obj~te były
wsie polskie.
W rządowej akcji na Lemkowszczyźnie w łatach trzydziestych n ...
cisk położono na szkolnictwo i działalność charytatywną środowisk polskich na rzecz uboższych z reguły Rusinów. Po 1936 r. w centrum
uwagi Podkomitetu do Spraw Lemkowskich znalazła się oświata poz ...
szkolna. Rozpoczęto akcję OP. Inspektorzy szkolni zaczęli Wówczas kierównież

56 APK. KOSK 49 .

57 WAPP. Wy8owa.
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rowoc powiatowymi komitetami oświaty pozaszkolnej, podległymi starostom. Jakie stanęly przed nimi zadania? Organizowanie kursów uńeczo
rowych OP. Organizowanie procy świetlicowej dla młodzieży uńej.kiej.
Zakładanie czytelni· TSL. Uruchamianie punktów bibliotecznych. Organizowanie k"Ursów dla analfabetów (zw/aszcza dla poborowych). Prowadzenie szkolenia rolniczego w porozumieniu z okręgowymi towarzy.twami
rolniczymi. 58
Inspektorzy szkolni narzekali na mierne post<:py akcji. We wsiach
lemkowskich taką pracę mógl podjąć jedynie nauczyciel Polak. Jeśli
mieszkallcy ulegali propagandzie ukraińskiej, jego starania nie odnosiły
skutku. Jeśli we wsi była garstka Polaków, to mieli stanowić oparcie
dla oświatowca. Niejaką popularnością cieszyły się formy przydatne
w gospodarce, dalekie od polityki. Przeciwko wszelkim formom ostro
występował ukraiński kler unicki.
W początkowej fazie akcja OP nie miała się łączyć z polonizacją.
W latach 1938-39 aspekt ten podkreślano już wyraźnie. Widać to
w wytycznych przewodniczącego Podkomitetu, starosty nowosądeckiego
Lacha: Praca organizacji polskich i wladz na Lemkowszczyźnie uńnna
iść w herunku stopniowej asymilacji i polonizacji Lemków.
Celem umożliwienia pracy organizacjom polskim na Lemkowszczyźnie
należa/oby stopniowo dążyć do zmniejszenia wpfywów ruskich na tym
terenie. Czasopismo ,,Lemko" należy zasilać artykułami z terenu, redagowanymi przez działaczy polskich, w języku polskim, które będą
tłumaczone na język lemkowski. Podręczniki /emkowskie część IV
- nie wyjdą z druku, natomiast w ich miejsce należy wprowadzić czytanki polskie. Ze względu na specjalne cele polonizacji Lemków nie
zamierzamy tworzyć inteligencji /emkowskiej. Postulaty gospodarcze
Lemkowszczyzny będ'l stopniowo realizowane po uzgodnieniu z wladzami
centralnymi. Praktyczna realizacja bukwaru remkowskiego w ten sposób
przedstauńać się będzie, że po wyczerpaniu się trzech pierwszych czytanek wprowadzi się zamiast czwartej czytanki polskie. We wszysthch kursach na Lemkowszczyźnie należy uczyć WY/'lcznie w języku
polskim. Na uroczystościach państwowych wywieszać biało-czerwone
flagi. Dążyć do organizowania na Lemkowszczyźnie polskich ośrodków.
Ogródki szkolne i przedszkola prowadzić w języku polskim. W tych miejscowościach, gdzie ludność pragnie wycofać bukwary remkowskie, wprowadzić na ich miejsce czytanki polskie. Dzia/alność politycznych organizacji na Lemkowszczyźnie, takich jak PPS czy Stronnictwo Ludowe, ieot
niepożądana. Nazwa ,,Lemko" nie powinna być zbytnio for30wana. 59
58
S9

J. A. Stepek, op. cit.,
Ibidem, 8. 38-39.
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Pokaz alem ewolucj~ pracy na Lemkowszczyźnie od form opartych na
zaufaniu i subtelnych do wyrafinowanych i szowinistycznych. Nie należy
zapominać, że stopień uświadomienia narodowego i politycznego wzr ...
stal , a przyczyniala się do tego walnie dzialalność organizacji ukraińskich.
Jawnie polonizacyjna polityka wladz zakończyła si~ fiaskiem, tworząc
podatny grunt dla polsko-Iemkowskich antagonizmów. Szkolnictwo i
ośw iata pozaszkolna, będące narzędziami tej polityki, traciły popularność wśród Lemków.

VI. POSTAWY NAUCZ YCIELI UKRAIŃ SKICH I UNICKICH
KSIĘŻY
Na wspomnianej konferencji w Żmi grodzie, rzecz znamienna, byli tylko
Polacy, rep rezentujący 9 z 12 lemkowskich szkól powiatu jasielskiego.
W Gorlickiem na terenie kilkunastu wsi nauczyciele ukraińscy i greckokatoliccy ks ięża prowadzili ożywioną prou kraińską dzialalność . Z jakim
oddźwiękiem si ę ona spotkala u autochtonów i jaka byla riposta władz,
pokazują poniższe cytaty: Szczególnie w tutejszym powiecie dziwnym
zbiegiem okoliczności tak się ulożylo, że 1V moim odcinku pasa przygranicznego 95% nauczycieHwa sklada się z Rusinów wrogo usposobionych
do Państwa Polskiego. Rzadko który z nich jest lojalnym obywatelem,
gdyż

reszta

Ukraińców.

uważa się ,

mimo to

że pochodzą.

nawet z Lemkow$zcz yzny, za

Nie jest bowiem to rzeczą tajną, że panowie ci jako Ukraińcy
występują, a w duchu tym wychowują mlodzież. Łączą się oni calkowicie
z duchowie,istw em tutejszym, urządzają schadzki i pogadanki pod różnymi
pozorami. Zimą tego roku zorganizowali kólko śpiewackie z grona nauczycieli wspomnianego pokroju, pod którym to wlaśnie pozorem odbywają
się zbiórki. Pieśni śpiewano ukmińskie, także hymn: "Jeszcze Ukroina
nie umarła " . Winę w tym wszystkim ponosi powiatowa władza szkolna,
gdyż będąc już w innych powiatach jako kierownik komisariatu podobnych
stosunków nigdzie nie zastalem.
W tej sprawie - pisze dalej autor listu - zwrócilem .ię do pana
staro sty w Gorlicach, który przyrzeki w najkrótszym cza.ie spowodować
różne zmiany, przydzielając nauczycieli Polaków względnie Rusinów /0jalnie usposobionych do Państwa Polskiego . W toku rozmowy z panem
starostą wyczulem, że inspektor powiatowy nie bardzo się do tego przychyla i nadal zamierza podobny stan tolerować. Inspektor powiatowy cieozy się wśród tych nauczycieli wielkim po8Zanowaniem i kilkakrotnie już
./yszalem z ust tych panów, że takiego inspektora mieć już nie będą. Spotyka się jeszcze szko/y, gdzie widnieją ruskie napisy, względnie polskoruskie, z tym że napis ruski stoi na pierwszym miejscu. O wywieszeni..
flag w święta narodowe albo też udekorowaniu klasy barwami narodo-
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wymi w ogóle nie ma mowy. Pewne90 rozu odbylo "ę w Glady..owie w
$zkole miej$cowej przed$tawienie dla dzieci, wówczas kwa byla udekorowana baMDami ukroi,,",kimi, gdy za! poderonkowy żonie kierownika pana
Hrywny na to zwrócil uwagę, ta "ę oburzyla i zaznaczyla, że je.t Ukminką. Z okazji nadchodzącego 'więta 11 li$topada odbędzie się jak zwykle
odprowa dla dzieci, jednemu z moich podwładnych przypadl w udziale odczyt z Cudu nad Wi$lą. Kierownik $zkoły pan Hrywna domaga "ę, by w
odczycie uwzględniono także udzial w Cudzie nad Wislą Armij Petlury.
Jeden z najniebezpieczniej$zych wrogów polskości - kontynuuje autor - jest kierownik szkoły w Smerekowcu p. Dymko Perejma, a niemniej
w tej akcji bierze udzial jego druga sila, jego własna żona. Czlowiek ten
ma wiele na sumieniu. W czasie wojny polsko-ukroińskiej porzucil ..kolę
i zajmowal poważne stanowisko po stronie ukroińskiej, mając niejedno na
s"mieniu. Powrócilon gdy stosunki się unormowały, z powrotem do Polski i wbrew woli mieszkańców (bo ta stawiala protesty) zostal ponownie
przyjęty do slużby państwowej z przydzialem na stanowisko kierownika
w Sm erekowcu , co zawdzięcza tylko inspektorowi powiatowemu. Pan Perejma tak dalece jest szowinistą, że w ogóle nie używa języka polskiego,
a upomina się nawet w tutejszej poczcie, by do niego mówiono po rusku.
Gdy kierownik poczty powiedzial, że w urzędach obowiązuje język polski,
pan Perejma czul się wielce obrożonym i wypowiedzial te slowa: ,,Mnie
tak matka nauczyła i inaczej mówić nie będę".
Nie mniej szkodliwy jest pan Emil Hrywna, kierownik szkoły w
Gladyszowie - dowiadujemy się z listu - który jako człowiek mlodszy i
sprytniejszy swoją robotę uprowia potajemnie, jednakże wobec urzędników
Polaków "daje wielce lojalnego. Tych dwóch kierowników, tj. pana Perejmę ze Smerekowca i pana Hrywnę z Gladyszowa, naleialoby bezwzględnie z tutejszych imin usunąć i przenieść do gmin polskich. Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przydzielono jako kierowniczki szkoły
w Radocynie i Lipnej dwie mlode Polki, w miejsce przeniesionych .. I
ruskich. Panie te uża lają się, że Rusini je bojkotują. towarzysko. Pan
Perejma, który wyplaca pobory na tutejszy okręg, sprawia im różne przykrości. Od zeszlego roku jako trzecia sila w Smerekowcu pracuje miody
nauczyciel pan Slawek Gyża, który calkiem idzie po linii pana Perejmy i
"waża się za Ukraińca, mimo że pochodzi z sąsiedniej wioski. Dlaczego
nie przy siano w miejsce pana Gyży nauczyciela Polaka r A ulatwia się
tym samym brudną robotę tych rzekomych Ukmińców. Poza tym należą
do tej paczki, ale już mniej $zkodliwi, kierownik szkoły w Krywej pan
Polo8ZYnowicz Wlodzimierz i żona kierownika szkoły, Zeijerl Piotr z żoną
w Zdyni, a także pan Batiuk kierownik ..koły w Wysowej. Ludno'ć tutejsza w przeważnej części chce w$pó/pracować z Polakami i nie marzy w
ogóle o Ukroinie, a tylko ci panowie w porozumieniu z księżami ruskimi
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na rozkaz ze Lwowa uprawiają tę antypolską robotę. Szkody, które ci
panowie wyrządzają Państwu Polskiemu, są nieobliczalne, a zwla..cza
w obecnym okresie przedwyborczym. Referentów z BBWR wybranych
spośród inteligencji ruskiej do agitacji przedwyborczej uważa .';ę za renegatów i tych, którzy się Polakom za pieniądze sprzedali. Bojkotuje
się ich na każdym kroku. Stwierdzam, że tolerancja z naszej strony jest
za daleko idąca i czas najwyższy, by działalności wrogiej Państwu Polskiemu zapobiec. Moim zdaniem przeniesienie dwóch wymienionych kierowników szkoty, a przysianie w ich miejsce Polaków względnie Rusinów
lojalnych zmieni znacznie sytuację, ci pozostali zaś z pewnością wezmą
to sobie do serca.
( .. .) Przy powyższym sprawozdaniu - kończy list podkomisarz
- kierowalem się tylko dobrem Państwa Polskiego, a nie żadnymi
względami osobistymi, gdyż zaznaczam, że z kierownikami tutejszych
szkól żyję w dobrej na oflól komitywie, jednakże na ich robotę krytą
dłużej patrzeć nie mogę. Zaden z tych panów nie abonuje gazety polskiej
ani też ruskiej przychylnej Państwu Polskiemu. Abonują oni przeważnie
,,Dilo" i ,,Belrob" itp., to jest tylko takie czasopisma, które piszą w duchu
ukraińskim . 60

