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РІЧНИК РУСКОЙ БУРСЫ
2018, P. 14, c. 9-12

Вступ

«Річник Руской Бурсы 2018» продолжат започаткуваны влонишнім
чыслом інновациі, якы спричынены были головні полным достосуваньом часопису до стислых норм науковых выдавництв, а тіж деякыма мериторичныма принципами. Опрацували сме адже зас вполни моноґрафічне чысло, в тым році посвячене другій серед найосновнійшых
в лемківскій спільнотовій памяти подіі, якой 100. річниця припала на
2018 р. – Рускій Народній Республиці Лемків, котрой початкы одношены
сут до всенароднго віче во Фльоринці з 5 грудня 1918 р. Цілый 2018 рік
в лемківскій спільноті посвяченый был тым подіям, а завершыньом
з тым повязаных целебраций мало быти поставліня каменя з пропамятном таблицьом в місци, де проходило перед 100 роками фльориньскє
віче. Камін не остал поставленый з огляду на невыданя на тото згоды
так костельныма (памятник мал найти ся в місци приналежным тепер
римокатолицкому Костелови), як і світскыма (Інститутом Народовой
Памяти) інституциями. Єднак символічне віче на стосовным місци
во Фльоринці было проведене, приготовлена таблиця остала заступчо
вмурувана в будинку Руской Бурсы в Ґорлицях, де тіж проходили дальшы упамятняючы торжества, описаны і зілюструваны в части Рецензиі
і справозданя.
Ціле чысло в каждій зо своіх части, якы традицийні заховуєме од першого чысла «Річника...», вміщат тексты посвячены подіям з років 1918
‑1921. Єдиным вынятком сут гев рецензиі, бо односят ся они до книжок
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выданых в 2017 р., з котрых єдна темово вяже ся з проблематыком влонишнього чысла, а друга не аж так далеко одходит од подій і місц, якым
посвячаме сес «Річник...», бо єст она моноґрафійом сусідуючой з Фльоринком Білцаревы, в якій проходило тіж вельо важных подій в час лемківского самостановліня. Хоц на початку были сме міцно скептычны
што до можности скомплетуваня полного моноґрафічного чысла посвяченого не аж так часто досліджаній темі, то в ефекті повело ся тото аж
з наддатком. Была то нагода до мобілізациі для істориків, політолоґів,
культурознавців, до похыліня ся над ретельні опрацуваном Богданом
Горбальом перед понад 20 роками темом (в книжці: Działalność polityczna
Łemków na Łemkowszczyźnie 1918‑1921, Wrocław 1997) і одслоніня єй
новых обшыри, перспектыв пізрія, фактів.
Во вступній статі Редакторка, послугуючы ся концепцийом місця памяти Пієра Норы, присмотрює ся діяню в просторі лемківской памяти
і достоменности фльориньского місця як такого, з його персональным,
подійовым, назвовым, символічным выполніньом. Хоц Фльоринка символізує тоты подіі з лемківской істориі, якы зараховує ся до героічных
і славных, то єднак єй фінал неодлучно вписує ся в меншыновый дискурс згашеной надіі, несполніня, задушыня свободы і волі.
Барз цінном частю сесой публикациі, сут, як все, Документы. Завдякы
офірному заанґажуваню дрa габ. Анджея Зємбы в приготовліня моноґрафічного чысла «Річника...», могли сме помістити в тій части 20 документів,
ілюструючых ріжны перспектывы однесіня і насвітліня подій, ідей, концепций, якы ближе або дале повязаны были з тым, што ся діяло на Лемковині в роках 1918‑1921. Зємба не лем нашол, упорядкувал, але тіж однюс
ся до тых документів в обшырным і інформацийні сутьовым вступі.
Згідно з науковым характером нашого часопису, найобшырнійшом
і найбарже значучом його частю єст Дискурс. Поміщаме в ним 6 авторскых статій, мериторичні повязаных з Руском Народном Республиком
і, традицийні, тлумачыня клясичного для загальноєвропской гуманістычной думкы тексту.
Статя Даміяна Новака ма дати загальный нарыс розвитя і діів села
Фльоринка на основі архівных материялів, якы односят ся предо вшыткым до діів фльориньскых парафій. Хоц вказало ся, же документів до
істориі того села не єст доступных так вельо, як бы мож ся сподівати, автор статі постарал ся передставити можливі полну документацию того,
што повязане было з фунґуваньом парафій протягом століть.
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Опубликувана в ориґінальній анґлицкій языковій версиі статя проф.
Павла Роберта Маґочого о зміняючым ся порядку світа в серединовій
Європі по закінчыню І світовой войны, в контексті чого ввошли на арену істориі тіж Карпатскы Русины, єст выокременым з його книжкы With
Their Backs to the Mountains: A History of Carpathian Rus’ and Carpatho
‑rusyns стосовным проблемово розділом.
Кус подібні ма ся справа зо статьом клясика ведучой в сесым «Річнику...» темы, дрa Богдана Горбаля. Переслал він нам статю, яка была опрацувана і переведена на польскій язых гідні років скорше, але фактычні
не была іщы ниґде публикувана. Єст она синтезом книжкы того автора
Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918‑1921, яку він сам
попередил уактуальняючым тото, што было досліджене перед двадцетьома роками, переглядом стану досліджынь по тым часі. Редакциі науковой позбавленого приписів тексту основного піднял ся др Пшемыслав
Мазур.
Заміщаме тіж в «Річнику...» статю, яка односит ся до паралельных до
лемківскых подій доконуючых ся серед Русинів по полудньовій страні
Карпат. Знатя, же лемківскы діяче стисло спілпрацували з русиньскыма і
мали спільны концепциі неподіленой Карпатской Руси. Ріжны політычны опциі і концепциі, якы розвивали ся серед Русинів в роках 1918‑1919
представлят в своій статі проф. Петер Шворц.
Проф. Зємба збогатил сесе чысло «Річника...» не лем цінным опрацуваньом документів, але і поглядовом статьом, в якій піднял пробу
інтерпретациі подій на Лемковині з років 1918‑1921 з медженародной
перспектывы.
Роля дрa Пшемыслава Мазура тіж не звела ся лем до науковой редакциі тексту Горбаля. В своій статі проводит він політолоґічну аналізу
того, што діяло ся на Лемковині по І світовій войні і прібує дати одповід
ци тзв. Фльориньска Республика выполняла критериі державности.
Част Дискурс заперат споминане уж тлумачыня статі Пієра Норы Медже памятю а історийом: Les lieux de Mémoire, в якій автор вказує суть
концепциі вміщеной в понятя місця памяти.
Выполніня части Інспірациі адекватным до ведучой темы «Річника...» змістом завдячаме тым разом не студентам росийской філолоґіі
з русиньско‑лемківскым языком, в 2017 р. бо тота специяльніст остала заперта, але участникам конкурсу оголошеного през нашу Редакцию
на найліпшый текст розправляючый о подіях 1918‑1921 років. Конкурс
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оголошеный был завдякы інспірациі лемківского філянтропа‑донатора,
якій зафундувал нагороды за 3 першы місця (вартат спомнути, што тот
донатор уфундувал тіж пропамятну таблицю). Скєруваный был головні
до учеників, якы вчат ся лемківского языка, але могла брати в ним участ
і старша молодеж, яка пише в тым языку. В ефекті зыскали сме до публикациі два інтересуючы тексты (третього не публикуєме, бо в гідній
ступени повторювал він тото, до чого односят ся науковы статі), але тіж
підвысшену мотывацию до познавaня лемківской істориі і писаня текстів по лемківскы.
Остатня част, Рецензиі і справзданя, остала уж покус запрезентувана.
Окрем рецензий Книгы Білцаревы і Syropu z piołunu находит ся в ній репортерска реляция з подій, якы завершали целебруваня в 2018 р. памяти
Руской Народовой Республикы Лемків і проходили во Фльоринці і в Рускій Бурсі в Ґорлицях.
Вартат тіж звернути увагу на невелику зміну орфоґрафічной нормы, яка обовязує в публикуваных гев лемківскоязычных текстах. Єст
она ефектом усталінь Орфоґрафічной Комісиі, принятых на двох єй
посіджынях в квітни і червци 2018 р. Не творят они новой орфоґрафічной нормы, лем кориґуют обовязуючу в принятым за Ґраматыком
лемківского языка авторства Генрика Фонтаньского і Мирославы Хомяк,
опубликуваном в 2000 р., правописі. Односят ся они головні до недопрецизуваных, неконсеквентных, поминеных, неумотывуваных орфоґрафічных принципів. Іх выказ найде ся во вступі до Контекстуального
словника лемківского языка.
Олена Дуць‑Файфер
Краків, 10.12.2018 р.
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Wstęp

„Rocznik Ruskiej Bursy” w 2018 r. kontynuuje innowacje zapoczątkowane
w ubiegłorocznym numerze, które wynikały głównie z pełnego dostosowania
czasopisma do ścisłych norm wydawnictw naukowych, a także z pewnych decyzji merytorycznych. Tak więc znowu został opracowany numer monograficzny, w bieżącym roku poświęcony innemu spośród najistotniejszych w łemkowskiej pamięci wspólnotowej wydarzeniu, którego setna rocznica przypadła
na 2018 r. – Ruskiej Republice Narodowej Łemków, początki której odnosi się
do ogólnonarodowego wiecu we Florynce z 5 grudnia 1918 r. Cały rok 2018
poświęcony był wśród łemkowskiej wspólnoty tym wydarzeniom, a uwieńczeniem łączonych z nimi celebracji miało być postawienie kamienia z tablicą upamiętniająca w miejscu, gdzie przed stu laty odbywał się floryński wiec.
Pomnik nie został postawiony ze względu na brak zgody zarówno ze strony
władz kościelnych (miał on stanąć w miejscu będącym obecnie własnością
Kościoła rzymskokatolickiego), jak i państwowych (Instytutu Pamięci Narodowej). Pomimo tego symboliczny wiec w odpowiednim miejscu we Florynce
się odbył, a przygotowana tablica została zastępczo wmurowana w budynku
Ruskiej Bursy w Gorlicach, gdzie miały też miejsce dalsze uroczystości upamiętniające, zrelacjonowane i zilustrowane w części Recenzje i sprawozdania.
Cały numer w każdej ze swoich części, stanowiących stały układ „Rocznika…” od początku jego powstania, zawiera teksty poświęcone wydarzeniom
z lat 1918-1921. Jedyny wyjątek stanowią tu recenzje, jako że dotyczą one książek wydanych w roku 2017. Jedna z nich wiąże się tematycznie z problematyką
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ubiegłorocznego numeru, druga natomiast nie aż tak bardzo odbiega od wydarzeń i miejsc, którym poświęcamy aktualny „Rocznik…”, jest bowiem monografią sąsiadującej z Florynką wsi Biłcarewa (Binczarowa), w której w czasach
łemkowskiego samostanowienia odbywało się także wiele ważnych wydarzeń. Chociaż początkowo ze sceptycyzmem odnosiliśmy się do możliwości
skompletowania numeru monograficznego poświęconego nie aż tak popularnej wśród badaczy problematyce, to w konsekwencji udało się osiągnąć to aż
z naddatkiem. Stanowiło to okazję do mobilizacji dla historyków, politologów,
kulturoznawców, do pochylenia się nad rzetelnie opracowanym przez Bogdana Horbala przed ponad dwudziestu laty tematem (w książce: Działalność
polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, Wrocław 1997) i odkrycia
w jego obrębie nowych obszarów, perspektyw i punktów widzenia, faktów.
W artykule wstępnym Redaktorka, posługując się koncepcją miejsc pamięci Pierre’a Nory, przypatruje się działaniu w przestrzeni łemkowskiej pamięci i tożsamości floryńskiego miejsca, z jego personalnym, wydarzeniowym,
nazwowym, symbolicznym repertuarem. Chociaż Florynka symbolizuje te
wydarzenia z historii łemkowskiej, które zalicza się do heroicznych i chwalebnych, to jednak jej finał nieodłącznie wpisuje się w mniejszościowy dyskurs
zgaszonej nadziei, niespełnionego snu o wolności, stłamszenia wolności.
Bardzo cenną częścią publikacji są, jak zawsze, Dokumenty. Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu się dra hab. Andrzeja Zięby w przygotowanie numeru
monograficznego „Rocznika…”, można było zamieścić w tej części 20 dokumentów ilustrujących różne perspektywy odniesienia się i naświetlenia wydarzeń, idei, koncepcji, które bezpośrednio bądź pośrednio były związane z tym,
co się działo na Łemkowynie w latach 1918-1921. Zięba nie tylko odnalazł,
uporządkował, ale też skomentował te dokumenty w obszernym wstępie.
Zgodnie z charakterem naukowym niniejszego czasopisma, najobszerniejszą i najistotniejszą jego częścią jest Dyskurs. Zamieszczamy w nim 6 artykułów autorskich powiązanych merytorycznie z Ruską Republiką Narodową
i, tradycyjnie, przekład klasycznego dla ogólnoeuropejskiej myśli humanistycznej tekstu.
Artykuł Damiana Nowaka ma tworzyć rys ogólny rozwoju i dziejów wsi
Florynka w oparciu o materiały archiwalne odnoszące się do dziejów floryńskich parafii. Chociaż okazało się, że dokumentów dotyczących historii tej wsi
nie jest tak wiele, jak by można oczekiwać, autor artykułu starał się przedstawić możliwie kompletną dokumentację tego, co odnosiło się do funkcjonowania parafii przez stulecia.
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Opublikowany w oryginalnej angielskiej wersji językowej artykuł prof. Paula Roberta Magocsi’ego o zmieniającym się porządku politycznym w Europie
Środkowej po zakończeniu I wojny światowej, w kontekście czego zaistnieli
także na historycznej arenie Rusini Karpaccy, jest rozdziałem wyodrębnionym
z książki With Their Backs to the Mountains: A History of Carpathian Rus’ and
Carpatho-rusyns, odpowiednio wpisującym się w problematykę niniejszego
numeru „Rocznika…”.
Podobnie wygląda sprawa z artykułem klasyka przewodniego w tym „Roczniku…” tematu, dra Bogdana Horbala. Przesłał on do Redakcji artykuł, który
został opracowany i przetłumaczony na język polski już wiele lat temu, ale
nigdy nie został opublikowany. Jest to synteza książki Działalność polityczna
Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, którą badacz poprzedził uaktualniającym to, co zostało zbadane przed dwudziestu laty, przeglądem stanu późniejszych badań. Redakcji naukowej pozbawionego przypisów tekstu głównego podjął się dr Przemysław Mazur.
Zamieszczony też został w „Roczniku…” artykuł, który odnosi się do paralelnych do łemkowskich wydarzeń dokonujących się wśród Rusinów po południowej stronie Karpat. Wiadomo, że łemkowscy działacze ściśle współpracowali z działaczami rusińskimi i mieli wspólne koncepcje niepodzielnej Rusi
Karpackiej. Opcje i koncepcje polityczne, które rozwijały się wśród Rusinów
w latach 1918-1919 prezentuje w swym artykule prof. Peter Švorc.
Prof. Zięba wzbogacił niniejszy numer „Rocznika…” nie tylko cennym
opracowaniem dokumentów, ale też artykułem poglądowym, w którym podjął próbę interpretacji wydarzeń na Łemkowynie w latach 1918-1921 z perspektywy międzynarodowej.
Rola dra Przemysława Mazura także nie sprowadziła się tylko do redakcji
naukowej tekstu Horbala. W swoim artykule przeprowadza on analizę politologiczną wydarzeń na Łemkowynie po I wojnie światowej i próbuje dać odpowiedź na pytanie, czy tzw. Republika Floryńska spełniała kryteria państwowości.
Część Dyskurs zamyka wspominany już przekład artykułu Pierre’a Nory
Między pamięcią a historią: Les lieux de Mémoire, w którym autor wskazuje
istotę koncepcji miejsca pamięci.
Wypełnienie części Inspiracje treścią adekwatną do wiodącego tematu
„Rocznika…” zawdzięczamy tym razem nie studentom filologii rosyjskiej z językiem rusińsko-łemkowskim, gdyż w 2017 r. ta specjalizacja została zamknięta, a uczestnikom konkursu ogłoszonego przez naszą Redakcję na najlepszy
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tekst odnoszący się do wydarzeń z lat 1918-1921. Konkurs został ogłoszony
z inspiracji łemkowskiego filantropa-donatora, który ufundował nagrody za
zajęcie trzech pierwszych miejsc (warto dodać, że ufundował on także tablicę upamiętniającą). Skierowany był do uczniów, którzy uczą się języka łemkowskiego, ale mogła brać w nim udział także starsza młodzież, która pisze
w tym języku. W efekcie, otrzymaliśmy do publikacji dwa interesujące teksty
(trzeciego nie drukujemy, bo w znacznym stopniu powielał to, co zawarte jest
w artykułach naukowych), a także wzmocnioną motywację do poznawania
łemkowskiej historii i pisania tekstów w języku łemkowskim.
Ostatnia część Recenzje i sprawozdania została już częściowo zaprezentowana. Oprócz recenzji Книгы Білцаревы і Syropu z piołunu znajduje się w niej
relacja reporterska z wydarzeń, które wieńczyły celebrowanie w roku 2018
pamięci Ruskiej Republiki Narodowej Łemków i odbywały się we Florynce
i w Gorlicach.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na niewielką zmianę w zakresie normy ortograficznej, która obowiązuje w opublikowanych w tym numerze „Rocznika…” tekstach łemkowskojęzycznych. Wprowadzona ona została zgodnie
z ustaleniami Komisji Ortograficznej przyjętymi na dwóch jej posiedzeniach,
w kwietniu i czerwcu 2018 r. Nie stanowią one nowej normy ortograficznej,
korygują tylko obowiązujące na podstawie Gramatyki języka łemkowskiego autorstwa Henryka Fontańskiego i Mirosławy Chomiak, opublikowanej
w 2000 r., zasady poprawnego zapisu w języku łemkowskim. Dotyczą one
głównie niedoprecyzowanych, niekonsekwentnych, nieuwzględnionych, nieumotywowanych zasad ortograficznych. Ich wykaz znajdzie się we wstępie do
Контекстуального словника лемківского языка.
Helena Duć-Fajfer
Kraków, 10.12.2018 r.
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Фльоринка – лемківскє місце памяти

Streszczenie
Florynka – łemkowskie miejsce pamięci
Artykuł odwołuje się do konceptu miejsca pamięci (Les Lieu de mémoire),
stworzonego i rozpropagowanego przez Pierre’a Norę. Przybliżone zostało
pojęcie miejsca pamięci, a następnie zastosowane do symptomatycznego
czytania i odczytywania działania pamięci rozbudowującej się wokół miejsca topograficznego. Wskazana została esencjalizacja i sakralizacja nazw
i pojęć odnoszących się do działalności politycznej Łemków – Florynki,
Ruskiej Narodowej Republiki Łemków, wiecu. Wskazane zostało, że podobne zabiegi pamięciowe dokonują się wokół nazwisk i personalnych znaków
lokowanych we florynckim miejscu pamięci. Wprowadzone też zostało,
za Janem Assmannem, rozróżnienie dwóch sposobów utrwalania pamięci – poprzez koherencję rytualną, właściwą przekazowi ustnemu i poprzez
koherencję tekstualną dokonującą się poprzez pismo. Wreszcie postawione
zostało pytanie o cele i potrzeby wspólnoty konstytuującej się na pamięci,
w tym przypadku wspólnoty łemkowskiej, tzn. czyja jest i komu służy pamięć. Próba odpowiedzi na nie wskazała na cele tożsamościowe, jakie miałyby być bezpośrednią i pośrednią kontynuacją kierunków myśli i działań,
które rozwijane były w latach 1918‑1921. W całości artykułu podkreślana
jest aktywistyczna forma pamięci zbiorowej, negocjująca z utrwalonymi
stereotypami, a jednocześnie mocno je utrwalająca.
Słowa kluczowe: miejsce pamięci, wiec floryński, Ruska Narodowa Republika Łemków, działalność polityczna Łemków, konferencja pokojowa
w Paryżu
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Summary
Florynka: A Lemko Realm of Memory
The article refers to the concept of realm of memory (les lieu de mémoire)
developed and popularized by Pierre Nora. The notion of realm of memory
is presented and then utilized for symptomatic reading and interpretation
of the workings of memory as it develops around a topographical location.
The author shows the essentialization and sacralization of names and concepts referring to the political activity of the Lemkos, such as Florynka,
the Rusyn National Republic of the Lemkos and the national council. It is
demonstrated that similar processes of memory are affecting names and
personal traces located in the Florynka realm of memory. Furthermore,
following Jan Assmann, the article distinguishes between two manners in
which memory is preserved: either by means of ritual coherence, characteristic of oral tradition, or by means of textual coherence, implemented
in written form. Finally, a question is posed about the goals and needs of
a community built on memory, in this case of the Lemko community, namely to whom memory belongs to and whom it serves. A tentative answer to
these questions indicates identity-related goals, which would be a direct
and indirect continuation of certain currents of thought and action that
were being developed in the years 1918‑1921. The entire article emphasizes
the activist form of collective memory, which negotiates with established
stereotypes and at the same time contributes to preserve them.
Key words: realm of memory, Florynka council, Ruthenian National Republic of the Lemkos, self-determination, political activity of the Lemkos,
Paris Peace Conference

В нашій епосі, называній часто епохом памяти, введене Пєром Нором
в роках 80. двадцетого столітя понятя місц памяти (Les Lieux de memoire)
(Nora 1984‑1992) вказало ся барз оператывне і мож го узнати за єден
з частійше хоснуваных термінів в загальным гуманістычным дискурсі
днешности. В прикликаным понятю Нора старат ся міцно выакцентувати основну, первістну ріжницю медже історийом а памятю, яка в процесі
перетворюваня ся народів в соспільства перестала діяти, а реляция медже тыма двома способами однесіня ся до минулого приняла гыбридны,
пограничны формы. Іх знаменитом евокацийом сут уняты в понятю місц
памяти явиска, до якых буду ся пак односила. Найперше єднак вартат
привести акцентувану Нором суть ріжниці медже памятю а історийом:
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Памят і істория не лем не сут синонимами, але являт ся днес як основні протиставны собі понятя. Памят то жытя ведене жывыма соспільствами установленыма задля ней. Заєдно ся розвиват, єст отворена на диялектыку памятаня і забываня, несвідома свойой поступенной деформациі, податна на
маніпуляцию і завлащаня, може тырвати приспана і час до часу ся будити.
З другой страны істория єст все прoблематычном і неполном реконструкцийом того, чого уж неє. Памят то вічно актуальный феномен, якій вяже
нас з вічном теперішністю; а істория то репрезентация минулого. Памят єст
афектывна і маґічна; влучат адже лем присвійны собі факты […]. Істория
єст інтелектуальным і світскым вытвором, вымагат адже аналізы і критыкы.
Памят вміщат спомины в сакральный порядок; істория, все прозаічна, на
ново іх высвобаджат (Nora 2009, 5)1.

В тым контексті шыроко знане понятя «соспільности без істориі»
(Moniot 1974; Wolf 1982), якє односит ся головні до соспільств не маючых текстуальных і інстуцийных маґазинів, льокує іх по стороні
памяти. Сам Нора не сомніват ся, же «памят то істория позбавленых
права до істориі», «упосліджeных, зраненых, вылученых», котры мают
потребу «правды барже правдивой як правда істориі»2. Тым самым,
вказувана, не лем през него, сучасна «ерупция памяти», то в гідній ступени доходжыня до голосу тых соспільств, якы в ефекті деколонізациі (реальной і символічной) і еманципациі упоминают ся ци борют
о рівноправніст свойой достоменности. Тягне то за собом окрислены
наслідства. Памят ся мінят, як і цілы соспільства, остає розбита, невельо в ній остає з давной памяти. Свою концепцию Нора – як сам
рече – вводит в часі, коли бесідує ся так вельо о памяти прото, же уж
єй барз мало остало, істория анектує памят (Nora 2009, 4). Натоміст
місця памяти, так як він іх понимат і доокрислят, сут творами, в якых
кристалізує ся і скрыват памят, в них воплощене, зматериялізуване остало почутя тяглости, тырваня.
Для зрозумліня думкы Норы, а пак перенесіня єй на лемківскій ґрунт,
необхідна єст проба єй допрецизуваня в дефініцийным виді. Oд ідейной страны місце памяти то: «кажда материяльна або ідеальна значуча
єдиниця, котру воля люди або праца часу переформувала в символічну
1
2

Вшыткы цитаты з польскоязычных текстів перевела на лемківскій О. Д.‑Ф.
Приведены гев урывкы выповіди Норы цитую з бесіды з ним проведеной Яцком
Жаковскым (Żakowski 2002, 62‑63).
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частку памятаного через спільноту дідицтва» (Nora 1984‑1992, 2226)3.
Так адже, маме до діла з «феноменами, якы сут присутны в збірній памяти, будуют достоменніст групы і сут тым способом пунктами довершаня
ся колектывных автодефініций» (Kończał 2009, 211). В енциклопедичній,
барже енумератывній дефініциі Нора окрислят місця памяти як:
Місця в дослівным значыню того слова, де декотры спільноты […] сохраняют своі памяткы або узнают іх за неодємну част свойой особовости:
топоґрафічны місця, як напримір архівы, бібліотекы або музеі; місця монументы – памятникы, цмунтері, архітектура; символічны місця, такы як
річниці, поломництва, упамятніня; функціональны місця – стоваришыня,
автобіоґрафіі, підручникы (зa: Szpociński 2003, 21).

Де інде французскій вченый підкрислят, же понятя місця ма гев
вшыткы три значыня того слова: материяльне, символічне і функціональне, якы зо собом стисло спілістніют. Чысто материяльны ци функціональны місця стают ся місцями памяти через рытуалы. Спричынят
тото – подібні як і ведена в них гра – перениканя ся істориі з памятю,
вымішаня, гыбридніст, мутациі, сильне повязаня з жытьом і смертю, часом і вічністю, сакрум і профанум, того што збірне, з тым што односит ся
до єдиниці, того што стале, з тым, што рухоме (Nora 2009, 10).
Коли бо приймеме, же основном цілю місц памяти єст затриманя часу, загамуваня процесу забываня, установліня якісого стану реальности, убезсмертніня чогоси мертвого, материялізация чогоси нематерияльного […]
вшытко по то, жебы зімати як найбільше значыня в як найменшым чыслі
знаків – стане ся ясне, же місця памяти істніют лем прото, же сут спосібны
до метаморфозы, до безустаючого одроджуваня свойого значыня і не даючу
ся передвидіти кількіст розголужынь (Nora 2009, 10).

Прото місця памяти сут так поємны значыньово і функцийні. Для лемківской достоменности сут они сутю тырваня. По повысeленьчій бо деструкциі традицийной лемківской спільноты, просторовы вартости остали вполни усимволічнены, а єдночасно творят они материяльный слід
присутности там, де заплянувана остала неприсутніст. Так адже стают
3

Цитат приводжу за: Kończał 2009, 211.

Олена Дуць-Файфер, Фльоринка – лемківскє місце памяти

21

ся основом реінвенцийного міфу (Duć‑Fajfer 2016), a ціла Лемковина так
сфіґурувана творит загальне місце памяти. Фльоринка в тій цілости особливі предиспонувана єст до локуваня в ній найбарже сутьовых, есенцияльных, міфічных конструктів збірной свідомости Лемків. Єст то бо
єдна спосеред нечысленных обшыри лемківского памятьового простору,
в якій мож розвивати міф золотых часів з вшыткыма того наслідствами.
Єдночасно, што здає ся іщы важнійше, в місци тым, як єдиным для Лемків, переникат ся такій модель істориі, якій розвивают домінуюы дискурсы (тзн. політычной істориі) з перетворюючом го свобідні памятю. Коли,
оперуючы понятьом місця памяти, заузиме його надзвычай шыроко розвинене значыня подля прoпозициі Анджея Шпоціньского,
жебы о «місцях памяти» бесідувати лем товды, коли: по перше, даякы подіі, особы, культуровы вытвoры постеріганы сут в загальній свідомости як
власніст окрисленых груп або спільнот, а по другє, коли сут они постеріганы
як депозит (символ) не лем єдной конкретной вартости, лем справ взагалі
важных для спільнoты, як рід «місця», в котрым находят ся і можут быти
найдены штораз то інчы цінны вартости (Szpociński 2008, 15),

достережеме достоменностьовый капітал Фльоринкы, якій через 100 років розвиват ся в рытуально‑текстуальній грі памяти і істориі.

1. Назвовы гры і трансформациі
Фльоринка – під том топоґрафічном назвом села, якого істория сігат глубше як ХІV столітя і знакує ся предо вшыткым знаменитыма іменами двох
славных Фльоринчан, професорів Ягайлоньского Університету – Еміліяна Чырняньского (ректора ЯУ) і Валерія Сас‑Яворского, локуваный
єст вельоетаповый процес стремлінь до самостановліня Лемків в роках
1918‑1921. Хоц в тым процесі історик однотує вельо значучых місцевости, в якых проходили народны віче, творили ся Рускы Рады, ведены
были нарады діячи, то спільнотова памят концентрує увагу і розбудовує
символічні як раз Фльоринку. Тота назва есенциялізує, кристалізує, надає силы, узагальнят і фурт уприсутнят динамічны в своім часі процесы
розгрываючы ся в Святкові, Шляхтові, Яворках, Ґладышові, Чорным,
Снітници, Білцареві, Креници, Саноці і інчых місцевостях (Horbal 1997).
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Неє в інтересі памяти і памятаня розбивати есенцияльну силу Фльоринкы припоминаньом хронолоґічной першорядности Святковы, де уж 17
а пак 21 листопада 1918 р. проведено віче вызначаючы напрямы політычных стремлінь Лемків (Тарнович 1936, 251; Moklak 1997, 38; Horbal 1997,
38), ци чысловой перевагы Ґладышова, де 27 листопада 1918 р. зобрало
ся близко 2 тисячы Лемків і покликано Русску Раду, або ідейной силы
Білцаревы, де на клебаніі о. Теофіля Качмарчыка ведено неєднократно
стратеґічні основны нарады. То назва Фльоринка вызначат єдно з важнійшых для лемківской достоменности місц памяти в найбарже полным
значыню того конструкту. Знаменитым приміром діяня назвы як місця
памяти єст верш Нестора Жылича Фльоринка, в якым автор піддає сакралізуючій обробці шор подій, назвиск, емоций, оцін, закликів, вміщаючы
і символізуючы іх через тоту назву. Гев, в тым материяльным, символічным і функцийным місци мала місце сутьова для Лемків/Русинів подія:
А Русины до Фльоринкы скликали нараду
………………………………………………………
Повстал нарід, што го врагы прирекли до смерти,
Встал за волю і свободу, хоц бідний, обдертий (Жылич 2002, 102)

Єднак подія то лем опертя, фактор, основа для того, што ма вчынити
як ма задіяти назва Фльоринка:
Все‑ж Фльоринка не загыне в памяти народа,
Ци то скорше, ци пізнійше блисне нам свобода (Жылич 2002, 103).

Припомну за Нором, же цілю місц памяти єст «загамуваня процесу
забываня», «убезсмертніня чогоси», «зіманя як найбільше значыня в як
найменшым чыслі знаків». В верши Жылича Фльоринка рытуалізувана
єст безсперечно в тій же ціли. Подібні діє тота назва в сконтамінуванях такых як Фльориньска Республика, фльориньскє віче, Фльориньска
Рада. Процес стабілізуваня ся Фльоринкы як місця памяти і ставаня ся
єй назвы символом стремлінь до свободы Лемків тырват праві од початку подій вміщаных в назву4 аж до днес. Ваньо Гунянка (Димитрий
4

Нора, вказуючы два тыпы «великых подій» бесідує о такых, якы в іх часі сут праві незауважены, з часом аж наберают сутьового для даной достоменности значыня і о такых, на
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Вислоцкій), актывный участник подій з 1918‑1921 років, пишучы в 1933
р. о Ваню Дзядику (Johny Jaddick), світовым мастері боксу, так сакралізує Фльоринку: «Чемпіонъ свѣта изъ Фльоринкы, изъ славной Фльоринкы, где почалася наша лемковска карпаторусска исторія послѣ войны», а дале описує віче і свою в ним участ а тіж предложену резолюцию.
Кінчыт тот опис так: «Изъ того я памятамъ Фльоринку. Она все, якъ
и тото постановленіе, остане въ памяти» (Гунянка 1933, 37). Прикликуючы в 2008 р. тот текст, Петро Мурянка додал му наголовок Зо споминів
о фльориньскым вічи (Гунянка 2008).
Яросляв Зволіньскій і Ярослав Мерена, авторе книжкы Na Łemkow
szczyźnie. Florynka (nasze seło), покликуючы ся на спомины своіх вітців,
якы были серед орґанізаторів віче (называне нима тіж Конґресом), вказуют Фльоринку як ідеальне, совершенне місце на тоту подію. Серед
вельох чынників выміняют: 1. Згоду Фльоринчан на принятя тількых
делеґатів, заанґажуваня молодежы і вшыткых селян в орґанізацию;
2. Тереновы ідеальны условія, де долинка і плебанія сут натуральным
амфітеатром, а долга і шырока веранда плебаніі то вымріяне місце для
промовляючых; 3. Догідный доізд зо вшыткых стран; 4. Людскій інтелектальный потенциял в самій Фльоринці і околици. Вшыткы тоты
чынникы рішали, же во Фльоринці возникнути могли «правны основы
до заістніня власной – лемківско‑русиньской народовой окремости»
(Zwoliński, Merena 1999).
Адже назва Фльоринка стала ся стислым знаком подій на Лемковині
з років 1918‑1921. Єст зматериялізувана в конкретным місци, усимволічнена і функцийні хоснувана не лем в обшыри лемківской достоменности, але тіж в науковым дискурсі, літературі, медиях. Єст першорядным
знаком місця памяти.
Руска Народна Республика (Лемків) / Лемківска Республика / Фльориньска Республика – тыма назвами оперує каждый праві текст, якій
односит ся до лемківской істориі і достоменности. Сут они гословы,
штандаровы, найбарже розпознавальны, незалежні од языка і характеру
тексту. Здає ся єднак, же абсолютні першорядна ранґа окрисліня Республика єст ефектом пізнійшого льокуваня в тій назві вшыткых уяв і візий
якы од початку остає наложена вага символічного значыня, якы ся здают быти приготовленым упамятніньом самых себе (Nora 2009, 11).
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недовершеной незалежности. Бо хоц Горбаль в своій основній для історичного пізріня на фльориньскы подіі праці пише, же «цілу тоту структуру офіцийні принято звати Руском Народном Республиком» (Horbal
1997, 44), вводит тоту назву як зовнішньо, другоступенно приняту для
Рускых Рад/ Повітовых Рускых Рад, во главі з Начальнoм Радом Лемковины, покликаном на віче во Фльоринці 5.12.1918 р. В актуальных для
тамтого періоду документах послідовні выступує понятя Рады/ Совіту,
а од 12 марця 1920 р. Ісполнительного Комітету. Єднак барз скоро, а быти
може і рівночасно з іх покликуваньом під вказаныма назвами, тым самоурядовым структурам сут придаваны, барже одповідаючы потребам
розбудженого в вірі народу, єднозначны політычні окрисліня – Лемківской Республикы і Лемківского Уряду. Петро Трохановскій прикликує
во Вступі до «Лемківского Річника 2008» урывок тексту опубликуваного в 1925 р. в «Альманаху Общества Русскых Братсв», потверджаючый
жыву участ і высоку ранґу в лемківскій достоменности понятя Лемківской Республикы:
Лемківска Республика то яснина в смутній істориі Лемковины. […] Лемківска дітина, што родила ся в тот ясний момент, кєд выросне і дозріє, буде
горда з дня свого народжыня… До метрикальных книг новонародженых
Лемків были адже товды для означыня державы вношeны слoва: «Руска Народна Республика» (Редактор [ПТ] 2008, 3).

Анджей Квілецкі в своій моноґрафіі о Лемках (Kwilecki 1974) послідовні хоснує понятя Руска Народна Республика Лемків/ Лемківска Руска
Республика, а серед джерел, на якы ся покликує при єй характеризуваню,
вказує машынопис Руска Народна Республика Лемків авторства Василия
Ваврика з цитуваным текстом з «Прикарпатской Руси» з 1921 р., а тіж
інтервю зo Зволіньскым з Фльоринкы, свідком подій з років 1918‑1921
(інтервю з 8.07.1962 р.), потверджат автентычніст назв такых як республика, уряд, премєр, міністрове (Kwilecki 1974, 64‑67). В документах, якы
сохрaнили ся з судового процесу лемківскых актывістів, хоснуване єст
понятя «Русского Уряду» (Horbal 1997, 82).
Так адже мож речы, же в понятю Руской Народной Республикы Лемків сконтамінували і зесенциялізували ся подля Норовского моделю перетворюваны памятю історичны структуры і ідеі політычного характеру – державы, уряду, незалежности.
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Віче – єст третьом назвом, яка стабілізує памят в місци памяти, оперуючы історичныма одкликанями подля своіх правил. Фльориньскє
віче, тото усимволічнене і зрытуалізуване, єст єдно, історичні однотуване 5 грудня 1918 р. і подля той даты вызначаюче рытуалы памяти для
устанавляючых ся на свідмости той вікопомной подіі лемківскых потомных през 100 років і на дальшый час. Коли Світовый Конґрeс Русинів в 2007 р. піднял постанову о установліню Дня Русина во вшыткых
державах, де Русины жыют, Лемкы в Польщы без сомнівів і полемік
згодили ся на 5 грудня – в памят віче з Фльоринкы. Тота дата і тото
місце заанектували понятя віче так, же хоц не збыло ся оно свойой загальні клясифікуючой властивости, то асоцияцийні вяже в есенцийну
нерозлучну ціліст Фльоринку‑Республику‑5 грудня 1918.
Історичный порядок однотовує другє віче во Фльоринці, проведене 12 марця 1920 р., на якым то покликано Верховный Совіт Лемківской Руси (26 осіб), з якых 5 выбрано до Ісполнительного Комітету,
одраз окрисляного як Уряд. Здає ся, же тыпово для памятьовых механізмів, тоты два віче сконтамінували ся в єдно, бо найчастійше в ріжного рода переказах стрічаме інформацию, же на фльориньскым віче
5 грудня покликано Уряд Лемківской Республикы. В верши Жылича
чытаме:
То народне было віче з цілой Верховины
І выбрано «Руску Раду», уряд Лемковины (Жылич 2002, 102)

Віче єст сутьовым понятьом в памятьовым порядку спільноты.
Переникат ся оно з історичні фунґуючым понятьом плебісциту, якє
в опрацуванях о політычных стремлінях Лемків, згідных з тым дискурсом, приводжене єст як стратеґічна пропозиция Президента Качмарчыка, плянуючого піддати будуче Лемковины рішыням мирной
конференциі в Парижи. Качмачык надіял ся, же тота ґремія схоче,
підтримуючы ідею самостановіня, оддати волю політычной приналежности самому народови. На основі проведеных віче могли лемківскы
діяче покликувати ся в своіх постановах і актах на волю народу, што
тіж плекане єст во спільнотовій памяти. Перформатывна фраза гев діюча проти всякому часови то оправданя судового уневинніня членів
лемківского Уряду, увіковічнене в памяти: «выполняли волю народу»
(Kwilecki 1974, 65).
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2. Знакуючы персоны
Знатя, же місця памяти сут не лем фурт актывны, але тіж неограничено поємны, як ходит о символічны елементы, котры чынят іх «значучыма достоменностьово єдиницями». Серед тых елементів находят ся
тіж особовы символі, котры в принципі не діют оддільні, лем фунґуют
в корінчыску сплянтаных материяльных і ідейных взаімопоясняючых
ся знаків. Сут присвійном власністю спільноты памяти і як такы творят
сенсы основаны на етосі тырваня. Во фльориньскым корінчыску – місцю памяти улокуваны сут выбраны персоны, котры мож бы по Мурянковому назвати «Фльориньскым пантеоном» (навязаня до Трохановскій
2008) і здає ся, сут його на тілько есенцийном частю, же не піддаюут ся
трансформацийным елімінациям ци пересуніням, бо умістила іх гын надрядна функция – творители Руского/ Лемківского Уряду.
Ярослав Качмарчык, Хыляк, Громосяк з Крениці
Закликуют: за чест встати родимой землиці (Жылич 2002, 202)

Тото, приведене з верша Жылича, своєрідного актывізатора памяти,
потверджыня персонального увіковічніня Республикы, єст симптоматычне і добрі оддзеркалююче сесу памятьову обробку актуалізуючу материю минулого згідно з інтересом і потребом спільнотового сутьового
самопониманя. Коли бо симптоматычні5 прочытаме верш, достережеме,
же то не вершотворчы правила рішыли о увіковічніню «по всяк час» лем
трьох спосеред пятьох «мужів довіря», якым лемківскы еліты довірили
быти міністрами в єдиным в цілій своій істориі народовым Уряді. Не
задіял гев Жылич ідивідуальні. Будучы народным трибуном, не творит
ся текстів подля естетыкы зріжницюваня, лем подля естетыкы ідентычности/ спільноты (Sulima 1976, 11‑13). A спільнота, яка будує ся на памяти мунулого, потрібує його есенциі. В тым примірі есенция Уряду звела
ся до тых трьох його членів, якы остали «выведены на судову лаву»:
І жандармы задусили лемківску державу
І вывели патрийотів на судову лаву (Жылич 2002, 103)
5

Ходит о методу звану симпоматычным чытаньом (simptomatic reading) або підозріваючым чытаньом (suspicious reading), яка єст способом чытаня (рецепциі культуровых текстів) наставленым на демаскацию ідеолоґічных сил, якы місцят ся під сподом тексту.