Drugi dokument, z adnotacją "poufne", to urzędowe pismo o charakterze podsumowującym sprawozdania. Komunikuję: Tymoteusz Perejma kierownik szkoły powszechnej w Smerekowcu jest jednym z najwybitniejszych propagatorów separatystycznego ruchu ukraińskiego w tutejszym powiecie, zwolennik UNDO, do Państwa Polskiego i Rządu odnosi
się wrogo i z tym się wcale nie kryje - nawet wobec funkcjonariuszy PP
(przod. Łyczko), oświadczając jawnie, że jest nacjonalistą ukraińskim i
Że sprawa polska go w ogóle nie obchodzi. Wspólnie z księżmi grekokatolickimi Pleszkiewiczem, Chodaczkiem i Złupką, i kilku nauczycielami
Ukraińcami (Gyża i inni) prowadzi destrukcyjną robotę wśród mlodzieży
lemkowskiej jako dzialacz "Proświty". W czasie pacyfikacji Malopolski
Wschodniej jawnie atakowal w/adze rządowe, posądzając je o prowokacje
wobec Ukrainy. Na rzecz "cierpiących braci" zbieral wówczas Perejma
skladki, które następnie wysylal pod adresem ,,Ridnej Szkoły" we Lwowie.
Dom Perejmy jest stale ośrodkiem konspiracyjnego ruchu ukraińskiego w
tutejszym powiecie. U niego też odbywają się podejrzane zebrania towarzyskie księży grekokatolickich i nauczycieli. W czasie wyborów jawnie
sabotowal agitację BB WR wśród Łemków i podmawia/ludność do demonstracyjnego glosowania na listę ukraińską nr 11, która w tutejszym okręgu
wyborczym wcale nie byla zgloszona. W sprawie usunięcia Perejmy z tutejszego powiatu interweniowali u mnie za;ówno Polacy, jak i Łemkowie.
60 APK. KOSK 49. List podkomisarza Straży Granicznej w Gładyszowie
Franciszka Szymańskiego do Sekretarza ZG TSL, 5 listopada 1930.
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Ci o.latni u.unie doma9ają Mę u.unięcia Perejmy, I:tóry zdaniem il:h
wprowadza w'ród Lemków ferment polityczny i wybitnie .zkodzi &prawie lemkow.kiej. O.tatnio też po wyborach do Sejmu i Senatu Perejma
wraz z k.icdzem Chodaczkiem ze Smerekowca m&zcząc Mę na dzial4cA
miej.cowym Jodlow.kim Teodozym za akcję tegoż wiród Lemków za lUtą
nr 1 .powodowal u.uniccie brata Jodlow.kiego ze .lanowiaka diaka cerkiewnego, dając do zrozumienia, że j .. t to reakcja na dzialalno'ć polityczną jego brata. Wre ..cie wedle otrzymanych poufnych wiadomo'ci
już z końcem stycznia br. Perejma mial agitować we woi za pow.trzymaniem się miej.cowej ludno'ci od udziału w kur.ie rolniczym urządzonym
przez Tymc za.owy Wydzial Powiatowy dla tamtej..ych rolników.
Emil Hrywna nauczyciel w Glady ..owie i Jakób Muzyka nauczyciel
w Pctnej - relacjonuje w dalszym ciągu autor pisma - z przekonania
Ukrai,icy rozwijali z wio.ną 1990 r. w.pólnie z Tymoteu.zem Perejmą
i k.icżmi greko katolickimi dzialalno'ć ukraińską przez organizowanie
chóru tudzież zawiązanie organizacji tajnej pod nazwą "Budowa Ukrainy" . Wed le relacji posterunku PP Jakób Muzyka wraz ze .wojq żoną
w żadnych uroczystościach państwowych nie biorą udziału. Dnia 15 lutego 1930 odbylo sic u Hrywny poufne zebranie nauczycieli Ukraińców,
zaś 16 marca i 12 kwietnia 1930 u nauczyciela Polo8Zynowicza w
Krywej zebrania te były zwoływane z inicjatywy Perejmy, Hrywny i
b. Pleszkiewieza. Zebrania te kończyły sic śpiewem "szeze ne :merla
Ukraina ". Gdy w roku 1928 i 1929 w czasie urządzania przed.tawienia o charakterze ukraińskim w Gładyszowie jeden z po.terunkowych
PP zwrócil Emilowi Hrywnie i jego żonie Marii uwagę, że należaloby
umieścić na sali chorągiew o barwach państwowych, Hrywnowie odpowiedzieli, że gdy by to uczynili, inteligencja ukraiń.ka by ich zbojkotowała.
W marcu 1929 roku Hrywnowa wyrazila .ię do Ewy Golcowej, że mąż
jej, tj. Hrywna, woli widzieć wścieklego psa w 3Woim domu niż Polaka. Slowa te powtórzyla później Golcowa posterunkowemu z miejacowego po.terunku P P, później jednak pod wpływem Hrywnowej wyparla
.ic, jakoby je od niej .łyszala. Ostatnio w czasie wyborów Hrywna zachowal .ic lojalnie, a nawet byl czlonkiem miejacowego Komitetu Wyborczego Lemkowskiego, podobnie jak Muzyka , I:tóry również zmieniw..y .we postępowanie angażowal sic wyraźnie na rzecz listy prorz'ldowej.
Qprócz wyżej wymienionych wybitną dzialalność ukraińską rozwijal Miroslaw Gyża, nauczyciel szkoły pow..echnej w Smerekowcu. Gyża pochodzi z rodziny wybitnych dzialaczy ukraiń.kich, j ..t gorącym zwolennikiem
UNDO, wspólnie z Perejmami rozwija żywą dzialalno'ć w.ród młodzież,
lemkowskiej, w czasie wyborów jawnie glosowal i agitowal za listlł nr 11.
Takąż ,amą dzialalnoN - czytamy dalej - rozwijał Wlodzimierz
Poloszynowicz kierownik szkoły w K rywej i Dymitr Litwin kierownik
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.zkoły pow.zechnej w Rychwaldzie. Poloszynowicz jako jeden z O1'!1anł
zatorów organizacji ukraiń.kiej "Budowa Ukrainy" aranżowal poufne zebrania .ympatyków UNDO. Czując się prawdopodobnie, że je.t ob.enDOwany przez organ bezpieczeństwa, w okresie przedwyborczym nie.podziewanie na jednym z zebrań lemkowskich w Krywej wyglosil przemówienie,
w którym zachęcal do glosowania na listę nr 1.
Dymitr Litwin jako Ukrainiec uchodzi za radykala, jakkolwiek .woje
przekonania zręcznie maskuje. Pelniąc równocześnie obowiązki sekretarza gminnego zdobylsobie popularność w gminie, zwlaszcza wśród młodej
generacji Lemków. Pozostaje w ścislym kontakcie z przywódcą ruchu
ukrai,ishego w tutejszym powiecie ks. Pleszkiewiczem z Malastowa.
Spo śród wymienionych za najbardziej niebezpiecznych i niepożąda
nych uważam Perejmę i jego żonę, Miroslawa Gyżę, którzy zdolali
utworzyć "IV Smerekowcu wspólnie z miejscowym księdzem Chodaczkiem oraz korzystając z bliskości pelnienia smźby nauczycie/ki przez ich
córkę Percjmównę w Regetowie Niżnym odpowiednie warunki do agitacji
ukraińskiej . Przeniesienie Perejmy i Gyźy moźe się przyczynić do uzdrowienia stosunków - konkluduje autor - i stać się przestrogą dla innych
nauczycieli ukmińskich - przeniesienie ich uważam za konieczne.

Pismo zawiera jeszcze

uwagę skreśloną ołówkiem:

1. Kierownik szkoły Perejma wniósł prośbę o przeniesienie w stan
spoczynku. Przeniesion y będzie na emeryturę z końcem czerwca br.
2. Nauczyciel Gyźa na moje polecenie ze szkoly ruskiej w Smerekowcu
zostal przeniesiony do szkoly polskiej w Rozembarku. 61
Proukraińskie postawy nauczycieli na Lemkowszczyźnie nie były nowym zjawiskiem na przełomie lat dwudziestych i tqydziestych. W kronice szkolnej z Rozdziela poU datą 1918/19 znalazlem zapis, z którego
wynika że nauczyciele ukraińscy juź wcześniej zebrali sit; na naradę, czy
złoźyć przyrzeczenie na rt;ce Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Kilkoro
zdecydowało się nie składać i wyjechało do Wschodniej Galicji. Dola ich
jednak nie do pozazdroszczenia, bo armia Hallera sforsowala ~... chodnią
Galicję po 6 miesiącach panowania Ukraińców. 62
. Utworzona w 1934 r. Apostolska Administracja Lemkowszczyzny
przejęła nauczanie religii w swoi~h parafiach. Wydawaloby się więc, że
władze poradziły sobie na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej
z tak niekorzystnym zjawiskiem jak propaganda ukraińska na terenie
szkoły i Kościoła.
61 APK. KOSK 49. Pismo starosty powiatoweg~ GOrlickiego dr. Czuszkiewicza do inspektora szkolnego powiatowego z 3 lutego ,1931.
62 WAPP. Rozdziele.
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VII. POLITYKA HITLEROWSKA NA LEMKOWSZCZYŹNIE
I JEJ KONSEKWENCJE
Już w listopadzie 1939 r. na terenie powiatów jasielskiego i gorlickiego (Kreis Jasio) zorganizowano Inspektorat Szkolnictwa Ukraińskiego
(Ukrainische Volksschule), a 20 grudnia 1939 r. zebranych w sali gorlickiego kina 63 nauczycieli poinformowano o zasadach prowadzenia dokumentacji szkolnej i przedstawiono obowiązujące w szkołach programy. 64
Początkowo posługiwano się podręcznikami wprowadzonymi w roku
szkolnym 1938/39 na miejsce łemkowskich. Szybko jednak zastąpiły
je nowe książki, drukowane w Ukraińskim Wydawnictwie w Krakowie.
Działalność pozaoświatową wzmogły wówczas "Proświta" , z siedzibą w
Sanoku, i Ukraińska Szkolna Kooperatywa "Zaporożska Sicz", która
zakładała we wsiach swoje agendy.
Dużą wagę przywiązywano do celebrowania ukraińskich świąt i uroczystości. Fetowano rocznice związane z życiem Tarasa Szewczenki.
14 kwietnia 1940 r. w sali wysowskiego teatru odbyła się uroczysta akademia. 65 Zaproszenie na nią było w zasadzie obligującym rozpo rządz e niem. Inne zawiadomienie głosiło: Do Zarządu Powszechnej
( W.,ieludnoj) Szkoły w Blechnarce. Z upoważnienia Pana Inspektora powiadamiam, że Święto M/odzieży w Uściu Ruskim rozpocznie się o 15.00.
Przy bycie młodzieży szkolnej obowiązkowe. Sołtysi dostarczą furmanek.
M/odzież, która bierze aktywny udział w święcie, przybędzie do Uścia
już na godzinę 7.00 mno, bo mno odbędzie się próba generalna. Tebty piosenek dostaną dzieci na miejscu. Strój dzieci, jaki obowiązuje dziewczęta : biała bluzka i dowolnego koloru spódniczka, chłopcy: w miarę
możliwości białe, lniane spodnie i obowiązkowo biała soroczka z czerwoną tasiemką przy kołnierzyku. Liszczyńska Iwanna . Uście Ruskie. 10
czerwca 1942 roku. 66
Osobne okólniki rozstrzygnęły kwestie podziału roku szkolnego. Kalendarz cerkiewny tzw. Nowego Stylu posłużył przy ustaleniu dodatkowych dni wolnych od nauki. W wybrane św ięta młodzież szkolna pod
opieką nauczycieli obowiązana była uczestniczyć w uroczystościach cerkiewnych.
63

Podczas okupacji w otwartej w Gorlicach (Horlyciach) szkole ukraińskiej
(wcześniej w sali kinowej) odbywały się zjazdy i konferencje nauczycielskie,
podsumowujące w końcu czerwca każdego roku działalność szkół w Klei!