Олена Дуць-Файфер, Фльоринка – лемківскє місце памяти

27

Елемент стражданя, терпліня за ідею, переслідуваня, так важный
в поставліню даной персоны в іконостасі святых народовых страдальців
‑мучеників, гев іщы зміцненый цитуваныма нераз з памяти выімками
з іх гордых, незахвіяных одповіди на судовым процесі, поставил тых
трьох над інчыма двома, якы суджены не были. При чым, пересуваючы
ся на страну істориі, яка прозаічні, а не сакралізуючо приводит выбраны
факты з минулого, вартат вказати, же поминено гев в значучый спосіб
лем о. Василія Куриллу (што тіж зробил в своім Пантеоні Трохановскій
2008), заслуженого нестора Фльориньской Республикы, міністра заграничных справ, якій з недокінце выясненых причын (вказуваны сут його
шувны рокы і каліцтво, Horbal 1997, 96) не был судженый. Пятый бо
член Руского Уряду, Захарий Копыстяньскій, якій мал мати в ним функцию секретаря, николи не заістніл в лемківскій памяти в тій функциі.
Історичны праці коментуют тоту функцию Копыстяньского, піддаючы
єй під сомнів (Horbal 1997, 82, прип. 41).
Вартат вказати тіж шырше поле персональных сакралізуючых выборів на фоні політычных подій років 1918‑1921. Тото, што істория прібує
якоси поукладати, творячы інтерпретувальну базу фактів, в памяти остає
піддане маніпуляциі і перетворюваню, забываню і вывлащаню. Вартало
бы звідати, чом декотры з першорядных персон лемківского політычного
руху, маючы основне влияня на підниманы рішыня, выполняючы головны функциі в покликуваных структурах самоуряду, не остали увіковічнены в памяти. Тото звіданя односит ся до вельох персон, але в першым
ряді і як примір до о. Михаіла Юрчакевича, якій подля документів был
ведучым Начального Совіту Лемковщыны, узнаваного за єдину владу на
Лемковині, был выбраный делеґатом на мирну конференцию, был тіж
в Празі, де проведено бесіду з президентом Томашом Масариком што
до можливости прилучыня Лемковины до Чехословациі. Знаный был як
смілый і безкомпромісовый оборонця лемківскых прав. Вага його діянь
і авторитету была достережена през польскы власти, якы в період рестрикций в однесіню до лемківской соспільности піддали го особливому
надзорови. Перед переслідуванями і загoрозом гарешту мусіл втікати на
Словацию. По повороті з огляду на отриману обітницю нетыкальности,
остал арештуваный а пак цілком вылученый з політычной діяльности
(Horbal 1997). Єст то без сомніву персона з приметами і біоґрафійом одповідаючом фіґурі народового героя. Чом не нашол такого місця в лемківскій спільнотовій памяти? Неє го в збірках важных лемківскых персон
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Теофіла Куриллы, неє серед выміненых в Істориі Лемковины Лемкина
знаменитых Лемків, неє в Пантеоні Зеленой Лемковины Трохановского,
неє в Енциклопедіі істориі і культуры Карпатскых Русинів.
В фльориньскым місци памяти не нашли ся тіж інчы діяче, актывны і значучы політычні «во время оно» – Димитрий Собин, Александер
Тиханьскій, Теодозій Дуркот і ін. Найправдоподібнійше потреба выекспонуваня того, што містило ся в пожаданій достоменностьовій леніі
памяти, яка сильно накладаючы ся на потребу выеманципуваной народовой істориі, грат понятями Лемківской Ресубликы і Лемківского Уряду, есенциялізує тоты конструкты, очыщаючы поле памяти з нецілком
пристаючых ґу ним елементів.

3. Способы творіня і перетворюваня фльориньского
місця памяти
Янови Ассманнови (Assmann 2008) завдячат ся вказаня ріжниці в способах творіня і підтримуваня памяти окрисленых ним як рытуальна і текстуальна когеренция. Тота перша єст характерна для оральных культур,
котры сохраняют знаня лем в чловечій памяти і, жебы діяла она так форматывні (формуючы), як і норматывні (реґулюючы значыня/ вартіст),
мусят быти дотриманы акты запамятаня, прикликаня і переказу. Ґрунтує
ся она во вшыткых святах, торжествах, якы творят першорядну форму
орґанізуваня культуровой памяти. Збераючы до громады соспільніст,
свята дают можніст участи в збірній імаґінариі/ уяві, чым переказуют
і розшыряют підтримуючы достоменніст знаня (Assmann 2008, 105‑106).
Інакше діє ся тото в текстуальній когеренциі. Сохраняня знань перенесене остає з повторюваня на выкладаня/ інтерпретацию. Писмо творит
можніст так архівізуваня, як і критыкы, а то веде до оцінюваня вартости
текстів (Assmann 2008, 109‑112). Культурова памят стремит ґу писменности, хоц подля Ассманнa, і не лем його, оральне переховуваня сенсів проходит способом рытуального повторюваня і прото не принимат выключынь ци основных змін. Писмо звільнило соспільства з конечности
повторюваня, што спричынило, же жывый циркуляцийный сенс змінил
ся в мертву букву, яка може істніти поза жывым переказом. Прото може
выпасти з діючого кружыня, стратити сенс. Тым самым узнає Ассманн,
же рытуал єст сильнійшым і певнійшым способом передаваня сенсів.
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Тоты увагы схосную до рефлексиі над підтримуваньом і пошыряньом
сенсів фльориньского місця памяти. Лемківска культура працує медже
рытуальністю а текстуальністю, в еманципацийным напрямі стремлячы до текстуальной когеренциі, часто єднак выкорыстаючы тексты до
рытуальных діянь і візий, якы остали гідні утруднены в наслідстві територийного розбитя спільноты. Днес сутьове значыня зачынат припадати електронным медиям, котры, згідно з вельома концепциями, близшы
сут рытуальному як текстуальному способови переказу. Узагальняючы,
мож достеречы вельоаспектове взаімодіяня тых принципово ріжных
з способів творіня і переказуваня памяти.
По текстуальній стороні:
а) документы:
– доступны, або лем знакуваны як істніючы, ци цитуваны в інчых
текстах з памяти;
– документы такы, як тексты меморандів, проклямаций, декляраций, освідчынь ітп. голошеных і выдаваных ріжныма структурами фомуючыма ся і діючыма протягом 1918‑1921 років (іх выказ:
Horbal 1997, 144‑149);
– ґазетовы інформацийны запискы з часів діянь або зараз по них
(іх выказ: Horbal 1997, 149‑150);
б) описы формуваны в популярных, пропаґандовых, науковых опрацуванях посвяченых Лемкам: Тарнович 1936, 252‑258; Лемкин 1969,
153‑154; Kwilecki 1974, 63‑67; Kohutov 1991, 9‑16; Гвать 1988, 183‑186;
Турчак 1999, 103‑104; Nowakowski 1992, 318‑322; Moklak 1997, 38‑43;
Zwoliński, Merena 1999, 128‑132; Барна 2008, 62‑66;
в) науковы і популярны опрацуваня: Коковський, 1935; Magocsi, 1993;
Moklak, 1993; Horbal 1997; Головацький, 2004; Brej, 2013;
ґ) річницьовы статі і опрацуваня в лемківскій/ русиньскій періодыці – «Бесіда» 1992, ч. 3-4; 1998, ч. 5-6; 2000, ч. 4-6; 2007, ч. 5; 2008, ч. 1; 2009, ч. 1,
4; 2012, ч. 6; 2014, ч. 1; 2015, ч. 2; 2018, ч. 4, 6, 55‑62; «Лемківскій Річник»
2001, 2003, 2008, 2012 », «Річник Руской Бурсы» 2011, 2018, «Русин» 2004;
д) енциклопедичны нотаткы під гослом «Руска Народна Республика Лемків» (ріжны вариянты той назвы) нп. в: Encyclopedia of Rusyn
History and Culture (Toronto–Buffalo–London 2002), Енциклопедія Історії та культуры Карпатських Русинів (Ужгород 2010), Енциклопедичний Словник Лемківщини (Львів 2013),
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruska_Ludowa_Republika_Łemków,
https://ru.wikipedia.org/…/Русская_народная_республика_лемков;
e) актуальны тексты доступны інтернетово, нп.:
Republika Łemków. Niespełniony sen o wolności на: menway.interia.pl
altiok.blox.pl/2011/03/12‑III‑1920‑Koniec‑Republiki‑Lemkow.html
https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/lemkowska‑republika/kzn20
lemkowyna.blogspot.com/2012/12/rusinska‑ludowa‑republika‑emkow.html
historycy.org > Ruska Ludowa Republika Łemków;
ж) літературны тексты: Фльоринка Нестора Жылича (Жылич 2002),
Украдені Гори Дмитра Бедзика (Бедзик 1984, 607‑610), A Wisła dalej
płynie Петра Мурянкы (Murianka 2007, 141‑142).
По рытуальній стороні:
а) річницьовы целебрациі проведены Стоваришыньом Лемків і Стоваришыньом «Руска Бурса» в роках 2008, 2018 – на Лемківскій Ватрі
на Чужыні (выстава, выклад, панельова дискусийна стріча, конкурс);
на Лемківскій Творчiй Осени, яка в 2018 р. дедикувана была Рускій
Народній Республиці; на торжественных празднуванях 100 річниці
віче во Фльоринці (симвоичне віче во Фльоринці, вмуруваня пропамятной таблиці в Рускій Бурсі в Ґорлицях, выклады, фільм, артистычныый проґрам, выстава), 2018 рік посвяченый Рускій Народній Республиці зінтенсифікувал памят о ній;
б) шторічны празднуваня Дня Русина в Польщы, повязаны з выіздом до
Фльоринкы;
в) оголошыня конкурсу для молодежы на текст, навязуючый до подій на
Лемковині з років 1918‑1921 – в його ефекті 3 праці;
г) фільмы, якы (як нп. фільм Republika Łemkowska we Florynce в реж.
Кшыштофа Кшыжановского, 1995) обзераны сут збірні, а тіж оперуют рытуальныма, візуальныма, устныма формами переказу. Рытуальні введено гев тіж внука Василія Куррилы, Александра Куриллу, якій
кружыт достойні по місци памяти і тіж вказує родинны памяткы, якы
остали з Талергофу і з часів Республикы;
д) рецитация, чытаня текстів, якы односят ся до Фльоринкы і Руской
Народной Республикы.
В целебрациі місця памяти текстуальніст переникат ся з рытуальністю, зміцнюючы перформатывне/ достоменностьове його діяня.

Олена Дуць-Файфер, Фльоринка – лемківскє місце памяти

31

4. Спільнотовы потребы і цілі
Чыя єст і кому служыт памят? Тото звіданя поставила єм колиси выкликуючо в шырокым контексті іманя симптоматычной актывности меншыновых літератур (Duć‑Fajfer 2012). Джордж Орвель в Році 1984
написал «хто рядит минулым, в його руках єст будуче, хто рядит теперішністю, в його руках єст минуле» (Orwell 1988, 28), чым вказал велику силу памяти в достоменностьовых і політычных проєктах. Вернийме
до думкы Анджея Шпоціньского, жебы місцями памяти звати лем такы
факты і явиска, котры «постеріганы сут в загальній свідомости як власніст окрисленых груп або спільнот» і «коли сут они постеріганы як депозит (символ) не лем єдной конкретной вартости, лем справ взагалі
важных для спільнoты» (Szpociński 2008, 15). Фльоринка, Руска Народна
Республика Лемків, Рускій Уряд сут безсперечні власністю Лемків. Mало
того, Лемків, якы в текстуальный aбо рытуальный спосіб фурт плекати
і припоминати будут, же в кінцьовым меморандум фльориньского віче
вызвучали слова: «Хочеме жыти в єдности з цілым рускым народом (…)
Не хочеме ани Мадярів, ани Поляків і не знаме ниякой Украіны» (Horbal
1997, 44). Треба вказати, же в сучасных, головні тых звязаных зо сотном
річницьом фльориньского віче, целебрациях памяти Руской Народной
Республикы, барз міцно акцентує ся деякы елементы, безсперечно такы,
якы служат теперішньости. Сут они згідны з інтересами і думаньом
актуальных лемківскых лідерів і служыти мают сенсови тырваня декотрых, узнаваных за сутьовы для лемківской достоменности вартости:
– Підкрислят ся выключніст і важніст лем єдной Лемківской Республикы – єст то протиставліня ся пропаґандовому, долгыма роками
і фурт шыреному поглядови о двох рівнорядных леніях розвитя достоменности серед Лемків – лемківскій і украіньскій. Такій пропаґанді служыти мало рівнорядне выміняня лемківскых республик:
Фльориньской і Команчаньской. Розвивана докола Руской Народной
Республикы ленія памяти, вказує глубоку одмінніст тых двох політычных структур і іх повязаня з лемківскістю. Підкрислят ся в ній,
же подіі односячы ся до Фльоринкы были выражыньом волі народу,
рученом през 500 делеґатівзо 130 лемківскых сел, же владі Руского
Уряду піддали ся добровільні мешканці вшыткых лемківскых сел, же
тота політычно‑самоурядова структура справні діяла през два рокы,
а і по арештуваню уряду, бо нарід тримал ся вызначеных принципів.
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З другой страны маме до діла з епізодом на ранті лемківской териториі, якій возник з ініциятывы єдного чловека, о. Пантелеймона
Шпилькы, котрый на віст о сформуваню ся Західньоукраіньской
Народной Республикы зачал аґітацийну акцию в своій околици, тзн.
докола Вислока Великого. На скликане ним віче зголосило ся 70 делеґатів з 30 сел. Покликана на ним Повітова Украінська Рада і ціла
структура, в якій важна роля припадала озброєній жандармериі,
была розбита польскыма войсковыма силами по нецілых трьох місяцях фунґуваня. Контрастувана єст репрезентатывніст, характер
і назва обох структур, з якых друга єст не лемківском, лем украіньском структуром.
– Акцентує ся очывидніст лемківскых народовых стремлінь подля права до самостановіня, з покликаньом на 10. і 13. пункты з проголошеного Вудровом Вільсоном мирного проґраму розвитя народів світа.
Адже – на право народів Австро‑Мадяр до свобідного автономного
розвитя і на сотворіня незалежной польской державы лем на териториях, де мешкат безсперечно польскє населіня. Загальне пересвідчыня было такє, же коли Лемкы не прагнут польской землі, то і Полякы
не будут прагнути лемківской. Прото інформувано польскы власти
о зобранях, запрашано на віче, рахувано на лояльну спілпрацу, што
і з польской стороны было якісый час респектуване (Horbal 1997).
– Підданя ся медженародному рішаючому орґанови, то значыт мирній
конференциі в Парижи з надійом на ґарантуваня ньом плебісцитного рішыня што до приналежности Лемковины. Тот мотыв в думаню
лемківскых лідерів сперед 100 років днес єст жывый і уактуальненый
в формі надіі Руснаків на домаганя ся і оборону Європском Унійом іх
прав в державах, де жыют.
– Не хоснуваня оружа – єст то мотыв барз міцно вписаный в лемківскій автостереотып, в якым уж в ХІХ‑вічных текстах (прим. Астряб
1871) підкрислят ся, же Лемкы николи «не бренкали» оружом і все
жыли мирні. На фоні політычных подій творят ся гев контроверсиі,
вказувана єст готовіст молодежы до збройного станя на варті границ
Лемковины і незгода старшых на такє діяня (Horbal 1997, 39). Тоты
дилемы сут фурт жывы в думаню о тамтых часах. Вказує іх Бедзик
в своій повісти (Бедзик 1984, 610), вертают в дискусиях, до днес глядают одповіди, тіж в контексті і пізнійшых подій, якы были участю
лемківской спільноты.
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– Вказаня ламаня през Польщу права, знущань і хоснуваня насильства – хоц часы Руской Народной Республикы не вписуют ся безпосередньо в мартиролоґічну ленію спільнотовой автодефініциі, то і они
не были свобідны од того аспекту розумліня теперішньости через минуле. В книжці Горбала приведены сут чысленны звірства польской
поліциі і вояків в рамах проводженой од яри 1919 р. пацифікацийной
акциі на Лемковині. Подаваны сут приміры заколотя багнетами, раніня, чысленных побить, арештувань, забераня пожывы і облечыня,
реквіруваня кони, рабуваня маєтків. Примір о. Юрчакевича вказує
на недотримуваня вымогів договору. Найчастійше єднак підкрисляне єст безправне, вымушане і вводяче страшенны рестрикциі проти
опорови браня рекрутів з Лемковины до польского войска. Спричыняло то страх, насильства і втіканя на словацку сторону або хованя ся
місяцями по лісах. Як безправне принимане было тіж силуваня лемківскых учытели до складаня присягы на вірніст Польщы. Памят звела тоты факты в єдно з інчыма переслідуванями, якы терпіли Лемкы.
– Вказаня реляциі доминация‑підрядніст/сильный‑слабый як причыны
всякых ограничынь і браку можливости розвитя ци довершаня своіх
плянів через Лемків. Як в знаній Русенковій байці Волк і ягня, реляция не може быти інакша, бо:
Мают люде «Свод законов»,
Ма тыж і волк право волче!
Шкода – реку – обороны,
Як волк схоче, то затолче! (Русенко 2010, 98)

Такій образ реальности выраженый остал наголовками сучасных
текстів, якы односят ся до часу, коли маніфестували ся лемківскы
політычны стремліня: Republika Łemków. Niespełniony sen o wolności
Славоміра Заґурского, ци Задушена надія на вільніст і свободу (Барна
2008).
– Візия можливости поводжыня з неґатывном одповідю, яка фунґує в соспільній свідомости з огляду головні на «сильнійшого сусіда» і внутрішню незгоду. Основана она єст на глубоко закоріненым
в культурі, універсальным мотыві тлумачыня всякых неповоджынь
і програных. В лемківскій соспіьности вчути єй мож так серед старшого, як і молодшого поколіня.
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– Однесіня ся до материяльных і духовых памяток з оного часу, головні
тых, якы сохранены были в родині «ґазды» фльориньского віче, Василія
Куриллы. Переховувал іх внук о. Василія, Александер Курилло з Кракова. Вказаны они были іщы в фільмі Кшыштофа Кшыжановского з 1995
р. Корыстал тіж з них і покликує ся на них Богдан Горбаль. Днес відоме єст, же остали они переказаны украіньскым прицерковным (ходит
о грекокатолицку Церков) інституциям, што здавало бы ся простом
консеквенцийом того, же ведуче значыня в подіях з років 1918‑1921
мали грекокатолицкы священникы. Єднак днешня інтерпретация лемківскых лідерів стремит за ідеовым а не інституцийным наслідством.
Переданя тых цінных і важных для лемківской памяти і достоменности
памяток украіноорєнтуваным інституциям узнаване єст за своєрідне
святотатство, бо Руска Народна Республика Лемків і єй актывісты діяли
проти украіньскым влияням на Лемковині. Вельо осіб вірит, ци надіє
ся, же част памяток остала в родині, яку тепер репрезентує сестра покійного Александра, Юлия Курилло і іщы можливе єст трафліня іх во
властиве місце, до лемківскых, а не украіньскых інституций.
Короткє вырахуваня функцийных аспектів місця памяти, якым єст
Фльоринка, не обнимат цілого, гідні шыршого спектра тых функций
і пересвідчынь до них одношеных. Дає єднак огляд того што, по што
і для кого єст памятане або конструуване в памяти речене місце в такым
значыню, якє му надал Нора.
Закінчу сумуючом вшытко вказане горі дефініцийом соспільной
памяти сформуваном Марціньм Ґольком: «соспільна памят то вшытко
што з минулого тырват в тепершньости і што втеперішньости робит ся
з уявами о минулым» (Golka 2009, 7). Адже фльориньскє місце памяти
єст для Лемків тым, што з ним роблят они днес.
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Резуме
Джерела до діів Лемковины в роках 1917‑1921: стан познаня, напрямы гляданя, документацийный анекс
Лемковина на початку ХХ ст. была уж розбуджена культурово і документувала своє істнуваня в писмі, єднак жыва бесіда дале мала головне значыня в соспільным переказі. Історичны подіі – навет в так
бурливых часах як тоты, медже 1918 а 1921 р. – лишали ся головні
в чловечій памяти. Поколіня Лемків, котре історию товды творило,
досвідчыло, запамятало і мало єй образ переказати, остало розбите
травматычном дольом – выкореніньом (украінізация), розметаньом
(еміґрация за хлібом, воєнны і повоєнны переселіня на Украіну), вкінци выгнаньом (акция «Вісла»). В тых обставинах не лем замолчала памят, але тіж знищены были документы, нечысленны писменны сліды
тамтых подій. Нияка з твореных або кєруваных Лемками в аналізуваным періоді інституций не перетырвала долго. Хоц знаме, же творили документы, не остали они зобраны і зархівізуваны во властивый
спосіб през них самых. Находжыня решток той документациі в приватных домашніх архівах в Польщы, на Украіні і в краінах лемківской
дияспоры то діяня необхідны до одзысканя ориґіначьных документів,
возвань і кореспонденциі лемківскых рад. Пожадане было бы умісцевліня і скаталоґуваня дрібных друків, односячых ся до лемківской
справы – русиньскых, польскых, чешскых, словацкых, росийскых,
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украіньскых. Част подій і напевно вшыткы особы, беручы в них участ,
были фотоґрафуваны, але доступ до іконоґрафічных джерел з рациі іх
нерозпознаня маме барз фраґмeнтарный. Не остали тіж, поза єдным
(колекция Казімєжа Лясоцкого в краківскым Народовым Архіві) умісцевлены і скаталоґуваны власны архівы нелемківскых участників подій: індивідуальных осіб і інституций такых як державны, церковны
і партийны архівы. Не остала ретельні пересмотрена, поза ґазетами
карпаторуской дияспоры в Зєднаных Штатах, польска і чешска преса,
особливі провінцийна. Великє значыня мало бы опрацуваня друкуваного выбору основных джерел до діів Лемковины в так важным для
єй долі періоді. Повинен він вміщати основны деклярациі лемківскых
рад, кєруваны до державных і медженародных орґанів, папері з судовых розправ проти єй діячам, основны документы авторства інчых
діючых сил, актывных товды на Лемковині, а тіж важнійшы пресовы
публикациі. Заміщеный гев документацийный анекс (20 джерельных
текстів) то лем проба такого выбору.
Ключовы слова: Лемковина, галицкы Русины, національны конфлікты в Серединовій Європі в роках 1918‑1921, польско‑чехословацкы
реляциі, русофільство
Summary
Source Materials for the History of the Lemko Region in the Years 1917‑1921:
Current State of Knowing, Directions of Research, Documentation Annex
At the beginning of the 20th century, the Lemko region was culturally
active and documented its existence in writing, but the spoken word still
played a major role in the social life. The course of history – even in such
turbulent years as those between 1918 and 1921 – remained mainly in
human memory. The generation of Lemkos who then co‑created history
and experienced, remembered and were to pass it on, suffered a traumatic
fate – uprooting (Ukrainization), dispersion (economic migration, war and
post‑war displacement to Ukraine), and finally exile (the “Wisła” action).
Under these circumstances, not only did memory fail, but also documents
were destroyed – these few literal traces of those times. None of the institutions created or managed by the Lemkos in the period analyzed survived
for a long time. Although we know that they produced documents, these
were not collected nor archived in the right way by these very institutions.
Searching for the remnants of this documentation in private home archives
in Poland, Ukraine and in the Lemko diaspora countries is an action necessary to recover the original documents, appeals and correspondence of the
Lemko councils. It would be advisable to locate and catalogue ephemeral
prints regarding the Lemko case – Rusyn, Polish, Czech, Slovak, Russian,
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Ukrainian. Some of the events and probably all the persons involved in
them were photographed, but access to iconographic sources is very fragmentary, as these photographs often remain unrecoginsed. Apart from one
archive (the collection of Zygmunt Lasocki in the National Archives in
Krakow), own archives of non‑Lemko participants of events have not been
found nor investigated – individual persons and institutions such as state
organs, churches or political parties. Polish and Czech press, especially local
press, has not been well‑researched, apart from the Carpatho-Rusyn diaspora newspapers in the United States. It is of great importance to prepare
a printed selection of basic sources for the history of the Lemko region in
such an important period. It should contain basic declarations of Lemko
councils, memorials addressed to state and international bodies, documentation of court proceedings against its activists, basic documents prepared
by other forces active at the time in the Lemko region, and major press publications. The documentation annexed here (20 source texts) is just a sample
of such a collection.
Key words: Lemko region, Galician Rusyns, national conflicts in Central
Europe in 1918‑1921, Polish‑Czechoslovak relations, Russophilism

Wydarzenia, mające miejsce na obszarze marginalnym dla wielkiej polityki, ale
posiadające doniosłe znaczenie dla lokalnej wspólnoty, nie są łatwe w badaniu
historiograficznym. Obok problemu z wyborem właściwej perspektywy, to jest
takiej, która nie odbierałaby im należnej wagi, ale i nie nadawała jej w sposób
przesadny, pojawia się jako utrudnienie, chyba największe, kwestia poznania
źródeł historycznych. To, co się działo w stolicach wielkich państw i centrach
wpływowych kultur posiada dokumentację nie tylko bogatą i wszechstronną,
ale też łatwą do zlokalizowania. Natomiast nawet najbardziej spektakularne
wypadki, gdy działy się w świecie odizolowanym przez swe położenie geograficzne i odmienność kulturową od głównych nurtów historii, pozostawiają
ślady słabo widoczne, nieliczne i rozproszone.
Łemkowyna na początku XX w. była już rozbudzona kulturowo i dokumentowała swe istnienie w piśmie. Jednak poziom szkolnictwa, czytelnictwa
i piśmiennictwa pozostawiał jeszcze dużo do życzenia, a słowo mówione nadal
odgrywało główną rolę w przekazie społecznym. Brak też było nawyków społecznych, narzędzi technicznych i stabilnych, własnych instytucji kulturowych
do dokumentowania tego, co się działo. Bieg historii – nawet w tak burzliwych
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latach jak te między rokiem 1918 a 1921 – pozostawał nadal głównie, jeżeli nie
jedynie, w pamięci ludzkiej. Nie byłoby to wielkim problemem dla współczesnej historiografii, która dysponuje technikami badawczymi pamięci społecznej, gdyby nie to, że pokolenie Łemków, które ten bieg historii wtedy współtworzyło, doświadczyło, zapamiętało i miało jego obraz przekazać, doznało
traumatycznych wydarzeń – wykorzenienia (akcja ukrainizacyjna), rozproszenia (emigracja zarobkowa za ocean, wojenne i powojenne przesiedlenia na
Ukrainę), wreszcie wygnania z ojczyzny (akcja „Wisła”).
W tych okolicznościach nie tylko milkła pamięć, ale też nie powstały albo
uległy destrukcji dokumenty, nieliczne piśmienne ślady dziejów. Pamięć mówiona jest dziś już dla nas w tych uwarunkowaniach niemal utracona, bo nie
została w odpowiednim momencie utrwalona. To, zresztą, los wielu pamięci
w tym regionie Europy, doświadczonym zarówno przez praktyki podobne do
wyżej wspomnianych, a nawet gorszych, bo ludobójczych, jak i przez trwającą kilka dekad opresję ideologiczno‑polityczną czasów komunistycznych.
Dlatego utracona jest też pamięć sąsiadów i gości Łemkowyny, nawet tych,
którzy odegrali znaczącą rolę w jej dziejach sprzed stulecia. Nieliczni spisali
swe wspomnienia, choć istnieje szansa, że w tym zakresie poza drukowanymi
relacjami gen. Józefa Rybaka, Zygmunta Lasockiego czy ks. Jana Polańskiego
można się spodziewać ciekawych odkryć.
Żadna z instytucji (rad, komitetów) tworzonych lub kierowanych przez
Łemków w analizowanym okresie nie przetrwała długo i nie ustabilizowala się.
Choć wiemy, że prowadziły dokumentację, nie została ona zebrana i zarchiwizowana we właściwy sposób przez nie same. Można nawet zakładać, że dokumenty były niekiedy rozmyślnie niszczone przez wytwórców, w celu zatarcia śladów
działalności, bo mogły się stać dowodem oskarżenia o polityczne przestępstwo
(z punktu widzenia sił zwycięskich) lub niepoprawność (z racji przyjęcia w kolejnych latach przez tychże wytwórców lub ich potomnych odmiennych orientacji ideowo‑politycznych, niż te z okresu 1918‑1921). Większe jednak straty
wynikły z porzucenia i zaniedbania, jakie były nieuchronnymi konsekwencjami trudnych, chwilami dramatycznych, losów rodzin łemkowskich w latach
1939‑1947. Odszukiwanie resztek tej dokumentacji w prywatnych archiwach
domowych w Polsce, na Ukrainie i w krajach diaspory to zajęcie żmudne, ale
niezbędne dla odzyskania oryginalnych dokumentów, odezw i korepondencji rad łemkowskich. Sporo takich dokumentów może być przechowywanych
w zbiorach instytucji karpackoruskich w Stanach Zjednoczonych i w tamtejszych kolekcjach osobistych. Najważniejsze byłoby odnalezienie papierów
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Victora P. Hladicka. Wskazane byłoby zlokalizowanie i skatalogowanie druków
ulotnych, dotyczących sprawy łemkowskiej – rusińskich, polskich, czeskich,
słowackich, rosyjskich, ukraińskich. Część wypadków i zapewne wszystkie postacie w nich uczestniczące były fotografowane, ale dostęp do źródeł ikonograficznych z racji ich nierozpoznania mamy bardzo fragmentaryczny.
Nie zostały też, poza jednym (zbiór Zygmunta Lasockiego), zlokalizowane i przebadane archiwa własne niełemkowskich uczestników wydarzeń.
A przecież obserwatorami i ważnymi uczestnikami wydarzeń na Łemkowynie
w interesującym nas tu okresie byli politycy, wojskowi, księża, dyplomaci oraz
instytucje zewnętrzne: organy państw – austriackiego (starostwa, namiestnictwo lwowskie, do 1918 r. armia), polskiego (Polska Komisja Likwidacyjna,
administracja terenowa szczebla powiatowego i wojewódzkiego, ministerstwa
rządowe, komendy policji, dowództwo wojskowe, partie polityczne) i czechosłowackiego (rząd praski, struktury wojskowe, dyplomacja), a także lokalne i naczelne struktury Kościoła greckokatolickiego (diecezja w Przemyślu)
i rzymskokatolickiego (diecezje krakowska, tarnowska i przemyska, nuncjatura), wreszcie partie i instytucje ukraińskie we Lwowie i Przemyślu oraz środowiska białej emigracji rosyjskiej w Europie Zachodniej. W przeciwieństwie
do instytucji łemkowskich, dysponowały one własnym aparatem biurokratycznym, wytworzyły więc pokaźną dokumentację, która zachowała się w sporej części i jest dziś przechowywana w wielu archiwach państwowych, oraz
w zasadzie dostępna dla celów badawczych. Jednak, mimo że dysponujemy już
kilkoma studiami analizującymi ruch rad łemkowskich, tylko o jednym ich
autorze, Bogdanie Horbalu, można powiedzić, że dokonał próby dotarcia do
tych archiwów, przynajmniej przeszukał jedno z nich (Narodowe Archiwum
w Krakowie). Nierozpoznane pozostają: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Centralne Państwowe Archiwum
Historyczne Ukrainy we Lwowie, analogiczne instytucje archiwalne w Wiedniu, Pradze, Moskwie, Watykanie, Bratysławie i Użhorodzie.
I wreszcie prasa – gdy chodzi o początek XX w. jest to ważne i dobrze poinformowane źródło informujące nas zarówno o faktach, jak i o kierunkach
kształtowania się opinii publicznej. I ona nie została solidnie przewertowana,
poza gazetami diaspory karpatoruskiej w Stanach Zjednoczonych (również
tę kwerendę zawdzieczamy głównie Bogdanowi Horbalowi). Nierozpoznana
należycie pozostaje prasa polska i czeska, zwłaszcza prowincjonalna. Wielką wagę miałoby poznanie w pełni treści gazet wydawanych przez działaczy
rusińskich w Preszowie i Użhorodzie, które nieraz odgrywały rolę sprawczą,
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kształtując aspiracje Łemków w dawnej Galicji Zachodniej, znajdującej się
wtedy już w granicach państwa polskiego i nie posiadających jeszcze własnych
organów prasowych.
Wielką wagę miałoby opracowanie drukowanego wyboru podstawowych
źródeł do dziejów Łemkowyny w tak ważnym dla jej losów okresie, to jest od
1917 r. (pierwsze ważne enuncjacje dotyczące jej powojennych losów) aż po
1921 r. (proces sądecki członków Komitetu Wykonawczego Rady Zwierzchniej Rusi Łemkowskiej). Powinien on zawierać podstawowe deklaracje rad
łemkowskich, memoriały kierowane do organów państwowych i międzynarodowych, dokumentację procesów sądowych wytaczanych jej działaczom,
zasadnicze dokumenty autorstwa innych sił sprawczych, aktywnych wtedy na
Łemkowynie, oraz ważniejsze publikacje prasowe. Zamieszczony tu aneks dokumentacyjny to tylko próbka takiego wyboru.
W podanych poniżej 20 dokumentach zachowano pisownię i ortografię
oryginałów. Teksty spisane w językach niesłowiańskich opatrzono tłumaczeniami na język łemkowski, za wyjątkiem dokumentu nr 20, który został przytoczny niemal dosłownie w dokumencie nr 19. Objaśnienia dotyczą wyłącznie
osób i instytucji aktywnych w wydarzeniach lat 1917‑1921, lub mających na
nie bezpośredni wpływ.
1. Memorandum postulujące przyłączenie po wojnie do Rosji demokratycznej ziem Austro‑Węgier zamieszkałych przez Rusinów, uchwalone podczas Pierwszego Ruskiego Kongresu w Kanadzie, obradującego od 10 do 12
czerwca 1917 r. w Winnipegu i 12 lipca 1917 r. w Mundare (fragment); druk,
Меморандумъ Перваго Русскаго Конгресса въ Канадѣ состоявшагося въ
Виннипегѣ на дняхъ 10, 11 и 12 н. с. іюня и в Мондеръ, Альта, 12 іюля,
b.m.w., [1917], s. 19‑22.
Меморандумъ Перваго Русскаго Конгресса въ Канадѣ состоявшагося въ
Виннипегѣ на дняхъ 10, 11 и 12 н. с. іюня и въ Мондеръ, Альта, 12 іюля 1917
Изъ приведенныхъ здѣсь историческихъ данныхъ видно, что Прикарпатская Русь, – это искони русская земля, составлявшая нѣкогда живой
полиыическій организмъ.
Многія столѣтія затѣмъ она была подъ чуждымъ игомъ и только
теперь, когда нынѣшняя война должна освободить всѣ поневоленные
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народы, она заявляеть свое желаніе быть возсоединенной съ Россіей, къ
чему имѣеть и доказываеть полнѣйшія права.
Имѣя въ виду счастье и благоденствіе обновленной и демократической Россіи, мы Прикарпатскіе русскіе выходцы, живущіе въ предѣлахъ
Канады, радостно привѣтствуемъ водвореніе въ Россіи народовластія,
и, исповѣдуя національное и культурное единство всего русского народа,
обращаемся къ русскому народу въ Россіи, какъ ровно же къ будущей мирной конференціи, за исполненіемъ законныхъ, истороческихъ правъ для
Прикарпатской Руси (Галичины, Буковины и угорской Руси). Мы требуемъ освобожденія русского Прикарпатья отъ австрійского и мадьярского
угнетений, мы рѣшительно протестуемъ противъ притязаній Поляковъ, заявляющихъ претензіи на присоединеніе Прикарпатской Руси къ
будущей Польшѣ Прикарпатская Русь по закону, по справедливости и по
осторіи, составляеть неотьемлимую часть одного великого русского народа и какъ русскіе мы требуемъ воссиединенія съ Россіей.
Президентомъ Соед. Штатовъ Вилсономъ было заявлене, съ самого
начала вступленія Америки по сторонѣ союзниковъ что Америкой руководятъ въ ея участіи въ нынѣшней войнѣ принципы отвоеванія свободы
для всѣхъ угнетенныхъ народовъ, и затѣм имъ же было сказано, что
каждый народъ долженъ посредствомъ самоопредѣленія заявить свои
претензіи1. Б. министь Милюковь2 относительно самопредѣленія тоже
высказался, что „противъ самоопределѣнія возразить нельзя ничего”.
Неисчислимыми жертвами крови Карпатороссы засвидѣтельствовали передъ всѣмъ миромъ свою любовь къ Россіи и во имя этой любви несли и несуть жестокія преслѣдованія. Нынѣ когда открываются широкія
перспективы для другихъ меньшихъ народов, мы, Карпатороссы, желая
сплотиться съ остальнымъ русскимъ міромъ, выступаемъ съ нашими
требованіями. Диктируеть ихъ наша общая русская исторія и законное
право. Прикарпатская Русь всегда же была интегральной частью всей русской земли и такой хочеть быть, освободившись отъ тяжелого чуждого
1