64
65
66

Jasio.
WAPP. Blechnarka.
WAPP. Wysowa.
WAPP. Uście Ruskie.
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Podczas zaj~ć szkolnych najwi~ksze znaczenie przywiązywano do
dyscypliny i ocena z zachowania stala na pierwszym miejscu. Do klasy II
włączni e nie uczono j~zyka niemieckiego, wprowadzano go dopiero w oddziale III. Religia i j~zyk ukraiński były we wszystkich oddziałach. W
klasie IV pojawiał si~ ważny przedmiot: "ukraińskie narodoznawstwo".
Zachowano przedwojenny stopień organizacji szkół. Od roku 1939/40
kroniki i metryki szkolne prowadzono po ukraińsku. Formularze były
dwuj~zyczne: niemi cc k<>-ukraińskie. Dokumenty normatywne, okólniki i
zawiadomienia redagowano po niemiecku lub ukraińsku. Od roku szkolnego 1940/ 41 pojawiły si~ pisma po ukraillsku, ale alfabetem łacińskim.
W 1943 r. Niemcy przeprowadzili na Lemkowszczyźnie spis ludności.
Tych , którzy zadeklarowali narodowość ruską, dotkn~ły policyjne represje , więzienia , obozy i wywozy na roboty. "Lemkenland ~ naj czystszy
obszar ukraillski" , który dzi~ki naturalnym warunkom górskim uchronił
s' e. od żywiołu polskiego, zostal poddany okupacyjnym szykanom.
Zbliżał si~ koniec wojny: w roku szkolnym 1944/45 kroniki szkolne
znów prowadzono po polsku. Uderzył nmie fakt, że wśród przedmiotów
wymienionych w katalogu szkolnym z Uścia Ruskiego 67 za ten rok nie
ma historii w żadnej z klas. Na okupacyjnych formularzach nauczyciel
wpisal odrGcznie: zachowanie, język polski, język ~uski , przyrodę, aryln1c tykę,

rysunki,

zajęcia

praktyczne,

śpiew

i ćwiczenia cielesne. Brak tu

także

geografii. Tylko przedmioty obojętne politycznie i języki, które
naj prawdopodobniej zaakceptują zwycięzcy. Poza tym wyczekiwanie, co
też

przyniesie

przyszłość?!

Na ostatnie lata wojny przypada akcja określana mianem "ewakuacji", przeprowadzona na mocy umów PKWN z rządami zachodnich republik radzieckich. Umowa z 9 września 1944 r. przewidywała "repatriację"
z Polski na zasadzie dobrowolności obywateli narodowości ukraińskiej i
rusińs kiej . Podczas akcji propagandowej obiecywano przysłowiowe "złote
góry". Nie udało się dotrzymać założonych w umowie terminów, gdyż
akcji nie towarzyszył spodziewany aplauz. We wrześniu 1945 r. do akcji wkroczyło wojsko. Automatycznie stosunek Lemków do akcji stal si~
wrogi. Do 1946 r. trwały wysiedlenia. Ocenia się, że w ich wyniku na
terenie Polski pozostało 30 do 40% przedwojennej populacji Lemków. 6S
67 Ibidem.

68 A. Kwilecki, op. cit., 8. 66-77. Ewakuacja miała być przeprowadzona od
15 listopada 1944 do l lutego 1945 r. Stosowano naciski administracyjne.
Przesiedleńców zwolniono od podatków, niechętni akcji byli obłożeni dodatkowymi świadczeniami. Wkroczenie wojska. zlikwidowało pozory dobrowolności, tym bardziej że odmawiano zgody na wycofanie wcześniej
zadeklarowanej chęci wyjazdu. Warto dodać, że liczni Ukraińcy wracali
do kraju albo nielegalnie, albo w ramach tej samej akcji repatriacyjnej,
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częściowym

wyludnieniem Lemkowszczyzny okres wojny przydo powstania siłnie zakorzenionych w świadomości .tereotypów: "Lemko = Ukrainiec = hitlerowski sprzymierzeniec = rezun spod
znaku tryzuba". 69 Negatywne emocje obu nacji względem siebie nasiliły
.się w następnym okresie lat 1945-1947.
czynił się

VIU. W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
Państwowy Komitet Bezpieczeństwa 17 kwietnia 1947 r. wydal rozkaz
przeprowadzenia akcji specjalnej w celu zlikwidowania UPA. Na czele
Grupy Operacyjnej stanął generał Mossoc. Akcja" Wisła" polegala na
jednoczesnym przesiedleniu ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie pod
pretekstem pozbawienia UPA oparcia w miejscowej ludności i zlikwidowania ukrytych w lasach kureni i sotni. Przewidziana na niespełna
3 miesii',ce miala charakter totalny. Nie dawano wysiedleńcom prawa

wyboru miejsca migracji. Opornym groziło internowanie w Jaworznie

Ila Śląsku. 70 Po wkroczeniu oddziałów WP do wsi mieszkańcy otrzymywali 48 godzin na spakowanie dobytku , który mógłby się pomieścić
na jednym wozie dla jednej lub dwóch rodzin. lhInsporty objęte akcją
" W " przybyly w stanie oplakanym. Stwierdzono ogólną wszawicę, owrzodzenia i .; wierzb. 71 W nowym miejscu rozpraszano wysiedleńców. Mieszkańcy Florynki ( 169 rodzin) trafili do 30 różnych miejscowości. 72 Z
całej Lemkowszczyzny na Zachód wyjechało 30-35 tysięcy ludzi. 73

Echa akcji "Wisła" odnalaziem w zapisie kroniki z Rozdziela:
9 czerwca 1947 roku odbylo się przesiedlenie ludności. Wyjechało 69 rodziny na ziemie odzyskane, na zachód i zostali osiedleni w województwie
wrocławskim, powiat Szprotawa. Dzieci ..kolnych zostało 12 i zaroz
przybyło 10 dzieci nowych osadników. Dla porównania, w tej samej szkole
podając się

69

70

71
72
73

za Polaków (M. Nyczanka., Zmiany w zaludnieniu Beskidu
Niskiego i Bie3Zczadów w latach 19././-19.7, [w:] Magury'87, SKPB Warszawa 1987, s. 74, 76).
Filmy typu Ogniomistrza K alenia i książki pokroju Lun w Bieucrodach
ugruntowały błędne mniemanie o UPA jako Icrwawych, wyjętych spod
prawa mordercach. Nikt też nie pokusił sit: o wyjaśnienie, iż tryzub to
splecione z krzy żem inicjały Włodzimierza i Olgi, ksit:cia ruskiego i jego
babki, którzy dokonali aktu chrztu Rusi Kijowskiej i wprowadzili na ziemie ruskie obrządek bizantyński (T. Żychiewicz , Chrzest Ru.i, "Tygodnik
Powszechny" , 1988, nr 14- 15.
W świadomości Lemków Jaworzno jest drugim obozem koncentracyjnym
w ich bistoru po Thalerhofie z I wojny świalowej.
M. Nyczanka, op. cil., s. 70-83.
Ibidem, s. 78 .
A. Kwilecki, op. cil., s. 79, 80.
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w roku 1941 /42 było 104 uczniów , w roku 1946/47 stan zmniejszył się o
ponad 50%, do sz koły uczęszczało 50 uczniów. 74 Wieś stała się całkowicie
połska.

W wydanej na przełomie łat sześćdziesiątych i siedemdziesiąt.ych m<>nografii Gorlickie w PRL zamieszczono artykuł pióra Mariana Kuczka:
Ol/mata i szkolnielwo w latach 1945- 1969. Monografia tchnie atmosferą
os iągni~ć PRL, pomija wi~c sprawy niewygodne i trudne. Autor sprawę
Lcmków (25000 ludzi, zamieszkujących połowo. powiatu przed wojną
skw i tował lapidarnie: Troską wladz oświatowych by la dalsza rozbudowa
szkól (. . .) l\-udnoici tu tym zakresie sprawialo przesiedlenie ludności
uhaińskiej z terenó w górskich . Niemniej jednak rozbudowa szkól pod
wzglc.. dem organizacyjnym postępowała szybko naprzód. 75 M. Kuczek
wi!'polllillć1. tei, że pr;r,cd wojnc~ istniały 93 sr. koły w powiecie, po wojnie
zaś o 20 llUliej . 7G Zapomina jednak. że szkoły łcmko w s kie funkcjonowały
przez całą. o kllpacj(~. Były wprawdzie uar1,t;uzicm hitlerowskiej polityki,
ale możlla przypu szcz ać , że właśnie z tego powudu ich stan i wyposażenie
były lcps~e niż w półnOCIlej części powiatu: s taIiowily ponadto 50% szkół
powojcn nq;o powiatu. W swoich dalszych wywodach M. Kuczek pisze o
założeni u w latach pi~ćdz iesiątych w Łosi ll zbiorczej sz koły z internatem,
aby dzieciolll ze w:,i polożonych w górach umoż liwić dos t<:.p do pełnej
sz koły powszechnej . Gdzie więc podz iały si(~ Jawne łemkowskie sz koły?
N asuwają si<:. jedynie dwie odpowiedzi: zosta ly zn iszczone podczas akcji
., W ' lub uie oplacało siG ich utr zymywać dla kiłkorga dzieci . 77
Po 1956 roku otworzyły si~ przed Lemkami możliwości powrotu. W
pierwsz ym rzucie skorzystało z tego zaledwie ok. 2000 osób. 78 Trudno
przecież porzucić efekty (hicsięcioletniej pracy i wracać w nieznane. Dla
powracających nic było cZGstokroć miej sca. Ich domy nie istniały lub
były zajGte przez nowych osadników. NajwiGcej Lemków powróciło w
latac h 1956- 1958 w Gorlickie (350 rodzin - około 1,5 tysiąca osób). 79
W gromadach , do których powróciłi , Rusini stanowili około 17%; podczas
gdy przed wojną, w 1921 r. - 92 ,3%.80 Pol acy odpłynęli z miejscowości ,
74 WAPP. Rozd ziele.
75 M. Kuczek, Oświata i szkolnictwo w latach 1945- 69, [w:] Gorlickie w PRL,
praca zbior. pod red. A. Potockiego, Rzeszów 1969 , s. 173 .
76 Ibidem, s. 172.
77 Np. w Jatach siedemdziesiątych zamknięto pamiętają.ce okres międzywo
jenny sz koły w Rychwa.l:dzie i Nowicy - z braku dzieci. Nieliczne, które
tam były, rodzice mają obowiązek umieścić w internacie w Uściu Gorlickim
(d. Ruskim) w poniedziałek rano i odebrać w piątek po południu.
78 A. Kwilecki, op. cit., s. 82.

79 Ibidem,

B.

82.

80 Ibidem,

8.