2

Thomas Woodrow Wilson (1856‑1924) – amerykański prezydent w latach 1913‑1921, sformułował w przemówieniu do Senatu, wygłoszonym 22 stycznia 1917 r., zasady, na których Stany
Zjednoczone chciały oprzeć pokój po pierwszej wojnie światowej.
Paweł Milukow (1859‑1943) – rosyjski historyk, publicysta i polityk; lider Partii Konstytucyjno
‑Demokratycznej, ideolog rosyjskiego liberalizmu; deputowany do Dumy Państwowej, po rewolucji lutowej minister spraw zagranicznych Rządu Tymczasowego (marzec-maj 1917 r.); po
przewrocie bolszewickim współpracował z Armią Ochotniczą gen. Ławra Korniłowa, potem
prowadził działalność polityczną na emigracji w Wielkiej Brytanii i Francji.
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ига. Несправедливо и незаконно былобы оставить ее на произволь судьбы
въ то время, когда – нынѣшнія событія и исторія нашихъ дней могуть
окончательно исправить ошибки прежнихъ вѣковъ и привернуть Русскому Прикарпатью его русскія права. Оставаться Прикарпатью надальше
въ status quo ante bellum немыслимо. Это равнялось бы обреченію части
русского народа, вѣки цѣлые ждавшого на освобожденіе, на неизбѣжную
смерть, а вѣдь на это не должны дозволить высокие принципы, за какие
поднято оружіе Россіей и ея союзниками. Мы Карпатороссы, научены долговѣковымъ опытомъ исторіи, сознаемъ, что только съ возсоединеніем
Прикарпатья къ Россіи откроется ему путь къ лучшей жизни.
За эти законныя права Прикарпатья поднимаемъ мы свой голосъ въ
сторону Россіи. Возсоединенные съ остальнымъ русскимъ народомъ, сь
нашей старшей сестрой Россіей, мы желаемъ съ нею дѣлитъ долю и недолю. Долговѣковымъ опытомъ мы научились любить имя Русь.
Прикарпатье не отказалося его въ самыя лютѣйшія преслѣдованія. Прикарпатье всегда было аванпостомъ рускости въ заграбленныхъ
предѣлах русской земли. И потому оно вправѣ, наканунѣ нарожденія
свободы для всѣх народовъ, откликнуться къ русскому народу за свободой для себя, вѣруя, что зовъ его будетъ услышанъ и что опять русское
Прикарпатье будет интегральною частью Россіи, и только одной Россіи.
Противъ сепаратизма и дѣленія Россіи на части Прикарпатье всегда
выступало и въ нынѣшнюю хвилю оно желаеть видѣть Россію единой,
могучей обновленной и въ числѣ ея народовъ счастливыхъ ея процвѣтаніемъ, видѣть тоже и себя. Прикарпатье всегда было и есть русскимъ
и такимъ желаеть быть присоединеннымъ къ Россіи.
Судьба и будущее Прикарпатской Руси рѣшается нынѣ. Отъ Россіи
и отъ русского нароса зависимо ея существованіе. И въ ту пору русское
населеніе Прикарпатья требуеть отъ Россіи исполненія исторического
долга и помощи. На страницахъ новой исторіи должно быть занесено,
что Россія не отказала въ помощи гибнущей части руской земли Прикарпатья и что честно и благородно она исполнила свой историческій
долгъ предъ Прикарпатской Русью. Пускай ненапрасно прошли наши
стопы мученія, пусть и надъ Карпатскими горами взойдеть солнце русской свободы!
Настоящій Меморандумъ былъ принятъ Русскимъ Конгрессемъ отбывшимся на дняхъ 10, 11 и 12 Іюня 1917 въ городѣ Bиннипегъ, и такимъ
же Конгрессомъ въ Мондеръ, Альта, дня 12 Іюля 1917 г.
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2. List ks. Teofila Kaczmarczyka3 do Ignacego Daszyńskiego4 zawierający
prośbę o pomoc dla działaczy łemkowskich internowanych w Styrii; Gnas,
21 czerwca 1917 r.; rkps; Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie, sygn.
4078, k. 81‑82.
Wielmożny Panie Pośle Dobrodzieju
Zastanowi z pewnością Pana, skąd ksiądz, chociażby i gr[ecko‑]kat[olicki] do
tego całkiem nieznany udaje się do posła socjalisty – oto okoliczności powodują
wszystko na świecie – urwałem się z uzdy, którą prowadzono mnie z zapewnieniem do dobrego i pewnego miejsca, doszedłem zatem pod opieką władzy
duchownej5 nasamprzód w różne areszta począwszy z 10/9 1914 w Nowym Sączu. A kiedy nic na rzeczy przeciw mnie nie było, wysłano mnie do Talerhof6,
na miejsce średniowiecznych cierpień, z tamtąd 13/4 1915, jako mniej winnego, wysłano mnie w Gras7, pow[iat] Feldbach, gdzie do dnia dzisiejszego siedzę
i dalej cierpię.
Prawda, Namiestnictwo w Grazu8 ułaskawiło nas 1/9 1917, pozwoliło wybrać sobie miejsce pobytu do końca wojny, gdzie kto chce poza granicami Galicji,
a nie zastanowiło się nad okolicznością, że poza granicami Galicji niejeden może
i nie był, jak ja, a zatem prowincyja, jak i okoliczności nie są nam znane! Tak
postawili nas na krzyżowej drodze, która doprowadziła mnie w końcu do Wielmożnego Pana Posła.
Zostałem ze strony polowego sądu uniewinniony, nie wypadało władzy duchownej zaopiekować się mną i drugimi, których bez przyczyny tutaj męczą?
Wypadało! Ale władza nasza potrzebuje nas tylko dla swoich celów i nie dla
3

4

5

6

7

8

Teofil Kaczmarczyk (1842‑1922) – proboszcz greckokatolicki w Binczarowej, w latach 1918
‑1920 uczestnik zjazdów w Sanoku i Florynce, ojciec adwokata Jarosława Kaczmarczyka, przywódcy politycznego Łemków w tym czasie.
Ignacy Daszyński (1866‑1936) – poseł do austriackiej Rady Państwa, przywódca Polskiej Partii
Socjaldemokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego; w czasie wojny członek Wydziału Wykonawczego Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie, międzypartyjnej reprezentacji polskiej; w odrodzonej Polsce premier (listopad 1918), poseł i wicemarszałek sejmu.
Chodzi o władze (konsystorz) greckokatolickiej diecezji przemyskiej, która w latach 1915‑1917
była pozbawiona biskupa ordynariusza.
Obóz w Thalerhofie pod miastem Graz w Styrii został utworzony po wybuchu pierwszej wojny
światowej przez władze austro-węgierskie w celu internowania osób podejrzanych o sympatyzowanie z Rosją. Więzieni w nim byli głównie Rusini, w tym wielu Łemków, oraz Polacy z Galicji
i Bukowiny.
Gnas – wieś na Pogórzu Wschodniostyryjskim, 38 km na południowy wschód od Grazu, 10 km
na południe od Feldbach, siedziba gminy.
Graz – miasto w południowo‑wschodniej Austrii, stolica kraju koronnego Styria.
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naszego dobra, niechajże przeto nie zastanawia Pana okoliczność, że się do niego
o pomoc udaję!
Mamy tam jednego ruskiego posła ks. Romana Czajkowskiego9, ale to jeden,
do tego nowicjusz i przy dobrej chęci nie będzie mógł nam przyjść z pomocą. Do
tak zwanych Ukraińców nie udaję się, bo oni nas władzy wydali, przeto trudno
im nas wydawnych, z niewoli wyprowadzić!
Do kogo mamy się udać, kiedy nasza duchowna władza nie chce, czy nie
może przyjść nam na pomoc!
Ks. Czajkowski telegraficznie 21/5 1917 polecił nam wnieść podanie do Ministerium, co dnia 2/6 uczyniliśmy – wysłaliśmy na jego ręce prośbę do Rady
Państwa, aby uprosił kogo zaopiekować się nami!
Dnia 1/5 rozpuściło Namiestnictwo10 Talerhof pomieszczający internowanych, nas z tamtąd 13/4 1914 wyswobodzonych zatrzymując, tamci już w domu,
my mamy pozostawać jako mniej winni – co za konsekwencja?!
Daruj Pan Poseł Dobrodziej, że nabrałem odwagi prosić Pana o pomoc, tonący chwyta się i źdźbła, tak i my. Kiedy jednak wyczytaliśmy z Czasu i Reformy11,
Panowie Polacy mają w tej sprawie wystąpić, prosimy i nas zastąpić, nas wszystkimi opuszczonych!
Liczymy na łaskawą pomoc Wielmożnego Pana Posła Dobrodzieja zostając
z prawdziwym szacunkiem
Teofil Kaczmarczyk, paroch z Bincarowej,
pow[iatu] Grybowskiego w imieniu kolegów
Gnas 21/6 1917 bei Feldbach, Steiermark

9

10
11

Roman Czajkowski (ur. 1864) – proboszcz greckokatolicki w Tarnawie Górnej od 1900 r., rusofil, żonaty z Polką, członek Rady Powiatowej w Lisku z grupy gmin wiejskich, w wyborach
w latach 1907 i 1911 został wybrany na zastępcę posła – którym został wtedy Włodzimierz Kuryłowicz – do Rady Państwa (parlamentu austriackiego) z okręgu 51, obejmującego powiaty Sanok i Lisko, a wobec wygaszenia mandatu Kuryłowicza przez sąd został zaprzysiężony 30 maja
1917 r. na posła; uczestnik zjazdu działaczy rusofilskich Galicji w Sanoku 26 grudnia 1918 r.
Chodzi o namiestnictwo kraju koronnego Styria.
„Czas” – dziennik krakowski kierunku konserwatywnego; „Nowa Reforma” – liberalny dziennik
krakowski.
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3. Raport radcy Namiestnictwa galicyjskiego Stanisława Hawrota12 o sytuacji politycznej w powiecie gorlickim, w tym we wsiach łemkowskich (fragment); Gorlice, 29 września 1918 r.; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, f. 116, op. 6, spr. 1405, s. 1899‑1900; przedruk
za: K. Ruszała, Wielka wojna w małym mieście. Gorlice w latach 1914‑1918,
Kraków 2015, s. 253‑254.
L. 206/pr
Stosunki polityczne w pow. gorlickim

Gorlice, dnia 9.9.1918

Prezydium c. k. Namiestnictwa
we Lwowie
[…]
W południowej części powiatu, zamieszkałej przez Rusinów, akcji politycznej nie zauważono. Za pośrednictwem duchowieństwa zorganizowały się
w każdej ruskiej wsi kółka „Silskiego hospodara”, które jeszcze akcji żadnej nie
rozpoczęły.
c. k. radca Namiestnictwa
[podpis własnoręczny: Hawrot]

12

Stanisław Hawrot (ur. 1884) – urzędnik w służbie austriackiej w Galicji od 1907 r., kierownik
starostwa w Gorlicach, od listopada 1918 r. komisarz powiatowy z ramienia Polskiej Komisji
Likwidacyjnej, od stycznia 1921 r. kierownik starostwa w Drohobyczu.
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4. Opinia ukraińskiej gazety „Diło”13 na temat pragnień politycznych
Łemków, wyrażona w kontekście pierwszego posiedzenia Rady Filii Towarzystwa „Silśkij Hospodar”14 w Muszynie; 17 października 1918 r.; „Diło”
(Lwów), 1918.
З Лемківщини нам пишуть: Дня 17. жовтня с. р. відбулися перші заг. збори
філії Тов[ариства] „Сільський Господар” в Мушині при участи дооколичних священиків, учителів и селян під проводом п. Василя Сас Яворського15
з Нового Санча, який збори отворив, вказавши на пекучу потребу господарскої организації на Лемківщині. Устав Товариства дотично складу,
прав и обовязків фил. Ради пояснив о. Михайло Дороцький16, парох в Злоцькім и декан Мушинський. Госп[ од а рчо] торг[овельну] сторону вияснив
П. Петро Трускавецький17, учитель в Ястрябику. Сторону организації обговорив о. Іван Качмар18, парох в Милику. Значіння філії для организації
Кружків консументів представив п. Роман Гурко, директор кред. Тов[ариства] „Надія” в Мушині. Відтак о. Дороцький, дотеперішний відпоручник
кред. Тов[ариства] „С[ільський] Г[осподар]”, зложив звіт з діяльности
13

14

15

16

17

18

„Diło” – ukraińska gazeta wydawana we Lwowie od 1880 r.; od 1888 r. dziennik, a od 1899 r.
organ prasowy Ukraińskiej Partii Narodowo‑Demokratycznej, redagowany w 1918 r. przez Wasyla Panejkę i Fedia Fedorciwa.
Krajowe Towarzystwo Gospodarcze „Silśkyj Hospodar” (Сільський господар) – spółdzielcza
organizacja gospodarcza w Galicji, założona przez inteligencję ukraińską (głównie duchownych
greckokatolickich) w 1899 r., oprócz celów ekonomicznych (polepszenie zamożności ruskiej
ludności wiejskiej), prowadziła działalność na rzecz wykształcenia wśród nich ukraińskiej świadomości narodowej.
Bazyli (Wasyl) Sas‑Jaworski (1854‑1926) – Ukrainiec z Galicji Wschodniej, sędzia, poseł do
austriackiej Rady Państwa, od 1907 r. ukraiński działacz polityczny w Nowym Sączu, założyciel
ukraińskich instytucji tamże (bank, bursa, czytelnia „Proświty”, cerkiew), które miały na celu
propagowanie tożsamości ukraińskiej wśród Łemków.
Mychajło Dorocki (1881‑1952) – ukraiński duchowny greckokatolicki, pracujący od początku
XX w. na Łemkowynie (proboszcz w Złockiem od 1913 r., członek Rady Szkolnej Okręgowej
w Nowym Sączu), w czasie pierwszej wojny światowej współpracownik austriackiej akcji represyjnej wobec inteligencji łemkowskiej; miał wielki wpływ na sprawy kościelne na Łemkowynie
jako honorowy radca konsystorza biskupiego w Przemyślu i administrator dekanatu muszyńskiego. Por. dokument nr 9b.
Piotr (Petro) Truskawiecki przed wojną był nauczycielem w Tyliczu i członkiem polskiego
Towarzystwa (Ligi) Pomocy Przemysłowej, w latach 20. nadal uczył w Jastrzębiku i uczestniczył
w akcji łemkowskiej ukraińskiej organizacji oświatowej „Proświta”. Por. dokument nr 9b.
Ks. Iwan Kaczmar (ur. 1883) – w 1918 r. administrator parafii greckokatolickiej w Miliku, należał przed
i po pierwszej wojnie światowej do najbardziej aktywnych propagatorów ukrainizmu na Łemkowynie, działał w ukraińskim ruchu spółdzielczym, towarzystwie „Proświta” (Komisja Łemkowska)
i Ukraińskim Narodowo‑Demokratycznym Zjednoczeniu (UNDO), zwalczał pamięć Talerhofu.
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и розвитку Кружків в повіті, яких досі основано 14, та зложив свій уряд
на руки філії. Делеґати „Кружків” і всі присутні вписали себе и Кружки
в члени філії, та приступлено до вибору голови і Ради. Головою вибрано
о. Івана Качмара; а до Ради, яка відтак сейчас уконституовалась, увійшли: п. Петро Трускавецький, яко заст[упник] голови, п. Р. Гурко, яко писар, п. Василь Сас Яворський, яко контрольор, о. М. Дороцький, яко касієр, о. Вол[одимир] Козловський19 і п. Антін Васильківський, яко члени;
на заступників Ради: пп.: Павло Пиж з Криниці, Іван Головач зі Щавника,
Яцко Ковальчик зі Злоцького; до контр[ольної] комисії: о. Евген Возняк20,
парох в Ростоці великій, Ілько Петрик, господар в Криниці и Волод[имир] Мастикар, господар в Войковій. По виборі і уконституованню Ради
вивязалася жива дискусія на біжучі госп[одарсько] торг[овельні]теми.
Замітне се і відрадне, що сами Лемки селяни выступали рішучо проти
залежности нашого госп[одарсько] торг[овельні]життя від чужих впливів, та заявили, что заступниками госп[одарсько]‑торг[овельних] справ
для Лемківщини хотят мати лише Краєве Товариство „С[ільський] Г[осподар]”, „Союз госп[одарсько] торг[овельних] Спілок”21, та „Народну
Торговлю”22, та також з тої причини домагаються втілення Лемківщини
до прочої української части Галичини, та заразом рішучо протестують
проти ворожого наміру влучення їх під чуже панування. Мушинська Полонія називає нашу працю над госп[одарсько]торг[овельною] орґанізацією чисто українського округа офензивою на польський стан посідання
в спольщений Мушині. Взагалі, чим близше до мира, тим більший рух і заінтересовання, а заразом и занепокоєння даєтся завважати між Лемками
про їх будучу долю. Ціла Лемківщина звертаєтся до українських народних
оборонців в Ґаличині і до Української Держави щоби взяли їх в рішучу оборону перед ворожими анексійними затіями. Всюди дається тепер відчувати брак репрезентанта Лемківщини.
19
20

21

22

Wołodymyr Kozłowski (ur. 1860) – od 1894 r. greckokatolicki proboszcz w Powroźniku.
Jewhen Woźniak (ur. 1885) – kapłan greckokatolicki, do 1918 r. administrator parafii w Szlachtowej, a następnie w Nowym Targu. Administratorem parafii w Roztoce Wielkiej był w tym
czasie ks. Michaił Kowalczyk.
Związek Krajowy Spółek Gospodarczo‑Handlowych (Крайовий Союз Господарських Спілок
– Торговий Синдикат товариства «Сільський Господар») – centrala spółdzielczego ruchu
ukraińskiego, założona w 1899 r. w Przemyślu, od 1911 r. połączona z towarzystwem „Silśkyj
hospodar”, z siedzibą władz naczelnych we Lwowie, a składem głównym w Przemyślu.
„Narodna Torhiwla” („Народна торгівля”) – najstarsza spółdzielnia ukraińska w Galicji, założona w 1883 r. we Lwowie jako centrala dla spółdzielni wiejskich i małomiasteczkowych.
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5. Doniesienie Tymczasowej Powiatowej Komisji Likwidacyjnej w Nowym
Sączu23 do Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie24 o zawiązaniu się,
oraz prośba o wytyczne w sprawie stosunku do Rusinów, zamieszkujących
powiat sądecki; Nowy Sącz, 3 listopada 1918 r.; mszps; Biblioteka Naukowa
PAN i PAU w Krakowie, sygn. 4175, k. 33‑35.
W Nowym Sączu, dnia 3. listopada 1918
Do
Polskiej Komisji Likwidacyjnej
w Krakowie
Polski Komitet Narodowy w Nowym Sączu, utworzony z reprezentantów wszystkich stronnictw w mieście i powiecie w celu zorganizowania protestu przeciw pokojowi zawartemu w Brześciu Litewskim, nie rozwiązał się po spełnieniu ówczesnego
swego zadania, lecz członkowie tegoż Komitetu przystąpili gremialnie do istniejącego tu Towarzystwa Obrony Obywatelskiej, opartego na legalnym statucie, i pod
firmą tego Towarzystwa zajmowali się dalej pracą narodową w mieście i powiecie.
[…]
Na wspólnym posiedzeniu Sekcji politycznej Obrony Obywatelskiej i Magistratu wybrano w dniu 31 października b[ieżącego] r[oku] Tymczasową Powiatową Komisję Likwidacyjną dla powiatu nowo‑sądeckiego.
[…]
23

24

Tymczasowa Powiatowa Komisja Likwidacyjna w Nowym Sączu, mająca przygotować przejęcie przez państwo polskie władzy z rąk administracji austriackiej, składała się z: Władysława
Barbackiego, burmistrza miasta, jako przewodniczącego, inż. Henryka Suchanka, jako zastępcy przewodniczącego, Feliksa Bulsiewicza, sekretarza, Ludwika Bartoniczka, pracownika kolei,
przewodniczącego Powiatowej Rady Polskiej Partii Socjalistycznej, Antoniego Brudziany, sekretarza Magistratu, Stanisława Ćwikowskiego, prawnika, działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Józefa Kubisza, Jana Potoczka, prezesa Stronnictwa Katolicko‑Ludowego i posła
do austriackiej Rady Państwa, Narcyza Potoczka, działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego
– Lewica, Wiktora Oleksego, kupca, zastępcy burmistrza, hr. Adama Stadnickiego, właściciela
dóbr ziemskich Nawojowa, ks. Pawła Szczygła, proboszcza w Jakubowicach, mjr. Kazimierza
Trzcińskiego, najstarszego rangą oficera polskiego w miejscowym garnizonie austriackim, Władysława Zabrzy, rzemieślnika, i Józefa Słabego, wójta wsi Wielogłowy.
Polska Komisja Likwidacyjna – tymczasowy organ władzy polskiej dla zaboru austriackiego
oraz Śląska Cieszyńskiego, utworzony 28 października 1918 r. w Krakowie w celu likwidacji
związków z Austro‑Węgrami oraz utrzymania bezpieczeństwa i spokoju publicznego do czasu
stabilizacji rządu polskiego w Warszawie. Wraz z lwowskim Tymczasowym Komitetem Rządzącym została zniesiona dekretem Naczelnika Państwa z 10 stycznia 1919 r. i zastąpiona przez
wspólną dla całej byłej Galicji oraz dla Śląska Cieszyńskiego – Komisję Rządzącą.
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Równocześnie donosimy, że w celu zorganizowania stałej Rady narodowej w powiecie i wyłonienia się z tej Rady Rządu polskiego, opartego jeśli nie na prawidłowym głosowaniu, którego obecnie przeprowadzić nie można, to przynajmniej na porozumieniu się wszystkich warstw ludności w powiecie i na uchwałach wiecowych,
Towarzystwo Obrony Obywatelskiej podjęło akcję, wynikiem której jest zgodne porozumienie się wszystkich stronnictw i warstw narodowego polskich, według którego
utworzona ma być powiatowa Rada narodowa złożona z 60 członków, a mianowicie: z 11 przedstawicieli kolejarzy, z 26 przedstawicieli wsi, z 8 reprezentantów
inteligencji i mieszczaństwa w Nowym Sączu, z 8 reprezentantów miejskiej ludności
robotniczej, z 2 reprezentantów większej własności ziemskiej, z 2 delegatów miasta
Starego Sącza, z 2 delegatów miasteczka Muszyny, z 1 delegata miasteczka Piwnicznej, z 1 delegata większej miejscowości w pow[iecie] Łącko, z 1 delegata kleru i z 5 reprezentantów Rusinów.
Wybory delegatów są już w toku i w najbliższym tygodniu przyjdzie niewątpliwie do
ukonstytuowania się Powiatowej Rady narodowej. Zachodzi tylko wątpliwość i w ogóle
niejasność naszego stosunku do Rusinów i w tym względzie zwracamy się niniejszym
z prośbą do Polskiej Komisji Likwidacyjnej o możliwie rychłe informacje i wskazówki.
W każdym razie sądzimy, że skoro w tutejszym powiecie istnieje około 40 wsi zamieszkałych przez ludność ruska (Łemkowszczyzna) to Rusini powinni mieć swoją reprezentację w Powiatowej Radzie narodowej, aby ta Rada nie była jakimś kadłubowym ciałem.
[…]
W końcu upraszamy i formalne uznanie Tymczasowego Powiatowej Komisji
Likwidacyjnej w powyżej przytoczonym składzie za organ Rządu polskiego na powiat nowo‑sądecki, podległy krajowej Polskiej Komisji Likwidacyjnej i o stosowanie
do nas wszelkich dyspozycji przeznaczonych dla władz polskich w powiecie, kierowanych do tychże władz, a w szczególności do starostwa w Nowym Sączu.
Nowy Sącz, dnia 5 listopada 1918
Tymczasowa Powiatowa Komisja Likwidacyjna
sekretarz25		
zastępca przewodniczącego26
[podpis własnoręczny]
[podpis własnoręczny]
25

26

Sekretarzem Tymczasowej Powiatowej Komisji Likwidacyjnej w Nowym Sączu był Feliks Bulsiewicz, zastępca naczelnika ruchu kolejowego w tymże mieście, pełniący w czasie likwidacji
rządów austriackich funkcję dowódcy milicji kolejowej Polskiej Organizacji Wojskowej.
Wiceprzewodniczącym, a od 15 listopada 1918 r. przewodniczącym Tymczasowej Powiatowej
Komisji Likwidacyjnej w Nowym Sączu był inż. Henryk Suchanek, naczelnik warsztatów kolejowych w Nowym Sączu, działacz społeczny.
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6. Doniesienie „Gazety Podhalańskiej”27 o konsultacjach między przedstawicielami Rusinów z okręgu lubowelskiego na Spiszu a polską Organizacją Narodową w Nowym Sączu; 24 listopada 1918 r.; „Gazeta Podhalańska”,
1918, nr 47, s. 5.
Rusini zamieszkujący parę wsi okręgu lubowelskiego na Spiżu oświadczyli gotowość przyłączenia się do Polski zastrzegając sobie wolność wyznania greckokatolickiego i naukę w szkole po rusku. Sądecka organizacja narodowa28 zapewniła, że
ich słuszne żądania będą spełnione. Żalą się ci Rusini oraz Polacy w wymienionym
okręgu na ucisk, jaki wykonują władze madziarskie przez rekwirowanie żywności,
ściąganie podatków gwałtem i zabieranie nocami młodzieży do wojska za pośrednictwem żandarmów. Ludność oczekuje pomocy ze strony władz polskich.
7. Polecenie Ruskiej Rady Narodowej w Czarnem dla Urzędu Gminnego
w Wysowej (tłumaczenie z języka łemkowskiego dokonane przez pierwszego wydawcę); Czarne, [1918/1919]; Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie, sygn. 4179, k. 39; pierwodruk: Z. Lasocki, Wspomnienia szefa admi‑
nistracji P. K. L. i K. Rz., Kraków 1931, s. 123.
Ruska Rada Narodowa w Czarnem
L[iczba] 43.
Do
Urzędu Gminnego
w Wysowej
a.	 Ruska Rada Narodowa zawiadamia Urząd Gminny jak następuje:
1.	 Naczelną władzą dla całej Łemkowszczyzny jest „Naczelna Rada”.
2.	 Dla każdego poszczególnego powiatu ustanawia się „Powiatową Ruską
Radę“, składającą się z przewodniczącego i 12 członków.
27

28

„Gazeta Podhalańska” – polskie pismo społeczno‑kulturalne poświęcone sprawom Podhala,
Spisza i Orawy, wydawane w Nowym Targu jako tygodnik, w latach 1913-1935 redagowane
przez m.in. Jana Bednarskiego, Feliksa Gwiżdża i Juliusza Zborowskiego, nieoficjalny organ
Związku Podhalan.
Organizacja Narodowa zawiązała się w Nowym Sączu 10 października 1918 r. pod przewodnictwem Jana Bednarskiego, a 1 listopada ogłosiła przejęcie władzy w mieście i powiecie.
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b.	 Rozkazy i instrukcje dla gmin z Ruskiej Rady Powiatowej:
1.	 We wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw sądowych ma władza gminna odnosić się tylko do Ruskiej Rady Powiatowej w Czarnem (p. Neznaewycz).
2.	 Naczelnikom gmin nie wolno dawać pieczątki na żadnych dokumentach
zwróconych do innych władz, prócz do „Ruskiej Rady Powiatowej”.
3.	 W wypadku nadużyć z jakiejkolwiek strony ma władza donieść natychmiast Ruskiej Radzie.
4.	 Jeżeli dotychczas we wsi nie zbierano składek, zarządzić zbiórkę i przesłać
na ręce kasjera ruskiej rady A. Kałynowycza29 w Ujściu.
5.	 Każda gmina ma wybrać straż, która będzie pilnować porządku.
6.	 Naczelnicy gmin (wójt, zastępca, asesor) podpiszą przysięgę tu załączoną
i prześlą do 3 dni po otrzymaniu tego rozkazu „Ruskiej Radzie”, w przeciwnym razie Ruska Rada zarządzi nowe wybory.
c.	 Władza ogłosi w gminie:
1.	 Że nikt z Rusinów nie jest obowiązany stawić się do polskiego wojska,
przeciwnie obowiązkiem każdego jest zostać w domu i pilnować porządku.
2.	 Rekwizycje zniesione.
3.	 Rusini mają się wstrzymać od płacenia podatków do czasu aż Ruska
Rada ich zawiadomi.
Ruska Rada Powiatowa
Jur[cza]kewycz30

29

30

Chodzi o ks. Hryhorija Kałynowycza (1872‑1919), greckokatolickiego proboszcza w Uściu
Ruskim, członka Powiatowej Rady Ruskiej dla powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego.
Mychajło Jurczakewycz (ur. 1869) – greckokatolicki proboszcz w Czarnem, Lipnej i Nieznajowej, przewodniczący Powiatowej Rady Ruskiej dla powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego z siedzibą najpierw w Gładyszowie, a następnie w Czarnem.
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8. Wytyczne Wydziału Administracyjnego Polskiej Komisji Likwidacyjnej
w Krakowie dla komisarza w Gorlicach31 w sprawie stosunku do Rusinów;
Kraków, 27 grudnia 1918; brulion, mszps; Biblioteka Naukowa PAN i PAU
w Krakowie, sygn. 4177, k. 17.
L. 1115
Do
Pana Komisarza P. K. L.
w Gorlicach

Kraków, dnia 27 grudnia 1918

Na sprawozdanie Pańskie z 19go b[ieżącego] m[iesiąca] o stosunkach bezpieczeństwa w powiecie gorlickim zauważa wydział administracyjny P[olskiej]
K[omisji] L[ikwidacyjnej] odnośnie poruszonej w niej sprawie stosunku do Rusinów co następuje:
P[olska] K[omisja] L[ikwidacyjna] zastrzega do wyłącznie swojej decyzji regulowanie i załatwianie spraw narodowościowych w kraju, zawieranie umów
wiążących obie strony układanie warunków zgodnego współżycia i.t.d. a p. p.
Komisarzy P[olskiej] K[omisji] L[ikwidacyjnej] względnie ich zastępców ogranicza jedynie do szczegółowych i bezstronnych sprawozdań oraz do stawiania
wniosków.
Po rozpatrzeniu sprawy wyda P[olska] K[omisja] L[ikwidacyjna] instrukcje,
których p. p. komisarze ściśle trzymać się winni. Leży to przede wszystkim w interesie jednolitości zarządzeń, które wydawać może jedynie władza obejmująca
całokształt stosunków w kraju, nadto władza, która ma możliwość bezpośredniego porozumienia się z wylegitymowanymi reprezentantami danej narodowości .
O ile idzie o warunki umowy z Rusinami powiatu gorlickiego P[olska] K[omisja] L[likwidacyjna] nie może zatwierdzić pierwszego punktu takowej, odnoszącego się do uwolnienia Rusinów od obowiązku służby wojskowej, i poleca Panu, by w miarę jak zarządzenia dotyczące poboru i powołania zostaną
31

Formalnie komisarzem w Gorlicach był w tym czasie Aleksander Strzelbicki (1875‑1938) – zawodowy urzędnik, przed wojną m.in. zastępca komisarza rządowego Powiatowej Kasy Oszczędności w Gorlicach, w czasie wojny członek tamtejszego Komitetu Ratunkowego, następnie
kierownik starostwa w Horodence, gdzie zastała go nominacja na komisarza Polskiej Komisji
Likwidacyjnej w Gorlicach (6 listopada 1918 r.), następnie starosta gorlicki (do 1924 r.), nowotarski, wreszcie bielski. Jest jednak możliwe, że pismo skierowane było do zastępującego go
czasowo Stanisława Hawrota (zob. przypis 12).
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wydane, stosował je bezwarunkowo i z całą ścisłością także do ludności ruskiej
powiatu. W razie potrzeby do poparcia tych zarządzeń dodana Panu będzie asysta zbrojna.
P[olska] K[omisja] L[ikwidacyjna] wychodzi w tym wypadku z założenia,
że wszyscy poddani dawnego państwa austriackiego zamieszkali w granicach
Galicji stali się obecnie poddanymi państwa polskiego i będą nimi tak długu puki
nie uzyskają stąd uwolnienia, a przyjęcia do związku państwa obcego. Z jednej
strony zatem mają Rusini powiatu tamtejszego prawo korzystania ze wszystkich
praw obywatelskich, z drugiej jednak muszą ponosić wszystkie ciężary i obowiązki obowiązujące wszystkich poddanych państwa Polskiego.
[tekst parafowany przez Zygmunta Lasockiego32]
9. Polskie doniesienia prasowe o sytuacji na Łemkowynie na przełomie roku
1918 i 1919: a) „Piast”33, 1918, nr 52 z 29 grudnia, s. 9; b) „Goniec Krakowski”34, 1919, nr 13 z 17 stycznia, s. 2.
Agitacya ukraińska w Gorlickiem.
Huta Wysowska w grudniu
Agitacya ukraińska zaczyna się szerzyć i w gorlickim powiecie we wsiach zamieszkałych przez Rusinów. Agitacyę tę prowadzą głownie ruscy księża, którzy
urządzają wiece i na nich wzywają ludność, by nie dawała żywności ani bydła
dla polskiego Rządu, by nie pozwoliła nikogo we wsi asenterować, lecz by siłą
się asenterunkowi się opierała. W Wysowej utworzono „Związek ukraiński”, do
32

33

34

Hr. Zygmunt Bronisław Lasocki (1867‑1948) – prawnik, działacz polskiego ruchu ludowego,
poseł do austriackiej Rady Państwa, od 1 listopada 1918 r. z ramienia Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie naczelnik administracji Galicji; w latach 1921‑1924 poseł RP w Wiedniu,
a następnie do 1927 r. – w Pradze.
Tygodnik „Piast” (Kraków) był organem prasowym Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”,
któremu przewodził Wincenty Witos, i które współtworzyło Polską Komisję Likwidacyjną
w Krakowie. Tekst ten został przedrukowany m.in. przez „Gazetę Lwowską” (Agitacja ukraińska
w Gorlickiem. Tygodnik „Piast” donosi w korespondencyi z Huty Wysowskiej w Gorlickiem, 1919,
nr 2 z 3 stycznia, s. 4).
„Goniec Krakowski” – dziennik lwowskiego koncernu prasowego Roberta Battaglii, wydawany
w Krakowie w latach 1918‑1926, reprezentujący kierunek polityczny polskiej Narodowej Demokracji, redagowany w tym czasie przez Jana Stankiewicza.
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którego wciągnięto dawnych moskalofilów. Popi ruscy krzyczą, że Rusini będą
mieli swoje osobne karpackie, ruskie państwo. Na wiece te nie dopuszcza się
oczywiście Polaków. Powiadają, że ksiądz ruski w Łosiu35 ogłosił się starostą i że
jest tam ruska żandarmerya. Sprawą tą powinny by się zająć władze polskie
i nie dopuszczać do rozognienia się antagonizmu polsko‑ruskiego. Popi ruscy nie
prowadzą tej agitacyi z pewnością z własnej inicjatywy, ale jest to robota tych,
którzy rozpętali burzę w Galicji wschodniej.
A. K.
Łemkowszczyzna
Agitacya agentów czeskich i ruskich w Sądecczyźnie. – Odbieranie przysięgi
od chłopów w cerkwiach. – Rusini gromadzą zapasy broni. – Bolszewicy. –
Aresztowania ruskich przywódców.
(Od naszego korespondenta.)
Nowy Sącz, 15 stycznia. – Rusin zamieszkały na pasie karpackim w powiecie
nowsądeckim, grybowskim lub gorlickim, w mowie potocznej co kilka słów używa wyrazu „łem”. Stąd Rusinów zamieszkałych na tym pasie z czasem nazywano „Łemkami”, a z czasem sami Rusini z owego pasa ziemi karpackiej nazwali
ziemię tę Łemkowszczyzną.
W ślad za tem doszli do przeświadczenia, iż „Łemkowszczyzna” to „istynno
ruska zemla”.
Jak gdzieindziej w Galicji, tak i na „Łemkowszczyźnie”, dzielą się na dwa
wrogie sobie obozy: ukraiński i staroruski vulgo moskalofilski. Nie przeszkadza
to jednak, że tak jedni jak i drudzy, podszczuwani przez agitatorów są zgodni
w nienawidzeniu wszystkiego, co polskie.
W czasie wojny, gdy przez pewien czas brak było podszczuwaczy, sami chłopi ruscy zachowywali się poprawnie i w braterskiej zgodzie żyli z ludnością polską. Po zmianie rządu, w szczególności po powrocie agitatorów, stosunki zmieniły
35

Chodzi o ks. Iwana Durkota (1870‑1931), aktywnego działacza ruchu rad łemkowskich
w 1918 r., członka Ruskiej Rady Powiatowej dla powiatów gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego. Być może w tym czasie zastąpił on ks. Jurczakewycza, pierwszego przewodniczącego
tej rady. Ks. Durkot formalnie proboszczował w Klimkówce, ale podlegała mu też cerkiew we
wsi Łosie, zaczynająca pełnić rolę faktycznego ośrodka parafii. Kolatorem parafii był właściciel
posiadłości większej w Klimkówce, Jan Stapiński, jeden z najbardziej znanych liderów polskiego
ruchu ludowego w Galicji, w czasie opisywanych wydarzeń prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego – Lewica i członek Polskiej Komisji Likwidacyjnej.
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się. Naprzód odbyto szereg wieców chłopskich. W rezultacie tych wieców zaczęto
wprowadzać formułkę wilsonowską o samostanowieniu i doprowadzono do absurdum. Jedna gmina – w zależności od zapatrywań politycznych przebywającego
w niej prowodyra – świadczyła się za przynależnością do Ukrainy, druga do Rosyi,
inna jeszcze do państwa czeskiego, a inna do republiki słowacko‑węgierskiej.
Wybrano Radę narodową staroruską i radę narodową ukraińską. Władzom
polskim oświadczono, iż „z narodem ruskim z Łemkowszczyzny” mogą się porozumiewać tylko za pośrednictwem tych Rad narodowych. W konsekwencyi od władz
polskich zaprzestano przyjmowania poruczeń, odmówiono stworzenia milicyi
gminnych, dostawiania do przeglądu popisowych, płacenia podatków i dodatków,
dostarczania w minimalnej ilości oznaczonego kontyngentu ziemiopłodów.
Pousuwano wójtów i pisarzy gminnych dotychczasowych chociaż byli Rusinami, uważając ich za „służalców lachińskich”36, a wprowadzono „prawosławnych”.
Na pisma władz powiatowych zupełnie nie odpowiadano, a w protokołach
gminnych wpływano na to, by „ku wiecznej pamięci zaznaczyć bezczelność polską”, jak to napisał w protokole nauczyciel T. w gminie J.
Chłopów, którzy mimo wszystko usiłowali przywieź nocna porą produkta rolne do Nowego Sącza – ustawione warty zatrzymywały i odprowadzały do gminnych „atamanów”, którzy zatrzymane produkta za karę konfiskowali i składali
w urzędach gminnych lub cerkwiach „na rzecz ruskiego dobra ogólnego”.
W cerkwiach od chłopów odbierano przysięgi, iż to tylko czynić będą, co im
nakaże jedna lub druga Rada narodowa.
Wszystkie te fakta urzędownie zostały stwierdzone, jak również niezwykłe
zgromadzenia broni i amunicyi, w czem pomocni byli żołnierze czescy, rozlokowani na Orawszczyźnie.
Gdy wreszcie stwierdzono szerzenie bolszewizmu przez niektórych agitatorów, przybyłych z Rosyi, gdzie przebywali jako jeńcu austriaccy, nareszcie zdecydowały się władze polskie na wkroczenie i wydanie stosownych zarządzeń.
Akcyę tę rozpoczęło tutejsze starostwo w ubiegłym tygodniu przy pomocy asystencyi wojskowej, po uprzednim porozumieniu się z P[olską] K[omisją] L[ikwidacyjną] i otrzymaniu stosownych dyrektyw.
Mimo jednakże całej łagodności, wyrozumiałości i tolerancyi musiano zarządzić przyaresztowanie ks. Michała Dorockiego, parocha w Złockiem koło
36

Lachińskich – poprawnie: lackich, od słowa – Lachy, określającego w języku ruskim Polaków
katolików w naznaczeniu pejoratywnym.
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Muszyny37, i nauczyciela Piotra Truskawieckiego38 w Jastrzębiku. Charakterystyczne, że ten ostatni, pochodzący z polskiej rodziny, po powrocie z trzyletniej
niewoli w Rosyi powrócił jako zdeklarowany Rusin, i zaopatrzony silnie finansowo bez wytchnienia szerzył na lewo i prawo rosyjski bolszewizm w całej jego
jaskrawości. Aresztowanych w niedzielę w nocy odstawiono do Krakowa.
(r)
10. Raport Zygmunta Lasockiego, naczelnika Wydziału Administracyjnego
Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie kierowany do Prezydium Rady
Ministrów w Warszawie o sytuacji na granicy południowej, w tym o agitacji
czeskiej wśród Łemków; Kraków 18 stycznia 1919 r.; mszps, kopia, Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie, sygn. 4177, k. 47‑48.
Komisja Rządząca
Wydział Administracyjny

Kraków, dnia 18go stycznia 1919

L. 9/prez.
Do
Prezydium Rady Ministrów
w Warszawie

[…]
Czeskie oddziały graniczne niepokoją nadto także i ludność pogranicznych
gmin galicyjskich, wpływają na Rusinów w powiatach Nowy Sącz, Grybów, Gorlice, Jasło i Krosno i zachęcają, by żądali przyłączenia ich do Czech.
[…]
Naczelnik Wydziału Administracji Komisji Rządzącej
Lasocki, m[anu] p[ropria]39

37
38
39

Zob. przypis 16.
Zob. przypis 17.
Manu propria (łac.) – własnoręcznie.
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11. Prasa polska o działaniach czeskich na Łemkowynie w lutym i marcu
1919: a) „Głos Narodu”40, 1919, nr 44 z 27 lutego; b) „Kurier Polski”41, nr 74
z 29 marca, s. 142.
Machinacje na Łemkowszczyźnie
Gorlice, 25 lutego
Przed trzema dniami przechwyciła nasza straż w Wysowy (na samej granicy
węgierskiej) patrol czecho‑słowacką z 3 żołnierzy złożoną, która jednak łatwo
dala się rozbroić i odwieźć do Tarnowa43. Prawdopodobnie była to patrol zabłąkana za rekwizycyami a może w charakterze wywiadowczym. Zresztą na
granicy spokój.
Wśród spokojnej dotąd ludności wsi ruskich agitacja niektórych księży popierana pieniędzmi z zagadkowych źródeł, wydaje już owoce. W Bartnem,
wsi sąsiadującej z ks. Jurczakiewiczem, chłopi strzelali wczoraj do żandarmów
przybyłych po spis koni. Wójta i 3 innych Rusinów zaaresztowano i osadzono
w aresztach sądu w Gorlicach. Lud ruski naszego powiatu złączony jest tak wieloma nićmi własnej potrzeby i wygody z naszymi władzami i instytucyami, że
tylko sztucznie rozdmuchane wrzenie wytwarzać może takie objawy. Niestety
burzyciele chodzą cało i nikt ich nie niepokoi, cierpi tylko ślepy miecz.
Agitacja na Łemkowszczyźnie (od spec[jalnego] korespondenta wojennego)
Na Łemkowszczyźnie odbył się w ciągu marca cały szereg poufnych zgromadzeń,
zorganizowanych przez staro‑rusinów za wiedzą i poparciem rządu czecho
‑słowackiego. Na zgromadzeniach tych we Florynce, pow[iat] Grybów, w Brunarach pow[iat] Grybów, w Krynicy, pow[iat] Nowy Sącz, i t. d., postanowiono
40

41

42

43

„Głos Narodu” – dziennik krakowski ukazujący się od 1893 r., w 1919 r. redagowany przez Ryszarda Woyczyńskiego; reprezentował linię zbliżoną do Kościoła katolickiego.
„Kurier Polski” – dziennik informacyjno‑polityczny wydawany w Warszawie od 1893 r., od czasu pierwszej wojny światowej organ konserwatywnej Grupy Pracy Narodowej, potem polskich
grup wielkoprzemysłowych.
Za „Kurierem Polskim” przedrukowały to doniesienie dzienniki krakowskie: „Ilustrowany Kurier Codzienny” (Intrygi czesko‑rosyjskie na Łemkowszczyźnie, 1919, nr 89 z 1 kwietnia, s. 2)
i „Czas” (Łemkowszczyzna a Czecho‑Słowacy, 1919, nr 85 z 1 kwietnia, s. 1).
W Tarnowie mieścił się ośrodek kontrwywiadu polskiego, wyznaczony do monitorowania sytuacji na południowej granicy Polski.
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odmówić rządowi polskiemu rekruta, podatków i t. d. W myśl proklamacji rządu
czeskiego, rozrzucanych za pomocą półoficjalnego pisma „Hlas ruskoho lidu” wydawanego po czesku i po rusku, oraz w myśl zapadłych uchwał na tych zgromadzeniach, Łemkowszczyzna ma być oderwaną od państwa polskiego połączona
z rusnacką częścią Górnych Węgier i wcielona do państwa czecho‑słowackiego.
Czesi zdołali przekonać do tej idei wielu przywódców staro‑ruskich, którzy w porozumieniu z Izwolskim44 zdecydowali się propagować ideę czecho‑słowacką
także na Łemkoynie, póki nie odrestauruje się wielka Rosja. Na czele akcji staro
‑rusko‑czecho‑słowackiej stoi b[yły] poseł na sejm galicyjski Kuryłowicz45 z Sanoka, dalej adwokat z Muszyny dr Hassaj46, który obecnie przebywa jako staro
‑ruski mąż zaufania przy rządzie czeskim w Pradze, dalej b[yły] poseł na sejm
węgierski dr Beskid47 z Preszowa, wreszcie redaktor „Hołosa ruskoho narodu”
(Preszów) Witkowski48 i t. d. Proklamacja z dnia 9 lutego, datowana z Pragi,
a ogłoszona także w gazecie „Hlas ruskoho lidu”, oświadcza w imieniu Łemków,
44

45

46

47

48

Aleksandr Izwolski (1856‑1919) – polityk rosyjski, minister spraw zagranicznych (1906‑1910),
a następnie ambasador Rosji w Paryżu, gdzie po upadku caratu nadal prowadził działalność
polityczną, mająca na celu rekonstrukcję Rosji niebolszewickiej.
Włodzimierz Kuryłowicz (1867‑1951) – radca Sądu Krajowego we Lwowie, przewodniczący
Sądu Okręgowego w Rymanowie, jeden z liderów ruchu staroruskiego, poseł do Sejmu
Krajowego galicyjskiego od 1906 r. i do austriackiej Rady Państwa od 1907 r. z okręgu Sanok,
w tzw. pierwszym procesie wiedeńskim działaczy rusińskich (1915) skazany na karę śmierci,
zamienioną przez cesarza Franciszka Józefa na dożywotnie więzienie i amnestionowany
w 1917 r., utracił mandaty parlamentarne.
Aleksander Hassaj – prawnik, działacz rusiński w Galicji, przed pierwszą wojną światową odbywał praktyki adwokackie i sądowe w Muszynie i Nowym Sączu, był też jednym z redaktorów gazety „Łemko” (Nowy Sącz), w 1916 r. został skazany na śmierć w tzw. drugim procesie
wiedeńskim, wytoczonym kilkunastu działaczom rusińskim z oskarżenia o zdradę państwa, ale
ostatecznie ułaskawiony. Uczestniczył w wiecu we Florynce 5 grudnia 1918 r., gdzie był współautorem prorosyjskich rezolucji, oraz w zjeździe galicyjskich rusofilów 26 grudnia w Sanoku;
następnie lobbował na rzecz Rusinów w Pradze.
Antonij Beskyd (1855‑1933) – adwokat i polityk rusiński na Węgrzech północnych, reprezentujący opcję prorosyjską, radca prawny greckokatolickiej diecezji użhorodzkiej, w latach 1910
‑1918 poseł do parlamentu węgierskiego, po rozpadzie Austro‑Węgier współtwórca Ruskiej
Rady Narodowej (Stara Lubowla, Preszów) i Karpatoruskiej Rady Narodowej w Preszowie;
w składzie delegacji czeskiej uczestniczył w Konferencji Pokojowej w Paryżu (1919), potem był
dyrektorem Ruskiego Banku Narodowego w Użhorodzie (1920‑1925) i od 1923 r. do śmierci –
gubernatorem Rusi Podkarpackiej.
„Hlas ruského lidu” („Голось рускаго народа”) – tygodnik redagowany w Preszowie w dwóch
wersjach językowych – rusinskiej i słowackiej przez Dymitryja Wysłockiego (nie Witkowskiego)
wraz z ks. Romanem Prysłockim, proboszczem Żegiestowa. Ukazywał się niecały rok i został zastąpiony w 1921 r. przez czasopismo „Ruś” (Pycь). Wysłockij (1888-1968) uczestniczył w 1918 r.
w pierwszych wiecach na terenie Łemkowyny, a następnie działał w Czechosłowacji i Stanach
Zjednoczonych, gdzie pisał i redagował gazety pod pseudonimem Wanio Hunianka.
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że od dzisiaj uważają się za autonomiczną część czecho‑słowackiej republiki.
Byłoby bardzo pożądanem, aby rząd polski wykazał nieco więcej niż dotąd zainteresowania dla tej agitacji i poczynił potrzebne zarządzenia.
Jest rzeczą niesłychaną, aby w państwie naszem sfory najrozmaitszego rodzaju precliczków i czarnosecińców bezkarnie grasowały po całem Podkarpaciu
G.
12. Zygmunt Lasocki, Wspomnienia szefa administracji P. K. L. i K. Rz.49,
Kraków 1931, s. 57‑58.
[…]
Ówczesnemu nieprzyjaznemu stanowisku Czechów wobec Polaków i wpływom czeskim przypisać należy także pewne wydarzenia na Łemkowszczyźnie.
Wśród ludności rusińskiej w powiatach gorlickim, grybowskim i nowosądeckim,
rozwiniętą została przed wojną silna agitacja moskalofilska. Stłumiły ją na początku wojny krwawo wojska austrjackie, wieszając wielu winnych i niewinnych.
Po przewrocie, gdy się stosunki między Polakami a Czechami zaostrzyły, rozpoczęli ci agitację na Łemkowszczyźnie w tym kierunku, by się 1udność tamtejsza
ruska oświadczyła za połączeniem z Czechosłowacją. Rozszerzano w gminach
ruskich pisma agitacyjne w tym kierunku. Krążyli też agitatorzy zaopatrzeni
w pieniądze. Utworzyła się była dla Łemkowszczyzny „Ruska Naczelna Rada”50, która domagała się od ludności ruskiej wyłącznego posłuchu dla siebie,
z pominięciem władz polskich i wzywała ja do niestawania do wojska polskiego
i niepłacenia podatków (zał[ącznik] 41)51. Agitacja ta doprowadziła już była
nawet do czynnego wystąpienia przeciwko polskiej straży bezpieczeństwa. Prasa polska wskazywała na wrzenie wśród ludności ruskiej na Łemkowszczyźnie
i antypaństwową działalność jej przywódców (95). Zaaresztowanie kilku prowodyrów i agitatorów doprowadziło jednak ludność – pamiętającej jeszcze dobrze
niedawne represje austriackie – do opamiętania.
49
50

51

Skróty oznaczają: Polska Komisja Likwidacyjna, Komisja Rządząca. Por. przypis 24.
Naczelna Rada Ruska została utworzona 5 grudnia 1918 r. na wiecu delegatów łemkowskich we
Florynce i miała w ich intencji stanowić instytucję polityczną, kierującą administracją Łemkowyny; na jej czele stanął ks. Mychajło Jurczakewycz, a następnie – pod jego nieobecność – Aleksander Cichański, sekretarzował Radzie Dmytro Sobyn.
Zob. w tym zbiorze dokument nr 7.
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––––––––––––––––––––
(95) ,,Gazeta Lwowska” z 3. stycznia52, ,,Goniec Krakowski” z 17. stycznia53, „Głos
Narodu” z 27. lutego54, „Czas” z 1. kwietnia55, „Ilustr[owany] Kurier Codzienny”
z 1. kwietnia 191956 itd. Z powodu zupełnego nieorjentowania się w sprawie
akcji antypaństwowej prowadzonej na Łemkowszczyźnie i bardzo niewłaściwego występowania na tle sporów z jednym z urzędników, zmuszony byłem usunąć komisarza P[olskiej] K[omisji] L[ikwidacyjnej] w Grybowie i zastąpić go
urzędnikiem administracyjnym57.
13. Zygmunt Lasocki, naczelnik Wydziału Administracyjnego Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, o okolicznościach odwołania Kaźmierza
Ramułta ze stanowiska komisarza w Grybowie; b.d.; mszps; Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie, sygn. 4179, k. 34.
Wobec zupełnego niezorientowania się w prądach nurtujących wśród ludności
ruskiej na Łemkowszczyźnie i z powodu demagogicznych wystąpień, zmuszony
byłem usunąć komisarza P[olskiej] K[omisji] L[ikwidacyjnej] w Grybowie58
i zastąpić go urzędnikiem. Komisarz ten był mi przedstawionym jako kandydat na to stanowisko przez jakiś wiec. Kandydatów takich z reguły nie akceptowałem, uczyniłem jednak w tym wypadku podobnie jak przy obsadzaniu
posady komisarza w Strzyżowie wyjątek i zastosowałem się chętnie do „woli
ludu”, spodziewając się po wykształceniu i stanowisku społecznem kandydata – z którego rodziną byłem zaprzyjaźniony59 – iż urząd swój odpowiednio
52
53
54
55
56
57

58

59

Por. dokument nr 9a.
Zob. dokument nr 9b.
Zob. dokument nr 11a.
Por. dokument nr 11b.
Por. dokument nr 11b.
Rozwinięcie tego zdania, usunięte z drukowanej wersji wspomnień Lasockiego, stanowi dokument nr 13.
Chodzi o Kazimierza Józefa Baldwina‑Ramułta (ur. 1862), prawnika, absolwenta Uniwersytetu
Jagiellońskiego (1885), pierwszego prezesa Krakowskiego Klubu Cyklistów, potem sędziego
w Jaśle, członka Rady Powiatowej w Grybowie, właściciela obronnego dworu renesansowego
w Jeżowie (dziś część Wilczysk); jego syn, Iwo Kazimierz (1894‑1915) poległ w walkach nad
Sanem w czasie pierwszej wojny światowej. Podczas drugiej wojny Jeżów był konspiracyjnym
punktem początkowym na szlaku przewożenia uciekinierów z okupowanej Polski na Węgry
przy udziale przewodników łemkowskich.
Lasocki znał się z kuzynostwem Kazimierza Ramułta – Ludwikiem Ramułtem, architektem
i działaczem społecznym, z którym współpracował podczas pierwszej wojny w ramach akcji
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piastować będzie. Zawiodłem się w zupełności. O zaślepieniu jego na antypaństwową działalność niektórych czynników ruskich, niekarności wobec władzy
przełożonej i gorszącym sporze z jednym z urzędników Polaków60, świadczą
najwymowniej ustępy z jego drukowanej odezwy, którą żegnał się z ludnością
powiatu:
„Z gorącą podzięką zwracam się również do ludności ruskiej, powiat nasz
zamieszkującej, do prezydium i całej rady ruskiej, nie mogąc przemilczeć, że
lojalne stanowisko tejże wobec władzy polskiej, ułatwiało niczem niezmącone współżycie, utrzymanie ładu, spokoju i porządku.
Jednomyślne uchwały ludowego wiecu odbytego w Grybowie są dla mnie
najcenniejszą nagrodą za pracę około dobra powiatu i zadośćuczynieniem za
walkę z tymi obcymi, którzy z potrzebami naszymi zapoznać się nie chcieli
i nie umieli.
Toteż, gdy krecia robota austriackich zaprzańców chce szerzyć waśń domową i niweczyć naszą pracę ofiarną i zmarnieć krwawy nasz trud, gdy chcą
nas uczyć patriotyzmu przy pomocy swoich żandarmów, ci co wczoraj nam
Polską pluli w twarz – więc «Twierdzą nam musi być każdy próg, Tak nam
dopomóż Bóg!»”
Nie przypuszczała zapewne Konopnicka, jak użyje jej „Roty” zacietrzewiony szlachcic polski, występujący razem z przywódcami ruskimi, rozwijającymi
działalność antypaństwową przeciwko władzy polskiej, „tymi obcymi”, i obrzucający obelgami urzędnika Polaka, z którym toczył osobiste spory.
Tragifarsa grzybowska wskazuje z jakiemi czasem niespodziewanemi trudnościami spotykało się ze strony ludzi, po których chyba najprędzej spodziewać
się było można współdziałania i pomocy.

60

pomocowej dla uchodźców i internowanych z Galicji w Austrii, oraz z jego żoną, Marią z baronów Heydlów.
W lutym 1919 r. Ramułta na stanowisku komisarza Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Grybowie
zastąpił Siedlecki.
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14. Memorandum Karpatoruskiej Rady Narodowej61 do konferencji pokojowej w Paryżu62; Preszów, 20 kwietnia 1919 r.; druk The origin of the Lems
Slavs of Daubian provenance. Memorandum to the Peace Conference concer‑
ning their national claims, b.r i m.w.

61

62

Karpatoruska Rada Narodowa została utworzona na kongresie delegatów rusińskich w Koszycach 21 grudnia 1918 r. z połączenia Ruskiej Rady Narodowej z Preszowa i Rady Łemków, jako
wyrazicielka nowego – proczeskiego – kursu politycznego, zadeklarowanego wobec fiaska poprzednich dążeń do połączenia Rusi Karpackiej z Rosją. Rada wydelegowała Antonija Beskyda
do rozmów w Pradze i na konferencję pokojową w Paryżu.
Konferencja pokojowa po pierwszej wojnie światowej obradowała w Paryżu od 18 stycznia
1919 r. do 21 stycznia 1920 r. z udziałem 27 zwycięskich państw.
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Походжыня Лемків, славяньского народа з наддунайскым коріньом. Ме‑
морандум односяче ся до іх претенсий як народа скєруване до мирной
конференциі63
Місце, де жыют Лемкы, є высунене найбарже на захід спосеред тых
заселеных ріжныма одламами великой руской расы, яка колиси разом з інчыма славяньскыма племенами занимала територю над берегами Дунаю
(римску Ілірию). Пише о тым Нестор, найстаршый і найславнійшый руско
‑славяньскій історик. Вшыткы они выпераны інчыма народами, особливі
Римлянами, але тіж, як твердит Нестор, Франками, опустили рідны стороны і збудували новы домоства на сусідніх землях під ріжныма названями.
Вшыткы тоты славяньскы племена, на схід і на захід од Віслы жыли
во своіх державах, обдаровували ся взаємном дружбом, пак остали основом польской державы і державы Руриковичів. Свідоміст наддунайскых
корени сохранила ся в найбільшій ступени серед рускых племен і нашла своє одзеркаліня в іх леґендах, піснях, традициях і прислівях. В колядах Великой Руси выступуют навязаня до Дунаю: «Дунаю, мій Дунаю»,
а в піснях малорускых появлят ся мотыв тугы за том ріком.
Лемкы‑Руснакы тіж сохранили памят о Дунаю в своім народным гымні: «Ой Дунай, ой Дунай, чыста вода». Памят о тій ріці і єй названя мож
найти в розмаітых джерелах. Шафарик, шыроко вывченый в квестиі
старожытных Славян, цитує Амміануса Марцелінуса XVII., 12., 13.,
Eusib. Vit. Const IV. 6., якій споминат Sarmates limigants жыючых на теренах днешніх пілнічных Мадяр при Татрах. В році 334 выгнали они зо свойой державы наіздників Языґів, якы мусіли благати о жывніст і оборону
Віктофалів і Квадів. Подля Шафарика днешні Лемкы з полудньовых повітів – саноцкого, ясєльского і сандецкого (с. 209, 210, 936, 937) походят од
тых то Сарматів. Тото, што потверджат правдивіст той гіпотезы,
то факт, же Руснакы жыючы на пілнічных схылах Бескідів, реґіону лемківского языка і тоты з мадярскых комітатів Спиш, Шариш і Земплін,
послугуют ся том самом бесідом і мают тоты самы обычаі. Найбарже характерне є хоснуваня слова «лем» в місце русиньского «лиш». Є то
основна ріжниця медже тыма, а інчыма русиньскыма групами. На схід
од Ужгороду і Ужока хоснує ся слово «лиц». Од слова «лем» выводит ся
63

Wywód historyczny, prezentowany w dokumencie, powtarza tezy memorandum uchwalonego
podczas Pierwszego Ruskiego Kongresu w Kanadzie w 1917 r., zawarte w części niedrukowanej
w tym zbiorze (por. dokument nr 1). Z języka angielskiego przetłumaczył Piotr Art, z polskiego
Anna Rydzanycz.
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назва Лемків і іх бесіды. Неє сомніву в тым, што племено Лемків было
частю Великоморавской Державы, в якій християньску віру шырили Кірил і Мефодий. Границі пражской єпархіі розтігали ся на схід (згідні з єй
основательскым актом з 970 р.) аж по Буґ і Стыр, сусідуючы з Малопольщом і одтамале аж до земель мадярскых і Татр (Šafárik, Słowiańskie
starożytności, с. 433). Віроісповіданя Кірила і Мефодия культывуване Лемками до днес є народным оружом в бою з польском невольом і аґресийом.
Християньство західнє, римо‑німецкє а християньство східнє, греко
‑славяньскє
В цілій великоморавскій державі, подібні як в Польщы, апостолы
Славян ввели візантийскій рыт християньства зо славяньскым языком
як літурґічным. Рим, столиця латинників і римско‑німецкой імперіі, а
при тым сам папа зо своіма союзниками римско‑німецкыма цисарями,
розшырили латинскє християньство, в якым крест є інструментом
переслідуваня і екстермінациі славянскых племен. Разом з латинскым
християньством в славяньскых краях был введеный німецко‑римскій февдальный режім маючый на ціли зневоліня Славян. З часом на хлопів наложена остала десятина, а пак підданьство, незнане в простым жытю
Славян, якы хоснували лем демократычны принципы. Християньство
німецко‑латиньскє як рамено і спосіб політычного, економічного, народового підбою і неволіня народа, остало наймогутнійшым нарядьом, німецкым Drang nach Osten (см. F. Palacky, Dzieje narodu czeskiego). Чысленны
колонізаторы высыланы до славяньскых краів з цілю шыріня німецко
‑латиньской пропаґанды остали верством выбраных аґентів, маючых
владу над славяньскым духовеньством.
Початкы росийской і польской державы і іх взаімны односины
В другій половині ІХ столітя лехіцкы (польскы) племена обєднали ся
в Ґнєзні творячы Велику Польщу (під пануваньом могучого Сємовіта).
Малопольща, значыт край лемківскых племен знад горной Віслы, остала
прилучена корольом Святополком до великоморавской державы.
В часах формуваня ся Великой Польщы розмаіты племена получыли
ся на сході і створили єдине цисарство – державу Рурика. В 862 р. битне
племено Вареґо‑Русів, прикликане рускыма Славянами, ведене Руриком
дотерло до Новгороду, а в 862 р. побідитель Олег, наступця Рурика, занял Кыів, матір вшыткых рускых міст (за Нестором). Од тамтого часу
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Вареґове, Славяне і інчы племена подібного походжыня приняли спільне
названя «Русины». Початково не істнували непорозумліня медже польскыма і рускыма князями. Іх дружескы односины скінчыли ся в моменті,
коли Полякы зрезиґнували зо славянскых традиций введеных Кірилом,
Мефодийом і Великоморавском Державом, остаючы раменом Риму в борбі ґермано‑латинского заходу з греко‑славянскым сходом.
Антаґонізмы медже ґермано‑латиньскым заходом, а греко‑славянь
скым сходом. Полякы форпочтом Риму, католицка пропаґанда в служ‑
бі для його політычных цілів: навертаня силом на католицизм і польо‑
нізация рускых земель
Навернена на римскій католицизм Польща неодолга заанґажувала ся
в прозелітизм і тым способом остала нарядьом борбы в руках римского
заходу проти греко‑славяньскому сходови, якого головным репрезентантом была Росия. За часів Казимира Великого война віроісповідань медже
Росиянами а Поляками дішла до кульмінацийного моменту в реґіоні Владиміря і руской Галициі, особливі на лемківскых землях в полудньовій іх
части, при граници з краківском земльом.
Історична і етноґрафічна еволюция Лемківской Руси. Вымушена ла‑
тинізация і полонізация. Статистычны даны
Лемковина была найбарже на захід высуненом частю Червеной Руси, яка
своє названя бере од кольору цеглы хоснуваной до будовы хыж в містах той
части Галициі. Головныма містами Червеной Руси был Перемышль, Санок,
Червень, Галич, а пак Львів. За пануваня роду Ростиславичів і Романовичів
Мадярска Русь была частю Червеной Руси (см. Зубрицкій, Миколай Бескід).
Коли Великоморавска держава зачала падати, Полякы, котры походили з теренів на пілніч од Варты, опанували Краків і його околицю. Тоты
землі, уміщены на полудне од Віслы, были рускыма землями, чого доказом
є історичный документ споминаный Мураторім, а цитуваный Вацлавом
Александром Мацєйовскым на 374 стороні його книжкы Pierwotne dzieje
Polski i Litwy (выд. 1846 р.). З того документу можна дознати ся, што
рускы землі граничыли аж з Краковом (et fines Russiae usqu in Cracoa). Науковец Денис Зубрицкій (Granice między ruskim i polskim narodem w Galicji,
Lwów 1849) тіж твердит, што Краків находит ся на рускых землях.
Польскій історик Кадлубек пише, же по войні проти Володимирови Великому, кыівскому князьови, Болеслав Хробри підпорядкувал собі
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Хорватів, якы жыли на пілніч од Татр. Декотры додумуют ся, што
односит ся тото лем до Хорватів жыючых на захід од Дунайця, прото
же Болеслав і Володимир установили на тій ріці польско‑руску границю.
В тамтых часах Тарнів был граничным містом, а подля старых документів мал пак выділену руску част. До днес мож досмотрити ся барз
подібных примет в звычаях, традициях, облечыню і языку Поляків, якы
жыют в пілнічных рейонах Татр, до Руснаків. З того мож внескувати,
што тоты Полякы сут так направду сполонізуваныма Русинами.
По смерти Володимира Великого, в часі борб Святополка з Ярославом
о кыівскій трон, польскій король Болеслав Хробри в 1018 р. занял Червену
Русь. Неодолга, бо уж в 1031 р. Ярослав одзыскал єй і привернул попередні
границі. По бою над Калком (1224 р.) Русь мусіла піддати ся Монґолам,
а Полякы зас зачали вдерати ся на рускы землі на пілніч од Дунайця.
Полонізация рускых земель, започаткувана за пануваня Болеслава
Хроброго остала зновлена в 1340 р. Казимиром Великым разом з підбойом Червеной Руси. Русины нашли ся під польском владом і были усуваны
зо свойой землі і екстермінуваны римскым крестом і польскым мечом.
Етноґрафічна границя медже рускым, а польскым населіньом зачала пересувати ся на схід од рікы Дунаєц аж по Сан і далеко на пілніч од нього.
Руснакы / Лемкы нашли натуральну остою в Карпатах, де остали аж
до днес. Выгнаня і екстермінаця Русинів на Лемковині і в цілій Галициі
была результатом латинізациі Костела, спомаганой полонізацийом (Зубрицкій, с. 25). Рускы землі были в тым самым часі колонізуваны Поляками і Німцями на заході, а Монґолами на сході. Штобы змусити Русинів
до підпорядкуваня ся новому польскому урядови, місцевы власти не узнавали грекокатолицкых Русинів за християн, трактували іх як поган,
а громадяньскы права ани охорона не были ім признаваны (см. Długosz,
Naruszewicz). Землі, якы належали до Русинів остали узнаны за res nullius.
Хоснуючы тот факт як претекст, польскы королі надавали великы
рускы маєткы польскій шляхті, яка колонізувала тоты землі, експлоатувала іх жытели як підданых хлопів і невільників. Тым glebae adscripti не
вільно было опущати одобраной ім землі, мусіли обрабляти єй на хосен
своіх властители і переслідувачів.
Земля, яка належала до східньой церкви, была уж скорше сконфіскувана, а пак переказана церкви грекокатолицкій і єй польскым священникам.
Такым то способом маєток церковный з Мушыны был подаруваный Казимиром Великым краківскым єпископам. В 1434 р. король Владислав Ягайло
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одобрал маєток православной перемышльской єпархіі в околици дукляньского перевалу і подарувал го римокатолицкій перемышльскій єпархіі. Тот
сам король переказал тіж кафедральну церков в Перемышли католикам
(архівы міста Перемышля). Найвекшый ворог Русинів і іх віроісповіданя,
король Зиґмунт ІІІ, одобрал ім в 1550 р. церков выбудувану рускым князьом
в місци саноцкого замку і переказал єй Полякам. На жаданя Русинів, якы
жыли в Саноку, король дозволил ім выбудувати інчу церков, під условійом,
што доконают того за три дни. Саноцкы Руснакы купили старый деревяный храм в селі Ясенів, працували дньом і нічю, штобы встигнути
одбудувати єй в Саноку за три дни. Стояла там до 1798 р.
Рускым священникам конфіскуваный был маєток і пребенды, за часів уніі з Ватиканом были они змушаны до плачыня польскым духовным
десятины од землі лишеной в іх ужыткуваню. Коли не старчыло зерна
на заплату, рускы священникы мусіли оддавати Полякам, своім братям
в Ісусі Христі, статок, муку, сыры, облечыня і інчы продукты. В денекотрых місцях были змушаны до тяжкой фізычной праці в маєтках іх
польскых панів (см. A. Dąbczański, Wyjaśnienie sprawy ruskiej, Lwów 1850
[1848]). Давнійше в Саноці істнувала руска єпархія, якой властністю
были великы земельны маєткы. Русиньскы забудуваня стояли під гором,
яка до днес є называна Владычом Гором. Тоты землі тепер належат до
невеликых монастырів і польскых колоністів.
Полякы, а особливі польскы священникы часто палили церковны документы, а в іх місце писали новы, неправдивы, якы служыли інтересови
римокатолицкого костела і польского духовеньства. Давны права і документы, золоты і срібны предметы, якы належали до церкви св. Юрия
во Львові, храму особливі важного для Русинів, были вкрадены. Доказом
того є документ (Salvus conductus), якій король Михал мал обовязок підписати 8 липця 1672 р. на єдноголосне і скоре жаданя руского єпископа
Перемышля, архієпископа Кыєва Антона Винницкого і Йосифа Шумляньского єпископа Львова і Галициі, з цілю гляданя бандытів якы обрабували церков з єй святых скарбів (см. Zbiór wiadomości historycznych i aktów
dotyczących się dziesięcin kościelnych na Rusi, с. 45‑50, і цитувана позиця
Wyjaśnienie sprawy ruskiej).
Вшыткы права руской шляхты (боярів) были ім забраны. Більшіст
з них была екстермінувана, а маєткы сконфіскуваны. Вельо з них втекло до сусідніх держав. Інчы, штобы ратувати жытя і майно піддали ся
латинізациі і полонізациі. Пак то они остали найгіршыма і найбарже
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окрутныма переслідувачами свойого народа і Церкви. Прото особливі під
австрийскым забором, находиме вельо рускых назвиск серед найгіршых переслідувачів руского народа (см. Киевская летопись, Москва 1837, стр. 138
i Obraz wieku panowania Zygmunta III, Franciszka Siarczyńskiego, Lwów 1858).
Руска середня кляса не могла занимати ся нияком економічном діяльністю, гандльом ани мати хыж в містах. Селяне были трактуваны іщы
гірше, одобраны остали ім вшыткы права прислугуючы чловекови, земля і свобода. Іх ґаздівкы ведены для зыску польскых панів, не давали ім
утриманя. Прото так вельо Русинів вмерало і часто терпіло страшливый голод (см. працы польскых істориків – Лелевеля, Нарушевіча, Морачевского і інчых). Коли сил Поляків было мало до переслідуваня Русинів
і Церкви, прикликали на поміч Німців і Мадярів. Конрад Мазовєцкі, якій
діял подля тых взорів, осадил в Польщы Чын Крестоносців, якого задачом
было шыріня римского християньства. Не передвиділ, што Крестонсці обернут ся проти Польщы. Так само поступувал Казимир Великій.
Польскы хронікаре Кромер (с. 211) і Старовольскі (с.12) потверджают,
што король ввюл німецкых колоністів до сусідуючого з Польщом краю
(значыт на Лемковину). Головны німецкы колоніі находили ся недалеко
Ряшова, Фрыштаку, Коросна і інчых міст. З часом члены тых колоній
забыли свою бесіду і остали Німцями лем з назвиска. Піддали ся цілковитій полонізациі.
Тото само мало місце коли річ іде о Лешку, краківскым князю, якій
в 1213 р. попросил мадярского короля Андрия о поміч в борбі проти начальному князьови Польщы. В 1214 р. Лешек згодил ся, штобы пятрічный
сын Андрия, Коломан, был коронуваный на короля Галициі архієпископом
Остергома і прирюк Коломанови свою трирічню товды дівку. В час того
перехіднього періоду польско‑мадярской власти, насильна латинізация
церкви была ведена Поляками і Мадярами в так провокуючый спосіб, же
русиньскій нарід і священникы рішыли протиставити ся тому. Статистычны даны грекокатолицкой перемышльской єпархіі, до якой належыт Лемковина, найліпше вказуют результаты латинізациі і систематычной колонізациі веденой Поляками і іх суверенами в рускій Галициі.
Подля даных опрацуваных римококатолицкым єпископом Станіславом
Шымановскым для папы Александра VI в 1660 р. (о чым споминат Францішек Сярчиньскі в своій істориі Ярославя з 1826 рока, с. 97), русиньска
єпархія в Перемышли чыслила в 1660 р. 3 460 священників і 3 милийоны
парохіян Русинів, коли в 1849 р. подля книжкы Дениса Зубрицкого Granice
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między ruskim i polskim narodem w Galicji, русиньскє населіня чыслило в цілости 700 священників і 800 тисячи парохіян греко‑руского віроісповіданя. В 1914 р., згідно з офіцийным річником, русиньскє населіня той єпархіі чыслило 1 250 492 особы. Польскы католикы достали вшытко, што
стратили Русины. Беручы до увагы звекшаня ся з рока на рік русиньского
населіня, зменшыня чысленности вірных Церкви мож пояснити лем фактом, што значуча іх част была сполонізувана і златинізувана.
Тым самым способом сполонізувана і златинізувана остала важна
част лемківскых Русинів. Подля записків др Зубрицкого з 1849 р. на Лемковині было лем 17 сел і місточок замешканых 90 тисячами осіб русиньской народовости і 129 грекокатолицкых церкви. До 1849 р. на лемківскых
землях находили ся лем 3 римокатолицкы костелы, в Мушыні, Тыличу і
Яслисках. Жыло там лем 4 400 осіб римокатолицкого віроісповіданя, то
значыт Поляків і інчых чужынців. Певне є тото, што медже нима мож
было найти вельо Русинів, якы были змушены лишыти східнє віроісповіданя на корыст римокатолицкого, так як то мало місце в Тыличу і Мушыні в 1682 р . Така была доля цілого населіня Галициі і териториі, яка
подля вченого пралата Яна Красіньского, сігала аж по Краків (Roscolania
quae Carpathorum montes non longe ab urbe altigut Cracovia). З приведеных
горі статистычных даных што до населіня Лемковины в 1914 р. видно,
же Лемкы барз операли ся полонізациі і латинізациі.
Польскы претенсиі до Лемковины підважены історийом, археологійом,
ґеоґрафійом і етноґрафійом
Полякы зо вшыткой силы хотіли доказати, што руска Галиция, а особливі Лемковина, є польском територийом. Серед польскых фанатыків,
якы не бояли ся діяти в ділині істориі, ґеоґрафіі, археолоґіі і етноґрафіі, на особливу увагу заслугує великій вченый Мацєйовскі за свою книжку Pierwotne dzieje Polski i Litwy з 1846 р. Тот польскій вченый подає, же
границя Польщы проходит за Саном, завлящаючы цілу землю лемківской
Руси, подібні як польскій премєр Падеревскі хоче вчынити в 1919 р. Мацєйовскі твердит, што векша част русиньского населіня той териториі,
за вынятком невеликой групкы Поляків і іміґрантів, походит од рускых
колонізаторів, якым Казимир Великій дозволил оселяти ся на тых териториях.
Зубрицкій доказує, што тяжко о векшый нонсенс. Польскым тезам
перечат: І. Істория, ІІ. Ґеоґрафія, ІІІ. Етноґрафія
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І. Історичны доказы
а) В 1348 р. по першым підбою руской Галициі, Казимир Великій продал Петрови Колачыцкому, судіі в Рогах, 110 акрів (близко 45 гектарів)
землі як дідичену державу. Документ продажы мож найти в реєстрах
вічыстых книг Галициі, Livres Fundatinum (т. 101, с. 100). Треба зазначыти, што подля того документу село Рогы лежыт на рускій земли, недалеко Коросна (In Villa Rogi in Terre Russie prope Crosno sita).
б) Шіст років пізнійше, в 1354 р. по другым підбою руской Галициі, Казимир Великій дарувал заслуженому рыцарьови Янови Пакославіцови, в
нагороду за заслугы в одведіню Монґолів од союзу з Росийом, місто Ряшів,
котре находило ся подля того документу на териториі Руси, разом зо
земльом што приналежала до нього і фортифікацями, якы дуже скорше
были выбудуваны рускыма боярами (Opidum Rzeschovienza cum sue toto
districtu, in terra Russie situm, secundum quot antiquitus par Serenisieuros
ducus Russie exitit limitatum). Реченый документ описує західню част той
териториі і підчеркує, што границя проходит на ліво од села Домброва
і на право до села Лежайск, вздолж рускых земель, аж до околиц міста
Чудец (Versus Russian).
Зубрицкій подає во споминаній скорше працы, што аж до 1849 р. в Лежайску і селах попри такых місцевостях як Дембно, Вєжавіце, Сєдлянка
і тым подібных жыло близко 4 тисячы Русинів православного віроісповіданя. Мали они три церкви і дві парохіі. Привілегія Казимира Великого находит ся в архівах польскых королів в Варшаві а тіж в Kodeksie
dyplomatycznym polskim (т. I, с. 204) Леона Жыщевского.
в) В 1434 р. король Владислав Ягайло подарувал Янушови, польскому
римокатолицкому єпископови Перемышля, народовый маєток Русинів,
якій находил ся на саноцкій земли (в королівскым документі мож прочытати: In terra Russia districto Sanocensi). Тот маєток до тепер остає
в руках римокатолицкого перемышльского єпископа. В 1512 р. король Зиґмунт потвердил споминану даровизну. Ориґінал потверджыня є в римокатолицкых архівах. Документы выданы польскыма корольями цілком перечат жаданям панів Падеревского і Морачевского в однесіню до
рускых земель на захід од рікы Віслок.
ІІ. Ґеоґрафічны доказы
а) Шымон Старовольскі, єден з найліпшых польскых ґеографів, в своій
працы Opisanie Królestwa Polskiego, опубликуваній першый раз в 1632 р.
в Колоніі, описує границі галицкой Руси слідуючым способом: Червена
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Русь, провінция найліпша і найбогатша, граничыт од полудня з Мадярами, Молдавійом і Бесарабійом, на сході зо скітийском пустыньом і незалежном Московском Державом, на пілночы з Білом Русю, розділеном
ріками Стыр і Припят, од заходу з Малопольщом (т.є. краківском і сандомірском земльом), Вислоком і Вєпжом. Згідні з тым документом, землі медже ріками Вислок і Вислока, т.є. земля ряшівска, яслиска, значуча
част тарнівской, были рускы і тягали ся на полудне од Сану аж по Вєпж.
Подля того польского ґеоґрафа аж і Ряшів узнаваный был за рускє місто.
б) Андреас Целларюс в першій половині XVII ст. тым самым способом
описал границю Руси, в своій книжці Descriptio Regni Poloniae – Ряшів, Коросно і Рыманів узнал за рускы міста.
в) Мацєй Стрийковскі (в Sarmatiae Europeae descriptio) уважат Коросно, а Мартин Кромер Лежайск, за рускы міста.
г) Мацєйовскі во споминаній уж книжці твердит, што подля мапы
Мурата, за пануваня Мстислава руска границя сігала Кракова.
ІІІ. Єтноґрафічны доказы
В своій книжці Зубрицкій подає інчый доказ того, што Лемкы то автохтонне населіня. Іх краіну называт він Підбескідьом. Тот реґіон зачынат ся на полудне од мадярскых Карпат, недалеко Бялкы і Остурні,
руснацкого села, якє лежыт на західніх краях і в 1849 р. мало 1 862 жытели, а пак тягне ся на схід до комітатів Спиш, Шаріш, Земплин, Ужгород
і іщы дале. Жыє гын насeліня, яке характеризує єднакій стыль жытя,
бесіда, і реліґійны обряды. Зубрицкій дорахувал ся більше як 650 тисячи
Русинів і 971 церкви. Тоты мадярскы Лемкы жыют в краіні, яка тягне
ся од Дунайця, де зачынат ся пояс рускых сел, такых як Шляхтова, Біла
Вода, ітд., котрым на Мадярах одповідат група сел Липник, Фольварк,
Литманова, Ярембина, Кремпак ітд. Жытелі тых сел, разом з іх братми по вірі і бесіді творят велику родину і ведут єднакє народне жытя.
Лучыт іх спільне походжыня і громадскы звязкы. Тота етноґрафічна достоменніст Лемків з карпатскых Мадяр і Галициі то найтвердшый доказ того, што сут они гын автохтонами, окрем того перечыт полскым
претенсиям до Лемковины.
Ґеоґрафічны границі лемківскых земель. Лемківскы горы, рікы і іх наз‑
ваня (походжыня руского, а не польского). Богатство землі і єй плодів
Лемковина занимат пояс териториі, якій тягне ся на схід од джерел
Дунайця і Попраду, а обнимат села Шляхтова, Біла Вода, Чорна Вода,
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Явіркы на пілніч од границі мадярско‑галицкой і село Великій Липник на
полудне од нєй. Будеме занимати ся лем пілнічном границьом лемківской
землі т.є. том медже Лемками а Поляками, прото же села розміщены на
бывшій териториі Мадяр, згідні з вольом іх жытели были прилучены до
Чехословацкой Республикы. Пілнічна границя Лемковины зачынат ся на
Дунайцю недалеко Коростенка і проходит вздолж гір на пілніч од Шляхтовы і Білой Воды, пак скручат на полудне, обнимат Чорну Воду і кінчыт ся на давній мадярскій граници. Місточко Пивнична, якє лежыт
на схід од Чорной Воды остало уж сполонізуване, фурт жыє в ним 400
Руснаків. Купелі Щавниця на захід од Шляхтовы тіж остали сполонізуваны, але дальше мают значучу руснацку меншыну. На схід од Пивничной, зачынаючы од Попраду, границя скручат на пілніч, лишат на тых
землях такы рускы села як Зубрик, Вірховня, Угрин, Злоцкє, Барновец,
Чачів, Нова Вес, Складисте, Матійова і Королева Руска, пак скручат
на схід і іде вздолж такых рускых сел як Білцарева, Фльоринка, Вафка,
Лося, Шкляркы, Долины, Рыхвалд, Ропиця Руска, Мацина Велика, Розділя,
Боднарка, Воля Цеклинска, Фолюш, Клопітниця, Перегримка, Мрукова,
Березова, Скальник, част села Куты, Мысцова, Гырова, Тжцянка, Завадка Рыманівска, Балутянка, Вілька, Ляджын, Вороблик Королівскій, Вороблик Шлахотскій, Босько, Заршын, Костаровці, Юрівці, Сроґів, Вітрилів,
де дотерат до Сану. Ріка тота од своіх джерел (в Ужоцкым Перевалі) до
села Вітрилів є східньом границьом земель приналежных Лемкам. Іх села
по части лежали высоко в Карпатах, на одтинку называным Бескідами
(лісистыма), а по части на пілнічных схылах тых гір, головні в околицях
Коросна і Санока. В тым місци Карпаты сут низкы і доступны завдякы
перевалам, такым як Лелюхівскій (Тылицкій), Дукляньскій, Лупківскій
і Ужоцкій. Найважнійшы рікы Лемковины то Попрад, Вислока і єй доплывы, Ропа, яка тече зо заходу, Яселка зо сходу, Вислок і Сан з доплывом
Ослава і джерелами в Лупківскым Перевалі.
Ціла лемківска краіна є богата в нафтову ропу, сіль, угель і руду желіза. Горячы джерела находят ся в Жеґєстові, Креници і Высові, а желізны
і сірковы в Вапенным і вельох іных, іщы незнаных купелях.
Цілий тот реґіон є густо поросненый лісом, головні буковым і ялицьо
вым. Векшына тых лісів то державна власніст. Місцеве населіня утримує ся з управы рослин і хованя звірят. Земля не всяди надає ся під сійбу
пшениці або жыта, прото обсіват ся єй головні вівсом, ярцьом і обсаджат комперями. Розвиват ся продукция з дерева і нафты, тота друга
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находит ся головні в руках Жыдів і інчых чужынців, такых як Анґликы,
Французы, Бельгы і Американці, котры принимают до роботы лемківскых робітників.
Статистычны даны: условія жытя перед войном, в час єй тырваня
і по єй закінчыню
Вымінены териториі сут фурт заселены Лемками, за вынятком Мушыны, Яслиск, Буковска, Рыманова і Санока, де населіня є чуже (польскє)
і головні жыдівскє, хоц на саноцкій земли в денекотрых селах мішане (руснацкє і польске).
Подля даных грекокатолицкой церквы (Перемышльскій Патриярхат,
1914), тота част Лемковины, яка до тепер операт ся полонізациі, сохранила свій народный і церковный характер, чыслит 145 русиньскых
парохій і 189 295 вірных приналежных до грекокатолицкой церкви в однесіню до 29 828 римокатоликів (головні Поляків) окрем того близко 18 000
Жыдів. Вшытко тото дає 80% Руснаків, 12,5% Поляків разом з інчыма
християнами і 7,5% Жыдів. Натоміст по другій стороні теперішньой ґеоґрафічной границі Лемковины, як было скорше подане, на давных рускых
землях (тепер сполонізуваных), находит ся русиньска меншына, яка
чыслит 10 тисячи осіб розсіяных в рейоні Ряшова і Заліся, з посеред якых
2 234 осіб то русиньскы парохіяне. Як уж было споминане, вельо Лемків
выеміґрувало до Америкы, головні до Зєднаных Штатів. Чысло тых еміґрантів, котры мусіли опустити край з огляду на тяжкы економічны
условія, штобы найти роботу, є більше як 100 тисячи. Коли ся зостаріют і одложат дост пінязи, вернут до свойого красного, хоц доведеного до
біды, краю, штобы в ним вмерти. Певне є, што чысло Лемків, якы будут
вертати з чужыны побільшыт ся, коли Лемковина зошмарит польскє
ярмо, народну і економічну неволю.
Треба доповісти, же медже Саном а Вислоком, на пілніч од Коросна
і Санока, до днес мож найти вельо руснацкых сел, якы сут островами
серед польского населіня, жыє в них бизко 8 тисячи Русинів. Вартат тіж
зазначыти, што Руснакы сут в тым реґіоні лем на землях гірскых, є то
доказ того, што Полякы пришли гев як заграбникы, загорнули найліпшы
землі і лишыли хлопам лем гірскы терены, котры мусіли они управляти
як glebae adscriptus64 для польскых земельных властители. Тоты остатні
64