82.
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Vi których Rusini osiągneli więks zość . Nie odbywało się to automatycznie. Zjawisko to poprzedziły długotrwale spory, procesy sądowe, wykupywaIlie gospodarstw przez dawnych właścicieli. Ewenementem byla
ugoda, jaką zawarli osadnicy z Podhala w Kunkowej z repatriantami.
Lemkowie zwrócili Podhalanom koszty elektryfikacji wsi, a ci opuścili
wieś bez sporów i konfliktów. 81 W kronice z Rozdziela w roku szkolnym
1956/ 57 naucz yciel zapisal: Do Rozdziela wraca hlkanaście rodzin, !.;1.óre
byty wysiedlo ne na zachód, zamieszkując tymczasem po dwie i wi~cej
rodziny IV jedn ym domu. Na wiosn~ 1957 roku wrócila cz~ść rodzin z
dziećm i. Stan dzieci w szkole zwi ~kszył si~ o hikoro, które, jak si~ okazało
pod ko n iec ro ku szkolnego, po kilkutygodniowej obserwacji i wynikach nauczania są bardzo slabe w języku polskim, ledwo piszą i slabo czytają. 82
Problem Ukraióców, Rusinów, Lcmków i Bojków przestał w Polsce istnieć po akcji " W'. Zgodnie z deklaracjami władz 83 i prowadzoną
poli ty ką Polska stała się paóstwem jedno narodowym. W szkolnictwie
walczącym z analfabetyzmem i wychowującym w duchu nowych zasad
ustrojowych nie było miejsca na nUliejszościowe sentymenty. Współżycie
m,łodzieży

polskiej i łemkowskiej odbywa się na płaszczyźnie zupełnej
i wzaj emnej sympatii (. . .) Potężnym czynnikiem przemian i
a wan 8U je::; t szkoła integrująca młode pokolenia. 84 Odpowiedź na pyta!lic. czy tak jest w istocie, wykracza oczywiście poza ramy niniejszego
arty ku ł u. Zasygnalizowane przeze Ilmie problemy przeniosły się w sfery
bardziej in tym ne. Mniejszość łClnkowska nadal jednak w Polsce żyje, pracuje i ku ltywuj e swoj e tradycj e, o czym ostatnio ll1ówi się nieco głośniej,
do pu szcz aj ąc do głosu zainteresowanych.
ró wn ości

81 Wg iuforrnn.cji Teodora Gocza z Zyndranowej.
82 WArp. Rozdzielc.
Lampc w programowym artykule Miejsce Polski w Europie: Odno.
wione pańs tw o polskie będzie państwem narodowym. B. Bierut w orędziu
noworocznym z 1946: Naród polsl.."i w wynil..--u wojny i zmian terytorialnych przekształca się z .JXlństwa wielonarodowego w państwo jednonarodowe
(K . Kersten, Ludzie na drogach, "Res Publica", 1987, nr 4, 8.57,68).
84 A . Kwilecki , op. cit., s. 84.
83 A.
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Ks. Mieczysław Czekaj, obecnie rektor kościoła w Leluchowie, znany jest jdo
organizator remontu szeregu cerkwi na Lelllkowszczyźnie (m.in. w Mi1.iku, Ba,..
IU'Cy koło Izb 1 Bielicznej, Dubncm), które w ten sposób uratował od dewastacji.
Nidejszy tekst opublikowany zos tal wcześniej w "Cu rrendzie" (nr 4- 6/1992),
roczniku diecezji tarnowskiej przeznaczonym w zasadzie dla księży i zakon~
ników.

o jakie miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama
do nieba (Rodz. 28. 17). Te slowa nasuwają s ię na myśl , ilekroć przekraczamy progi katolickich kościolów lub cerkwi. Kościół Chrystu.oowy nie
jest ani łaci1iski, ani grecki, ani słowiański, ale jest katolicki, powiedział
Benedykt XV. l Zdaje się, że nie ma nic odpowiedniej$Zego do wyjawienia światu powszechności Kościo/a, jak hołd jedyny składany Bogu tak
różnymi sposobami, w językach czcigodnych przez swą staroiytno'ć, a
uszlachetnionych jeszcze tym, ie używa li ich Apostołowie, a po nich Ojcowie Ko'ciola - Leon XII. 2
Mamy na terenie diecezji kilkadziesiąt cerkwi 3 unickich i używamy
ich obecnie jako kościołów rzymskokatolickich. Czy katolik obrządku
rzymskiego może się czuć w grekokatolickiej cerkwi jak w "swojej"
świątyni i czy jej wystrój może mu pomagać w modlitwie? Pragnę odpowiedzieć na ubolewanie niektórych katolików naszego rytu: "nie mogę
si~ w cerkwi modlić, bo to takie ruskie".
Benedykt, XV Motu Proprio; Dei Providentes 1/5 1917, A.A.S., I. IX,
str. 530.
2 Leon XIII, encyklika Orienla/ium dignitas, 3O.XI.1894 r.
3 Słowiańskie słowo cerkiew pochodzi od greckiego kiriakon - "pański",
oznacza więc dom Pański (wyklad obrzędów ks. Pawia Rzymskiego, ,. l,).
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Otóż cerkwie nie są ani ruskie, ani polskie, tylko Boskie. Żeby się o
tym przekonać, wejdźmy do wnętrza cerkwi i uważnie oglądnijmy jego
wystrój.
Zanim jeszcze przekroczymy próg cerkwi, przypomnijmy sobie albo
nawet jeszcze raz przeczytajmy z Księgi Wyjścia rozdział 26, wiersze
31 i następne, z Trzeciej Księgi Królewskiej 6, 16- 17, z proroctwa Ezechiela 41, l i nast., gdzie Ksiegi natchnione opisują świątynię starotestamentową zbudowaną i urządzoną dokładnie według projektu podanego
przez Pana Boga. Wnętrze cerkwi w głównym zarysie jest zreałizowane
według tego projektu, więc głównym projektantem jest tu sam Pan Bóg.
Wnętrze cerkwi jest podzielone na miejsce najświętsze, prezbiterium, sanktuarium (światylyszcze) i miejsce święte - nawa dla wiernych
(chram wirnych). Tylna, zwężona część nawy nazywa się" babiniec",
gdyż dawniej było to miejsce wyłącznie dla niewiast.
Mężczyźni i
młodzieńcy zajmowali przednią część nawy, bliżej ołtarza.
Prezbiterium to jest miejsce tronu mojego ... , gdzie chcę na wieki
mieszkać (Ez. 43.7). Sanktuarium jako całość j ..t miejscem należącym
do świata niewidzialnego, obszarem oderwanym od tego świata. Sank.
tuarium to niebo ... z niebiańskim wytworem wyobraźni - stolem ofiarnym ... Sanktuariu.m zawsze pozostaje wobec samej świą.tyni jako coś niepojętego,

transcendentnego. Jeśli świątynia ... oznacza Chrystusa, Bogasanktuarium stanowi symbol Boskości, Boskiego jestestwa
Chrystusa, sama zaś świątynia symbol widzialnego, ludzkiego. W sanktuarium trzeba widzieć symbol nieodgadnionej tajemnicy Trójcy Świętej,
a w świątyni - Jej wyczu.walnego, opatrznościowego działania i siły. 4
Prezbiterium jest oddzielone od nawy zasłoną z obrazów. Porównaj
Wyj. 26.33: I będzie oddziela/a zasłona [Miejsce] Święte od Najświęt
szego. W naszych kościołach aż po ostatnie czasy oddzielano prezbiterium od nawy ozdobną balustradą i umieszczoną nad nią belką tęczową
zwieńczoną krzyżem - aluzja do tęczy, znaku przymierza Pana Boga z
ludźmi po potopie. 5
Na środku prezbiterium w cerkwi stoi oltarz, jak Arka Przymierza
w świątyni starozakonnej. Położysz przeb/agalnię na Arce Świadectwa
w Miejscu Najświęt8Zym (Wyj. 26.34). Oltarz mszalny i stojące na
nim tabernakulum z Najświętszym Sakramentem jest tą przebłagalnią
w najwłaściwszym tego słowa znaczeniu. Nawiązując do Arki Przymierza robiono niekiedy tabernakulum przypominające ją swoim wyglądem
(np. w Izbach, dawniej w Bielicznej, Miliku, Maciejowej). Ołtarz (prestoł
czyli tron) z tabernakulum jest nakryty bogato zdobionym baldachimem,
Człowieka...

4 O. Paweł Floreosk:i, Ikonostas i inne szkice, Warszawa 1984, str. 118. Autor jest teologiem prawosławnym.
Rodz. 9, 8 i nast.
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ko nfesj ą, prz ypo minaj ącą namiot , pod którym Izraelici przechowYWali
Ark ę Przymierza. Konfesję posiadaly tylko cerkwie parafialne. Ołtarz
sł uży wyłącz nic do sprawowania N aj św. Ofiary. Inna liturgia i paralitmgia odbywa s i ę przy tetrapodzie w nawie cerkwi . Kapłan celebruje
Mszę ś w. zwrócony tyłe m do wiernych, między przedsionkiem a ołtarzem
(J oel 2.17 ). Staje przed ołtar zem jako pośre dnik . W imieniu ludu wchodzi do Miejsca Najświętszego ; w imieniu Pana Boga wychodzi z tego
miejsca do ludu. J ako przedstawiciel i wysłanni k ludu idzie do sank-

tuari um, gdzie tylko jemu wolno wej ść , jak Moj żeszowi na szczyt góry
Synaj, gd zie zstępuje Jahwe (Wyj. 19. 11 ). Wychodzi spoś ród ludu, bo z
lud·u jest wzięty (Hehr. 5.1), idl. ie do Pana, bo jes t J ego pomaz ańcem
powołanym i upoważn ionym do tego przez Pana Jezusa w sprawach
ty czących się Doga, aby skladal dary i ofiary za grzechy (Hebr. 1.5),
złożyć meum ac vestrum sacrificium, by załatwić sprawy ludzi z
Pan em Dogiem. Wchodzi. jako oręd ow nik , by z wzniesionymi do góry
r~kiUlli (por. Wyj. 17.11) bł agać o milosierdzie Boże dla zgromadzonych
w świą.tyni. Do jego błaga.lnych wezwań zanoszonych w sanktuarium
lud z uaw y dołącza swoje Hospody pom y/uj - Panie, zmiłuj się. W
czasie Przeistoczen ia wiern i nie pat rzą na ś więte pos tac ie, bo tego, co
sic. dokonuje na ołtarzu i tak nie da się dostrzec lud zkim wzrokiem, tu
trzeba wiary, ., wiara zaś jest ze słyszenia" l a nie z patrzenia; więc tylko
słuchają s ł ów konsekracji głośno śpiewanych i na mi arę swych moż liwości
przeż ywają zs tąpie ni e Pana Boga "na Sy naj " . Naj św. Sakrament (tyłko
pod postacią chleba) przechowuje się stale w tabern akulum, pod bał
dachimem, wśr ód ś w i ec i kwi atów na tyn1 8<1.mym ołt ar z u , na którym
odprawia się M szę św " dla podk reśl en i a faktu, że Pan Jezus w tabernaku łum pr zed łu ża to, co uc zyn i ł we Mszy ś w. na oltarzu. Z naszej strony
jes t to wyraz najwie,kszej czci, na jak'l mo ż emy się zd o być, gdy ż oltarz
jest miejscem najbardz iej czcigodnym. Przed Naj ś w. Sakramentem stale
płoni e wieczna lampa (newhasajuszcza la11'1m) zawieszona u sufit u przed
ikonostasem. N a czystym św;ecznik·. lirzygotuje lampy, aby palily się
przed Jahwe nieustannie (Kapl. 24 .4).
Zasadniczo oł tarz w cerkwi powinien być pośw iGcony przez biskupa.
Ponie waż jednak w wi ę ks z ości przypad ków t rudno było biskupowi doj echać do każd ej cerkwi , by w niej pośw ięcić oltarz , stosuj e się tzw. antimens;a ( z as t e,puj ące stół) , podobnie jak u nas do osta tnich czasów portatyle. Ws p ominaj ą o nich od IV wieku. Antimensis to kawałek białego
lnianego płó tn a wielkośc i korpo rału . Na tym płótnie jest czarno-biały
obraz z łożenia Pana J ez usa do grobu, Ostatniej Wieczerzy i w rogach
cz terech Ewangelistów. Od spodniej strony są zawsze relikwie (moszen)
świętych męc ze nników zaplombowane pieczęcią biskupa wyciśniętą na
laku. Antimensia uroc z yście poświ ęca biskup w Wiełki Czwartek w cza-
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sic uroczystej liturgii i wlasnoręcznie je podpisuje. Na każdym jest na..
pisane, do której cerkwi i na który ołtarz jest przeznaczone. Jest to
kontynuacja zwyczaju, który trwał w Kościele od pierwszych wieków,
że Msz~ św. odprawiano tylko na grobach lub relikwiach męczenników,
a nie gdziekolwiek i na czymkolwiek. W naszym obrządku dopiero w
ostatnich latach ten przepis przestał obowiązywać.
Żerliwnyk (żertwiennik) - ofiarnik "proskomidiar" jest to stolik, na
którym odbywa się przygotowanie chleba (prosfora) i wina do Mszy św.
Stoi on po pólnocnej stronie oltarza (zawsze zwróconego na wschód),
podobnie jak stól w św iątyni starozakonnej (Wyj. 26.35). Na nim też
odbywa się puryfikacja świętych naczyń po Komunii św. Wyobraża on
GrotG Betlejemską. Przypomina też stól, na którym w dawnych czasach
wierni skladali dary.
W nawie, przed środkiem ikonostasu stoi tetrapod, ozdobny stól,
cz~sto nakryty marmurową plytą. Na nim między dwoma świecami stoi
krzyż i w pozycji pó lle żącej ikona patrona cerkwi. Przypomina on oltarz
kadzenia (Wyj. 30.6). Jest to miejsce udzielania sakramentów świętych i
sakramentaliów, a także liturgicznych modlitw, które jak kadzidło wznosi
się do Ciebie (Ps. 140.2). ~.
Ikonostas oddziela prezbiterium od nawy. Oznacz łudowi granice
dooko ła góry i powiedz mu: Strzeżcie wstępować na górę i dotykać
jej podnóża, gdyż Ho by się dotknqł góry, będzie ukarany śmierciq
(Wyj. 19.12). Ikonostas jest ścianą zbudowaną z obrazów. Nazwa
pochodzi z greckiego: he eikon - obraz i he stasu - umieszczenie, stanowisko, położenie; eikonostasion - rusztowanie, statyw pod
obrazy. G Przypomina oblok okrywający górę Synaj, taj emnicę Bożej
obecnośc i oraz zasłonę ozdobioną bogato, która w starotestamentowej
świątyn i oddzielala Miejsce Najświętsze od Miejsca Świętego (Wyj. 26.31
i następne ). Ikony w ikonostasie są ułożone w kilku poziomych rzędach.
Pierwszy rząd od góry stanowi Grupa Ukrzyżowania, albo sam krzyż
z malowanym wizerunkiem Ukrzyżowanego. Najczęściej w cerkwiach
spotykamy wizerunki malowane, rzadziej rz eźbione , jest to echo zakazu
rzeźbienia figur w Starym Testamencie. Z Kijowa wyszla moda robienia
krzyżów trójramiennych. J est to tylko moda, gdyż żaden przepis tego
nie nakazał. Dodatkowe ramiona wedlug jednych oznaczają: górne tabliczkę nad glową Ukrzyżowanego, a dolne podnóżek. Inni tłumaczą,
że te trzy ramiona przypominają Trójcę Przenajświętszą. Umocowane
skośnie dolne ramię obydwie teorie odnoszą do krzyża św . Andrzeja Apostola. Dwie są też teorie na temat półksiężyca umieszczanego niekiedy
pod krzyżem. J edni twierdzą, że oznacza to zwycięstwo Krzyża nad islamem; inni, że oznacza panowanie światłości Krzyża nad ciemnością,
6