Glebae adscripti (łac.) – przypisani do ziemi.
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в часах заборів Польщы заголодили хлопів. На споминаных теренах остали лем люде неписменны. Аж під австрийскым забором деспотычна
домінация польской шляхты поступенні была ограничана, а примусова
робота была зліквідувана. Побудуваны были школы. Лемкы як першы
серед вшыткых галицкых Русинів вошли на сцену публичного жытя.
Уж в 1850 р. Лемкы (Керницкій, Ляховскій, Скавиньскій, Поляньскій, Зубрицкій, Сембратович і вельо інчых) занимали высокы становиска войсковы, духовны і світскы в австрийскым цисарстві. В лемківскій громаді зачала творити ся верства інтеліґенциі, а серед народу шырили ся
высшы економічны, інтелектуальны і моральны нормы. Тот факт збурил спокій Поляків, якы в 1867 р. погодили ся з Австрияками і од товды
зачали на ново переслідувати Руснаків. Менше більше в тым часі выдумали они так звану «украіньску квестию», якой цілю было вытворіня
поділу в рускым народі. В 1870 р., на терені Галициі, завдякы насильству
і корупциі, зачали они вводити тот плян в жытя. Лемкы першы зрозуміли ціль того руху і вшыткы без вынятку протиставили ся йому,
боронили інтелектуалной і народовой єдности великого руского народа.
Од того часу Галиция іщы раз стала ся сценом судовых процесів і переслідувань Русинів. Найбарже знаны были розправы Ольгы Грабар, Адольфа Добряньского, Колдры, Ґєровского і інчых65. Анґлицкы авторе Бербек66
і Стід67 занимали ся том квестийом перед войном і можут засвідчыти
о правдивости нашых тверджынь. Лемкы, якы одмовили задекляруваня
украіньской народовости, были бойкотуваны публичном адміністрацйом. Товды то выбухла война. Полякы, вірны союзникы Німців, а тіж
Украінці, выкорыстали шансу знищыня проросийскых Лемків. Од 1 серпня 1914 р. цивільны і войсковы австрийскы власти зачали арештувати,
вішати і розстрілювати Лемків. Тисячы трафили до вязниц. Вшыткы
рускы інтелектуалісты і барже світлы селяне розділили єднаку долю.
Польскы шандаре вішали і розстрілювали соткы люди без засуду. Маєток громадскій і приватный был конфіскуваный або нищеный гурмами
Поляків. На цілій Лемковині сохранило ся лем єдно село, в якым нихто
не был повішеный або обрабуваный. До тых вшыткых окрутных діянь
65
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Proces Olgi Grabar i towarzyszy miał miejsce we Lwowie w 1882 r.
William John Birkbeck (1859‑1916) – angielski teolog i liturgista, korespondent dziennika „The
Times”, autor: Religious Persecution in Galicia (Austrian Poland), London 1912.
Henry Wickham Steed (1871‑1956) – brytyjski dziennikarz i historyk, redaktor dziennika „The
Times” w latach 1919‑1922, autor: A Short History of Austria‑Hungary and Poland, London 1914.
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заохочували польскы інтелектуалісты і духовеньство. По закінчыню
войны Лемкы вертали домів з войска або вязниц і в спокою на ново піднимали давне жытя, не прібуючы ниякых збройных выступлінь. Барз вірили в слова президента Вільсона, для якого мали чест праві як для пророка.
В каждым повіті проходили згромаджыня, на якых было узгоднене, штобы
звернути ся з прошыньом до мирной конференциі в Парижи о прилучыня
Лемковины до Росиі, а коли было бы то неможливе або невыкональне, до
сусідньой Чешской Республикы. Было підчеркнене, што нич на тій земли
не переконат іх до анексиі Польщом. Лемкы выбрали делеґатів, установили Народну Раду Лемковины і вернули до своіх мирных занять, до якых
зачысляло ся обрабляня землі знищеной войном.
Полякы подвоіли высилок, штобы знищыти Лемків. Іх землю заняли
польскы воякы, котры в часі неприсутности буд‑якой збройной формациі, обрабували рускы села, одбераючы іх жытелям тото, што іщы не
втратили в час войны. Коли тоты люде лишены всякой обороны операли
ся, были розстрілюваны. Села Вислок, Команчу і Щавне спалили польскы
«героі», іх жытели разом з дітми вымордували, а маєток сконфіскували до остатньой куры. Потокы руской кырви фурт течут Лемковином.
Тых, якых не замордували, замкли в концентрацийных лаґрах, де шаліл
тифус, або до польскых вязниц выполненых Лемками. Соткы інчых уратувало своє жытя втікаючы до Чехословацкой Республикы.
Претенсиі і жаданя Лемків зголошены на мирній конференциі і Лізі Народів
Народна Рада Лемків68 стрітила ся 21 грудня 1918 р. з Народном Радом Мадярскых Русинів з Пряшова69, спільні утворили они Карпаторуску Народну Раду в Пряшові. В лютым 1919 р. Рада передставила на
мирній конференциі посередництвом чехословацкых делеґатів жаданя
68
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Narodowa Rada Łemków – chodzi tu o występującą pod tą nazwą grupę delegatów Naczelnej
Rady Ruskiej, która po wiecu we Florynce (5 grudnia 1918 r.) udała się na teren Węgier północnych (Słowacja) w celu skoordynowania działań politycznych z Rusinami węgierskimi. W skład
grupy, zwanej też Komitetem dla Współpracy i Wspólnej Organizacji z Rusią Wegierską, wchodzili: Dymitryj Wysłocki, Jarosław Kaczmarczyk, Andrij Gagatko, Aleksander Cichański, Dymytryj Sobyn, ks. Wołodymyr Chylak.
Chodzi tu o Ruską Radę Narodową, utworzoną 8 listopada 1918 r. w Starej Lubowli, która potem przeniosła się do Preszowa i stała się wtedy najbardziej wpływową instytucją polityczną
Rusinów na Węgrzech, przeciwstawiającą się działaniom ukraińskim. Promotorem jej linii politycznej był Antonij Beskyd. Rada dążyła do związku państwowego Rusi Karpackiej z Rosją demokratyczną. Nazwa Rady miała szereg wariantów, które można spotkać zarówno w źródłach,
jak też w historiografii – Narodowa Rada Rusinów Węgierskich, Preszowska Rada Narodowa.

Andrzej A. Zięba, Źródła do dziejów Łemkowyny w latach 1917-1921…

85

прилучыти лемківску част Галициі і мадярской Руси до великой Росиі.
Теперішні обставины не давали такой можности з огляду на ситуацию
в якій є Росия. В звязку з тым пропонує ся прилучыня до автономной Чехословацкой Республикы. Жаданя тото было передставене в Парижи
паном Антонийом Бескыдом70, ведучым Карпаторуской Народной Рады
з Пряшова.
Цілый нарід Карпатскых Русинів прихылят ся до жаданя, бо прилучыня Мадярской Руси до Чехословацкой Республикы є уж фактом. Карпаторуска Народна Рада вносит о неодрываня лемківской части Галициі
од закарпатскых братів. Жытелі цілой Лемковины і Мадярской Руси
благают і натискают на тото, штобы не лишати іх на ласку польской
домінациі, яка подля істориі держав рускых і польскых означат для Лемків смерт народа. Коли бы з буд‑якых причын получыня з Чехословацком
Республиком не было можливе або невыкональне, жадаме штобы Ліґа Народів заґарантувала невтральніст і автономію Лемковины, а мандат
Ліґы был справуваный Чехословацком Республиком, Зєднаныма Штатами Америкы або Великом Британійом. Жадаме, штобы кажде рішыня
односяче ся до Лемковины было підняте по консультациі з лемківскым
населіньом дорогом плебісциту.
Пряшів, 20 квітня 1919 р.
Од імени Карпаторуского Народного Совіту:
Антон Бескыд, Димитрий Собин

70

Zob. przypis 47.
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15. Dymitr Markow71, Memorandum o aspiracjach narodowych Małorosjan
w dawnym Cesarstwie Austro‑węgierskim; Paryż, 1919; druk, Dmitrij Markoff, Mémoire sur les aspirations nationales des Petits‑Russiens de l’ancient
emire austro‑hongrois, [Paris, 1919].

71

Dimitrij Markow († 1938) – galicyjski polityk rusofilski, lider orientacji rosyjskiej, poseł do
austriackiej Rady Państwa od 1907 r. i do Sejmu Krajowego galicyjskiego od 1913 r., zmarł na
emigracji w Bratysławie.
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Меморандум о народовых аспірациях Малорусинів з бывшой австро
‑мадярской імпериі72
В границях того, што іщы вчера было Австро‑Мадярами, жыє 4 і піл милийона Русинів, якы приналежат до групы Малорусинів руского народа
і знаны сут під офіцийным названьом «Русины». Малорусины занимают
в стислым осадництві (масі) або в величезній перевазі цілу Галицию на
схід од Сану, окрем того част карпатской західньой Галициі, од горных
джерел Попраду і Дунаю, іх край зове ся Лемковина. На Буковині рускє
населіня чыслит рівно 350 000 жытели, занимат округы Застевна, Коцман, Вашковці, Вішниці, Чернівці, Строєнец, Сірет. На Мадярах, веце як
половина милийона Руснаків занимат в стислым осадництві округ Шариш, Береґ, Унґвар, Унґ, Земплин і Мармарош‑Шіґет. Окрем того в Галициі, на Буковині і Мадярах є вельо руснацкых осель і реґіонів, меншых або
більшых, окруженых інчым населіньом: польскым, мадярскым або румуньскым. Спомнены скорше краі до половины XV столітя належали до руского і галицко‑володимирского князівства, з містами‑столицями Галич
і Львів. Перше з міст основане галицко‑рускым князьом Володимирком,
другє корольом Ґалициі Левом. На основі порозумліня медже спорідненыма з галицкыма князями, Людвіком Мадярскым і корольом Польщы Казимиром Великым, руска Галиция была прилучена до польской державы.
В 1772 році, в час заборів Польщы, Марія Тереза домагала ся для Короны
Мадяр, руской Галициі, ци як єй товды звали Червеной Руси (Rus minor,
Rus rubra), покликуючы ся на право спорідніня медже мадярскыма королями і галицкыма князями. Пару років пізнийше Буковина остала прилучена до Австро‑Мадяр. В актах і документах найвысшого державного
австро‑мадярского уряду част східня, руска Галиция, все была называна
Rus rubra, Rothrussland в опозициі до західньой части, рішытельні польской і творячой, як знаме, Великє Князівство Кракова з князівством
Осьвєнцім і Затор. Выділіня части руской в Галициі одзеркаляло ся в урядовым і політычным жытю, такій стан утримувал ся в роках 1860‑1867,
прото был покликаный надзвычайный уряд державы во Львові, а в Кракові надзвычайна адміністрация.
З огляду на культуру, Малорусины якы жыли в Галициі, не знали
тридцет років тому ниякой політычной партиі. Руснацкій хлоп уважал
72

Z języka francuskiego przetłumaczyła Anna Gilg, z polskiego Anna Rydzanycz.
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і называл себе Русином, был глубоко звязаный з церквом. Не могло быти
бесіды о «украіньскій» народовій культурі. Украіна была знана лем як ґеоґрафічне выражыня, як заавансуваный марш полудньовой Росиі, выполненой росийском історичном традицийом узнаваном в світовій істориі
і літературі за загату і барєру єдности і народовой цивілізациі проти
Туркам, Татарам і Полякам.
Непорозумліня медже Росийом а Німцями по Берліньскым Конґресі
мусіли діяти проти рускому населіню Австро‑Мадяр. Подля вказівок Бісмарка, німецкій філософ Гартман73 опубликувал працы, в котрых хотіл
підчеркнути абсолютну необхідніст поділіня Росиі на Західню і Східню. Штобы довершыти тоту ціль, Гартман пропонувал долучыти до
полудньовой украіньской державы называной «Кыівскым Князівством»
рускы провінциі Австро‑Мадяр, союзника Німців. Тоты мали быти
Пємонтом з містом Львів як центром пропаґуваня ідеі украіньской
полудньовой Росиі. Неодолга, подля німецкых плянів, зачал ся роззвук
в народовых культурных і політычных стремлінях. В роках 1880‑1890
давна і єдина руска політычна партия терпіла переслідуваня. То проти ній основана остала партия называна «украіньском», яка спомагана
Німцями, хотіла створити незалежну украіньску державу і започаткувати «украіньску» культуру і штучный язык, званый украіньскым,
так само чужый в однесіню до літературного росийского языка як і до
языка малорускых хлопів. Нова партия значучо збільшыла свою чысленніст за остатні рокы загального замішаня. Опубликуване было великє
чысло книжок коштом Австриі і Німец, а шырока украіньска пропаґанда належыті розповсяджена, была одчувана в цілій Європі. Тота
австрийско‑німецка інтриґа одкрыла свою гру на конґресі в Литовскым
Бресті74. На долго перед заведіньом Троцкым миру75, представникы
Украіны, денекотры Украінці, австрийскы і росийскы austriaccy i rosyjscy,
73
74

75

Karl Robert Eduard von Hartmann (1842‑1906).
Rozmowy pokojowe w Brześciu Litewskim toczyły się między Niemcami, Austro‑Węgrami,
Bułgarią i Turcją a Rosją Sowiecką po podpisaniu zawieszenia broni 15 grudnia 1917 r. W ich
trakcie państwa centralne zaprosiły do pertraktacji delegację Ukraińskiej Republiki Ludowej,
z którą podpisały traktat 9 lutego 1918 r., uznający państwowość ukraińską kosztem Rosji. Ostatecznie 3 marca doszło do podpisania traktatu pokojowego z Rosją, w wyniku czego nastąpiło jej
wycofanie się z działań wojennych i uznanie niepodległości państw utworzonych przez Niemcy
i Austro‑Węgry na dotychczasowych terytoriach Rosji.
Lew Trocki (1879‑1940) – jeden z przywódców bolszewików, współorganizator rewolucji 1917 r.,
komisarz ludowy spraw zagranicznych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1917/1918), przewodniczył delegacji bolszewickiej podczas rokowań w Brześciu Litewskim.
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Василько76, Голубович77 і Северюк78 неґоциювали з Чернином79 на тайній
конференциі условія миру в Литовскым Бресті, котрого проґрам очывидно закладал установліня оддільной украіньской державы.
В тым самым часі руска або русофільска партия в Австро‑Мадярах
терпіла смутну долю. Іщы перед войном русофілям горозили політычны процесы і арешт, а в час войны были они варварско переслідуваны
Німцями і Мадярами. Тисячы рускых хлопіл в Галициі, на Буковині і Мадярах было сказаных на смерт, соткы інтелектуалiстів і десяткы тисячи селян русофілів арештуваных або інтернуваных в лаґрах. Серед них
были Димитрий Марков80, Владимир Курилович81, Корнелій Сеник82. При
хоц‑бы найменшым підозріню воєнна рада во Відни засуджала на кару
смерти.
До переслідувань якых досвідчыли вшыткы, што деклярували прихылніст для народовой і інтелектуальной уніі з росийскым світом, мож было
зачыслити іщы конфіскату майна русиньскых орґанізаций в Галициі і на
Буковині . Не лем політычны стоваришыня, але тіж вытворы народовой едукациі і вшыткы економічны і фінансовы орґанізациі руской партиі были заперты або сконфіскуваны. Страты і шкоды Русинів остали
вырахуваны на суму близко 200 млийонів. Хоц діяня державного австро
‑мадярского уряду были тверды, а так звана украіньска інтелектуальна
76

77

78

79

80
81
82

Mykoła Wasylko (1868‑1924) – ukraiński polityk, poseł do Sejmu Krajowego bukowińskiego
i do austriackiej Rady Państwa, w latach 1915‑1916 organizator bukowińsko‑huculskiego kurenia Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych, w latach 1918‑1919 członek Ukraińskiej Rady
Narodowej, poseł Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej w Austrii, a następnie Ukraińskiej
Republiki Ludowej w Niemczech i Szwajcarii.
Wsewołod Hołubowycz (1890 – po 1931) – ukraiński działacz lewicowy na Ukrainie rosyjskiej,
delegat na rozmowy w Brześciu Litewskim, następnie premier i minister spraw zagranicznych
Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Ołeksander Sewruk (1893‑1941) – członek Ukraińskiej Rady Centralnej w Kijowie i delegat
na rozmowy pokojowe w Brześciu Litewskim, następnie poseł Ukraińskiej Republiki Ludowej
w Berlinie i lobbysta ukraiński w czasie konferencji pokojowej w Paryżu.
Hrabia Ottokar Czernin (1872‑1932) – minister spraw zagranicznych Austro‑Węgier w latach
1916‑1918.
Zob. przypis 71.
Zob. przypis 45.
Kornel Senyk (1862‑1922) – greckokatolicki proboszcz w Bereźnicy Królewskiej w powiecie
stryjskim; w 1908 r. wybrany do Sejmu Krajowego galicyjskiego z listy staroruskiej, po wybuchu
pierwszej wojny światowej internowany (sierpień 1914) w Talerhofie, a w 1915 r. skazany na
śmierć z oskarżenia o zdradę stanu w tzw. pierwszym procesie wiedeńskim wytoczonym działaczom rusińskim i rusofilom czeskim; amnestiowany w 1917 r., nie wrócił już do działalności
politycznej.
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кляса оскаржала і переслідувала, то Русины з Австро‑Мадяр не згынули!...
Коли лем пришол конец Австро‑Мадяр, русиньскы народовы орґанізациі
скликали в місяцях листопаді і грудни 1918 р. загальны згромаджыня в Галициі і на Мадярах (в містах Львів, Санок, Фльоринка, Пряшів і Кошыці).
На тых стрічах задекляруване было злучыня Русинів з давной австро
‑мадярской імпериі з Росийом, а не з украіньском державом. Репрезентуючы волю Русинів, без огляду на ріжницю поглядів і сторон, ожывлена
твердым постановліньом довести до обєднаня вшыткых Русинів в єдній
державі, Руска Народова Рада зо Львова83, як головный судя русиньского
народа Галициі і Буковины, на стрічах 2 грудня 1918 р. рішыла:
1.	 Русины бывшых Австро‑Мадяр, населіня, якє чыслит 4 і піл милийона, жыюче в стисым осадництві, деклярує охоту створіня з демократычном Росийом простой автономічной або федерацийоной уніі.
2.	 Русиньска Народова Орґанізаця з Галициі і Буковины кличе союзны
моцарства до якнайскоршого высланя збройных сил з цілю приверніня
миру, утриманя ладу і введіня правных усталінь, якы уможливили бы Русинам Галициі, Буковины і Мадяр выповісти свою волю.
3.	 Жадат ся, штобы представникы Русиньской Народовой Орґанізациі могли брати участ, як выбраны делеґаты, в обрадах і дискусиях
односячых ся до долі русиньского народа Австро‑Мадяр.
4.	 Треба, штобы до одповідальности были приведены вшыткы тоты,
котры в час войны допустили ся злочыну і варварскых діянь проти тым,
што маніфестували аспірациі Русинів з Австро‑Мадяр до народового
обєднаня, перез діяня симпатизуючы з союзничыма моцарствами Ентенты. Вымагат ся того не лем в однесіню до безпосередніх преступників, ґенералів австро‑мадярскых і інчых офіцийных персон, але тіж в Галициі і на Буковині, для представників так званой «украіньской» партиі,
як ініцияторів споминаных скорше переслідувань.
Окрем того, на тым самым посіджыню 2 грудня 1918 р., Народова
Рада рішыла офіцийні представити вымінены горі постуляты русиньского народа бывшых Австро‑Мадяр союзничым державам. З том цілю делеґация, якой членом был священник Юрчакєвич, др Вальницкій і я ниже
83

Ruska Rada (Русская Рада) we Lwowie – centralna organizacja wyborcza Rusinów orientacji rusofilskiej w Galicji, istniejąca w latach 1848‑1914, zastąpiona przez Ruską Radę Narodową (Руський Народный Совет), której członkowie ewakuowali się ze Lwowa w 1915 r. wraz
z ustępującą rosyjską armią okupacyjną i formalnie podtrzymywali jej istnienie, jako reprezentacji
Rusinów galicyjskich, bukowińskich i węgierskich – zwolenników przyłączenia do Rosji.
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підписаний як ведучый той делеґациі, выслана была до Прагы. 24 грудня
1918 р. тота делеґация остала щыро принята Президентом Чехословацкой Республикы, Томашом Масариком84, якому мала чест передставити меморандум о теперішній ситуациі і стремлінях русиньского народа
бывшых Австро‑Мадяр. Як представник Руской Народной Рады во Львові, ведучый справы русиньского народа Галициі і Буковины, уповажненый
Мадярско‑Руском Радом з Пряшова85, яка на посіджыню 21 грудня 1918 р.
затвердила унію мадярскых Русинів з росийском державом, дозвалам си
представити Вам справозданя якє презентує згідні з пунктами 1‑4 жаданя русиньского населіня бывшых Австро‑Мадяр.
Вірю і мам надію, што доля 4 і піл милийона Русинів з бывшых Австро
‑Мадяр буде рішена згідні з прагнінями нашого народа і згідні з 13. пунктом проґраму президента Вільсона в справі свободы і самостановліня
народів.
Прилучыня силом 4 і піл милийона Русинів з бывшых Австро‑Мадяр до
Польщы, Румуніі ци до Мадяр не може быти кінцьовым рішыньоим той
справы. Може лем в будучности выкликати непотрібный конфлікт, чого
доказом є война, яка уж понад три місяці нищыт Галицию.
др Димитрий Марков
Делеґат Руской Народовой Рады во Львові,
бывшый член парляменту во Відни і сойму во Львові (Галиция)

84
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Tomáš Garrigue Masaryk (1850‑1937) – polityk czeski, po proklamacji niepodległości Czechosłowacji w październiku 1918 r. uznany przez mocarstwa zwycięskie za głowę tego państwa,
formalnie wybrany został prezydentem w 1920 r.
Por. przypis 69.
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16. Dziennik „Nowa Reforma”86 o rozmowach Meriana C. Coopera87, pracownika misji American Relief Administration we Lwowie, z przedstawicielami ludności polskiej, żydowskiej i łemkowskiej podczas pobytu w Krynicy
w dniach 6‑7 czerwca 1919 r.; „Nowa Reforma”, 1919, nr 252, wydanie popołudniowe, s. 1.
Delegat amerykański w Krynicy
(sprawozdanie „N[owej] Reformy”)

Krynica, 7 czerwca

Dnia 6 i 7 czerwca bawił w Krynicy kapitan wojsk amerykańskich M. G. Cooper
naczelnik akcji aprowizacyjnej dla Galicji z ramienia amerykańskiej misji
żywnościowej kontrolera Hoovera. Celem tej jego podróży było zbadanie stosunków panujących specyficznie na Łemkowszczyźnie, przede wszystkim pod względem stosunków żywnościowych, a poniekąd i polityczno‑narodowościowych, o ile
te ostatnie mają wpływ na rozdział żywności. Deputacya rady gminnej Krynicy
‑miasta, prowadzona przez burmistrza dra Kmietowicza88 i dyrektora zdrojowego inż. Nowotarskiego89 wręczyła amerykańskiemu delegatowi memoryał,
udawadniający polskość Krynicy, po czym, w dłuższej konferencji, przedstawiła
fatalne położenie tej części Podkarpacia, nawiedzonej już ubiegłego roku przez
nieurodzaj, a tego roku jeszcze groźniej na klęskę głodu wystawionej. Konferencya
toczyła się wedle schematu pytań stawianych przez amerykańskiego delegata.
Z jego enuncyacyi można było wnioskować, że Ameryka uważa, iż jej akcya
żywnościowa w Polsce dobiega kresu i że obecnie chce się raczej przekonać, jak ją
przeprowadzono ze strony rządu polskiego, do którego delegat odnosił się z nietajonym krytycyzmem. Dopytywał się o stosunki polsko‑żydowskie i otrzymywał
86
87

88

89

Zob. przypis 11.
Merian C. Cooper (1893‑1973) – praprawnuk oficera walczącego u boku Kazimierza Pułaskiego
w bitwie pod Savannah, pilot Amerykańskiego Korpusu Ekspedycyjnego w czasie pierwszej wojny
światowej, od lutego 1918 r. pracownik misji żywnościowej American Relief Administration we
Lwowie, następnie walczył jako pilot po stronie polskiej w wojnie z bolszewikami, po powrocie do
Stanów Zjednoczonych był znanym dokumentalistą, scenarzystą, reżyserem i producentem filmowym (m.in. filmu „King Kong”); uczestniczył w drugiej wojnie światowej, generał brygady.
Franciszek Ksawery Kmietowicz (1863‑1934) – lekarz, działacz Stronnictwa Narodowego, burmistrz i prezes Komisji Zdrojowej w Krynicy‑Zdroju.
Leon Nowotarski (1878‑1957) – inżynier, absolwent Politechniki Wiedeńskiej, od 1918 r. kierował Państwowym Zakładem Zdrojowym w Krynicy, przewodniczył także Komisji Zdrojowej,
w okresie międzywojennym zmodernizował i zbudował tam wiele obiektów uzdrowiskowych,
sportowych i parkowych.
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od deputacyi żydowskiej odpowiedź, że stosunki są zupełnie dobre i zgodliwe.
Baczniejszą uwagę poświęcił stosunkom polsko‑ruskim, które znalazły najciekawsze oświetlenie w deputacyi chłopów moskalofilskich prowadzonych przez
dra Kaczmarczyka90 z Bińczarowej, który imieniem „Rosyan karpackich”
oświadczył, iż pragną wraz z całą Galicyą wschodnią przyłączenia do Rosyi,
a Ukraińców nazwał tylko „stronnictwem” i niczym więcej. Na Polaków wytoczył dr Kaczmarczyk szereg skarg, że pastwią się nad bezbronną ludnością
„ruską”, że krzywdzą ją w rozdziale żywności, że pociągają bezprawnie do służby wojskowej w polskich pułkach i t. p. Żądał, aby kongres pokojowy zapewnił
Lemkom możność samostanowienia oraz – aż do czasu przyłączenia do Rosyi – niezawisłość od władz polskich. Reczą charakterystyczną było, że rozmowa
z „Rosyanami” toczyła się wciąż po polsku, że deputacya „rosyjska” nie miała
wręcz pojęcia o Rosyi, podkreślając swą rosyjskość tem, że jest łemkowską, że delegaci Polacy, choć do żywego dotknięci inwektywami moskalofilskiego inteligenta ruskiego, znosili wszystko spokojnie. Tłumaczem był p. Odrzywolski91, który
pośredniczył między m[iste]r Cooperem a delegacyami. Ciekawym był tez ustęp
mowy dra Kaczmarczyka w sprawie internowań staroruskich działaczy przez
władze austriackie. Oto za krzywdy w ten sposób odniesione domagał się odszkodowania w wysokości 500 milionów kor[on], nie wiadomo wszakże od kogo.
Należałby zwrócić uwagę delegatów cudzoziemskich, badających nasze stosunki narodowościowe, aby w stosunku do Rusinów (Ruthenians) podających się za
Rosyan używali zamiast słowa „russien”, będącego tłumaczeniem przymiotnika
„ruski” używali określenia „moscovites”, przeciw któremu z pewnością zaprotestowaliby chłopi rusińscy nie pojmujący dokładnie tego, co oznacza pojęcie „ruski”.

90

91

Jarosław Kaczmarczyk (1885–1944) – syn ks. Teofila, proboszcza Binczarowej, adwokat, działacz rusofilski, współorganizator rad narodowych na Łemkowynie w latach 1918‑1919, wybrany
w 1920 r. na przywódcę tzw. Ruskiej Narodowej Republiki we Florynce, następnie aresztowany
przez władze polskie pod zarzutem zdrady stanu, po procesie sądowym w 1921 r. uniewinniony,
pracował jako adwokat w Muszynie, aresztowany przez NKWD we Lwowie w 1939 r., zginął
w Związku Sowieckim.
Prawdopodobnie chodzi o Tadeusza Odrzywolskiego (ur. 1895), syna znanego przedsiębiorcy
naftowego Kazimierza, poetę, działacza harcerskiego, żołnierza Legionów Polskich, potem sekretarza Towarzystwa Naftowego „Galicja” w Borysławiu.
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17. Petycja delegacji greckokatolickiej parafii w Krynicy do arcybpa Achilla Rattiego92, nuncjusza apostolskiego w Polsce, przeciw ukrainizacyjnym
zmianom personalnym, wprowadzanym przez biskupa przemyskiego Jozafata Kocyłowskiego93, Krynica, sierpień 1919 r.; oryginał niedostępny: Archivum Secretum Vaticanum, Archivum Nuntiaturae Varsoviensis, sygn.
200, s. 37r‑40v, nr 232; streszczenie za: Acta Nuntiaturae Polonae, 42, Achil‑
les Ratti (1918‑1921), 6, (1 VIII 1919 – 31 X 1919), ed. S. Wilk SDB, Romae
2000, s. 113, nr 1050.
[Z upoważnienia rady gminnej parafii greckokatolickiej w Krynicy, Władymyr Kaczmarczyk94 i Mikołaj Gromosiak95 wręczyli nuncjuszowi petycję,
w której prosili, aby ks. Anatol Sembratowicz96, sprawujący przez lata opiekę
duszpasterską, pozostał nadal w parafii, gdyż ostatnio mianowany proboszcz
92

93

94

95

96

Achille Ratti (1857‑1939) – wizytator apostolski w Polsce i na Litwie (1918), arcybiskup tytularny i nuncjusz papieski w Polsce (1919‑1921), kardynał i arcybiskup Mediolanu (1921), wybrany
na papieża w 1922 r., przybrał imię Piusa XI.
Jozafat Kocyłowski (1876-1947) – przemyski biskup greckokatolicki od 1917 r., jego ukrainizacyjna polityka na Łemkowynie wywołała tzw. schizmę tylawską, czyli odejście od katolicyzmu
kilku tysięcy wiernych oraz niektórych kapłanów.
Władymyr (Włodzimierz) Kaczmarczyk (ur. 1892) – syn ks. Teofila z Binczarowej, prawnik,
uczestnik ruchu rad łemkowskich, zwolennik przyłączenia Łemkowyny do Czechosłowacji,
jako przeciwnik współpracy z Polakami przewidziany przez Polską Komisję Likwidacyjną
w lutym 1919 r. do internowania wraz z bratem Jarosławem (zamiar niezrealizowany),
mówca na zgromadzeniu we Florynce 12 marca 1920 r.; następnie pracował kolejno jako
egzaminowany aplikant sądowy i asesor w Toruniu, sędzia grodzki w Grudziądzu, adwokat
w Chełmży. Aresztowany na początku listopada 1939 r. przez okupantów niemieckich w ramach
akcji wymierzonej przeciw inteligencji polskiej, prawdopodobnie został rozstrzelany przez
Einsatzkommando 16 w egzekucji zbiorowej w lesie Barbarka pod Toruniem.
Mikołaj (Mykołaj) Gromosiak – rolnik w Krynicy, członek Rady Powiatowej w Nowym Sączu
w latach 1890‑1896, w tzw. drugim procesie wiedeńskim w 1916 r. skazany na karę śmierci pod
zarzutem zdrady stanu i ułaskawiony, uczestnik wieców na Łemkowynie w latach 1918‑1920, na
ostatnim we Florynce wybrany do Komitetu Wykonawczego Rady Zwierzchniej Łemkowskiej
Rusi, następnie aresztowany i sądzony w czerwcu 1921 r. w procesie o zdradę stanu w Nowym
Sączu i ułaskawiony.
Anatol Sembratowicz (1884‑1945) – brat Romana, porucznika armii austriackiej przewidzianego przez Naczelną Radę Ruską na szefa milicji łemkowskiej, potem podpułkownika w armii
czechosłowackiej. Był proboszczem w Krynicy w latach 1916‑1924, a więc w 1919 r. utrzymał
się na swym stanowisku, wspomagany wtedy przez wikarego Josyfa Chylaka. Dopiero w 1924 r.
został usunięty z Krynicy i przeniesiony w roku następnym na probostwo w ukraińskiej parafii Bachów pod Przemyślem, a jego miejsce w Krynicy zajął ks. Karło Korol jako proboszcz,
z ks. Mychajłem Machnikiem jako wikarym. Ks. Sembratowicz został zamordowany na plebani
w Bachowie w lutym 1945 r. w ramach odwetu podziemia polskiego za zbrodnie nacjonalistów
z Ukraińskiej Armii Powstańczej.
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prowadzi agitację polityczną i wiedzie życie niegodne stanu kapłańskiego. Na
s. 37r dopisek własnoręczny nuncjusza w języku włoskim97:]
[Dnia] 26 sierpnia delegaci przyjęci i odesłani z odpowiednimi rekomendacjami do Mons[ignora] Kocyłowskiego, któremu z szacunkiem wyłożą swe swoje
racje, i mówią, że nie wysłuchani pójdą do Mons[ignora] Szeptyckiego98.
18. Komunikat informacyjny Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych99 o niechętnym stosunku ludności ruskiej do poboru (fragment);
Warszawa, 3 lipca 1920 r.; Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół Prezydium Rady Ministrów, sygn. 49, t. 4, s. 120.
Tajne
Agitacja antypaństwowa na Łemkowszczyźnie
Wśród ludności ruskiej w pow[iatach] Lisko100 i Sanok daje się zauważyć szczególnie wzmożony ruch antypaństwowy, objawiający się głownie w agitacji za
niedawaniem rekruta. Opór ludności dochodzi do tego, że dn[ia] 4 czerwca
w Łukowem101 tłum rzucił się na funkcjonariuszy, eskortujących popisowego
Rusina i siłą go odbił. Fakt taki zdarza się już po raz drugi w powiecie liskim.
Policja wobec wrogiego usposobienia ludności ruskiej jest bezsilna, a to głównie
w skutek słabego stanu liczbowego. Agitatorów prowokujących ludność dotąd nie
wyśledzono.
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Ricevuti i delegati il 26 Agosto e rinviati con le opportune reccomendationi a Mons. Kocyłowski al quale
rispettosamente espongono le proprie ragioni e dicono che non uditi adiranno il Mons. Szeptycki.
Andrzej Szeptycki (1865‑1944) – greckokatolicki arcybiskup lwowski, któremu, jako metropolicie podlegał bp Kocyłowski.
Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – komórka organizacyjna zajmująca się wywiadem i kontrwywiadem, radiowywiadem i radiokontrwywiadem, dywersją pozafrontową,
kryptologią, studiami obcych sił zbrojnych i sprawami zagranicznymi Wojska Polskiego; istniał
w latach 1918-1945.
Dziś: Lesko.
Łupków.
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19. Raport posła Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych, Kazimierza Lubomirskiego102, dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z rozmowy przeprowadzonej z Victorem P. Hladickiem103; Waszyngton,
22 czerwca 1921 r.; mszps; Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 322/3294, k. 61‑63.
Poselstwo Polskie w Waszyngtonie
No 638/T
Do
Samodzielnego Referatu Amerykańskiego
przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych
w Warszawie

22go czerwca 1921

[odręcznie wpisane inicjały imion i nazwisk osób zapoznających się z pismem
oraz daty odczytów]
[pieczęć wpływu] numer 2547, 18/7 [1921]
Dnia 10go czerwca b[ieżącego] r[oku] stawił się w Poselstwie p. Viktor P.
Hladick, wydawca organu [prasowego] partii Karpato‑Ruskiej „Prawda”
w towarzystwie p. Jana Kuszwary104, i złożyli następujące zeznanie w sprawie Dr Jarosława Kaczmarczyka105, ks. Dmitra Chylaka106, Dr Zacharego
102

103

104

105
106

Książę Kazimierz Lubomirski (1869‑1930) – właściciel ziemski, działacz ziemiański, poseł do
Sejmu Krajowego galicyjskiego, podczas wojny polsko‑ukraińskiej lobbysta polski w Paryżu,
pierwszy poseł RP w Waszyngtonie (1919-1922), w latach 1921-1929 prezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.
Victor P. Hladick (1873‑1947) – emigrant łemkowski w Stanach Zjednoczonych; działacz Rusyn
National Association, Russian Brotherhood Organization of the U.S.A. (Общество Руских
Брацтв), Greek Catholic Union of Rusyn Brotherhoods in the USA. W Nowym Jorku wydawał
gazety „Postup” i „Prawda”. Autor rezolucji Pierwszego Kongresu Ruskiego w Kanadzie w 1917 r.
Uczestnik zjazdów na Łemkowynie i lobbysta w Paryżu, autor pamfletu The Brutal Polish Persecutions in Lemkowskaya Russia (Paris 1919).
John Kushwara (1890‑1950) – rusiński duchowny prawosławny, wyświęcony w 1913 r. dla Greek
Catholic Orthodox Church w Stanach Zjednoczonych; uczestnik zjazdu w Sanoku 26 grudnia
1918 r.; pracował następnie jako proboszcz parafii Carpatho‑Russian Orthodox Church w Yonkers.
Zob. przypis 90.
Ks. Dymytryj Chylak (1866‑1856) – proboszcz greckokatolicki w Izbach w latach 1901‑1928,
więzień Talerhofu, jeden z przywódców ruchu rad narodowych na Łemkowynie w latach 1918
‑1920, aresztowany pod zarzutem zdrady stanu i sądzony w procesie nowosądeckim w czerwcu
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Kopystianskiego107 i Mikołaj Gromosiaka108, oskarżonych o zdradę stanu
i uwięzionych w Nowym Sączu.
Podczas Konferencji Pokojowej Karpato‑Rusini w Ameryce wysłali delegację składająca się z pp. Viktora Hladicka, Pawła Dzwonczyka109, adwokata ze
Scranton, Pa, i Piotra Hakalaka z Nowego Yorku, do których w Paryżu przyłączył się Dr Dmytry Markow110.
Po skończeniu konferencji p. Hladick, zaopatrzony w listy rusińskich organizacji dobroczynnych, udał się do Polski w celu odwiedzenia swej rodziny we
wsi Kunkowa i zając się rozdaniem wśród ludności odzieży zebranej w Ameryce
przez rozmaite organizacje rusińskie. W roku 1919 podczas rekrutacji rusinów
do armii polskiej, p. Hladick wraz z adwokatem Kaczmarczykiem z Bincarowa111
koło Krynicy, udał się do Warszawy i stawił się 20go lutego 1920 r. w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Przyjął tych panów Pułkownik Rybak112, który po
przedstawieniu mu sprawy przez petentów oświadczył im, że wyda rozporządzenie starostwom, ażeby nie powoływano do armii polskiej poborowych narodowości rusińskiej. Po otrzymaniu tego zapewnienia delegaci wrócili do swej wsi
i 12go marca tegoż roku zwołali zebranie do wsi Florynka, powiat Grybowskiego,
z wiedzą i zezwoleniem władz polskich. Na zebraniu tem było około 50 osób, którym p. Hladick zakomunikował rezultat rozmowy w Ministerstwie Spraw Wojskowych i radził ażeby Rusini, gdy powołani przez władze stawiali się do urzędów, bo możliwym jest, że powołanie takie jest robione w celach statystycznych,

107

108
109

110
111
112

1921 r., został uniewinniony; w 1928 r. wraz ze swymi parafianami przeszedł na prawosławie, po
drugiej wojnie światowej był proboszczem w parafiach prawosławnych na Dolnym Śląsku.
Zachariasz Kopystianski – kandydat adwokacki, następnie adwokat w Kulikowie, jeden z inicjatorów i mówców zjazdu we Florynce w marcu 1920 roku, sekretarz wyłonionej na nim Rady
Zwierzchniej Łemkowskiej Rusi.
Zob. przypis 95.
Paul (Paweł) M. Dzwonczyk (1893‑1948) – adwokat w Mayfield, Oliphant i Scranton, dyrektor
banku w Mayfield, członek wielu rosyjskich organizacji w USA, m.in. przewodniczący Russian
Mutual Aid Society (Русское Православное Кафолическое Общество Взаимопомощи)
w Scranton i Willkes‑Barre, działacz Russian Brotherhood Organization of the U.S.A.
Zob. przypis 71.
Chodzi o wieś Binczarowa.
Józef Rybak (1882‑1853) – w armii austrowęgierskiej podpułkownik Sztabu Generalnego,
po przejściu w listopadzie 1918 r. do wojska polskiego – szef Polskiej Wojskowej Komisji
Likwidacyjnej przy Ministerstwie Wojny w Wiedniu, następnie szef Oddziału VI Informacyjnego
Sztabu Generalnego w Warszawie, od marca 1919 r. szef Departamentu Mobilizacyjno
‑Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, w marcu 1920 r. przeniesionego do Sztabu
Ministerstwa Spraw Wojskowych; odegrał istotną rolę w wojnie polsko‑sowieckiej; w 1921 r.
szef Biura Ścisłej Rady Wojennej i drugi zastępca szefa Sztabu Generalnego; z wojska odszedł
w 1930 r. w randze generała dywizji.

100

Документы • Dokumenty

ale jednocześnie zaznaczył, ażeby Rusini nie składali przysięgi armii polskiej
w myśl oświadczenia pułkownika Rybaka, który zapewniał p. Hladicka, że do
armii polskiej powołani będą tylko Polacy. Na posiedzeniu 12go marca prezesem
organizacji Karpato‑Ruskiej wybrany został Mikołaj Gromosiak, a sekretarzem
Dr Kopystianski. W dwa dni po tem posiedzeniu p. Hladick wyjechał z Galicji
przez Czecho‑Slowakję113 do Ameryki. Przyjechawszy do Stanów Zjednoczonych
p. Hladick dowiedział się o zaaresztowaniu powyżej wymienionych osób i twierdzi, że są oni niewinni ponieważ działali w dobrej wierze i jedynie na mocy
oświadczenia władz wojskowych polskich, że Karpato‑Rusini nie życzą sobie zatargu z Polską i zawsze stoją na stanowisku poszanowania prawa, i że na wyżej
wymienionym posiedzeniu p. Hladick nie występował przeciwko państwowości
polskiej. Poselstwo w załączniku przesyła zaprzysiężone zeznanie p. Hladicka
i prosi o poinformowanie Poselstwa o szczegółach tej sprawy, które ewentualnie
mogłyby służyć Poselstwu jako materiał obronny przeciwko rozpoczynającej się
tu propagandzie rusińskiej antypolskiej.
Poseł
[popis nieczytelny]

1 zał.
MK/11

20. Oświadczenie notarialne Victora P. Hladicka o przebiegu rozmów
z płk. Józefem Rybakiem w Ministerstwie Spraw Wojskowych w Warszawie
(27 lutego 1920 r.) i o wiecu we Florynce (12 marca 1920 r.); Waszyngton,
11 czerwca 1921 r.; mszps; Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 322/3294, k. 64.
June 11, 1921
STATEMENT
I, the undersigned, and Dr Jaroslau114 Kaczmarczyk of the village Belcareva115 of
the Grybow district, appeared on February 27, 1920 at the office of the Minister
113
114
115

Czechosłowacja.
Jarosław.
Bielczarowa, dziś Binczarowa.
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of War at Warsau116, in order to explain the question of the recruiting in the Polish army of the Rusini in Galicia, especially in Lemkovschina.
We were received by the referent Colonel Rybak to whom we stated our cause
concerning the above mentioned recruiting.
Colonel Rybak declared to me and Dr Jaroslau Kaczmarczyk “Poland has not
yet the right to recruit in her army men of another but Polish nationality. I shall
give at once the order to the district chieftains in Galicia to stop immediately the
recruiting of the Rusini”.
In order to give the statement to our people on our mission to Warsau there
was called in March, 12, in Florynka in the Grybow district on the permit of the
district authorities at Grybow a legal meeting. The invitations to the meeting
were sent through the post by open, registered postcards.
At the meeting Dr Jaroslau Kaczmarczyk and I repeated accurately the words
of Colonel Rybak. Based on these words I spoke to the attendants as fellows:
“The status of our country is not yet decided upon by the principal Allied and
Associated Powers. The Polish authorities have not right, as they declare themselves, to recruit our lads in the Polish army. If, nevertheless, our boys should be
summoned before the recruiting commission, thay shall go, perhaps the Poles are
doing so to get the statistics of the men fit for the military service. But the Polish
authorities have no right to take from our lads the military oath, because, as we
were told in Warsau, Poland has no right to enlist our people in the Polish military service.
[podpis własnoręczny] Victor P. Hladick
Subscribed and sworn to before me
this 11th day of June, 1921
[podpis nieczytelny]
Notary Public

116

Warszawa – ang. Warsaw.
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Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Zarys dziejów parafii we Florynce
(do 1951 roku)

Резуме
Нарыс діів парохіі во Фльоринці
Допис є ескізом о істориi грекокатолицкой парохіі во Фльоринці. Коротко представлено в ним історию місцевости, описано маєток парохіі та найважнійшы подіі з жытя Фльоринчан. Особливу увагу посвячено священникам парохіі (од XVIII ст.), для котрых опрацyвано
короткы біоґрамы. Накрыслено тіж історию монастыря о. Студитів.
Ключовы слова: Фльоринка, Вафка, Лемковина, грекокатолицка парохія, церков, Студиты
Abstract
Florynka Parish. Outline of History
The article is a brief outline of the history of the Greek Catholic parish in
Florynka. It contains a short history of the village, a description of the parish property and the most important events in the life of the community.
It also includes the biographical notes of following priests working in this
parish (from the eighteenth century) as well as the Studite monastery.
Keywords: Florynka, Wawrzka, Lemkoland, Greek Catholic parish, church,
Studite Monks
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Florynka powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIV w., jednak nieznane są żadne źródła historyczne wskazujące precyzyjnie datę jej lokacji. Do
1391 r. stanowiła własność królewską i wchodziła w skład latyfundium muszyńskiego. W tym samym roku dobra królewskie zostały przekazane biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicowi przez Władysława Jagiełłę (Leszczyńska
‑Skrętowa, Sikora 1980, 683). Akt ten stanowić miał zwrot dawnej własności
kościelnej, do której należała Muszyna wraz z przyległościami, zajętej na początku XIV w. przez Władysława Łokietka i włączonej później do królewszczyzn. Wśród istniejących miejscowości przekazanych przez Jagiełłę widnieje
Flornicowa, która interpretowana jest właśnie jako Florynka (Leszczyńska
‑Skrętowa, Sikora 1980, 683). W 1474 r. Florynka spalona została podczas
najazdu wojsk węgierskich Macieja Korwina Hunyadego (Przyboś 2007, 33).
Kolejna wzmianka o Florynce pochodzi dopiero z 1529 r., kiedy wymieniana jest jako płatnik czynszu (45 gr) i obiednego – opłacanego 2 razy do roku
czynszu mającego na celu utrzymanie właściciela klucza, który zjeżdżał do danej miejscowości na roki sądowe (Leszczyńska‑Skrętowa 1968, 46). W 1574 r.
Florynka została przeniesiona najpewniej z prawa niemieckiego na prawo wołoskie. Pierwotny dokument lokacyjny wsi miał ulec spaleniu, dlatego też relokacji dokonać miano „za pogorzałym prawem”. Sygnatariuszem nowego przywileju dla Florynki był biskup krakowski Franciszek Krasiński, a jej relokacja
związana była z intensyfikacją akcji osadniczej na obszarze biskupiego klucza
muszyńskiego – w tym samym roku wydano dokumenty lokacyjne dla nowopowstałych wsi: Banicy, Czyrnej, Polan, Berestu, Stawiszy i Wawrzki (Przyboś 2007, 33). Przywilej otrzymał sołtys Florynki, Klemens Worchacz, któremu nadano 2 łany, łąki, młyn, piłę tracką i po 2 dni pańszczyzny od kmieci
(Czajkowski 1999, 81). W 1590 r. Hieronim Miedonowicz z Florynki otrzymał
przywilej na lokację Piorunki (Czajkowski 1999, 82).
Po zakończeniu akcji osadniczej na początku XVII w. klucz muszyński,
w skład którego wchodziły 2 miasta i 47 wsi, podzielony został na dwie grupy – wsi „popradnich” położonych wzdłuż Popradu i „zaleśnych”, które skupiały 18 wsi leżących w dorzeczu Białej. Do tej drugiej grupy należała Florynka
i Wawrzka (Czajkowski 1999, 82). Ich mieszkańcy zobowiązani byli powinnościami biskupimi (na rzecz stołu biskupiego), cerkiewnymi (na rzecz plebana/
parocha), dworskimi (na rzecz dworu muszyńskiego i folwarków) oraz sołtysimi. Florynka pozostawała w dobrach biskupów krakowskich do czasów zajęcia
państwa muszyńskiego w 1770 r. przez Austrię i taki stan własnościowy utrzymał się przez kolejnych 12 lat. W 1781 r. rząd austriacki przejął kontrolę nad
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całością dobór wchodzących w skład państwa muszyńskiego i przekazał je pod
jurysdykcję skarbu państwa – Kamery. Na bazie dawnego klucza utworzone
zostało dominium Muszyna – podstawowa jednostka administracyjna i sądownicza Galicji, która w niezmiennym kształcie funkcjonowała do połowy XIX w.
Podobnie jak inne dawne dobra kościelne, dominium przeszło pod zarząd funduszu religijnego, który zasilały wpływy z dzierżawy pojedynczych wsi lub ich
grup. Po uwłaszczeniu chłopów i likwidacji dominiów, Florynka i Wawrzka
nadal pozostawały własnością c. k. Zarządu dóbr funduszowych w Muszynie,
jednak jego stan posiadania na terenie wsi był już ograniczony do minimum –
należały do niego tylko karczma i zajazd we Florynce, prawo propinacji oraz
grunta dominalne (Gazeta Lwowska 10.01.1873, 5). Pod koniec XVIII w. powierzchnia użytkowa Florynki wynosiła 2 998 morgów i 1 579 sążni kw., w tym
gruntów dominalnych było 408 morgów i 122 sążni kw. Natomiast powierzchnia Wawrzki wynosiła 605 morgów i 152 skw., w tym grunta dominalne stanowiły 66 morgów i 1 447 skw. (Falniowska‑Gradowska 1982, 224‑225).
W 1808 r. we Florynce znajdowały się 133 domostwa zamieszkiwane przez
187 rodzin. Liczba ludności wynosiła 835 osób, wśród których znajdowali się:
1 duchowny, 40 chłopów i 114 chałupników. W Wawrzce w tym czasie było
36 domów zamieszkiwanych przez 36 rodzin, przy ogólnej liczbie mieszkańców 229 – w tym 14 chłopów i 29 chałupników1. Niespełna wiek później Florynka liczyła 188 domów i 1 107 mieszkańców, Wawrzka natomiast 55 domów
i 317 mieszkańców. W 1931 r. ilość domów we Florynce nieznacznie spadła –
do 186, wzrosła natomiast liczba mieszkańców – do 1 124. W Wawrzce liczba
domów nie uległa zmianie, wzrosła jednak liczba ludności – do 345 (Czajkowski 1999, 170).
Pod koniec XIX w. nastąpił rozwój wsi. W 1890 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły (Czas 12.06.1890, 3), a po oddaniu budynku (istniejącego do lat
80. XX w.) szkołę przekształcono z filialnej na etatową (Czas 12.02.1892, 3).
W 1891 r. wybudowano również nową szkołę filialną w Wawrzce (do tego czasu
dzieci uczęszczały do szkoły we Florynce) (Szkolnictwo Ludowe 20.12.1981, 15).
W lutym 1904 r. otworzono we Florynce urząd pocztowy, który funkcjonował
we wsi do 20 października 1931 r., a po jego likwidacji Florynkę i Wawrzkę
włączono do zamiejscowego okręgu doręczeń urzędu pocztowego w Grybowie
(Kuryer Lwowski 12.02.1904, 5; Nowy Dziennik 4.11.1931, 9).
1

Jewuła Łukasz, Kargol Tomasz, Ślusarek Karol. Słownik miejscowości i elity miejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815. Dostęp: 25.11.2018. https://www.gospodarka-galicji.pl.
Hasła: Florynka, Wawrzka.
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Na przełomie XIX i XX w. we wsi wybudowano duży tartak (w latach 30.
działający pod nazwą Tartak Parowy „Florynka” Langsama i Janiczeka2), funkcjonował kamieniołom (należący do Pawła Musiała z Krakowa), z którego pozyskiwano materiał na blaty i schody (Tarnowianin. Kalendarz na rok 1895
1894), działał młyn wodny oraz duża karczma zajezdna, dzierżawiona przez
Wojciecha Krzemińskiego (Kuryer Lwowski 23.08.1902, 4).
Przed I wojną światową planowano wybudować we Florynce kościół według projektu krakowskiego architekta Zdzisława Mączeńskiego3. Do koncepcji wrócono w pierwszej połowie lat 20., jednak ostatecznie wybór miejsca na
budowę kościoła padł na sąsiednią Kąclową. Stało się to za sprawą testamentu
legionisty Wojciecha Michałowskiego, który postanowił przekazać cały swój
majątek parafii w Grybowie (na rzecz budowy kościoła w Kąclowej) (Laskowski 2017, 184).
W czasie I wojny światowej Florynka została zajęta przez wojska rosyjskie. Pamiątką po toczących się w okolicy walkach jest cmentarz wojenny, na
którym spoczywa 87 żołnierzy armii austro‑węgierskiej i 16 armii rosyjskiej
(Broch, Hauptmann 1993, 144). Od grudnia 1918 r. do 1920 r. Florynka stała
się nieformalną stolicą Ruskiej Republiki Ludowej – pierwszego łemkowskiego organizmu polityczno‑administracyjnego4. W 1928 r. większość mieszkańców Florynki i Wawrzki przeszła na prawosławie i w tych miejscowościach
wzniesiono nowe cerkwie prawosławne5.
W 1945 r. wyjechało z Florynki na Ukrainę ok. 60 rodzin. Pozostałą we
Florynce ludność łemkowską wysiedlono 29 czerwca 1947 r. w ramach akcji
„Wisła” na tzw. Ziemie Odzyskane.
Nieznany jest akt erekcyjny cerkwi we Florynce, więc najstarsze dzieje parafii we Florynce pozostają w sferze przypuszczeń. Zakładając, że wieś
od powstania do czasów relokacji w 1574 r. funkcjonowała w ramach prawa
niemieckiego, fakt istnienia cerkwi a zarazem parafii prawosławnej wydaje
się być wątpliwym. Prawdopodobnie więc uposażenie parafii przewidziano
podczas ponownej lokacji w XVI w., jednak i z tego okresu nie zachowały
się żadne przekazy źródłowe potwierdzające funkcjonowanie w tym czasie
2
3
4

5

Walka z kamieniem kotłowym i korozją, Katowice 1938, s. 28.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim – Salon 1913, Warszawa 1913, bns.
Z uwagi na fakt, iż cały niniejszy tom Rocznika Ruskiej Bursy poświęcony jest Ruskiej Republice
Ludowej we Florynce, w moim artkule zagadnienie to będzie jedynie sygnalizowane.
Dokładny zarys monograficzny parafii prawosławnej we Florynce ujęty został w pracy: R. Dubec, Z dziejów parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym, Gorlice
2011, s. 81‑92.
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takowej – w tym miejscu warto też zaznaczyć, że pod koniec XVI w. na terenie
biskupiego państwa muszyńskiego istniały tylko 4 cerkwie (Tutalak 2014, 24).
Najstarsza wzmianka o parafii we Florynce pochodzi z 1623 r., kiedy to biskup krakowski Marcin Szyszkowski uposażył w niej parafię. Z uwagi na prowadzoną przez biskupów w swych dobrach akcję katolizacyjną, uposażane
przez nich parafie musiały być już unickie. W tej sytuacji można przyjąć dwa
warianty. Według pierwszego, parafia prawosławna istniała we Florynce już
w XVI w., a po przyjęciu unii, w 1623 r., została (ponownie) uposażona. Według drugiego natomiast, bardziej prawdopodobnego, pierwsza parafia została
erygowana, a zarazem uposażona, dopiero w 1623 r. Jednym z argumentów
przechylających szalę na korzyść drugiego wariantu, jest notatka sporządzona
przez Józefa Łepkowskiego, w której wspomina, iż we Florynce „mała cerkiewka drewniana stanęła nad brzegiem Białki w 1625 roku” (Dodatek tygodniowy
do Gazety Lwowskiej 6.10.1855, 4). Budowa cerkwi w przeciągu dwóch lat od
uposażenia parafii wydaje się jak najbardziej realna.
Pierwotna cerkiew była zlokalizowana na cyplu powyżej ujścia potoku
Mostyszy do rzeki Białej. Miejsce, na którym stała, posiada walory obronne,
ale przede wszystkim stanowi jeden z najwyższych punktów w wypłaszczonej
dolinie, w której rozciągała się wieś. Prawdopodobnie właśnie kosztem nieulegającego zalewaniu miejsca, cerkiew zlokalizowana była na uboczu, oddzielona od wsi korytem Mostyszy, co w deszczowych miesiącach i tak na pewno
utrudniało komunikację na liniach cerkiew‑wieś, a także cerkiew‑probostwo,
gdyż to również znajdowało się w centrum Florynki. Obserwując relikty dawnego podziału łanowego Florynki, widocznego jeszcze na mapie katastralnej
z połowy XIX w., można dostrzec pasowy łan, który należał do popostwa –
w jego ciągu, leżącym na prawym brzegu Mostyszy, zlokalizowana była cerkiew z cmentarzem oraz pola uprawne, natomiast na lewym brzegu, z kilkuset
metrowym przesunięciem w kierunki południowym, znajdowała się druga
część popostwa (rola plebańska), na skraju której zlokalizowana była plebania
i folwark6.
Cerkiew pw. Michała Archanioła wzniesiona w 1625 r. była prawdopodobnie jedynym istniejącym w tym miejscu obiektem sakralnym w przeciągu
dziejów. Zlokalizowana na wydatnym wzniesieniu, obwiedziona była kamiennym ogrodzeniem o nieregularnym kształcie – od strony skarpy, pod którą
pod koniec XIX w. wybudowano drogę Florynka‑Izby (z mostem), ogrodzenie
6

Archiwum Narodowe w Krakowie (ANK), Kataster galicyjski zesp. 280, sygn. 2263, s. IV, k. 7.
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poprowadzono niemal prosto, wzdłuż krawędzi skarpy, natomiast w pozostałej części jego biegu uformowane jest na planie wielokąta. Pierwotnie cmentarz parafialny był zlokalizowany w granicach ogrodzenia okalającego cerkiew.
Pod koniec XVIII w. obszar grzebalny rozszerzono w kierunku południowym,
formując nowy cmentarz na planie zbliżonym do kwadratu, którego jeden,
północno‑wschodni narożnik zachodził na cmentarz cerkiewny7. Obok
cmentarza znajdowała się niewielka drewniana kostnica i budynek dla grabarza. Cmentarz użytkowany był do 1935 r., kiedy wytyczono nowy w północnej
części wsi, który pełni funkcję cmentarza parafialnego do dzisiaj (Zwoliński,
Merena 1999, 63).
Cerkiew we Florynce była obiektem drewnianym, założonym na planie
podłużnym, orientowanym. Sanktuarium i nawa nakryte były dachami namiotowymi, nad prytworem znajdowała się dzwonnica. Cerkiew nie posiadała
zakrystii8. Była to niewielka świątynia, dlatego też wraz z rozwojem parafii,
w 1870 r. postanowiono rozpocząć budowę nowej cerkwi. Wybrano też nową,
dogodniejszą, lokalizację – obok zespołu plebańskiego. Wytyczony plac cerkiewny w części wschodniej znajdował się w ogrodach plebańskich. Pozostałe
działki parafia musiała już pozyskać. Budowę nowej murowanej cerkwi ukończono w 1875 r. Wyposażenie świątyni (m.in. ikonostas i ołtarze) zakupiono
ok. 1880 r. W tym czasie wykonano również dekorację malarską obiektu, programowo nawiązującą do Chrztu Rusi.
Około 1860 r. wzniesiono budynek nowej plebani oraz nowe budynki folwarczne9.
W 1910 r. rozpoczęto starania o gruntowny remont cerkwi i budynków plebańskich. Przy cerkwi zakres prac obejmować miał: montaż 4 stalowych okien
w wieży (760 kr.), wykonanie nowych tynków na zewnętrznych ścianach budowli (170 kr.), naprawę połaci dachowych poprzez uzupełnienie i przytwierdzenie dachówek (202 kr. 80 hal.) oraz zakup 10 sztuk szklanych dachówek
i ich montaż w połaciach dachowych (30 kr.), przemurowanie korony ściany
cerkwi od strony północnej (170 kr.), konserwację stolarki okiennej (104 kr.),
okucie blachą parapetów podokiennych (12 kr.), wybudowanie muru ogrodzeniowego okalającego cmentarz cerkiewny i zwieńczenie go betonowym
daszkiem (600 kr.), wykonanie systemu odwodnieniowego odprowadzającego
wodę opadową z rynien (180 kr.), wybudowanie słupów i zakup metalowych
7
8
9

Ibidem.
Historia i architektura cerkwi we Florynce opracowane zostaną w osobnym artykule.
ANK, Kataster galicyjski zesp. 280, sygn. 2263, s. IV, k. 7.
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wrót do bramy głównej prowadzącej na teren cmentarza cerkiewnego (85 kr.)
oraz wykonanie jednoskrzydłowej, metalowej furtki od strony plebanii (70 kr.),
ułożenie nowej podłogi w nawie cerkwi w miejscach odsłoniętych po przesunięciu ław (120 kr.) oraz wymianę drewnianej podłogi w izbicy dzwonnicy (30
kr.). W budynku plebanii natomiast planowano wykonać: konserwację stolarki okiennej (144 kr.) i drzwiowej z wymianą elementów ślusarskich (224 kr.),
nowe drzwi prowadzące do werand od strony frontowej i tylnej (100 kr.), nowe
podłogi w kuchni i pokojach (1097 kr.) oraz betonową posadzkę w sieni (67
kr.), wymianę podbitek i otynkowanie sufitów w kuchni oraz w jednym z pokoi
(74,75 kr.), nową kuchnię kaflową z piecem piekarskim oraz zakupić armaturę
kuchenną (345 kr.), restaurację 6 pieców kaflowych w pokojach (990 kr.), nowy,
murowany, dwudziałowy wychodek z drewnianą ścianką działową, pokrycie go
dachem blaszanym (120 kr.) oraz doprowadzenie do niego od plebanii betonowego chodnika (80 kr.), konserwację i uzupełnienie gzymsów podokiennych,
wzmocnienie cokołu budynku oraz pobielenie wszystkich ścian zewnętrznych
(140 kr.), mocowanie (172 kr.) oraz wymianę uszkodzonych dachówek10.
W czasie I wojny światowej wojsko austriackie zarekwirowało dwa z trzech
dzwonów z cerkiewnej dzwonnicy. Według lokalnych przekazów największego
dzwonu wojskowym nie udało się zdjąć, co uchroniło go przed zniszczeniem.
W latach 20. XX w. prof. Julian Jaworski odnalazł we Florynce 4 rękopiśmienne śpiewniki pochodzące z XVIII w. Przekazano je do Muzeum Narodowego
w Pradze (Horbal 2012, 35).
Pierwszym odnotowanym w źródłach duchownym pełniącym posługę we
Florynce był urodzony w 1717 r. ks. Andrzej Doliński, który zastąpił nieznanego z imienia i nazwiska poprzedniego proboszcza, zmarłego przed 1760 r.11
Ks. Doliński jako proboszcz po raz pierwszy odnotowywany jest w 1761 r.12
Jego żoną była Rozalia Szczawińska (w innym źródle podawana jest Tekla
z Choroszczaków) a córką Marianna, urodzona w 1760 r., która 19 listopada
1787 r. wyszła za mąż za Tomasza Krynickiego, syna proboszcza w Słotwinach.
Krynicki po przyjęciu chirotonii, w lutym 1788 r. przejął od teścia, będącego
już w podeszłym wieku zarząd nad parafią; ks. Doliński zmarł na plebanii we
Florynce 5 czerwca 1791 r.13 Kolejną placówką duszpasterską ks. Krynickiego
10
11

12
13

ANK, Starostwo Powiatowe w Grybowie, sygn. 37, Referat Gminny – Sprawy samorządowe, bnk.
Archiwum Państwowe w Przemyślu (APP), Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego (ABGK),
sygn. 58, Wizytacja dekanalna dekanatu muszyńskiego 1761, k. 41‑42.
Ibidem.
APP, ABGK, sygn. 6966, Kopie ksiąg metrykalnych parafii Florynka, k. 31‑32; ibidem, k. 64.
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była pobliska Binczarowa, w której jako proboszcz pracował przez rok, po
czym w 1801 r. wrócił do Florynki14. Od 1815 r. do końca życia pełnił funkcję
administratora kapelanii w Kamiannej, gdzie zmarł w 1834 r. (Blazejowskyj
1995, 722)15. Jego następcą we Florynce został ks. Grzegorz Czyrniański16.
Urodził się w 1775 r., wyświęcony został w 1801 r. Przed święceniami ożenił
się Krystyną, córką wyższego duchownego greckokatolickiej kapituły lwowskiej Michała Kaniuka (Dobrowolski 1989, 18). Jego pierwszą parafią była Binczarowa, w której pełnił posługę w latach 1801‑181517. We wrześniu 1815 r.
otrzymał prezentę na probostwo we Florynce. 20 stycznia 1824 r. we Florynce
urodził się jego syn Emilian, późniejszy profesor chemii, rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, współzałożyciel Polskiej Akademii Umiejętności (Zięba 1997,
16) – jego chrzest odbył się następnego dnia. Ceremonii przewodził proboszcz
z pobliskich Brunar Wyżnych, ks. Jozafat Kopystiański, a chrzestnymi byli:
ks. Wasyl Krynicki proboszcz z Łabowej, ks. Józef Sawkiewicz proboszcz z Nowej Wsi i Maria Hojnacka – żona ks. Jana Hojnackiego proboszcza w Czyrnej18.
Ks. Czyrniański miał też kilka córek – jedna z nich 1 lutego 1848 r., poślubiła
pochodzącego z Turki, z szlacheckiej rodziny Ihnasiewiczów‑Jaworskich herbu Sas alumna seminarium Jana Jaworskiego (ur. 1822 r.)19. Po święceniach
(1848 r.) ks. Jaworski przez dwa lata praktykował jako wikary we Florynce.
W tym czasie, 20 marca 1849 r. urodził się Walery Jaworski, późniejszy lekarz,
jeden z pionierów polskiej gastrologii (Zięba 2016, 99)20. Ks. Jaworski następnie przez rok był wikarym w Krynicy, po czym przeniósł się w okolice Sanoka, gdzie piastował funkcję proboszcza w parafiach: Tokarnia (1852‑1856),
Górzanka (1856‑1875) i Stróże Wielkie koło Sanoka (1875‑1895) (Blazejowskyj 1995, 682). Prawdopodobnie w Górzance, w 1856 r. urodziła się ich córka
Helena, która w roku akademickim 1897/1898 studiowała jako hospitantka
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zięba 2016, 98).
Ks. Grzegorz Czyrniański pełnił szereg funkcji w strukturach cerkiewnych: co
najmniej od 1824 r. był wicedziekanem, a od 1827 r. do śmierci – dziekanem
dekanatu muszyńskiego a także inspektorem szkolnym okręgu muszyńskiego
14
15

16
17
18
19
20

APP, ABGK, sygn. 6952, Kopie ksiąg metrykalnych parafii Binczarowa, k. 76‑81.
APP, ABGK, sygn. 6966, k. 3; APP, Administracja Apostolska Łemkowszczyzny (AAŁ), sygn. 69.
Wykaz duchownych poszczególnych parafii od 1601 do 1942, k. 86.
APP, ABGK, sygn. 6966, k. 152‑153.
APP, ABGK, sygn. 6952, k. 81‑129.
APP, ABGK, sygn. 6966, k. 209.
APP, ABGK, sygn. 6967, k. 196.
Ibidem, k. 202.
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oraz tytularnym radcą konsystorza przemyskiego do spraw szkolnych (Zięba
1997, 16). W 1831 r. mianowany został honorowym kanonikiem przy katedrze greckokatolickiej w Przemyślu (Gazeta Lwowska 12.08.1931, 1). Zmarł
we Florynce 20 listopada 1852 r., pogrzeb odbył się 5 dni później21. Po jego
śmierci do końca roku posługę we Florynce jak administrator dojazdowy
pełnił ks. Jan Krynicki administrator kapelanii z Binczarowej22. W pierwszym kwartale 1853 r. na tym stanowisku zastąpił go administrator kapelanii
w Kamiannej, ks. Lew Miejski23. W maju 1853 r. stanowisko administratora
we Florynce objął Wasyl Durkot24. Urodził się 1827 r., był żonaty. Wyświęcony został w Przemyślu w 1852 r., a po trzech latach został przeniesiony do
Bednarki w dekanacie bieckim, gdzie do 1870 r. pełnił funkcję administratora kapelanii. Następnie objął probostwo w pobliskiej Woli Cieklińskiej.
Zmarł 14 maja 1873 r.25
W maju 1855 r. administrację parafii we Florynce objął ks. Sylwester Wisłocki26. Urodził się w 1784 r. Przed przyjęciem święceń w 1808 r. poślubił
Antonię ze Stuków. Uprzednio pełnił funkcję proboszcza w Bednarce (do
1830 r.) i w Męcinie Wielkiej (w latach 1830‑1855). W Męcinie jego córka
Anna 13 września 1830 r. wyszła za mąż za Antoniego, syna ks. Teodozego
Sembratowicza – proboszcza w Krynicy, alumna wiedeńskiego „Barbareum”,
który po święceniach w tym samym roku objął parafię w Nowej Wsi (1830
‑1832) a następnie w Banicy (1832‑1833)27. W 1833 r. otrzymał prezentę na
zamożne probostwo w Desznicy w dekanacie dukielskim. Tam, 9 września
1836 r., urodził się jego syn Sylwester, który otrzymał imię po dziadku, ks. Sylwestrze Wisłockim28. Droga kariery kardynała Sylwestra Sembratowicza, jako
duchownego i polityka jest powszechnie znana, dlatego ograniczę się tylko do
jednej wzmianki – po święceniach kapłańskich i uzyskaniu tytułu doktora teologii, w 1861 r. wrócił z Rzymu do Galicji i przez rok pracował w parafii dziadka we Florynce jako prywatny wikariusz (Kuryer Poznański 8.03.1885, 1).
21
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APP, ABGK, sygn. 6967, Kopie ksiąg metrykalnych parafii Florynka, k. 291.
Ibidem, k. 292.
Ibidem, k. 294.
Ibidem.
Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku, Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Woli Cieklińskiej sygn. 1146, Libro Metrices Mortuorum pro parochia Wola Cieklińska
pro Anno Domini 1873, bnk.
APP, ABGK, sygn. 6967, k. 299.
APP, ABGK, sygn. 6924, Kopie ksiąg metrykalnych parafii Męcina Wielka z filiami Pstrążne,
Rozdziele, Wapienne, k. 230.
APP, ABGK, sygn. 6818, Kopie ksiąg metrykalnych parafii Desznica z filią Brzozawa, k. 116.
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W marcu 1862 r. przeniósł się do Tylicza, skąd po kilku miesiącach oddelegowany został do diecezji lwowskiej (Gazeta Narodowa 26.02.1885, 2; Kurjer
Lwowski 5.08.1898, 5). Ks. Sylwester Wisłocki zmarł we Florynce w 1863 r.
(Blazejowskyj 1995, 882)29. Po nim parafię jako administrator przejął dwudziestotrzyletni ks. Konstanty Chylak30. Była to jego pierwsza parafia. Po roku
został przeniesiony jako kapelan do Wojkowej. W 1864 r. ks. Chylak otrzymał probostwo w Radocynie, a następnie w Mochnaczce Niżnej (1880‑1894).
Ostatnim jego probostwem była Litynia w dekanacie drohobyckim, gdzie
zmarł w 28 marca 1898 r. (Blazejowskyj 1995, 889). Jego następcą we Florynce
mianowano ks. Atanazego Czyrniańskiego, urodzonego w 1806 r., wyświęconego w 1842 r., uprzednio pełniącego funkcję administratora w Wojkowej (1842‑1864). Czyrniański zmarł na cholerę w czasie epidemii 25 sierpnia
1873 r. Pochowany został następnego dnia na cmentarzu epidemicznym we
Florynce (Gazeta Lwowska 21.11.1873, 4)31. Przez rok zastępował go administrator parafii w Binczarowej ks. Justyn Konstantynowicz32. W 1874 r. prezentę
na wakatujące probostwo florynieckie otrzymał ks. Michał Rydzaj33. Urodził
się w 1822 r., święcenia przyjął w 1852 r. Jego pierwszą parafią, którą administrował było Łosie w dekanacie bieckim (1852‑1855), w 1855 r. przeniesiony został do Leszczyn, w których funkcję proboszcza sprawował do 1873 r.
Dzięki jego staraniom wzniesiono i wyposażono nową cerkiew we Florynce.
Zmarł 2 lipca 1888 r. i pochowany został jako pierwszy i ostatni duchowny na
cmentarzu przycerkiewnym obok nowej cerkwi we Florynce34. Po jego śmierci
przez rok probostwo pozostawało nieobsadzone, a posługę pełnił proboszcz
Binczarowej, ks. Teofil Kaczmarczyk35. W tym miejscu warto podkreślić, że
w późniejszych dziejach Florynki niezmiernie ważną rolę odegrał jego syn,
Jarosław Kaczmarczyk – doktor praw, polityk, działacz społeczny i publicysta,
przewodniczący Komitetu Wykonawczego Ruskiej Republiki Ludowej we Florynce (Zięba 2016, 100). Przez dwa miesiące – od 3 marca do 1 czerwca 1889 r.
parafią administrował ks. Wasyl Stefan Kuryłło, którego biogram przedstawiony zostanie w dalszej części tekstu (Прах 2015, 407). W 1889 r. probostwo we
Florynce otrzymał ks. Jan Przysłopski. Urodził się on 20 października 1831 r.
29
30
31
32
33
34
35