Andrzej Wielocha, Ikony, SKPB Warszawa 1983, s. 73.
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kt ó rą symbolizuje półksiężyc. Ale wrÓĆmy do ikonostasu. Drugi rząd od
góry stanowią ikony dwunastu patriarchów i proroków Starego Testa.mentu. Trzeci rząd to DeeJi.: duży, okazały obraz Pana Jezusa na tronie.
Pantokrator - Wszechwładca - w otoczeniu dwunastu apostołów. W
starszych ikonostasach postać Pantokralora flankują orędownicy: Matka
Boża i św . J an Chrzciciel, łącznik między Starym i Nowym Testamen_
tem. Poniżej Deesis jest rząd dwunastu " ikon pokłonu", 7 zwanych
pmzdnikami (prazdnik oznacza świ~to). Przed s tawiają one dwanaście
najwie,ksz ych ś wiąt w roku liturgicznym, zaczynając od narodzenia
Matki Dożej , kończąc na jej Zaśni~ciu i Wniebowzięciu. Zdarza się,
że pra zdników jest tylko sześć (np. w Czymej). Ikony te ilustrują ta.jemnice z życia Pana Jezusa i Matki Dożej. W środku, między praz-

dnikruni , tuż nad carskinu wrotami jest w nowszych ikonostasach scena
Ostatniej Wieczerzy, w starszych Oblicze Pana Jezusa - Mandy/ion,
l) nerukotworennaja ikona" , nie ludzką r~k ą malowana ikona Zbawiciela

naszego. Jest to nawiązanie do obrazu Twarzy Pana Jezusa, który sam
Zbawiciel mial wedlug bardzo starej tradycji przekazać Abgarowi V,
królowi Edessy. Piąty wreszcie rząd stanowi cztery ikony namieolne,
czy li czc igodne. Są one oddzielone od siebie trzema otworami drzwiowymi. Po prawej stron ie wejści a środkowego jest ikona Pana Jezusa
Nauczając ego. Zbawiciel z tej ikony prawą ręką błogosławi, a lewą
ukaz uje ks ie.gę Ewangelii z tekstem: Pójdźcie błogosławieni Ojca mego,
weźcie w posiadanie A.Tólestwo, przygotowane dla was od założenia 'wiata
(Mt . 25.34). Po lewej stronie tego samego wej ścia jest ikona Matki Bożej
w taj emn icy jej Boskiego MacierzYlistwa. Dalej po prawej stronie jest
ikona chromowa - patronacka, przedstawiająca patrona cerkwi. Analogicznie po lewej stronie mamy ikonę wyjątkowo czczonego patrona, niemal zawsze św. Mikołaja Cudotwórcy. W niektórych ikonostasach pod
ikonami namiestnymi są jeszcze ikony prz edstawiające dowolne tematy,
najczt(ściej

sceny z Pisma

św.

W środkowym otworze drzwiowym, między ikonami Pana Jezusa i
Matki Bożej jest bardzo bogato zdobiona brama zwana królewską- carskie wrota. Jest ona zarezerwowana dla Chrystusa Króla, który przez nią
przechodzi w osobie kapłana celebransa lub bywa przenoszony pod eucha.rystycznymi postaciami. Przez tę bramę może przechodzić tylko kapłan
w czasie liturgii Mszy św. w ściśle określonych rubrykami czynnościach.
Poza tymi czynnościami nawet kapłanowi nie wolno przechodzić przez
tę bramę. Prezbiterium jest niebem, mieszkaniem Pana Boga, carskie
wrota bramą do nieba. Są skierowane ku wschodowi i przypominają
7

Nazwa "ikona paklonu" pochodzi stąd, że dawniej ikonę przedsławiaj~
obchodzone w danym dniu święto wyjmowano z ikonostasu, kładliono D&
tetrapodzie i wierni oddawali jej cześć pokłonami.
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widzenie Ezechiela. A chwała Jahwe wesz/a do iwiątyni przez bramę,
która skierowana by/a ku wschodowi (Ez. 43.4). Matka Boża w tajemnicy Wcielenia stala się bramą przez którą przyszła "chwala Pańska",
dlatego na ażurowym tle carskich wrót bardzo często na dwu górnych
medalionach jest namalowana scena Zwiastowania. Niżej, na czterech
medalionach są Ewangeliści, gdyż przed tą bramą czyta się Ewangelię w
czasie służby Bożej, Ewangelie prowadzą nas do nieba. Po obydwu str~
nach carskich wrót, na ich odrzwiach malowano niekiedy dawniej Ojców
Kościola. Przepisy liturgiczne ściśle określają, kiedy carskie wrota mają
być otwarte, a kiedy zamknięte. Carskie wrota bywają jeszcze zasłaniane
od strony prezbiterium zasłoną z fioletowej lub czerwonej materii. Każesz
też sporządzić zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej
purpury (Wyj. 26.36).
Boczne drzwi w ikonostasie nazywają się diakońskimi wrotami. Dla
celów liturgicznych potrzebne są tylko północne, południowe są raczej
dla symetrii (mogą być, ale nie muszą). W diakońskich bramach bywają
(choć nie muszą być) ozdobne drzwi; albo ażurowe, podobne do carskich
z jednym medalionem-ikoną, albo z pełnej deski z namalowaną na niej
ikoną. Na tych drzwiach bywają namalowani arcykapłani Starego Testamentu albo aniołowie z kadzielnicami, albo święci diakoni z atrybutami
swego męczeństwa, aby ich widok napomina/ wchodzących, że mają iść
z czystością i pobożnością, jak godzi się sfugom Bożym, gdyż sam Bóg
Święty ma tu swoją stolicę. s
Ikonostas oddziela sanktuarium, czyli to co niebieskie, od nawy,
czyli tego co ziemskie. Ikony w ikonostasie są jakby oknami, przez
które my z ziemi zaglądamy do nieba, widzimy Pana Jezusa, Matkę
Bożą i świętych. Dlatego te ikony są namalowane na tle hłękitnym
lub złotym, oznaczającym chwalę nieba. Święci w ikonostasie są ist~
tami i ziemskimi, i niebiańskimi, są dla nas pośrednikami. Ikonostas
to ob/ok okrywający górę Synaj - tajemnicę Bożej obecności, to ob/ok
świadków (Hebr. 12.1) - świętych. Oni unoszą się wokół sanktuarium,

z nich, żywych kamieni, zbudowana jest żywa ściana ikonostasu., oni bowiem istnieją równocześnie w dwu światach i jednoczą w sobie doczesne
i wieczne. 9
Wnętrze cerkwi urządzano bardzo bogato wspaniałymi dziełami
sztuki. Już Mojżeszowi Pan Bóg nakazał, żeby wyposażenie świątyni
wykonali artyści ze złota, srebra i innych najkosztowniejszych materiałów (Wyj. 31.1- 11). Wykonali też pektorał zrobiony przez wybitnych

8 J. S., W koiciele i w cerkwi, Kraków 1926,8. 30.
9 O. P. Florenski, op. cit. - można tu znaleźć wiele cennych myśli na temat
ikonostasu.
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tkaczy (Wyj. 39.8). Dla kaplanów nakaz al Pan Bóg wykonać szaty artystyczne robotą ze zlotych i srebrnych nici ozdabiane drogimi kamieniami (Wyj. rozdz . 28) . Oglądnijmy stare szaty liturgiczne w cerkwiach
i naszych kościolach ; z jak kosztownych materialów są wykon?ne i jak
piękuymi haftami ozdobione.
Skoro w tak zamierzchlych czasach nawet w prowizorycznej staroz ...
konnej świątyni nie dopuścil Pan Bóg tandety i partactwa, tym bardziej
nie przyjmie jej dziś. Wspomnijmy namaszczenie Pana Jezusa w Bet ...
uii. Uczniowie Pana J ezusa oburzali się na kobietę, która namaścila Mu
glowę kosztownym olejkiem: Na cóż ta strota ? Przecież można bylo I<J
drogo sprzedać i rozdać ubogim. Pan J ezus ich skarcil, a czyn kobiety
pochwali I (M t. 26, 6 i nast.).
Naloty się Panu Dogu to , co naj cenniejsze . Widzimy to w cerkwiach.
Jest więc cerkiew rzeczy wiście "Domem Bożym i bramą niebios". Jest
nie ty lko domem wspólnych modlitw, ale przede wszystkim mieszkauiem
Pana Boga na Ziemi.
WychodJ.ąc z cerkwi pomyślmy: w cerkwi wsz ystko co jest, jest dla
Pana Doga. dla ludzi jedynie ławki. Odnosi się wrażenie, że w naszych
kr,sciolach, J. wlaszcza nowych , bywa odwrotnie: dla Pana Boga marne
tabernakulum wmurowane w ści anę i lif: hej roboty ołtarz, jakże marne
szaty liturgiczne i naczynia - dla ludzi hatomiast wygodne ławki, marmurowe posadzki , ogrzewanie , n agłoś nie nie, wszelkie możliwe wygody.

LIT URGIA RZYM SKOKATOLICKA W CERKWI
Wystrój wnętrza cerkwi bardzo dobrze nadaje się do sprawowania u...
szej liturgii, pod warunkiem, że jest zachowany w oryginalnym stanie.
Wszelkie przeróbki w cerkwi w celu " dostosowania" do naszej liturgii są
obłędem i dają złe świadectwo o swoich autorach.
P,ezbiterium traktujmy jako Miejsce Naj ś więt sze . W nim na ołtarzu
pod konfesją przechowujmy Naj ś w. Sakrament w dawnym oryginalnym
tabernakulum zabezpieczonym wewnątrz pancernym wkladem. Przed
tabernakulum niech płonie wieczna lampa, zawieszona jak dawniej
przed ikonostasem. Nie lękajmy się, że będzie zasłaniala ikonostas,
ona ma swoje prawa i swoją wymowę. Nie wypada zamieniać Miejsca
Najświętszego na inne cele, na przykład zakrystię, lub jakąś sałkę, albo
ua magazyu kościelny. Przepisy liturgiczue suge ruj ą, żeby Najśw. Sakr ...
ment przechowywać w kaplicy poza nawą glówną . Miejsce za ikonost ...
sem j est wspaniałą kaplicą dla Najśw . Sakramentu. Tabernakulum jest
na ooi kościoła, w zasięgu wzroku wiernych, łatwo dostępne . W czasie
liturgii Eucharystii sprawowanej "twarzą do wiernych" można zamknąć
carskie wrota, żeby kapłan nie stal bezpośrednio tyłem do tabernalcu-
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lum. Stanie tylem do tabernakulum na pewno nie jest wyrazem czci dla
Najśw. Sakramentu. Pulpit do głoszenia Słowa Bożego można ustawić
przed południowymi wrotami diakońskimi. Wtedy wierni patrząc na
głoszącego Słowo Boże widzą po jego prawej stronie ikonę Pana Jezusa
Nauczającego.

Jeżeli się chce celebrować liturgię Eucharystii" twarzą do wiernych"
(z rubryk obecnego Mszału jasno wynika, że kapłan może celebrować
albo zwrócony twarzą do wiernych, albo twarzą do ołtarza, między wiernymi a ołtarzem), dobrze jest ustawić oltarz (np. dawny tetrapod) przed
carskimi wrotami. Zamknięte tylko na czas liturgii Eucharystii carskie wrota dają dodatkowy efekt stając się ze scenami Zwiastowania
i Ewangelistami wspaniałym Uem dla celebransa. Tłem dla całej liturgii
jest ikonostas. Przemawia z niego Krzyż i Ostatnia Wieczerza. Przemawia ikona Pana Jezusa na tronie - oczekujemy Twego przyjicia w
chwale. Przemawiają Apostołowie i diakoni prezentujący Panu Jezusowi
narzędzia, którymi byli męczeni i zabici. Przypominają nam, źe w czasie Najśw . Ofiary nie powinniśmy stać przed ołtarzem z pustymi rękami.
Można też stosować zasadę, że tylko celebrans przechodzi przez carskie
wrota, wszyscy inni przez diakońskie.
Przy uroczystej celebrze można wykorzystać wspaniały Ewangeliarz
cerkiewny. Wpiąć pomiędzy kartki potrzebny urywek Ewangelii w poł
skim brzmieniu i wnieść procesjonalnie ze świecami i kadzidłem z ołtarza
pod konfesją na pulpit. Można też po odprawieniu liturgii Słowa Bożego
przy pulpicie, liturgię Eucharystii celebrować na ołtarzu w prezbiterium.
Urozmaicenie jest zawsze pożądane.
Otoczmy troskliwą opieką i przechowujmy z czcią wszystko, co
służyło liturgii wschodniej. Ceńmy bardzo księgi liturgiczne, są to
najczęściej wspaniałe starodruki - bezcenne zabytki. Sancta sunt sancte
tractanda.

Wiesław

Aleksander Wójcik

PROBLEMATYKA LEMKOWSKA
W POLSKIM CZASOPIŚMIEN
NICTWIE KRAJOZNAWCZYM
Autor jest dyrektorem Centralnej BibJjoteki Górskiej w Krakowie i redakt().
tcm naczelnym rocznika Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK " Wierchy".
Niniejszy artykuJ jest tekstem referatu przygoto wanego na międzynarodową
kon[erencjt; naukową poświęconą sprawom Europy Wschodniej, która odbyła
sit; w Harrogatc (Wielka Brytania) w dniach 21-26 lipca 1990 t.

Na wstępie wypada poczynić kilka uwag natury metodologicznej w
celu sprecyzowania zakresu czasopiśmienniczego niniejszych rozważań.
Pojęcie krajoznawstwa (ang. chorography, franc. chorographie, niem.
ClwTogmphie, ros. krajewicdienije) jest bowiem rozmaicie rozumiane i
do tej pory istnieją polemiki pomiędzy teoretykami, a także praktykami krajoznawstwa co do immanentnych cech określających jego naturę.
Nie wchodząc w szczególy tych sporów, należy wszakże zauważyć, iż
wszystkie definicje pojęcia krajoznawstwa dają się sprowadzić do trzech
typów ujęć . ! Jedno z nich określa mianem krajoznawstwa ruch spoleczny
dążący do zbierania i popularyzowania wszelkich wiadomości (a więc
na przyklad: geograficznych, etnograficznych, historycznych i innych)
o krajach lub regionie, ujmuje więc to pojęcie w znaczeniu instytucjonalnym. Drugie natomiast - wychodząc wprost od źródłosłowu
nazwy - rozumie pod pojęciem krajoznawstwa poznawanie kraju (regionu) w zakresie różnych dziedzin wiedzy ludzkiej lub wprost wiedzy o
kraju czy regionie. Jest to funkcjonalne ujęcie krajoznawstwa i tak na
przykład definiuje je Międzynarodowy Słownik Thrystyczny opracowany
przez Międzynarodową Akademię Turystyki w Monte-Carlo. 2 Trzeci
Zygmunt Kruczek, Metodyka krajoznawstwa, Wyd. n uzupełnione i ~
prawione, Kraków 1983,8. 14- 15.
Wydanie polskie, Warszawa 1961 , s. 68-69.
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wreszcie punkt widzenia ujmuje krajoznawstwo w sensie kulturowospołecznym, traktując je jako dziedzinę kultury obejmującą całokształt
dzialalności poznawczej, sumę wytworzonych nowych wartości wraz I
wynikami tej dzialałności. 3
Z punktu widzenia historii czasopiśmiennictwa, a właśnie tego typu
reflel'sję stawia BObie za cel niniejsze opracowanie, dwa ostatnie ujęcia
zakreślają szeroki, można nawet powiedzieć : praktycznie nieograniczenie
szeroki zakres badań czasopiśmienniczych, jako że w świetle tych definicji niemal cale czasopiśmiennictwo można traktować jako źródła wiedzy
krajoznawczej, bo nawet czasopisma poświęcone naukom ścisłym w pewnym stopniu również mogą być przydatne dla krajoznawstwa.
Rozpatrywanie funkcjonowania jakiejkolwiek bądź problematyki,
w tym przypadku łemkowskiej, w tak szeroko pojmowanym czasopiśmiennictwie krajoznawczym, choć niewątpliwie byłoby nader interesujące, by jednak stalo się zadaniem realnym, wymagałoby prowadzenia wieloletnich studiów i kwerend, i to nie pojedynczej osoby, a całego
zespoi u ludzi. Jest rzeczą jasną, iż autor tego opracowania nie mial
możliwosci wzięcia na swoje barki takiego trudu, tedy musial ograniczyć się tylko do czasopiśmiennictwa krajoznawczego ujmowanego od
strony owej pierwszej, instytucjonalnej definicji krajoznawstwa. W jej
ś wietle bowiem za czasopisma krajoznawcze można uznać tylko te cz~
sopisma, które zostały powołane do życia przez rozmaite stowarzyszenia
i organiz acje będące wyróżnikiem ruchu społecznego parającego się krajoznawstwem. Wprawdzie taki zabieg metodologiczny zawęża znacznie
obszar badań, pozwala jednak: po pierwsze - na bardziej precyzyjne
ujęcie tematu, po drugie - stwarza możliwość uzyskania pelnego obrazu
zainteresowań tematyką łemkowską przez polskie stowarzyszenia o charakterze turystyczno-krajoznawczym, co - jak się wydaje - samo w
sobie może być interesujące nie tylko dla badaczy problematyki łemkow
skiej , ale również dla historyków polskiej turystyki i krajoznawstwa.

Pierwszą organizacją turystyczno-krajoznawczą na ziemiach polskich
bylo Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, założone w 1873 roku, noszące
początkowo nazwę Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, później zaś
- do odzyskania przez Polskę niepodległości - nazwę Towarzystwa Tatrzańskiego.

Już

w 1876 roku Towarzystwo zainaugurowało wydawanie rocznika
Towarzystwa Tatrzańskiego", poświęconego
górom. W okresie zamkniętym cenzurą I wojny światowej Towarzystwo
zatytułowanego" Pamiętnik

3 Zy~munt

Kruczek, op. cit.
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Tat rzatiskie kie rowało swą uwagę głównie na obszar Tatr i Podtatrza w
Karpatach Zachodnich oraz na rejon Karpat Wschodnich, nic więc dziwnego. że problematyka tzw. wówczas Beskidów Środkowych, w obrębie
których zallliesz kiwała ludność łemkows ka, nie była w ogółe poruszana
na lamach ., PamięŁnika" .
Poszerzenie kie runków zainteresowania Towarzys twa na inne grupy

górs kie. w tym mi~dzy innymi na Beskid Niski - ojczyznę Lemków,
nastiI piło dopiero w okresie międzywojennym. W latach trzydziestych na
obsz arach Beskid u Niskiego wyznakowa no pierwsze szlaki turystyczne, a
w ś lad za ty m na łamac h kolejnego rocznika Towarzystwa pojawiła się
publicystyka krajoznawcza odnosząca się do tego regionu. Był to już
illuy rocz nik , bowiem wskutek rozmaitych okoliczności przestał się

uka-

zy wać ., Pami~tnik Towarzystwa Tatr z ańskiego" , a powołany zostal do
ży c ia ro cz nik " Wierchy" . założony w 1923 roku przez Jana Gwalberta
Pa wlikowti kiego we Lwowie , później przen ies io ny do Krakowa, gdzie uka-

zuje siG po dz i eń dzisiej sz y. 4

W 1935 ro ku ukaz ał si ę trz ynasty tom rocznika, którego znaczenia dla rozwoju i popularyzacji wiedz y o Lemkach trudno nie docenić.
M ieśc ił on ty pografi cznie wyod r ę bni ony, opatrzo ny wspólnym tytułem
O L emko w.zczyźnie , obszerny blok artykułów. W s łowie wstępnym
otwie rajqcY Ill tt! cz ęść roc znik.c.'\ profesor Kaz imierz Sosnowski pisał:
Wa żne

cele mia ło PTT na oku, podając czytelnikom tę willzankę opisów,
nic wycze rp 'ujących, ale z różny c h punktów widzenia oświetlających
zagadnienia lem kowskie, a to: turystyczn e, państwowe i społeczno
ekon omiczn e. (. . .) Oddając (. . .) .po/eczeństwu ten cykl /emkowskich
artykułó w do r~ki, chcemy podkreślić (. . .), że Lemkowszczyzna jest kramoże

jem malowniczym , godnym poznania, bogatym w dary przyrody, a mimo

to ubogim, ekonomicznie i kulturalnie zacofanym. Z tego zacofania kraj
ten należy wyrwać i postawić go na równi z wyżej stojącymi dzielnicami Pol..ki. Aże by to osiągnąć, trzeba dla szerokiego ogółu odkryć walory L emkow.. zczyzny , walory nie tylko kTajobrazowe, turystyczne, narciarski e, ale i etnograficzne, historyczne, a przede wuyso.:im letniskowe,
leczniczo- uzdrowiskowe, kopalniane, przemy .. /owe i inne. W kon-'Ckwencji tego wzbogaci .. ię pań.. two i społeczeństwo przez wyzy.kanie nowych,
dotychcza .. odłogiem leżących d/ań wartości, a przede w-'Zy.. tkim go.podarczo i kulturalnie dźwignie .. ię uboga a dobra ludno,ć lemkow .. ka. Ob!l
inicjatywa PTT by/a przez nią z wdzięcznością kiedyś w..pominana! 5
Pierwszy artykuł owego łemkowskiego bloku, stanowiącego dominantę tego tomu " Wierchów", zatytułowany Lemkowie i Lemkowucz!l4 Wiesław A. Wójcik, Z dziejów wydawania "Wierch6to" 111 PoZ,kim Tow.
rz:ydwie Tatrzań"kim, "Wierchy" 1981, nr 50, wyd. 1983,8. 14-42.
Kazimierz Sosnowski, Słowo wstępne, "Wierchy" 1935, nr 13,8. 51-53.
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zna, napisał profesor Uniwersytetu Jagielońskiego, wybitny polski ge<>graf, Jerzy Smol eński. Scharakteryzował w nim ogólnie etniczną grupę
łe mkow s ką, jej zajęcia i kultur~. Nakreśłił też perspektywy wszechstronnych badali naukowych podj~tych przez Oddział Lemkowski Komisji Naukowej Badań Ziem Wschodnich , których celem miało być dostarczenie
danych do opracowania miejscowego planu regionałnego. Miał on stymulować roz wój gospodarczy i kulturałny Lemkowszczyzny, łącząc ją
z życiem Polski, przy zachowaniu jednak regionałizmu łemkowskiego i
ochronie odrębnych cech etnicznych tej grupy.
W kolejnym artykule Stanisław Leszczycki przedstawił Zary. antropogeografi czny L em kow6Zczyzny,

szkicując całokształt zagadnień związa

nych z życie m i gospodarką Lemków na obszarze Beskidu Niskiego. W
zakollczeniu podk reślił konieczność pracy dążącej do podnie.ienw ekoTlOmicznego i kulturolnego ludno ści lemkow.kiej , co - jego zdaniem nie ty lko dla niej będzie ogromną korzyśc ią, lecz po.iadać będzie również
znaczenie dla pań.!twa , Lemkow~zczyzna bowiem może odegrać bardzo
po'wainq w przY$zloici rolę. 6