APP, AAŁ, sygn. 69, k. 86.
Ibidem.
APP, ABGK, sygn. 6968, k. 18.
APP, AAŁ, sygn. 69, k. 86.
Ibidem.
Nagrobek z czytelną tabliczką inskrypcyjną zachowany jest do dzisiaj [wizja lokalna 2011 r.].
APP, AAŁ, sygn. 69, k. 86.
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w Kamiannej w rodzinie chłopskiej36. Przed święceniami, 31 sierpnia 1858 r.
poślubił Annę, córkę ks. Michała Przysłopskiego, proboszcza w Regietowie
Wyżnym, i Pelagii z Małogłowskich (córki proboszcza w Hołosku Wielkim –
ob. dzielnica Lwowa)37. Pierwszą jego parafią była Wysowa, gdzie w latach
1858‑1860 pracował jako wikary. W 1860 r. objął funkcję administratora parafii38. 22 sierpnia 1860 r. w Wysowej urodził się jego syn, Nestor Przysłopski,
późniejszy doktor praw, adwokat m.in. we Lwowie, w Żabiem i w Gorlicach
(Wiener Zeitung 2.06.1910, 4; Horbal 2013, 153)39. Następnie ks. Jan Przysłopski był proboszczem w Binczarowej (1861‑1871), Żegiestowie (1871‑1879)
i Brunarach Wyżnych (1879‑1889) (Blazejowskyj 1995, 815). Ks. Przysłopski
był autorem obszernego szkicu „Ruś Sandecka” opublikowanego pod pseudonimem Ioan Petrowycz we lwowskim „Haliczaninie” w 1898 r., a następnie
przedrukowanym w „Łemku” w 1911 r. (Гринченко 1901, 219). Zmarł we Florynce 5 marca 1909 r., pochowany został na cmentarzu parafialnym (nagrobek
nie zachował się)40.
Kolejnym duchownym administrującym parafią we Florynce mianowany
został ks. Stefan Wolański. Urodził się 10 stycznia 1880 r. w Czerteżu koło
Sanoka. Przed święceniami w 1906 r. ożenił się z Marią, córką ks. Jana Rusyniaka (długoletniego proboszcza w Królowej Ruskiej) i Wiktorii z Czyrniańskich. Początkowo pracował jako wikary w Zyndranowej (od 4 października
1906 r. do 31 grudnia 1907 r.). W 1908 r. skierowany został do Florynki jako
wikary. Po śmierci ks. Przysłopskiego, 8 marca 1909 r. mianowany został administratorem parafii. Obowiązki pełnił do 15 kwietnia 1910 r., kiedy przeniesiony został jako administrator do Męciny Wielkiej. Rok później otrzymał
nominację na probostwo w Smerekowcu (1 marca 1911 r.). W 1914 r. został
aresztowany i internowany w obozie koncentracyjnym w Talerhofie. Po powrocie obowiązki proboszcza w Smerekowcu pełnił do 1920 r., skąd przeniesiony został na probostwo w Kalnikowie, którym kierował do końca wojny.
W 1945 r. wraz ze wsią został wysiedlony do ZSRR i przebywał w Mościskach.
Prawdopodobnie pełnił tam posługę już jako duchowny prawosławny (po
36
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APP, ABGK, sygn. 6973, Kopie ksiąg metrykalnych parafii Kamianna, k. 221.
APP, ABGK, sygn. 6932, Kopie ksiąg metrykalnych parafii Regetów Wyżny z filiami Regetów
Niżny, Skwirtne, k. 148.
APP, ABGK, sygn. 6942, Kopie ksiąg metrykalnych parafii Wysowa z filią Blechnarka, k. 240,
259.
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soborze lwowskim w 1846 r.). Zmarł w Mościskach 20 września 1952 r., pochowany został na starym cmentarzu (Blazejowskyj 1995, 877; Hałagida 2008,
412; Прах 2015, 533)41.
Kolejny proboszcz Florynki – Wasyl Stefan Kuryłło, w sposób szczególny
zapisał się w historii nie tylko Florynki, ale i Łemkowyny. Urodził się 11 sierpnia 1861 r. w Lipiu (pow. turczański) w rodzinie księżowskiej – jego ojcem był
pochodzący z Wysowej ks. Teodor Kuryłło – w tym czasie proboszcz Lipia
i dziekan dekanatu żukotyńskiego. Wasyl Kuryłło uczęszczał do gimnazjum
w Przemyślu, następnie podjął studia w seminarium we Lwowie (1882‑1885)
i w Przemyślu (1885‑1997). Przed święceniami w 1887 r. ożenił się z Marią
z Konstantynowiczów. Pierwszą parafią, którą administrował była Kamianna
(1887‑1889). Następnie, po wspomnianym wyżej krótkim pobycie we Florynce, objął jako administrator parafię w Brunarach Wyżnych (1889‑1890).
W drugiej połowie 1890 r. administrował parafiami w Roztoce Wielkiej
i Uściu Ruskim. 28 grudnia 1890 r. otrzymał prezentę na probostwo w Męcinie Wielkiej (Прах 2015, 533). W czasie dekady sprawowania tam posługi przeprowadził m.in. generalny remont drewnianej cerkwi w Męcinie. Na
początku kwietnia 1910 r. namiestnictwo nadało mu regiae collationis (prezentę królewską) i już 16 kwietnia objął parafię we Florynce (Kurjer Lwowski
9.04.1910, 3). Niemal od razu rozpoczął starania o remont cerkwi i budynków plebańskich. Ks. Kuryłło, będąc jeszcze proboszczem w Męcinie, angażował się w lokalną politykę, współpracował m.in ze stronnictwem ludowym.
W 1914 r. w pierwszych miesiącach wojny został aresztowany i doprowadzony
do Grybowa, gdzie wraz z innymi aresztantami obrzucony został kamieniami
przez zebrany tłum jako „zdrajca” i „moskofil” (Chomiak 1995, 9). Następnie
został uwięziony w obozie koncentracyjnym w Talerhofie, w którym przebywał przez cały okres wojenny. W tym czasie parafia we Florynce pozostawała
bez duchownego. W sierpniu 1915 r. wierni z Florynki i Wawrzki zwrócili się
do Konsystorza Biskupiego w Przemyślu, iż „bez nabożeństw i praktyk religijnych nie mogą się obejść, bo mogą zejść bardzo łatwo na bezdroża”, tym samym prosząc o przysłanie do parafii kapłana rodzimego obrządku (Szczupak
2015, 59). W 1918 r. ks. Kuryłło wrócił do Florynki, która w ostatnich miesiącach tegoż roku stała się centrum życia politycznego Łemkowyny. 5 grudnia
1918 r. na polach plebańskich, podczas wiecu powołano do życia Ruską Republikę Ludową (tzw. Republikę Floryncką). W następstwie tego wydarzenia
41
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12 marca 1920 r. ukonstytuował się rząd RRL – Komitet Wykonawczy, w skład
którego wszedł również ks. Kuryłło. Po likwidacji Republiki ks. Wasyl Kuryłło
nadal sprawował obwiązki proboszcza we Florynce, a w latach 1919‑1926 –
dziekana dekanatu grybowskiego. Po konwersji większości wiernych z Florynki i Wawrzki na prawosławie (ok. 200 rodzin w samej Florynce) na terenie
całej parafii pozostały tylko 33 rodziny greckokatolickie. Jak przypuszczają
niektórzy badacze, w obawie iż ks. Kuryłło, podobnie jak ks. Dymitr Chylak
z Izb, przejdzie na prawosławie wraz ze swoimi wiernymi, władze eparchialne
z Przemyśla postanowiły przenieść go do oddalonej parafii (Dubec 2011, 83),
natomiast inne źródła podają, że za decyzją pozostania przy katolicyzmie
stały podeszły wiek proboszcza, problemy zdrowotne oraz życiowy dorobek,
którego nie chciał utracić (Winiarczyk‑Kossakowska 2004, 102). Ostatecznie
ks. Kuryłło przeniesiony został w 1930 r. do Podemszczyzny w dekanacie lubaczowskim, gdzie zmarł 11 marca 1940 r. Pochowany został na miejscowym
cmentarzu parafialnym (nagrobek – płyta nagrobna istnieje) (Прах 2015, 407;
Horbal 1997, 43‑46; Blazejowskyj 1995, 728). Ks. Wasyl Kuryłło był autorem
licznych artykułów, prac z zakresu prawa kościelnego, kronikarskich i wspomnieniowych, współzałożycielem i członkiem wielu organizacji m.in. Ruskiej
Bursy w Gorlicach i Instytutu „Narodnyj Dom” we Lwowie42.
W 1928 r. do Florynki jako wikary został skierowany duchowny ks. Antoni
Pohorecki43. Pochodził on z Rykowa pod Złoczowem (ur. 16 czerwca 1934 r.).
Po przeniesieniu ks. Kuryłły, objął zarząd nad parafią, który sprawował do
1932 r., po czym objął probostwo w Brunarach Wyżnych (początkowo jako
administrator) (Прах 2015, 415). 1 września 1939 r. został aresztowany i osadzony w Berezie Kartuskiej, gdzie został dotkliwie pobity. Zmarł 3 października 1940 r. w szpitalu świętego Łazarza w Krakowie. Pochowany został 7 października na cmentarzu przycerkiewnym w Brunarach (nagrobek zachowany,
nowy) (Прах 2015, 415).
W 1932 r. parafię we Florynce objął ks. Wasyl Chrobak, urodzony w Nehrybce 29 sierpnia 1904 r. Po święceniach skierowany został do Orowego koło
Borysławia jako wikary, skąd przeniesiony został na administratora parafii we
Florynce. 10 marca 1936 r. otrzymał probostwo w Maciejowej. Na początku
42
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Memorjał członków rusko‑narodowego Instytutu „Narodnyj Dom” we Lwowie do Posłów Sejmu i Senatorów w sprawie niezałatwienia rekursu adw. Kazimierza Czarnika wnisionego w lipcu
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II wojny światowej został aresztowany i uwięziony w Berezie Kartuskiej. Po
powrocie do Maciejowej, w latach 1941‑1942, obsługiwał również ekspozyturę w Nowym Sączu. Na wiosnę 1945 r. został wysiedlony do ZSRR. Zmarł
w sierpniu 1954 r. w niewyjaśnionych okolicznościach w więzieniu w Kałuszu,
pochowany został w mogile zbiorowej (Прах 2015, 191). Wasyl Chrobak był
ostatnim księdzem wywodzącym się z duchowieństwa diecezjalnego, który
pracował we Florynce.
W 1935 r., po utworzeniu Apostolskiej Administracji Łemkowyny, jej administrator ks. Wasyl Maściuch podjął starania o organizację na obszarach, na
których był najbardziej widoczny ruch konwersyjny na prawosławie, klasztorów oo. studytów. Pierwszy z planowanej sieci domów zakonnych erygował
1 marca 1936 r. ihumen Ławry uniowskiej o. Klemens Szeptycki. Powołanie
domu zakonnego zbiegło się z nagłą śmiercią ks. Maściucha (11/12 marca).
Prawdopodobnie to wydarzenie zadecydowało o przyspieszeniu organizacji
placówki. 16 marca 1936 r. o. Szeptycki oddelegował z Uniowa do Florynki
o. Hilariona Denyszczuka i kilku mnichów, którzy najpewniej również wzięli
udział w uroczystościach pogrzebowych ks. Maściucha w Desznie, a następnie w Nowej Wsi (18 marca 1936 r.) (Gazeta Lwowska 18.03.1936, 2). Dom
zakonny rozpoczął swą działalność 4 maja 1936 r., a jego ihumenem a zarazem
administratorem parafii mianowano o. Hilariona, który we Florynce przebywał do 4 listopada 1941 r.44 Do wybuchu II wojny światowej oprócz ihumena w domu przebywało jeszcze 3 zakonników (Hałagida 2008, 45; Basak 2013,
229). Studyci oprócz pełnienia obowiązków związanych z posługą, prowadzili
działalność oświatową i społeczną – organizowali m.in. we Florynce kursy dla
diaków (Sitek 1996, 99)45. Następcą o. Hilariona został o. Gedeon Syrojid. Urodził się 1 kwietnia 1914 r. w Wołświniu na Soklaszczyźnie w rodzinie chłopskiej (imię świeckie – Grzegorz). Po ukończeniu gimnazjum w Sokalu wstąpił
od uniowskiego klasztoru, skąd oddelegowany został na studia na Papieskim
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie kształcił się również w „Pontificium Collegium Russicum” – kolegium przygotowującym księży katolickich do
pracy na terenie Związku Radzieckiego. Chirotonię przyjął 9 kwietnia 1939 r.
w rzymskiej bazylice pw. św. Antoniego z Padwy z rąk biskupa Aleksandra Jewrieinowa. Od początku wojny o. Syrojid przebywał w ławrze uniowskiej, skąd
4 listopada 1941 r. został skierowany do Florynki. 4 września 1942 r. powrócił
44
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Ibidem.
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do Uniowa, a od 1943 r. przez kilkanaście miesięcy przebywał w monasterze św.
Eliasza w Dorze (obecnie Jaremcze). Po likwidacji ławry w Uniowie (1946 r.),
w 1948 r. o. Gedeon został aresztowany i po pięciu miesiącach aresztu we lwowskim więzieniu zesłano go do Komsomolska nad Amurem, skąd powrócił po
dekadzie. Od 1960 r. był proboszczem w Pomorzanach koło Złoczowa, skąd
w 1995 r. przeniósł się do reaktywowanej ławry w Uniowie (Дутка 2005, 3‑4).
Na przełomie sierpnia i września 1942 r. do Florynki przyjechał o. Herman
Budzyński. Urodził się 14 października 1905 r. w Przegnojowie w powiecie
złoczowskim (imię świeckie – Grzegorz). Podobnie jak jego poprzednik, w latach 30. wstąpił do klasztoru w Uniowe, skąd odesłany został na studia do Rzymu. W 1939 r. razem z Grzegorzem Syrojidem otrzymał w Rzymie święcenia.
Po powrocie przebywał w studyckich ośrodkach zakonnych na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W 1945 r. był w składzie oficjalnej delegacji przedstawicieli Cerkwi greckokatolickiej ZSRR do Moskwy (spotkania z władzami
świeckimi i władzami Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej), odmówił również
udziału w „Grupie inicjatywnej na rzecz reunifikacji Kościoła greckokatolickiego z Cerkwią Prawosławną”. Po kilku aresztowaniach w marcu 1946 r. zesłany został w okolice Workuty. Po zwolnieniu w 1959 r. wrócił na zachodnią
Ukrainę, gdzie pracował w różnych parafiach oraz prowadził aktywne działania na rzecz prawa do funkcjonowania Cerkwi greckokatolickiej w granicach
sowieckiej Ukrainy. Od 1990 r. przebywał w klasztorze oo. studytów we Lwowie, gdzie zmarł 3 stycznia 1995 r. W XXI w. osoba o. Hermana spotkała się
z dużym zainteresowaniem mediów ukraińskich, rosyjskich a także polskich
za sprawą jego proroctwa (z 1991 r.), w którym przewidywał wydarzenia polityczne na Ukrainie w drugiej dekadzie XXI w.
Pod koniec 1942 r. do Florynki skierowany został o. Andrzej Abrahamowicz. Urodził się 5 stycznia 1885 r. w Kończakach koło Halicza w rodzinie
karaimskiej (imię świeckie – Zachariasz). Jego ojciec Mordechaj wraz z synem
przyjęli chrzest w 1902 r. (ojciec przyjął imię Józef, natomiast syn – Adam).
Adam Abrahamowicz w 1904 r. wstąpił do zgromadzenia oo. studytów. Śluby wieczyste złożył w 1908 r., przyjmując imię zakonne Andrzej, natomiast
chirotonię otrzymał 9 maja 1909 r. z rąk metropolity Andrzeja Szeptyckiego
w kaplicy przy klasztorze studytów we Lwowie. Do 1932 r. pracował w różnych parafiach na terenie lwowskiej archidiecezji. W 1932 r. mianowany został
przełożonym monasteru św. Teodora w Kamenicy na terenie Jugosławii (obecna Bośnia i Hercegowina). Po powrocie, do grudnia 1942 r. ponownie pracował w parafiach na terenie archidiecezji lwowskiej. Po przyjeździe do Florynki,
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w styczniu objął administracją parafię w Królowej Ruskiej, a po opuszczeniu
domu zakonnego przez o. Hermana (w połowie 1943 r.) pełnił posługę także
we Florynce. W czasie przesiedleń ludności łemkowskiej do ZSRR, w 1945 r.
został aresztowany. Po zwolnieniu wrócił do pracy we Florynce i Królowej
Ruskiej. W czasie wysiedlenia Florynki w ramach akcji „Wisła” ukrywał się
w Binczarowej, ale 6 lipca 1947 r. aresztowano go ponownie i mimo podeszłego wieku, 16 lipca 1947 r., bez wyroku sądowego osadzono w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (nr obozowy 2639), skąd zwolniony został 12
grudnia 1948 r. (Hałagida 2012, 127‑128). Po wyjściu na wolność leczył się
w ośrodkach prowadzonych przez oo. Albertynów w Zakopanem, Bulowicach
koło Andrychowa, Krakowie i Przemyślu. Zmarł 17 marca 1959 r. w Przemyślu i tam został pochowany (Hałagida 2012, 374).
Do akcji „Wisła” wraz z o. Andrzejem we Florynce przebywał o. Nikodem
Stecura (Hałagida 2011, 34), urodzony w sierpniu 1895 r. Święcenia przyjął
16 lutego 1936 r. Przed wybuchem wojny był ihumenem uniowskiej ławry46.
Po wysiedleniu pracował w różnych parafiach na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach jako birytualista. W 1990 r. skierowany został do Cyganka koło Nowego Dworu Gdańskiego. Zmarł 7 lipca 1990 r., pochowano go na cmentarzu
przycerkiewnym w Cyganku.
W latach 1945‑1947 dom zakonny we Florynce był jedynym działającym
ośrodkiem studyckim w Polsce. Po jego likwidacji studyci na nowo osiedlili się
na terenie Polski dopiero w 1980 r. w Białym Borze, a w 1990 r. we wspomnianym wyżej Cyganku (Marecki 1997, 81).
Jeszcze przed akcją „Wisła” z uwagi na zaczynającą się osadzać we Florynce
ludność polską, wieś znalazła się w obszarze zainteresowań Kościoła rzymskokatolickiego. W 1946 r. na teren Florynki oraz kilku okolicznych miejscowości
został oddelegowany wikary z grybowskiej parafii, ks. Michał Żurek. Jego zadaniem było również przygotowanie struktur pod planowaną na Łemkowynie
sieć parafii rzymskokatolickich. W 1948 r. w zabudowaniach należących do
parafii prawosławnej osadzone zostały 3 zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr
Świętego Józefa z Tarnowa. 5 kwietnia 1949 r. duszpasterstwo we Florynce
objęli księża Sercanie (Księża Najświętszego Serca Jezusowego). 29 grudnia
1951 r. została zniesiona parafia greckokatolicka i erygowana przez ordynariusza diecezji tarnowskiej biskupa Jana Stepę parafia rzymskokatolicka pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
46

Według inskrypcji na nagrobku o. N. Stecury.
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Niniejszy zarys jest jedynie skrótowym opracowaniem wybranych zagadnień z historii greckokatolickiej parafii we Florynce – jej dzieje wymagają
w przyszłości wnikliwego opracowania opartego przede wszystkim na niewykorzystywanym dotąd (w znacznej mierze) przez badaczy bogatym materiale
źródłowym.
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Streszczenie
Koniec starego i początek nowego porządku, 1918-1919
Przedmiotem niniejszego opracowania są lata 1918-1919 i zachodzące
wówczas w Europie ogromne zmiany polityczne, w wyniku których społeczność międzynarodowa zwróciła uwagę na Karpatorusinów i ich ojczyznę, Ruś Karpacką. Autor omawia kilka wieców zorganizowanych przez
Karpatorusinów w Ameryce Północnej i Europie, na których dyskutowano
nad możliwymi przyszłymi scenariuszami dla Rusi Karpackiej: bądź istniejącej jako niezależne państwo, bądź też tworzącej jedność z Rosją, Ukrainą,
Węgrami lub Czechosłowacją. Wprawdzie na konferencji pokojowej w Paryżu zdecydowano się na wariant czechosłowacki, jednak łemkowskich Rusinów pominięto w umowach międzynarodowych i pozostawiono, by żyli
pod polską władzą.
Słowa kluczowe: Ruś Karpacka, samostanowienie narodów, rusińscy imigranci w Ameryce, konferencja pokojowa w Paryżu, Łemkowie
Резуме
Конец старого і народжыня ся нового порядку, 1918-1919
Сеса статя односит ся до років 1918-1919 і довершаючых ся товды
1

From: Magocsi, Paul Robert. 2015. With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian
Rus’ and Carpatho‑Rusyns. Budapest‑New York: Central European University Press, pp. 175
‑190, chapter 13.
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в Європі вельох політычных змін, в ефекті котрых медженародне соспільство звернуло увагу на Карпатскых Русинів і іх отчызну, Карпатску Русь. Автор омавлят пару вічи зорґанізуваных през Карпатскых
Русинів в Пілнічній Америці і Європі, на котрых раджено над можливыма будучыма сценариями для Карпатской Руси: або як незалежной
державы, або зєднаной з Росийом, Украіном, Уграми ци Чехословацийом. Што правда, на мирній конференциі в Парижи выбрано чехословацкій вариянт, єднак в медженародных умовах поминены остали
лемківскы Русины, якых лишено під польском властю.
Ключовы слова: Карпатска Русь, самостановліня народів, русиньскы
іміґранты в Америці, мирна конференция в Парижи, Лемкы

By 1915, the second year of World War I, the conflict had reached a stalemate.
The opposing armies faced each other along fronts which, despite steadily
high casualties, did not move in any significant manner. Occasionally there
might be an offensive surge by one side, as with the Russian advance during
the summer of 1916 that brought far eastern Galicia and Bukovina once again
under tsarist control, but within a few months the front lines returned more
or less to where they had been before. The year 1917 did bring, however, two
events of significance that were to have a profound impact on the outcome of
the war. In April, the United States entered the war on the side of the Allies,
providing them with military supplies and soldiers that helped reinforce the
Western Front. In February and again in October of that year, the Russian
Empire experienced two revolutions. The February Revolution toppled the
tsar and brought an end to imperial rule; the October Revolution brought to
power radical revolutionaries, known as Bolsheviks, who immediately set out
to create what they claimed would be the world’s first socialist state—Soviet
Russia.

National self‑determination and socialist revolution
These two developments had important political and military ramifications
that were played out in early 1918. In January of that year, President Woodrow
Wilson of the United States announced his country’s war aims in a 14‑point
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declaration. The declaration proposed the creation of a Polish state and also
called for autonomy for the various peoples of the Habsburg Empire. In yet
another document Wilson spoke of the right of all peoples for “national self
‑determination.”2 In other words, each nationality had an inalienable right
to govern itself. Wilson’s views were adopted by the Allies which meant that
among their war aims was the political transformation—although not dismantlement—of Austria‑Hungary.
The second development was played out in what after October 1917 became Bolshevik‑ruled Soviet Russia. The Bolsheviks were a small but tightly
organized socialist party, which called for the overthrow of tsarist and later of
parliamentary‑style democratic rule in Russia. After they carried out a putsch
(they called it a “revolution”) and took over the reins of government in October/November 1917, they made good on their promise to pull Russia out
of the war and to sign a peace treaty (at Brest‑Litovsk) with Germany and
Austria‑Hungary in March 1918. As a result, Germany and its ally Austria
‑Hungary no longer had to fight along the Eastern Front. This meant that the
Central Powers were spared any military threats from Russia, which in any
case was soon plunged into civil war between the Bolshevik “Reds” and the
so‑called “Whites”—all those elements in the former Russian Empire who refused to live in an increasingly dictatorial Soviet state.
The Bolshevik Revolution and Russian Civil War also had an important impact on the tens of thousands of Austro‑Hungarian prisoners of war who were
released from captivity in late 1917. Among the released soldiers were thousands of Carpatho‑Rusyns who witnessed how it was possible to topple an
imperial regime and take power into their own hands. Ideas about socialism
and certainly the end to feudal‑like conditions in the Russian Empire, where
the Bolsheviks encouraged the confiscation of the property of large landowners, proved to be attractive to young Carpatho‑Rusyn soldiers, mostly of peasant origin. Some even voluntarily joined various armies and partisan units,
whether the revolutionary Reds or counterrevolutionary Whites, fighting in
Russia’s Civil War. Certainly those who returned home in 1918 brought back
to Carpathian Rus’ convictions about the need for social and political change
that they saw was possible from the experience of Russia.
2

This phrase, originally used by Wilson in a May 1916 address to the League to Enforce Peace,
was not included in the Fourteen‑Point Declaration and was something that later the president
stated he regretted having said. Cited in O’Grady, Joseph P. ed. 1967. The Immigrants’ Influence
on Wilson’s Peace Policies. Lexington: University of Kentucky Press, p. 73.
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The March 1918 Treaty of Brest‑Litovsk signed between Soviet Russia and
the Central Powers also recognized the independence of several countries
along the western borders of the former Russian Empire. Among those new
countries was Ukraine, which was placed under the protection of Germany
and Austria‑Hungary, and from which the Central Powers began to extract
foodstuffs and grain to send to their own starving populations on the home
front.
All these factors made it possible for the leading Central Powers, Germany
and Austria‑Hungary, to carry on the war. By the summer of 1918, however, it was becoming increasingly evident that the Allies—now with the direct
participation of the United States—were going to be the victors. Nevertheless, despite the increasingly weak military position of Germany and Austria
‑Hungary, both those states remained territorially intact, so that the Habsburg
government was able to maintain authority over its empire until the very last
weeks of the war. Ever since the imperial parliament was reconvened in May
1917, national activists, at least in the Austrian half of the empire, were able to
debate in public various proposals to transform the internal structure of the
empire. On the other hand, those activists who favored a complete break with
the Habsburgs could only speak out abroad among exiles living and working
in Allied countries such as Britain, France, and most especially the United
States.

Rusyn Americans mobilize politically
Carpatho‑Rusyns were among the many immigrant groups from central and
eastern Europe who followed closely military and political developments in
their homeland during World War I. Most of their information came from
Rusyn‑language newspapers that were published weekly, in some cases several
days a week, by the various brotherhood societies. While it is true that in contrast to other Slavic immigrants—Poles, Czechs, Slovaks, and Croats—Rusyn
Americans began to engage in organized political activity relatively late, in
the end they turned out to be even more successful in achieving their goals
than were fellow Slavic‑American groups who had started earlier. For example, in a comparative assessment of the impact of President Woodrow Wilson’s policies on postwar Europe, the respected Slovak‑ American historian
of the Habsburg Empire, Victor S. Mamatey, concluded that “the Ruthenian

Paul Robert Magocsi: The End of the Old and the Birth of a New Order…

129

[Carpatho‑Rusyn] immigrants in America did determine the fate of their
compatriots at home—a unique case, it appears, of the influence of an immigrant group in America on the political history of Europe.”3
The first Carpatho‑Rusyn immigrants to organize for a political purpose
were the Lemkos from Galicia, in particular the Greek‑Catholic‑turned
‑Orthodox priest Joseph Fedoronko, and the newspaper editor Victor Hladick,
who during the war years was active in the Lemko and Galician Russophile
community in western Canada. In July 1917, Fedoronko helped organize in
New York City the first congress of the League for the Liberation of Carpatho
‑Russia/Soiuz osvobozhdeniia Prikarpatskoi Rusi. The League’s goal was to
unite with a democratic Russia all the Rus’ peoples of Austria‑Hungary; that is,
Carpatho‑Rusyns as well as Galician and Bukovinian “Russians.” The League
promoted this idea until early 1919, by which time it became clear that the
cause of democracy in the former tsarist empire was lost, and that a Soviet
Russia, which had come into being in the interim and which the immigrant
groups opposed, was here to stay.
More representative and eventually more decisive were those Rusyn
‑American organizations comprised primarily of immigrants from the Prešov
Region and Subcarpathian Rus’ in the Hungarian Kingdom. In July 1918, the
representatives of the largest fraternal brotherhoods, the Greek Catholic Union and United Societies, met in the steel‑mill town of Homestead, a suburb of
Pittsburgh in western Pennsylvania, to form the American National Council
of Uhro‑Rusyns. The council, representing specifically Carpatho‑Rusyns from
the Hungarian Kingdom, adopted a resolution calling for autonomy within the
Hungarian Kingdom, or, if borders were to change, to be united with their Rus’
brethren in Galicia and Bukovina. Considering subsequent developments, it
is interesting to note that this first resolution of the Uhro‑Rusyn National
Council made no mention of joining with Czechs and Slovaks, whose own
immigrant leaders were very active at the time. In the presence the wartime’s
most influential “Czecho‑Slovak” exile, Tomáš Garrigue Masaryk, they signed
in May 1918 what came to be known as the Pittsburgh Agreement, which
guaranteed autonomy for Slovakia in a proposed independent Czecho‑Slovak
state. Carpatho‑Rusyn spokespeople were angered that the Slovaks claimed all
of eastern Slovakia, including the Rusyn‑inhabited Prešov Region and the city
of Uzhhorod, as part of Slovakia in the proposed joint state with the Czechs.
3
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Rusyn‑American demands on behalf of their homeland became clarified
after the arrival on the scene of Gregory Zhatkovych. Zhatkovych, who held
a law degree from the prestigious Ivy League University of Pennsylvania, was
at the time an attorney for the General Motors Corporation. Although he was
the son of Pavel Zhatkovych, the founding editor of the Greek Catholic Union’s
influential newspaper, Gregory never played any role in Rusyn‑American civic
life before the late summer of 1918. From then on, however, he became a decisive figure, especially after the American National Council of Uhro‑Rusyns
asked him to act on their behalf in promoting their interests with the United
States government.
Zhatkovych proved to be remarkably successful in this regard. He drew up
a memorandum outlining Carpatho‑Rusyn political intentions and, because
of connections from his university years, was able to present it in a personal
meeting at the White House with President Wilson on 21 October 1918. Zhatkovych’s memorandum included three alternatives, but the first and clearly
most important one demanded “that our Uhro‑Rusyns be recognized as a separate people and, if possible, as completely independent.”4 Other alternatives
included unification on the basis of full autonomy with an unnamed neighboring Slavic people or, in the worse case scenario—if prewar borders were to
remain unchanged—autonomy within Hungary. Presumably, President Wilson considered a Carpatho‑Rusyn independent state unrealistic and proposed
instead that Zhatkovych consult with other Slavic political activists.
Zhatkovych acted quickly. Within a few days he met in Philadelphia (at the
Mid‑European Union, 23‑26 October) with the soon‑to‑be chosen president
of Czechoslovakia Tomáš G. Masaryk, with whom he discussed the possibility
of including Carpatho‑Rusyns within that new state. The expectation was that
Carpatho‑Rusyns would receive full autonomy in a Czechoslovak federation.
At Zhatkovych’s initiative, the American National Council of Uhro‑Rusyns
convened in Scranton, Pennsylvania on 12 November and resolved to seek
unity with Czechoslovakia, making clear, however, that the Rusyn‑inhabited
Prešov Region claimed by Slovaks would be part of an autonomous Carpatho
‑Rusyn political entity. What became known as the Scranton Resolution was
approved by President Wilson as well as by then‑elected (in absentia) president
of Czechoslovakia, Tomáš G. Masaryk, who suggested that a democratic referendum be held among Rusyn Americans in order to enhance the resolution’s
4
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legitimacy. In December 1918, 68 percent of Rusyn Americans (through indirect voting by delegates of the leading brotherhood organizations) voted
for unification with Czechoslovakia. Interestingly, 28 percent voted for union
with Ukraine, but only 2 percent for independence, with even smaller percentages for union either with Russia or Hungary.5

Political mobilization in the Carpatho‑Rusyn homeland
About the same time that the Rusyn‑American communities were reaching
specific decisions about their homeland, Carpatho‑Rusyns in Europe also
began to mobilize politically. Political action was now possible in a situation
where Habsburg rule was rapidly disintegrating. During the last days of October, as the new states of Czechoslovakia and Yugoslavia were claiming large
blocks of Austro‑Hungarian territory, the last Habsburg emperor, Karl I, abdicated, and on 3 November the imperial army signed an armistice of surrender.
In effect, the centuries‑old Habsburg Empire ceased to exist.
Thereafter, events unfolded in rapid succession. During the first two weeks
of November three other states came into existence—Ukraine, Poland, and
Hungary—each of which was to have a direct impact on Carpathian Rus’. On
1 November 1918, the day after the last Habsburg emperor abdicated, the Ruthenians/Ukrainians in eastern Galicia declared their independence and in
L’viv formed what became the West Ukrainian National Republic. This republic claimed as its territory all the East Slavic/Ruthenian lands of former
Austria‑Hungary; that is, Galicia east of the San River, northern Bukovina,
and all of Carpathian Rus’ on both slopes of the mountains. Two months later,
in January 1919, the West Ukrainian Republic proclaimed its union with the
Ukrainian National Republic based in Kiev, which a year before had declared
its independence from Russia. The very day, 1 November 1918, on which
Galician Ukrainians declared their independence, they found themselves
in armed conflict with local Poles for control of the regional capital of L’viv.
Eleven days later, when an independent Poland was proclaimed in Warsaw, its
government declared all of Galicia an integral part of its historical patrimony.
5

Data of the American Uhro‑Rusin Commission reproduced in Danko, Joseph. 1964‑68.
“Plebiscite of Carpatho‑Ruthenians in the United States Recommending Union of Carpatho
‑Ruthenia with the Czechoslovak Republic”. Annals of the Ukrainian Academy of Arts and
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The conflicting views over Galicia led to a full‑scale war between Poland and
the West Ukrainian Republic that was to last for the next eight months. Galicia’s Lemko Region was, therefore, caught between the conflicting Polish and
Ukrainian claims on its territory.
Meanwhile, south of the mountains, anti‑Habsburg Hungarian leaders
proclaimed an independent republic on 16 November. Although the new republic’s government led by Count Mihály Károly was liberal in orientation
and open to cooperation with the country’s many national minorities, it was at
the same time determined to maintain the historic boundaries of the Hungarian Kingdom, including all of Slovakia and Carpathian Rus’ on the southern
slopes of the mountains. This policy was to bring the Hungarian republic into
conflict with other states which laid claim to the Carpathian region, in particular Czechoslovakia and Romania.
In the rapidly changing political circumstances accompanying the collapse
of Austria‑Hungary, Carpatho‑Rusyns were also quick to act. Aware of the
Wilsonian doctrine of national self‑determination, which was believed to be
the policy of the victorious Allied Powers, Carpatho‑Rusyn leaders in Europe
convoked national councils in much the same way that their immigrant brethren had begun to do a few months earlier in the United States. Also, like the
immigrants, the national councils in Europe considered basically the same political options: autonomous self‑rule, full independence, or unity either with
Russia, Ukraine, Czechoslovakia, or, if necessary, remaining with Hungary.
Within the six‑month period between 8 November 1918 and 8 May 1919, numerous national councils were established throughout all parts of Carpathian
Rus’: the Lemko Region, the Prešov Region, Subcarpathian Rus’, and the Maramureş Region. In their search for the optimal solution, local leaders were by
the outset of 1919 drawn toward four political orientations: (1) unification
with Russia; (2) unification with Czechoslovakia; (3) remaining with Hungary;
and (4) unification with Ukraine. In two cases, when a given council’s desire
proved unachievable, it proclaimed an independent state, such as the Lemko
‑Rusyn Republic in Florynka (December 1918‑March 1920) and the Hutsul
Republic in Iasynia (January‑June 1919). To be sure, none of the Carpatho
‑Rusyn national councils was acting in isolation; rather, each was influenced
by, and trying to maneuver among, the newly formed surrounding political
entities that competing to take control of Carpathian Rus’.
In the Lemko Region, several national councils arose in November 1918;
they favored basically two differing political goals. In the eastern town of
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Komańcza (Rusyn: Komancha), a self‑governing executive council was
formed, which intended to join the West Ukrainian National Republic. Within
less than two months, however, as Galicia’s Poles and Ukrainians were engaged
in war for control of the former Austrian province, the Polish Army disbanded the Komancha Lemko “republic” in January 1919. Geographically more
widespread was the second orientation comprised initially of four councils
representing all seven districts in the Lemko Region. On 5 December 1918,
delegates from these councils met in the western Lemko Region village of
Florynka, were they formed an Executive Council of the Lemko Region, referred to in some circles as the Rus’ National Republic (Russkaia narodnaia
respublyka) and headed by the Greek Catholic priest Mykhaïl Iurchakevych,
which coordinated an administration comprised of district‑level councils
throughout Lemko‑inhabited lands from the district of Nowy Targ in the west
to Sanok in the east. Initially, the Executive Council hoped to unite the Lemko
Region with a democratic Russia. When, however, in early 1919 it became
clear that Russia was politically incapacitated by the civil war between the Bolshevik Reds and anti‑Bolshevik Whites, the Lemko Rusyns turned instead to
their brethren in the Prešov Region with the goal to join them in uniting with
Czechoslovakia. Despite the openly stated desire of the Lemko‑Rus’ leaders
not to be part of Poland, the authorities in Warsaw, on the cusp of gaining
control of all of Galicia, did not yet intervene directly or try to halt Lemko
“separatist” activity.
On the southern slopes of the mountains, Carpatho‑Rusyn leaders in the
Prešov Region were torn between “uniting with Rus’/Ukraine”—as was proclaimed at a national council held at Stará L’ubovňa on 8 November 1918—or
uniting with the new state of Czechoslovakia.6 Eventually, the faction led by the
Prešov lawyer Antonii Beskyd, and in cooperation with Lemko‑Rusyn activists
from Galicia, formed a national council in Prešov on 21 December 1918. By
that time Czechoslovak troops had reached eastern Slovakia, and their presence inspired confidence among the members of the Prešov Carpatho‑Rusyn
National Council, which in early January 1919 proclaimed openly its desire to
unite with Czechoslovakia.

6

From the questionnaire distributed by the Russka Narodna Rada, represented by the priest,
Emilian Nevyts’kyi, reproduced in Peška Zdeněk; Markov, Josef. 1931. “Příspěvek v ústavním
dějinám Podkarpatské Rusi”. Bratislava 5: 526.
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Hungary’s autonomous Rus’ Land
Meanwhile, the republic of Hungary under Mihály Károlyi was doing its best
to maintain the country’s historic boundaries along the crests of the Carpathians. The republic’s minister responsible for nationalities, the distinguished
sociologist and liberal political activist Oszkar Jászi, was quite serious about
providing some sort of self‑rule for Hungary’s minorities. In fact, the Hungarian government did find willing partners among leading Greek Catholic clerics
in Subcarpathian Rus’. On 9 November 1918, the priests Petro Gebei (the future bishop of Mukachevo), Avhustyn Voloshyn (the future head of Carpatho
‑Ukraine), and Simeon Sabov (canon of the Mukachevo Eparchy), convened
in Uzhhorod a Council of the Uhro‑Rusyn People, which declared that “the
Uhro‑Rusyn people do not wish to separate from Hungary . . . but expect to
receive all the rights that a democratic Hungary intends to provide to all of its
non‑Magyar peoples.”7
Convinced that it had the support of local Carpatho‑Rusyn leaders, especially those in the influential Greek Catholic Church, the Károly government
adopted on 21 December 1918 a law (No. 10), which called into existence an
autonomous province called Rus’ka Kraina (the Rus’ Land). The Hungarian
law provided for a Rus’ka Kraina Ministry in Budapest and an administration
based in Mukachevo; the latter was to be governed temporarily by an advisory
council (Rus’ka rada) of 42 representatives from four counties (Ung, Bereg,
Ugocha, and Maramorosh) headed by Orest Sabov and Agoshton Shtefan.
Provisions were also made for a Rusyn National Assembly/Rus’kyi narodnyi
soim, whose 36 elected members actually convened in early March in Mukachevo. Aside from the above four counties (roughly the equivalent of Subcarpathian Rus’), Rus’ka Kraina was expected to include the Rusyn‑inhabited
parts of Zemplyn, Sharysh, Spish, and Abov counties in the Prešov Region,
although that could occur only after the conclusion of a general postwar peace
among the various states to emerge from former Austria‑Hungary. In fact, the
Károlyi regime never fixed the boundaries of Rus’ka Kraina, which alienated
the members of the recently elected national assembly (soim).