Zagadnienia Z fi zjogrofii B ..kidu Ni.kiego zaprezentował w nastę
pnym artykule Mieczysław Klimaszewski, przy okazji poddając rewizji
przyjmowane dotąd poglądy na temat wschodniej i zachodniej granicy
Beskidu Niskiego.
W " Wierchach", piśmie par eullence turystycznym nie mogło
zabr aknąć krajoznawcz<>-turystycznej charakterystyki omawianego obsz aru. Podał ją w artykule Beskid Ni.ki jako teren tury.tyczny Adam
Wój c ik-Bieś nicki . Artykuł Romana R.einfussa zaprezentował bodaj czy
nie po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie problematyk~ tak charakte rystycznych Cm entarzy wojennych na Lemkow6Zczyźnie.
Os tatnią pracą wieńczącą łe mkowski blok w owym tomie rocznika
był artykuł Witolda Mileskiego i J ana R.eychmana zatytułowany O.turnia. Wieś .pi.ka na kresach lemkow.kiego za.iegu. Opracowanie to
jes t pie rwszą , nie tylko w polskim piśmiennictwie, monografią najdalej na zachód położonej wsi zamieszkałej przez żywioł etnicznie wsch<>dniosłowiański.

Problematyka lemkowska kontynuowana była w następnym, czternastym tomie" Wierchów", który otwierał jako pierwszy artykuł Romana
R.einfussa Lemkowie. Precyzując ostateczne ustałenia co do geograficznego zasi~ Lemkowszczyzny na wschodzie oraz na południowym zach<>dzie, autor zarysował kultur'l materialną, społeczną i duchową Lemków.
Ten artykuł zamykał cykl obszerniejszych prac na temat Lemkowszczyzny w sumie dający monograficzne opisanie regionu dotąd maJo
6

"Wierchy" 1935, nr 13,

B.

87.
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badanego. Wesz ły one do - moż na pow iedzieć - kanonu piśmiennictwa
na tema t Lemkowszczyz ny, a o ich war tości dowodnie zaświadcza indeks
cytowal! wc współczesnych opracowaniach łemkoznawc zych .
Drugim chronologicznie polskim stowarzyszeniem zajmującym się
kraj oznawstwem i turys tyką by ło Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
zał ożone w 1906 roku w Warszawie. Od 1910 roku wydawało ono czasopiS UlO "Ziemia", począt kowo jako tygod nik, póź niej dwutygodnik, a wreszcie jako mies ięcznik. "Ziemia" obejmowała zas ięgiem zainteresowań
cały roz legł y obszar daw nej Polski oraz ziem przez Pol~ów zamieszkałych. Niez byt cz~sto, ale konsekwent nie publikowano w niej ma,.
teriał y dotyczące ł u k u Karpat w obr ęb ie granic pańs twa. Znalazło się
[.>oś ród nich również kilka prac odnoszących się do Lemkowszczyzny.
Naj wcześn iejszą z nich był arty ku ł Włodz imierza Antoniewicza Cerboie drewniane 'w powiecie sanockim , opublikowany ju ż w 1911 roku
(nr 20). Godne odnotowania są też dwie waź ne prace: Stanisława Leszczyckiego Szalaśnictwo Beskidu Ni .• kiego (1935, nr 10) oraz RDmana
Rcinfussa Etnograficzne gmnice LemkolOszczyzny . Pró ba wytyczenia gro.
nic L emkowszczyzny na podsta wie za .• ięgu lemkowskiego stroju (1936,

nr 10-11 l. Po wojnie temat yka łemkowska

zos tała cz~ściowo

zasygnalizo-

wana ar ty ku łem Juliusza Rossa Znisz cze nia wojenne i ochrona zabytków
w rejonie Beskidu Niskiego (1948, nr 1), ale poza tym jednostkowym
przypadki em pismo nie powróciło j u ż , albo może nie zdąż yło powrócić,

do

zagadnień łel11kows k ich,

wkrótce bowiem, w 1950 roku

przes tało się

ukazy wać.

Pod auspicjami PTK ukazywało się w latach 1920- 1939 oraz 19471950 jeszcze jedno pismo - mies ięcznik krajoznawczy adresowany do
m10dzie ży "Orli Lot" , będące organem tzw. Kół Krajoznawczych
Mł od zieży Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Problematyka łem
kowska nie z nalazła w nim jednak odbicia, jeśli nie brać pod uwagę
jedynego arty k u łu, ogólnikowo zresztą opis ującego region łemkowski
(W. W~ r z yn , W ycieczka srnchaczy UJ w Bes kid N iski , 1921, nr 7).
Dla zarysowania pełn i obraz u międ z ywoj e nnego czasopiśmie nnictwa
krajoznawczego wypada jeszcze wymie nić popularny, bogato ilnstrowany
miesięcznik " Turysta w Polsce" , wychodz ąc y w latach 1935-1938, wydawa ny pocz ątkowo wspólnie przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Polski Związek Narciarski i Polski Związek Kajakowy, później prz ejęte przez
Ligę Popierania Turystyki. W piśmie tym ukazał się dosyć obszerny artykuł napisany przez Stanisława Leszczyckiego, popularyzujący obszar
Lemkowszczyzny jako godny zainteresowania turystów (1935, nr 4).
"Ziemia" i " Wierchy" były głównymi i - rzec moźna - sztandarowymi wydawnictwami PTK i PTT. Oba stowarzyszenia wydawały
ponadto pisma o charakterze biuletynów organizacyjnych i informacyj-
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Dych: PTT - " Przegląd 'furystyczny" , PTK - "Wiadomości Kr ...
joznawcze i Thrystyczne" oraz "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kr ...
joznawczego" . Z natury rzeczy, poza nielicznynń wyjątkanń , nie publikowaly one materialów o charakterze krajoznawczym. Jeśli jednak
wspomina si~ o nich tutaj, to tylko dlatego, że w jednym z nich, nń...
nowicie PTT-owskim " Przeglądzie Thrystycznym" , w 1934 roku (nr 2)
znaleźć można interesujący - oczywiście tout" proportion. ganU" siad lemkowski. Jest to informacja świadcząca o próbach organizow...
nia przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie konkretnych działań w kierunku rozpropagowania Lemkowszczyzny pośród społeczeństwa. Oto
Oddzial PTT w Gorlicach zaplanował na lipiec owego roku cykl wycieczek po - jak pisano - bardzo malo znanym, a jednak ciekawym
terenie Lemkowszczyzny. Mialy si~ nań zlożyć cztery wycieczki: jedna
- pi~ciodniowa pod haslem Poznaj życie Lemkó1D oraz trzy imprezy
trzydniowe: Po bezdrożach Lemkowszczyzny , Szlakiem konfederatów barskich i Krajobrazy Lemkowszczyzny. Czy przedsi~wzi~cie to udalo si~
zrealizować? Nie wiadomo, bowiem w nast~pnych numerach " Przegląd"
do sprawy już nie powrócił.
.
Charakteryzując czasopiśnńennictwo obu pierwszych polskich stowarzyszeń krajoznawczo-turystycznych w aspekcie jego zainteresowania
Lemkowszczyzną, należy stwierdzić , że wi~cej uwagi poświ~cały zagadnieniom lemkowskim wydawnictwa PTT, na lamach których publikowali swe prace najlepsi z ówczesnych znawców problematyki, wywodzący si~ glównie z kr~u specj ałistów zgrupowanych w tzw. Oddziale
Lemkowskim Komisji Badań Naukowych Ziem Wschodnich powolanej
do istnienia z początkiem lat trzydziestych przez rząd polski. Mniejsza
liczba publikacji lemkoznawczych w pismach PTK wynikała może nie
tyle z braku zainteresowania tą problematyką ze strony ich redaktorów,
ile raczej z powodu ukierunkowania tych pism na obszar całego kraju,
co powodowalo nat uralną pr esj~ ze strony czytelników oczekujących od
tych pism prezentowania również innych poza góranń terenów.
Rok 1950 stal się ważną datą w dziejach polskiego ruchu krajoznawczo-turystycznego. Oba działające dotąd osobno Towarzystwa - pod
naciskiem sytuacji politycznej - zintensyfikowaly trwające jeszcze od
lat nń~dzywojennych rozmowy w sprawie zjednoczenia i polączyly si~ w
jedno Polskie Towarzystwo Thrystyczno-Krajoznawcze.
W nowym Towarzystwie, w nowych warunkach udało się utrzymać
ciąglość wydawania i byt jedynie rocznika "Wierchy". Problematyka
lemkowska byla - i jest nadal - obecna w piśnńe, choć - jak dotąd nigdy już nie osiągnęla takiego stopnia koncentracji jak we wspomni...
nych przedwojennych tomach. Reprezentują ją głównie krótsze artykuły
i notaty, z reguly o charakterze przyczynkarskim, publikowane w dziale
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Kronih. Ostatnill większą pracą lącz<\Cą się z zagadnieniami lemkow_
skimi by l obszerny artykul Stanislawa Węclawika "pieniny Gorliche" ID
obliczu zmian, porusz ający złożoną problematykę środowiska przyrodniczego i kul t lirowego te go regionu w związku z budową zapory na rzece
Ropie.
'Irzeba wreszcie z auważyć, iż problematyka lemkowska w roczniku
znajduje wicie miejsca w dziale Piśmiennictwo, gdzie publikowane są
rece nzj e i omówie nia ważniejszych wydawnictw górskich, W tym również
p()ś wi~collych Lemkom oraz w dziale Bibliografia gór.ka , odnotowuj<\CYDl
cal",," po bk iego piśIIliennict wa trakt ującego o górach.
"ZieIllia " po pow,tall iu PTTK prz estala się ukazywać. W Ia..
tac h [9 56- [ 95 8 w Krakowie był wyda wany przez tamtejsze środowisko
działaczy PTTK miesi~cz nik " Ziemia", nawiązujllCY do tradycji dawnej
.. Ziemi'" wszc!ako na jego ła mach lemkoznawstwo nie zdążyło znaleźć
miejsca. Rówllież w wyda wan ym przez PTTK od 1965 roku w Warszawie rocz n iku _ Zie mia" zagaclnicnia łc mkowskie , jeśli nie liczyć pracy Stanisława Kryci{lskiego Cerkwie drewnian e polshch Karpat (1982), prakty cz n i\! n ic 5(~ oh.,:cne.
Orgallelll PTTK był w lat3ch 1952-1961 ilustrowany miesięcznik,
potP. IIl clw u~ ygo duik ,, 'I\lrysta" . Podoh!lie jak "Ziemia" zasięgiem za.illtere:'iow :"\ń pokrywał ObtiZi\I całego kra ju, nie preferując żadnego regiOllU . Pośród opub łikowanych na jego lamach rnaterialów odnoszących
sir. do la l'lcucha karpackiego znal eić można bardzo niewiełe materialów
bezpośr edn io czy tei poś rednio z wiązanych z Lemkowszczyzną. Do
naj ważniejszych z nich nale żą dwa opracowania W1adyslawa Piątko
wskiego ( Echa zbłąkane wśród gór oraz Maziarze, 1957, nr 15 i 16),
przynoszące obraz wsi lemkowskiej i pan ujących tam obyczajów z lat
p i.r.ćd zies iil tyc h . W [961 roku " 1\Irys ta" przekształcił si~ w tygodnik
"Swiatowid" , kt óry wszelako nie był już organem Towarzystwa.
Funkcja taka została powierzona w 1973 roku miesi~cznikowi
_ Gośc iniec" , ukazujące mu si~ od 1965 roku początkowo jako organ przewod ników tu rys tyc znych . Zagadnienia związ ane z Lemkowszczyzną prezento wane są na lamach tego pisma dosyć rzadko. 7
Szczególną roI .. w propagowaniu wiedzy o Lemkach i Lemkowszcz yżnie , zwła.," c za wśród lTuodziciy akademickiej, odgrywają dwa
ś r odowis kowe, studenckie wydawnictwa: " Magury" oraz " Połoniny" oba
wydawane przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich dzialające
przy Oddziale Mi~dzyuczełnianym PTTK w Warszawie. 8 Są to informatory kraj oz na wcze, pierwotnie wydawane przy okazji corocznych
l

W 1991 r. pismo przestało si«; ukazywać - przyp. red.
Od 1992 r. we współpracy z nowopows tałym Towarzystwem Karpackimprzyp. red.
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rajdów turystycznych organizowanych przez środowisko studentów warszawskich w Beskidzie Niskim (wiosną) i w Bieszczadach (jesienią). Z
imprezą wiosenną związany jest informator • Magury', z jesienną zaś
wydawnictwo • Połoniny' . Wprawdzie z bibliograficznego punktu widzenia oba tytuły są nie tyłe czasopismami (pozbawione są bowiem tych cech
formalnowydawniczych, które są wyróżnikiem czasopism .en,.. ..tricto ),
ile raczej wydawnictwami ciągłymi, jednakże ich regułarny roczny period
wydawniczy pozwala traktować je jako roczniki.
W . Magurach', związanych z Beskidem Niskim, problematyka lemkowska z natury rz eczy dominuje. Pierwszy ich zeszyt ukazał się w
1972 roku, ale za właściwy ich początek należy uznać antycypujące
je informatory Beskid Niski wydane w latach 1965, 1966, 1967 i
1971. 9 Lemkowie i Lem.kowszczyzna ukazywane są w • Magurach" bardzo
wszechstronnie, w oświetleniu różnych dyscyplin naukowych. Przeważa
tematyka historyczna, etnograficzna i historia sztuki. Forma prezentowa.nych opracowań jest rozmaita: od artykułów starających się dać syntezę
wiedzy krajoznawczej o konkretnych miejscowościach po prace problemowe, od materiałów typowo kompiłacyjnych po oryginałne opracowa.nia naukowe. Nie brak też materiałów o charakterze przyczynkarskim.
Sporo też zamieszcza się w "Magurach" poezji, w tym także poetów
lem.kowskich.
W poświęconych problematyce Bieszczadów "Połoninach", wyda.wanych od 1971 roku, ze względu na istnienie pogranicza łem.kowsko
bojkowskiego publikowane są również materiały .tricte lem.kowskie, aczkolwiek - ze zrozumiałych przyczyn - jest ich znacznie mniej.
Zarówno "Magury' jak i • Połoniny' praktykują niekiedy publikowa.nie przedruków, zwłaszcza z wydawnictw trudniej dostępnych.
Godne szczegółnego podkreślenia jest, że oba wydawnictwa starają
się zachować obiektywizm w drażliwych sprawach narodowościowych,
udostępniając swe łamy autorom reprezentującym różne opcje.
Podobnym do warszawskich wydawnictw studenckich są rzeszowskie . Nasze Szlaki" , wydawane przez Studenckie Koło Przewodników
Beskidzkich związane z Oddziałem Akademickim PTTK w Rzeszowie,
na łamach których parokrotnie pojawiły się materiały odnoszące się do
Lemków. Ze wzgłędu jednak na ich efemeryczność trudno je traktować
jako wydawnictwo o charakterze czasopiśmienniczym.
W obrębie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wydawane są ponadto, przeważnie przez rozmaite jego jednostki organizacyjne, liczne inne wydawnictwa periodyczne, w których sporadycznie
9

Tomasz Halpern, Bibliografia studenckich wydawnictw turystycznych i krajoznawczych. Wydawnictwa zwarte, Warszawa. 1981, 8. 14-15.
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pojawia się temat lemkowski. Dobrym przykladem takiego wydawnictwa jest "Biuletyn PTTK Zarządu Wojewódzkiego w Lodzi" (obecnie
glówny tytul: " Wędrownik") , na lamach którego problematyka lemkow_
ska zaznaczyla się szczególniej w 1976 roku , między innymi opracowaniem Pawia Stefanowskiego Tematyka rolnicza i pasterska w łemkowdiej
literaturze ludowej (nr 9- 10).
W podsumowaniu tego przeglądu funkcjonowania problematyki!emkowskiej w polskim czasopi ś miennic twie krajoznawczo-turystycznym
należy podkreś lić , że w sumie dalo ono swym czytelnikom nader wszechstronny obraz Lemkowszczyzny i w znacz nym stopniu przyczyniło się do
spopularyzowania jej w społeczeństwie .

Andrzej Wielocha

DOKUMENTY MÓWIĄ
Dokumenty, które reprodukujemy, wpadły w ręce pewnego zbieracza
lemkowianów zupeł nie przypadkowo. Również zupełnie przypadkowo ja
dowiedział e m si~ o ich istnieniu i pewnie nie zwróciłbym na nie uwagi,
gdyby nie pojawiające si ę w jednym z nich nazwisko księdza Stefana
Szalasa. Otói nazwisko to było dla mnie zawsze symbołem tragedii łem
kowskich pod zialów politycznych i religijnych.
Kim był zatem ksiądz Stefan Szałas, greckokatolicki proboszcz z Myscowej? Niewątpliwie aktywnym propagatorem ukraińskich idei nar<>dowych. Jego przeciwnicy mówią - ukraińskim nacjonalistą. Jeszcze
dzisiaj można usłyszeć opowieści (czy prawdziwe?) o tym, jak to para.fianie wychodzili z myscowskiej cerkwi w trakcie kazań księdza Szalasa,
w których próbował ich" przerobić na Ukraińców". I. F. Lemkin w sw<>jej Historii Lemkowszczyzny. pisze o nim, że ma na swoim koncie tysią.ce
niewinnych ofiar . Sądzę, że Lemkin grubo przesadza, ale coś z prawdy
jednak w tym musi być, bo jedyna opinia jaką mi się o ks. Szałasie udało
uzys kać , brzmiała "z ły człowiek". Najczęśc iej jednak myscowianie na
temat byłego swojego parocha milczą.
Ze skromnych, wyrywkowych informacji trudno wyrobić sobie opinię
o cz łowieku , tym bardziej, że wszystkie są zadziwiająco zgodne i jedn<>znacznie negatywne. Wyłan ia się z nich obraz przekonanego nacjonalisty, współpracownika niemieckich władz okupacyjnych, dennncjatora tak
Lemków , jak i Polaków ukrywających się czy współpracujących z ruchem
oporu, a nawet tylko inaczej myślących. Obraz ten jest tak jednoznacznie
negatywny, tak czarny, że to aż zastanawia. Trudno się pogodzić z myślą,
że człowiek , ba! ksiądz może być aż tak zły, a może zaślepiony ideologią.
Jedyne jaśniejsze wspomnienia dotyczą jego rodziny, żony i syna, który
podobno w tajemnicy przed ojcem uprzedzał ofiary jego denuncjacji.
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Tak że wokół śmie rci ksi~dza Szałasa krąży wiele legend, ale jak było
naprawd~, nie udało mi się ustalić. Wiadomo, że został zastrzelony. Jedni mówią, że z wyroku partyzantów (sowieckich czy swoich?), inni że
przez własnych parafian, jeszcze inni, że z zemsty. Nad tą tragedią za..
l('ga mibcnic, ludzie nie chcą do niej wracać, a mogiły ksi~dza Szalasa
ua myscows kim cmentarzu nikt już nie potrafi odnaleźć.
Wrót'Iny jednak do wspomnianych na wst~pie dokumentów i spróbujmy pr~ c ds tawić pozostałe występujące w nich oso by. O nadawcy
pierwszego rlOkUI1lClltu, przewodniczącym Rady Szkolnej Powiatowej
w Kroś nie, wiemy tylko tyle, że miał na imi~ Michał i że był osobą
u rzędową , o czym świadc zy niezbicie ogromna (w oryginale czerwona)
ViCC1;~Ć z orlCIl"l. w kor onie.
O obiekcie korespondencji i j ednocześn ie autorze drugiego dokumelltu . unucz ycidu i kierowniku szkoły powszechnej w Myscowej, panu
Pa wle G ajd~ie wiemy trochę wir,cej. Był cz łonkiem Lemko-Sojuzu i aktyw nym ~ wole nllikielll orientacji starorus illskiej czy, jeśli kto woli, ru·
sofiiskiej. W 1941 roku zosł. a! osadzony przez Niemców w więzieniu w
J aśle .

A tera~ spój rzmy na treść dokumentów, która tylko na pierwszy rzut
oka liii: zi\wicra nic ciekawego poza ilustrowauiem zanueszczonego w tym
zC6zycic ar ty k u łu Pawła Wrońskiego o sz kolnictwie na L emkowszczyźnie.
W dokumencie pierws7.ym przewodnic7.ący Rady Szkolnej Powiatowej w
Kr oś nie ~wraca się do proboszcza parafii greckokatolickiej w Myscowej
z uprzejmą proś hij o udzielenie informacji na temat działalności poza..
szkolnej tamtejszego nauczyciela. List jest polecony, opatrzony klauzulą
"poufne". P isany jes t 6 grudnia 1927 r., wysłany 7 grudnia, 10 grudnia
jest ju ż w Myscowej . o czym świadczy adnotacja w górnym lewym rogu
sporządzona najpewniej ręką ks. Szałasa. Drugi list pisany jest przez
te goż nauczyciela myscowskicgo, Pawła Gajdę, w cztery lata później.
Publikuj emy go wł",';ciwie tylko po to , żeby pokazać, że odpowiedź na
pierwszy list albo była pochlebna dla pana Gajdy, albo - jeżeli zawierala
negatywną opinię - nie została przez Radę potraktowana poważnie, pc>nie waż nauczyciel posadę swoją utrzymał. Najważniej szy jest dokument
pierwszy. Jednak jego treść nabiera dopiero wtedy innej wymowy, kiedy
weźmie się pod uwagę fakt , że urz ęd nik państwowy zwraca si~ do ksi~za
greckokatołickiego, aktywnego propagatora narodowych idei ukraińskich
z prośbą, aby ten wyrazil swoją opini~ o kimś, kto jest prawosławnym,
rusofi lem i cz łonkiem Lemkc>-Sojuzu.
Jak to? - zapyta ktoś. Przecież było odwrotnie. Wladze lokalne
i administracja II Rzeczypospolitej popierały właśnie prawosławie i rusofilów, żeby ograniczyć na Lemkowszczyźnie wpływy narodowych idei
ukraińskich i ich głosiciela - kościoła greckokatolickiego. Niby tak, ale
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w tym wypadku mamy najwyraźniej do czynienia z sytuacją dokładnie
odwrotną·

Czy należ y z tych dokumentów wyciągać jakieś dalej idące wnioski _
nic wiem. Mogą one być wyjątkie m potwierdzającym regułę, zupełnym
pr7.ypadkiem , którego generalizowanie w odniesieniu do tamtych czasów
bGdzie prowad zilo do zafal szowa nia ich obrazu. Mogą jednak równie dobrze być fakte m bardzo charak te rystycznym, ukaz ującym złożoność problell lu i fa ł.:; zywość ła twych uprosz czeń .
['"b li kując te dokul1lenty nic c hcę niczego udowadniać, ani tym bardzi,oj b ro n ić ja kiej ś z góry zalożonej tezy. J eże li jednak zasieją one choci,,1. od ro binę wą t pl iwości II kogoś, kto do tej pory sądz ił , ż e jego obraz

sto::iU llków pan ują.cy c h na L cmkowszczy ź ni e w okresie międzywojennym
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