7

Cited from the proclamation, “A Magyarországi Rutének Néptanácsától/Ot Radŷ Uhro‑rus’koho
naroda”, 10 December 1918, archive of the Carpato‑Ruthenica Library, University of Toronto.
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The Ukrainian option
Hungary’s efforts to retain Carpatho‑Rusyn lands were challenged not only
by pro‑Czechoslovak Rusyn activists, but also by local leaders in far eastern
Maramorosh county, in particular its Hutsul region. As early as 8 November
1918, Hutsuls under the leadership of Stepan Klochurak met in the large Subcarpathian mountain village of Iasynia to form a Hutsul National Council.
Like the Lemkos in the far northwest of Carpathian Rus’, Hutsuls in the far
east created a governing administration (with Klochurak as “prime minister”)
to replace the departing Hungarian authorities and also a self‑defense military
unit. By January 1919 that unit was about 1,100 strong, comprised of demobilized Austro‑Hungarian soldiers from the Hutsul region itself as well as several hundred others who came from Galicia where they were serving with the
armies of the West Ukrainian National Republic. The connection with Galicia
was significant, since the national council of what was subsequently dubbed
the “Hutsul Republic” hoped to unite with the West Ukrainian Republic and
become part of a Greater (Soborna) Ukraine.
As for the nearby West Ukrainian Republic, which was already engaged in
an intense struggle with Polish forces for control of Galicia, it was in no position to assist the Hutsul Republic. Nor did the West Ukrainians wish to clash
with Hungary and Romania, both of which claimed authority over Hutsul
‑inhabited Subcarpathian Rus’. When, in early January, the Hutsul military
units moved toward the town of Maramorosh‑Sighet, where a national council favoring unity with Ukraine had just completed its deliberations, they were
driven back by Romanian troops.
While the Hutsul Republic continued to administer several mountainous villages near Iasynia, yet another national council convened in Maramorosh county,
this time at Khust, on 21 January 1919. Under the leadership of two brothers,
Iulii and Mykhailo Brashchaiko, the Khust council’s resolution proclaimed that
“all Rusyns‑Ukrainians in Maramorosh, Ugocha, Bereg, Ung, Zemplyn, Sharysh,
Spish, and Abov‑Torna counties [i.e., Subcarpathian Rus’ and the Prešov Region]
unite with Greater (Soborna) Ukraine.” The resolution also expressed the desire
that “Ukrainian military forces [presumably from the West Ukrainian National
Republic] occupy territory inhabited by the Rusyns‑Ukrainians of Hungary.”8
8

Resolution of the Khust National Council, cited in Ortoskop. 1924. Derzhavni zmahannia
Prykarpats’koï Ukraïny. Vienna, p. 21.
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In the end, neither the Ukrainian nor the Hungarian option had any real
hope of success. On the northern slopes of the Carpathians, Polish armies
succeeded by June 1919 in driving the West Ukrainian National Republic and
its army out of eastern Galicia. The Allied Powers then authorized Poland to
occupy that former Austrian province. Although technically the occupation
was only on a temporary basis, the Poles immediately proceeded to set up an
administration and to treat all of Galicia, including the Lemko Region, as if it
were already part of Poland.
As for the Hungarians, they were fully compromised in the eyes of the
victorious Allies when, in March 1919, Károlyi’s government fell and was
replaced by a Bolshevik‑style Soviet government headed by Béla Kun. Even
Hungary’s autonomous province of Rus’ka Kraina based in Mukachevo was
in late March transformed into Soviet Rus’ka Kraina. This short‑lived experiment marked the first attempt at establishing Communist rule in some part
of Carpathian Rus’, even though the head (commissar) of Soviet Rus’ka Kraina was a holdover from the Károlyi regime, the decidedly anti‑Communist
Agoshton Shtefan. Nevertheless, a government council (uriadova rada) was
elected in early April 1919, and it, together with the already existing national
assembly (soim), even adopted a constitution for Soviet Rus’ka Kraina within
the framework of the Hungarian Soviet Republic. Clearly, all these efforts at
self‑rule for Carpatho‑Rusyns were linked to the political fate of Hungary.

Carpatho‑Rusyns on the international stage
In early 1919, when the victorious Allied Powers led by the United States, Great
Britain, and France convened a conference in Paris to determine the postwar
political order in Europe, one of the major concerns facing the peacemakers
was Bolshevik Russia and its proclamations about a socialist world revolution
which was slated to spread first to central Europe. Bolshevik predictions seemed
to be fulfilled with the appearance of Béla Kun’s Soviet Hungary. Therefore, to
prevent the further spread of Bolshevik‑style revolutions, the Allies authorized
and gave military assistance to Czechoslovak and Romanian forces to enter the
lands of historic Hungary from the west and from the east.
It was in the context of the offensive against Soviet Hungary that Romanian
troops took all of Maramorosh county and in June 1919 dismantled the “independent” Hutsul Republic. By August 1919 Béla Kun’s Soviet experiment in
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the heart of the Danubian Basin was crushed, with the result that two‑thirds
of historic Hungary’s territory was in the hands of other states. The Rusyn
‑inhabited lands in former northern Hungary were now under the control of
Czechoslovak troops (the Prešov Region and western Subcarpathian Rus’) and
Romanian troops (Subcarpathian Rus’ east of Mukachevo).
Carpatho‑Rusyn political activists quickly adapted to these new political
realities. Those who had favored the Hungarian and Ukrainian options now
joined with their compatriots in the Prešov Region and the Lemko Region in
support of the Czechoslovak solution. A Rusyn‑American delegation headed by Gregory Zhatkovych arrived in Uzhhorod in March 1919 and proceeded to convince local pro‑Hungarian sympathizers about the advantages of
joining Czechoslovakia. The result was a gathering in Uzhhorod on 8 May
1919 of some 200 delegates who represented the previous councils at Prešov,
Uzhhorod, Khust, and the Lemko Region, and who now formed the Central
Rusyn National Council. After a week of deliberations, chaired by the former
pro‑Hungarian supporter, Avhustyn Voloshyn, the Central Rusyn National Council in Uzhhorod declared that it endorsed the memorandum of the
Rusyn‑American delegation; namely that “Rusyns will form an independent
[nezavysymŷi/nezávislý] state within a Czecho‑Slovak‑Rusyn republic.”9 The
Rusyn‑American Zhatkovych was clearly the most authoritative figure at the
Uzhhorod gathering, with the result that the Central Rusyn National Council’s
resolutions reflected his views on what was expected to be a self‑governing
“Uhro‑Rusyn state,” whose borders were to be determined by mutual agreement “with representatives of the “Czecho‑Slovak republic,” and which in “all
governing and internal matters was independent [Czech: samostatný].”10
The only losers at Uzhhorod were the Lemko Rusyns. Just a few weeks before, the Lemkos, as part of the pro‑Czechoslovak national council in Prešov,
submitted a memorandum (together with a map) to the Paris Peace Conference, requesting that the Lemko Region not be separated from Rusyns south
of the Carpathians and together with them be made an “autonomous part of
the Czecho‑Slovak Republic.”11 But the Central Rusyn National Council in
9
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Uzhhorod, at the urging of Zhatkovych, rejected the Lemko request to join
their brethren in what the Rusyn‑American activist called: “Uhro‑Rusinia, the
proposed third state of the Czechoslovak republic.”12
To be sure, Carpatho‑Rusyn demands were one thing, but political realities could be something else. Czechoslovakia’s interest in Rusyn‑inhabited
lands south of Carpathians was something very recent, having begun when
the country’s founding president, Tomáš Garrigue Masaryk, was approached
in late 1918 by Carpatho‑Rusyn immigrants in the United States. Before that
time Masaryk never even considered Carpatho‑Rusyn inhabited territory,
as evidenced by the eastern boundary line he proposed in 1915 for a future
Czechoslovak state (see Map 23). But by 1918 Masaryk’s views had evolved
and were linked to larger geopolitical concerns in which the soon‑to‑be president hoped that his small central European country could find solace in having a powerful ally like Russia, whether or not it was ruled by Bolsheviks.
With that political constellation in mind, Subcarpathian Rus’ seemed an ideal
bridge to the east, especially if the borders of Russia or the Soviet Union would
ever reach the crests of the Carpathians.
In the interim, Czechoslovakia had to deal with the local Carpatho‑Rusyn
population, and therefore it did incorporate the basic decisions of the Uzhhorod Central Rusyn National Council as part of its territorial proposals submitted to the international peace conference which was meeting in various
palaces just outside Paris during the spring of 1919. The treaty which fixed
Czechoslovakia’s borders was adopted at Saint Germain‑en‑Laye on 10 September 1919. This international agreement specified that “the Ruthene territory south of the Carpathians” was to be endowed with “the fullest degree of
self‑government compatible with the unity of the Czecho‑Slovak state.”13 Just
what compatibility meant and what was the extent of the “Ruthene territory”
being promised self‑government were issues that still needed to be clarified.
As we shall see, there were no easy solutions to these questions.
As for the eastern boundaries of Czechoslovakia, they were defined by
the Treaty of St. Germain and reiterated in the Treaty of Trianon concluded
nearly a year later (4 June 1920) with Hungary. All of Slovakia and Carpatho
‑Rusyn lands south of the mountains were now recognized by the international community as part of Czechoslovakia. Most of Hungary’s political and
12
13
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civic leaders were appalled by Trianon, which reduced Hungarian territory to
a mere one‑third of what it had been within the Habsburg Empire. Over 3.3
million Magyars (31 percent of the total at the time) suddenly found themselves as minorities in states that at best were barely tolerant of them.14 Almost
immediately a political movement began in Hungary known as irredentism;
that is, an attempt to get back territories taken away by what Magyars everywhere considered the punitive Treaty of Trianon.
As for the Lemko Region, it together with all of Galicia was initially assigned by the peacemakers in Paris to Poland, but only on a temporary basis. Eventually, however, the Allied and Associated Powers grew tired of the
“Galician Question,” and in March 1923 they formally recognized all of the
former Habsburg‑ruled province of Galicia to be a part of Poland. Before the
status of Galicia was finally clarified, the Lemko Rusyns, whose request to join
Czechoslovakia was turned down in May 1919, managed to maintain a degree
of control over their homeland north of the Carpathians for nearly another
year. During that time Lemko leaders tried to reach some kind of accommodation with the Polish government. When negotiations broke down, their Executive Council gathered again in Florynka, and on 12 March 1920 formally
proclaimed themselves the Supreme Council of the Rus’ National Republic of
Lemkos under the leadership of Prime Minister Iaroslav Karchmarchyk. The
Supreme Council set out to govern the territory it claimed, which was later
popularly remembered as the Lemko‑Rusyn Republic. The Polish government
responded immediately by sending an armed force to disperse the “republic”
and establish its own administration throughout the Lemko Region.
The only other part of historic Carpathian Rus’ was a small territory that
included the town of Sighet (the recent site of a Rusyn national council) and
several nearby villages along the northern bank of the Tisza River and its tributaries in far southern Maramorosh county. The decisions at the Paris Peace
Conference assigned this small area to Romania.
Hence, following the close of World War I and the disappearance of
Habsburg‑ruled Austria‑Hungary, historic Carpathian Rus’ found itself divided by international boundaries and under the rule of three states: Poland,
Czechoslovakia, and Romania. There were also scattered and isolated Rusyn
‑inhabited villages in parts of post‑Trianon Hungary and of Yugoslavia (the
14
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Vojvodina and Srem, see below, Chapter 17). The subsequent fate of Carpatho
‑Rusyns was to differ significantly depending on which state they inhabited
during the two so‑called interwar decades of the twentieth century.
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Лемківска Республика
во Фльоринці 1918‑19211

Streszczenie
Republika Łemkowska we Florynce 1918-1921
Zasadnicza część artykułu jest syntezą zagadnień omówionych w książce
Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918‑1921. Przedstawione zostały kolejne etapy działań elit łemkowskich inspirowanych przesłaniem zawartym w orędziu Woodrowa Wilsona o prawie narodów do
samostanowienia: postulaty wieców, struktura administracyjna i rządowa,
kontakty i program polityczny liderów tworzących Ruską Narodową Republikę Łemków. Podkreślono też wzajemny stosunek Polaków i Łemków
w owym okresie, restrykcje stosowane wobec ludności łemkowskiej i finał
Republiki Łemkowskiej, jakim było aresztowanie jej przywódców i po kilku miesiącach uniewinnienie w procesie sądowym. Synteza ta poprzedzona
1

Презентувана гев статя складат ся з полученых в ціліст двох текстів. Основным єст
поправленый і переведеный на лемківскій язык текст з 2002 р., якій сам автор коментує
в долученым до него дополнюючым, коментуючым і поясняючым вводным тексті.
Текст вводный ма стисло науковый характер, ма розвиненый науковый апарат, якій
в значучій ступени пошырят і актуалізує тото, што в головным тексті было своєрідном,
укєрункуваном на невыспециялізуваного в даній проблематыці чытателя синтезом
книжкы Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918‑1921 (Horbal, 1997). Незалежні од надосланого кус пізнійше вводного тексту, Редакция РРБ рішыла піддати
основный текст науковій редакциі, якой піднял ся др Пшемыслав Мазур. Оба тексты
перевела на лемківскій язык Анна Рыдзанич (вводный по переведіню го з анґлицкого
на польскій Піотром Артом і головный з польскоязычной версиі, яку приготвила Анна
Стенжовска).

142

Дискурс • Dyskurs

została aktualnie opracowanym wprowadzeniem, w jakim ukazano głównie
stan badań nad tą problematyką, prowadzonych po 1997 r.
Słowa kluczowe: Łemkowie, Ruska Narodowa Republika Łemków, działalność polityczna Łemków, Naczelna Rada Łemkowyny, samostanowienie
Abstract
Florynka Republic 1918-1921
The main part of the article is a synthesis of the issues discussed by the
author in his book Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie
1918‑1921 [Political activity of the Lemkos in the Lemko Region in 1918
‑1921]. The author presents successive phases of the activity of the Lemko
elites who were inspired by the message expressed by Woodrow Wilson in
his speech about the nations’ right to self-determination. The article quotes
the demands formulated at national councils, reconstructs the structure
of administration and government and demonstrates the connections between and the political agenda of the leaders who comprised the Ruthenian
National Republic of the Lemkos. Furthermore, the author emphasizes the
mutual attitudes between the Poles and the Lemkos in that period, as well
as the restrictions imposed on the Lemko population and discusses how the
Lemko Republic ended after its leaders were arrested and then acquitted
several months later at a court trial. This synthesis is preceded by a contemporary introduction whose primary goal is to present the state of research
that has been carried out since 1997.
Key words: Lemkos, Ruthenian National Republic of the Lemkos, działalność polityczna Łemków, Executive Council of the Lemko Region, self-determination

Коли в 1997 р. вказала ся моя книжка Działalność polityczna Łemków
na Łemkowszczyźnie 1918‑1921 (Horbal, 1997), Лемкы уж од десяток років гордили ся епізодом Руской Народной Республикы. Тота публикация найперше была написана як маґістерска праца в Інституті Iсториі
Вроцлавского Університету, в опертю о джерела выкликаны і застаны.
Обовязково треба гев зазначыти, што написаня працы, котра бы передставляла як найбарже дрібницьово інтересуючу нас тему, не было
бы можливе без выкликаных джерел з архівів в Кракові і Перемышли,
а окрем того листів з Лемковины публикуваных еміґрацинйном пресом
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в Америці. По опубликуваню книжкы явило ся вельо єй рецензий2,
з якых єдна вымагала мойой одповіди (Горбаль, 1998). Хочу подякувати Петрови Трохановскому за переклад векшой части той працы на
лемківско‑руснацкій язык і публикуваня єй в Польщы, урывками на сторонах часопису «Бесіда» в роках 2000‑2001.
Текст той публикациі первістні опрацуваный был на потребы выкладу, выголошеного мном на Університеті в Торонто 21 жолтня 2002 р. Был
єм гын запрошеный професорами Піотром Врубльом (Кафедра Польской Істориі імени Константеґо Рейнерта) і Павлом Робертом Маґочім
(Кафедра Украіньскых Студий). Текст был зредаґуваный Сусин Міхаляцкі, а пак переложеный на руснацкій язык і выданый на Словациі3.
Плянувана была його публикация в «Almanachu Muszyny», прото мал
тіж свій польскій переклад. З огляду на тотo, што бракувало му наукового апарату, текст бо опрацуваный был на потребы выкладу, выдаватель
зрезиґнувал. Хоснуваны мном джерела мож найти в выданю з 1997 р.4
Двадцет років по публикациі мойой книжкы, знаня в обшыри порушеной темы сут уж богатшы. Од товды выдал єм біоґрафічны ескізы
штырьох головных лемківскых персон тамтых часів. Праца посвячена
Ярославови Качмарчыкови (Горбаль, 1998) по части операла ся на материялах і інформациях од його сына, проф. Александра Качмарчыка (Горбаль, 2009), емеритуваного хіміка з Університету Тафтс. Писал єм тіж
о священниках Михаілі Юрчакевичу (Горбаль, 2012) і Василію Куриллі
(Горбаль, 2001). В оддільній праці коротко презентувал єм чысленны
успіхы еміґрацийного діяча Віктора П. Гладика (Горбаль, 2003). В 1919 р.
одвиділ він Лемковину, недолго по тым, як на парижскій мирній конференциі взывал до підтримуваня ідеі самостановліня Лемків. Тій справі,
2

3
4

(PT), Бесіда 9:5 (1997): 14‑15; Susyn Yvonne Mihalasky, Nationalities Papers 26 (1998): 360
‑361; Helena Duć‑Fajfer, Slavia Orientalis 47:3 (1998): 527‑530; Tadeusz Olszański, Magury
98 (1998): 25‑36; M.T., Slavenský přehled no. 1 (1998): 101‑102; Monika Ślężak, Przegląd Polonijny 25:3 (1999): 159‑161; Rudolf A. Mark, Zeitschrift für Ostmitteleuropa‑Forschung 48 (1999):
151‑152; Jan Jacek Burski, Języki Obce w Szkole 6 (2001): 270‑273; Peter Wozniak, Austrian
History Yearbook 32 (2001): 317‑318; Timothy Snyder, Canadian‑American Slavic Studies 35:23
(2001): 364‑365.
Вказує ся, што публикувана была лем част тексту (Горбаль, 2004a).
В однесіню до первістного тексту книжкы ввюл єм два дополніня. Єдно з них то ориґінальный цитат з анґлицкоязычного рапорту Мерияна Ц. Купера, (Cooper, 1919). Скорше
знал єм го лем в тлумачыню, якє ся вказало в русофільскій еміґрацийній ґазеті. Хочу
тіж подякувати Пшемыславови Мазурови за коментар в однесіню до войсковой службы
в першых роках істнуваня ІІ Польской Республикы.
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порушеній на парижскій конференциі, посвятил єм веце місця в оддільній праці (Горбаль, 2004б), так як і односинам Украінців до квестиі
Лемків безпосередньо перед інтересуючым нас періодом і тілько што по
його закінчыню (Горбаль, 2004в). Так само в оддільных працах описал
єм долю лемківскых еміґрантів в Чехословациі в часі політычной актывности Лемків в роках 1918‑1921 і пізнійшых (Горбаль, 2011).
Хоц розмаітыма аспектами політычной актывности Лемків в роках 1918‑1921 занимали ся тіж інчы дослідникы, то прикликували они
новы факты в барз скромній обшыри. Марек Дудзіньскі описал ґенезу
і фунґуваня лемківскых республик (Brej, 2013), а Кирилл Владимирович
Шевченко концентрувал ся на шыршых, медженародных і політычных
условіях того періоду, якы влияли на лемківску справу (Шевченко, 2010).
І. Головацький описал політычный процес лемківскых лідерів в роках
1918‑1921 на основі пресовых донесінь (Головацький, 2004). Ігор Любчик ствердил, што влияня украіньскых діячи на політычну діялніст Лемків было векше як презентуване мном, хоц привюл лем ограничены доказы на потверджыня той тезы (Любчик, 2005/2006). За остатніх 20 років
публикувало ся вельо пресовых статій на порушаyн мном тему, так в печатаній формі, як і в Інтернеті. Тоты, з якыма єм ся запознал, были скорочыньом мойой книжкы.
***
Ци малы народы можут мати великы мріі? Коли так, то о чым мріют?
Коли істория може нам дати гев даяку одповід, то найчастійше таку, же
мріют о незалежній державі, або хоцкі о праві до самостановліня. Стремліня до достоінства, свободы выповіданя ся і до свободы в загальным
значыню – присутне од початку людскости – нашло своє одзеркаліня
в проґрамі 14 пунктів Вудрова Вільсона, якій заінспірувал серця і умы
мало знаной але полной мрій, жыючой в Карпатах спільноты – Лемків.
В сесій статі передставлю драму той невеликой групы, яка мала сміліст не лем мріяти, але з одвагом, візийом і енерґійом довершати тоты
мріі. Спрібую дати уяву, як Лемкы хотіли добити ся незалежности так на
найвысшым рівни, як і на рівни найменшого лемківского села.
Конец І світовой войны і конец Австро‑Мадяр вылкикал великы
зміны політычного укладу в Європі. На руінах старой імпреиі будували
ся новы державы. Лемків, якы хотіли взяти політычну долю народа в своі
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рукы, тіж обняла горячка «будуваня державы». В тамтым часі основаны
были дві республикы, Команчаньска5 і Фльориньска, якы одзеркаляли
два конкуренцийны пізріня на достоменніст Лемків. Я сконцентрую ся
на другій з них.
Руска Народна Республика Лемків спосеред тых выміненых, была
векша і должше істнувала. Започаткувана русофільскым рухом і основана під конец 1918 р. обнимала праві цілу Лемковину.
Республика мала быти моральні і правні єдином адміністрацийом,
котра могла репрезентувати Лемків на медженародным форум і перед польском властю. Основном цілю Республикы было не допустити
до поділіня териториі, на якій жыли карпатскы Русины, медже одроджену Польщу і новоосновану Чехословацию. Разом зо зміняючыма ся
політычныма условіями, Лемкы прагнули єдности для свойого народу,
найперше подля концепциі прилучыня ся до Росиі, а пак до Чехословациі. Вкінци рішыли ся на Росию. Можніст влучыня іх до Польщы была
заєдно і вперто одмітувана.
В тым самым часі, коли Лемкы прібували найти одповіди на своі політычны і достоменностьовы звіданя, Полякы заанґажувли ся в подібну борбу о одроджыня свойой державы. Векшіст політычных кругів
в Польщы, сильно акцентувала необхідне в тій ситуациі зорваня звязку з Австро‑Мадярскым Цисарством. Полякы плянували одбудуваня
Польщы в границях, в якых іх держава істнувала перед першым забором в 1772 р. Реалізуючы тот проґрам, під конец жолтня 1918 рока
Полякы переняли владу в Ґалiциі од Монархіі Габсбурґів. Неодолга пак
зачала там возникати польска адміністрациия. Тоты адміністрацийны
єдиниці допомогли в одбудові незалежной Польщы, а іх діяльніст дала
доказ тому, што польска громадскіст в Галициі была зарадна і креатывна (Śliwa, 1998, 65‑66). Полякы вказали політычну жывотніст, яка была
5

Так звана Команчаньска Республика або Вислоцка Республика была основана в листопаді 1918 р. 1 листопада 1918 р. во Львові оголошена была Західньоукраіньска Народна Республика (ЗУНР), а в наступных днях листопада во Вислоку Великым покликана
Украіньска Народна Рада для саноцкого повіту. 4 листопада тіж во Вислоку Великым
скликане было віче, публичні одчытана одозва Украіньской Народной Рады во Львові
і задекляруване прагніня прилучыня саноцкого повіту до ЗУНР. На другій ден на зобраню выбраный остал склад Вислоцкой Рады. В січни 1919 р. польскы одділы, основаны
головні з озброєных загіряньскых желізників, провели офенсиву в сторону Команчы
і зліквідували структуры Команчаньcкой Республикы. Більше: (Nowakowski, 1992; Моклак, 1997; Моклак, доступ: 01.10.2018) [прип. П.М.].
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великым вызовом для Лемків і іх стремлінь до самостановліня. Лемкы не
встрашыли ся і не цофнули перед тым вызовом.
Першый раз Лемкы стрітили ся, штобы радити над свойом політычном будучністю в половині листопада 1918 р. в західній части Лемковины. Нецілый тыжден по проваліню ся центральной власти, зобрали
ся в селі Святкова, штобы побесідувати о ріжницях в пізріню на тоту
справу серед Лемків. Подля лемківскых украінофільскых діячи, в так
скомплікуваній медженародній ситуациі треба было побороти вшыткы
політычны поділы, штобы створити єден спільный рух. Барже чысленна і сильнійша група русофільскых діячи одмітувала не лем тот підхід,
але і цілу украіньску народну опцию. Штыри дни пізнійше, при наступній стрічы в тым самым селі, русофілі опрацували свою політычну
стратеґію.
По тых вступных стрічах і дискусиях, якы мали місце лем в кругу
жытели села і іх родин, Лемкы зобрали ся 27 листопада в селі Ґладышів (Horbal 1997, 38). Хоц украіньскы діяче зробили вшытко што было
в іх силі, жебы мати гын свою репрезентацию, іх присутніст перешла
недостережена, прото же русофілі здомінували стрічу. В тій ситуациі
принятя рішыня, што Лемковина повинна належати до Великой Росиі,
никого не чудувало. Лемкы хотіли, штобы іх делеґаты были присутны
на приближаючій ся мирній конференциі і штобы были гын выслуханы.
Тымчасом покликана остала Руска Рада, як центральне адміністрацийне тіло, до заряджуваня цілом територийом. На рівни села
юрисдикцию справувати мали сельскы рады, якы неодолга мали быти
покликаны. Кажду з них мало творити пят осіб. Cудова власт мала быти
оддана в рукы штырьоособовых сельскых судів, іх члены мали складати присягу в церквах. До обовязків тых судів зачыслене было выдаваня
засудів лем в легшых справах. Украіньскы діяче, а особливі украінофільскы священникы, узнаны остали за persona non grata і мали быти усунены з той териториі.
В час стрічы, в якій быти може брала участ тіж польска делеґация,
Лемкы підкрисляли своє стремліня до утриманя добрых односин з Поляками. Пояснили, што іх політычна діяльніст обнимат лем етноґрафічну територию Лемків: «Не хочеме ани єдной польской хыжы, прото они
не можут просити о ани єдну з нашых» (Horbal, 1997, 39). Молоды Лемкы
были за створіньом збройной силы, яку хотіли розмістити на (легкій до
вызначыня) етноґрафічній, лемківско‑польскій граничній леніі. Єднак
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візия мілітарного конфлікту лем што по закінчыню світовой войны
і на пару дни перед початком мирной конференциі, не была популярна і узнана остала за невластиву. Лемкы покликали поліцийны силы під
командуваньом бывшого поручника австро‑мадярской арміі, Романа
Сембратовича (1890‑1947) (Horbal 1997, 42)6.
Стрічу в Ґладышові треба узнати за початок Руской Народной Республикы Лемків. В часі наступных стріч ведена была дискусия на тему
розвиваня лемківской адміністрациі і підниманы были пробы введіня
єй в жытя. Створены были штыри округовы рады, спосеред котрых єдна
возникла в Ґладышові з давной Руской Рады. Кажда з них складая ся
з дванадцетьох членів і ведучого.
Тоты політычны приготовліня закінчыли ся на віче, якє мало місце
5 грудня во Фльоринці, де проклямувана была Руска Народна Республика. В стрічы брало участ близко 500 делеґатів, якы репрезентували
130 лемківскых сел. Віче было імпонуючом і добрі зорґанізуваном маніфестацийом політычных амбіций Лемків. Принятых было товды пару
резолюций, якы деклярували стремліня до получыня з демократычном Росийом. Інчы політычны принципы были записаны в короткым
освідчыню «Не хочеме Мадярів, не хочеме Поляків і не знаме ниякой
Украіны» (Horbal 1997, 43‑44).
Основном політычном цілю было утриманя ґеополітычной єдности
руснацкой части Карпат. В оддільній резолюциі присвяченій тому проблемови підкрисляно:
Мы, рускій нарід, жыючый в положеных в купі осадах полудньовых части
галицкых адміністрацийных єдиниц Новый Тарґ, Новый Санч, Ґрибів, Ґорлиці, Ясло, Коросно і Санок, не хочеме быти прилучены до польской державы, а хочеме поділити долю нашых братів Руснаків жыючых в округах
Спиш, Шариш і Земплін як єдна, неподільна ґеоґрафічні і єтноґрафічні ціліст (Horbal 1997, 45).

Што до способу, в якій мож было достигнути тоту ціль, стоячы перед
можливым спротивом зо стороны міцнійшых і уж установленых держав, Лемкы деклярували што:
6

Командувати мал полковник Іван Пухыр (1852‑ 19??) зо Святковы, але николи до того не
дішло [прип. П.М.].
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Довірюючы, же мирна конференция при розвязуваню медженародных конфліктів [т.є. рішаню о будучности спорных територий – прип. Б.Г.], буде
дотримувала принципів установленых Президентом Зєднаных Штатів Америкы Вудровом Вільсоном, рускій нарід бывшых Австро‑Мадяр осуджат насильство і домовы войны, і оддає в рукы мирной конференциі справу спору
з Мадярами і Поляками, і домагат ся, штобы його делеґатам было дозволене
брати участ в обрадах той конференциі (Horbal 1997, 44).

В часі віче во Фльоринці Найвысша Рада Лемковины, ведена грекокатолицкым священником Михаілом Юрчакєвичом остала узнана за начальну адміністрацийну власт. Зберала ся она в каждый тыжден, штобы
передискутувати політычну ситуацию реґіону. Вельо єй рішынь повлияло на польско‑лемківскы односины. Рада розказала Лемкам, штобы
не платили податків польскій власти, лем спомагали свою адміністрацию. Пінязі з податків были скорійше зобраны і высланы до скарбниц
в лемківскых округах. Рада оголосила тіж, што Лемкы не мают ниякого
обовязку служыти в польскым войску і рішыла усунути тых сельскых
урядників – Лемків, якы были узнаваны за пропольскых. В тым самым
часі, штобы задемонструвати свою добру волю, Лемкы цілый час інформували Поляків о своій політычній діяльности. Головны урядникы
польской місцевой власти были запрашаны на кажде зобраня Лемків,
тіж на споминану скорше, найбарже значучу під оглядом ефектів, стрічу
во Фльоринці.
Подля польского пункту зору не было ниякых сомнівів, же Лемковина мала бы остати інтеґральном частю одродженой Польщы. Єднак становиска в лемківскій справі были ріжны. Треба тіж зазначыты, што присутніст Поляків на етноґрафічній териториі Лемків в першым місяци по
закінчыню І світовой войны была невелика або праві неприявна. В тым
часі денекотры одділіня польской місцевой власти прібували анґажувати Лемків до творіня польской адміністрациі або противні – помагали
зміцняти лемківску. Тото остатнє не значыло, што Полякы зрезиґнували
з претенсий до той териториі. Была то радше ініциятыва, яка мала на
ціли нормалізуваня повоенной ситуациі. Єдным з головных проблемів
в тым часі было переступництво. З огляду на тото, што лемківска поліция вартувала цілу тоту територию і воювала з преступництвом, ведучый Польской Ліквідацийной Комісиі в Ґрибові, Казімєж Рамулт, рішыл
узброіти єй в 50 карабинів, машынґвер і амуніцию. Заоферувал тіж
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Лемкам будинок в Ґрибові, штобы завдякы тому зближыти іх до польскых політычных кругів. Ани тота пропозиция, ани інча з Нового Санча,
де Лемкы мали запропонуване окрислене чысло місц в польскій адміністрациі, не были приняты (Horbal 1997, 48).
Лемкы вперто інформували Поляків о тым, же мают інчы пляны.
Тоту задачу часто выполнювал учытель з Крениці, Методий Трохановскій (1885‑1947). В тым часі правник з Мушыны, Ярослав Качмарчык
(1885‑1944), якій неодолга мал переняти кєруваня політычном діяльністю Лемків, поіхал до Кракова, де бесідувал зо Зиґмунтом Лясоцкым
(1867‑1948), начальником Польской Ліквідацийной Комісиі. Быти може
стріча в Кракові выкликала барже інтенсивну і на часы барже брутальну
польску інтервенцию на Лемковині. Лясоцкій неодолга наказал побільшыти і зінтенсифікувати высилок, якій мал на ціли протидіяти розвиваню місцевых революцийных, ци як были они называны в однесіню до
Лемків, сепаратыстычных рухів (Horbal 1997, 49).
28 листопада Лясоцкій наказал, штобы в цілій Галициі покликаны
остали міцны поліцийны силы. На початку грудня польскы мілітарны
єдиниці, называны Лемками Леґійонами, ввошли на Лемковину. За нима
пришла поліция, яка на цілій етноґрафічній териториі Лемків покликала
пару постерунків. Єден з них находил ся в головным центрі лемківской
політычной діяльности – в селі Ґладышів. Пару мілітарных постерунків
фунґувало тіж на чехословацкій граници.
Лемкы одмавляньом спілпрацы з Поляками давали доказ браку акцептациі для тых змін. Польскє войско і поліция схоснували силу, коли
не могли рахувати на транспорт і жывніст од Лемків. Тота ситуация
скоро довела до чысленных конфліктів. Священник Михаіл Юрчакєвич, ведучый Начальной Рады Лемковины, уж 17 грудня зложыл скаргу
в звязку з тыма подіями до Польской Ліквідацийной Комісиі в Ґорлицях.
Методий Трохановскій выслал вельо протестів проти змушаню лемківскых учытели до складаня присягы на вірніст Польщы. Скаргы тоты
вкінци дотерли до Кракова, де заряджене было слідство в справі польской діяльности в полудньовій части округу Ґорлиці. Слідством занимал
ся тот сам постерунок поліциі в Устю Рускым (днес Ґорлицкым – прип.
Б.Г.), котрого тыкала ся внесена скарга! Нич в тым чудного, што ани єден
доказ переступства не был найденый. Зато в кінцовым рапорті нашло ся
стверджыня, што польска поліция дрібницьово збадала діяльніст лемківской адміністрациі (Horbal, 1997, 50).
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Разом з вводженом в жытя твердом політыком Лясоцкого, такы ситуациі ставали ся штоденныма. Правдоподібно, в тым самым часі Казімєж Рамулт был одсуненый од свойого становиска. Лясоцкі обвинял го
в «цілковитым бракy знаємости антидержавной справы на Лемковині»
(Horbal 1997, 50). Інчым локальным властям, особливі тым в Ґорлицях,
уділена была наґана за іх підхід до лемківскых справ і наказане было
одраз закінчыти дискусию з лемківскыма репрезентантами.
Тота нагла централізация власти і брак волі польской стороны до бесіды з Лемками были двома головныма причынами зміны в лемківскій
політыці на прочехословацку опцию. Політычна ситуация на руснацкых
териториях на полудне од Карпат, дала можніст розвиваня ся тій опциі.
Уж на грудньовій стрічы во Фльоринці, было розважане обєднаня руснацкых земель завдякы прилучыню ся до полудньовых сусідів. Цілый
час, як уж єм скорше споминал, головном цілю політычной діяльности
Лемків было протидіяти поділіню териториі, на якій жыли карпатскы
Русины, медже ріжны державы. Прото покликаный был Комітет для
Спілпрацы і Загальной Орґанізациі з Мадярском Русю. Цілю той орґанізациі была борба о ґеоґрафічну єдніст карпатскых Русинів.
З огляду на тото, што векша част Руснаків жыла на полудне од Карпат,
а іх головны політычны групы рішыли получыти ся з новооснованом
Чехословацийом, лоґічнє было стремліня Лемків до того, штобы піти за
своіма етнічныма братми. Уж 21 грудня 1918 р. (Magocsi 1978, 89) Лемкы рішыли получыти Начальну Раду Лемковины і Карпато‑Руску Раду
в Пряшові. Пару дни пізнійше (під конец грудня) священник Михаіл
Юрчакєвич (1869‑1952) і очный дохтор з Крениці, Александер Тиханьскій (1863‑1947), поіхали до Прагы, де поінформували Президента Томаша Ґаріґе Масарика (1850‑1937) о ситуациі в реґіоні і о прагніню його
жытелів прилучыти ся до Чехословациі.
Штобы поперти тото рішыня, Лемкы выдали деклярацию в якій підчеркнена была єдніст руснацкых земель. По зобраню підписів і опечатуваню печатми сел, документ был высланый до Прагы. Штобы дале
довершати вводжыня чехословацкой опциі, выбраный остал сталый репрезентант Лемків в Празі. На тото становиско покликаный был Александер Гассай. Окрем того, група Лемків заанґажувала ся в політычну
діяльніст по полудньовым схылі Карпат, комунікуючы ся так з Руснаками, як і з чешскыма і словацкыма урядниками. Лемківскій юриста –
др Димитрий Собин (1875‑1946), был єдным з найактывнійшых діячи,
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завдякы чому выбраный был на члена чехословацкой делеґациі на мирну конференцию в Парижи (Horbal 1997, 53).
Новы подіі выкликали зачудуваня і неспокій серед польскых власти.
На початку січня 1919 р. польска преса зачала писати о «чешскых інтриґах серед Лемків» (Moklak, 1997, 41). На переломі січня і лютого, місцевы польскы уряды были увірены, што мусят рахувати ся з чешском
інвазийом. Польска делеґация на мирну конференцию в Парижи, была
неправильні поінформувана о тым, што чешска інвазия на Лемковину
уж тырват (Horbal, 1997, 55).

Хоц Лемкы фактычні были за чехословацком опцийом, то николи не
зачали і не мали в плянах мілітарных діянь, ани в порозумліню з чехословацкыма силами, ани ниякыма інчыма. На жаль, польска преса скоро
розголосила неправдивы вісти о інвазиі, в якых обвинены были Лемкы.
Прото же польскє соспільство і власти были згідны в своіх стремлінях
ґу проведіню барже радикальных діянь на Лемковині, в лютым зачала ся
пацифікация. Войско і поліция наіхали лемківскы села. Сконфіскуваны
были материяльны добра, а люде арештуваны і осаджены вo вязницях.
Пару Лемків было забитых в часі арештуваня.
Хоц Лемкы были обняты поліцийным дозором, то і так повело ся ім
зорґанізувати пару політычных стріч: во Фльоринці (5 марця), в Брунариі (9 марця) і в Креници (16 марця). В часі тых стріч, Лемкы голосували
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за продолжаньом прочехословацкой політыкы. Штобы потвердити
выбраный політычный напрям, іщы раз переголосуване было, што Лемкы не будут платити Польщы ниякых податків і не будут служыти в польскым войску.
Як лем відоміст о стрічы дотерла до польскых ґазет, одраз зачала ся
наступна кампанія проти споминаным уж «чешскым інтриґам на Лемковині». Неодолга вернула поліция, яка підняла барже репресийны діяня. Наізджала она хыжы популярных і важных лемківскых діячи такых
як нп. двох грекокатолицкых священників: Теофіля Качмарчыка (1879
‑1922) і Димитрия Хыляка (1865‑1955) – тот остатній был арештуваный.
Михаіл Юрчакєвич, якій скорше втюк до Чехословациі, остал арештуваный як лем вернул ся назад, і разом з інчыма членами лемківской адміністрациі был поставленый перед судом в Ґорлицях. З огляду на дальшы арештуваня, штораз веце Лемків втікало перез Карпаты на полудне.
Серед них был начальник лемківской поліциі Роман Сембратович, якій
пак служыл з выріжніньом в чехословацкій арміі, де дішол до ступени
підполковника (Horbal 1997, 67). Серед тых, што рішыли втікати, была
тіж родина десятьолітнього товды, талантливого поеты, Богдана Ігоря
Антонича (1909‑1937).
Тота друга пацифікация, а особливі арештуваня і вязніня ведучых діячи поважні вдарили в лемківску політычну діяльніст. Неодолга остала
она загамувана. Ситуация, яка тырвала ціле літо, аж до вчасной осени
1919 р., была тіж результатом траґічной економічной ситуациі реґіону.
Ґаздівком захвіяла неприхыльна од двох років хвиля, результатом чого
были убогы плоды, а окрем того повоєнны знищыня.
Хоц економічна ситуация была зла, Ярославови Качмарчыкови повело ся інформувати капітана американьской арміі, Мерияна С. Купера
(1893‑1973), о політычній ситуациі в реґіоні. Купер, якій одвиділ тоты
терены на початку червця, оферуючы при тым економічну поміч, діял
в імени American Relief Administration (Horbal 1997, 69). Купер, знаный
зо своіх пропольскых симпатий, в своім рапорті з той подорожы, суґерувал, што проблемом є апровізация і коли Полякы поможут Лемкам,
то они заакцептуют іх власт. Слідуючыма словами потвердил він єднак
істнуваня серед Лемків зорґанізуваного політичного руху:
Днес част лемківскых лідерів стремит прилучти Лемковину до Чехословациі. Друга част фурт оповідат ся за злучыньом з Росийом, што тепер
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є фізычні і політычні неможливе. Лемкы мают свою репрезентацию в Парижи, центральный комітет в Пряшові, по чехословацкій стороні границі,
центральный комітет в повіті Ґорлиці, по польскій стороні і місцевы комітеты (Cooper, 1919, 24).

Літом і вчасном осіню політычны обставины сутьово ся змінили.
В тій ситуациі, коли чехословацка опция не была уж можлива (мирна
конференция рішыла уж о границях Чехословациі), Лемкы в принципі
вернули до проросийской опциі, лем тепер концентруючы ся на односинах з польсом властю.
На початку листопада 1919 р., Лемкы першый раз были покликаны
до польского войска. Клопіт был в тым, што были они тому противны,
бо вірили, же справа іх державной приналежности не остала іщы до кінця рішена. З надійом розвязаня того проблему, на початку січня 1920
р., Ярослав Качмарчык поіхал до Варшавы, де Міністерство Войсковых
Справ упевняло го в тым, што Лемкы не будут вербуваны. Незважаючы на тоты запевніня, місцевы власти і так плянували вербувати Лемків кінцьом січня. Потрібны были чысленны протесты і петициі разом
з інформациямі, якы Качмарчык здобыл в Варшаві, штобы одкликати
вербунок в лемківскых селах.
Коли Качмарчык зрозуміл фундаментальну ріжницю в підході до
лемківскых справ помедже місцевом, а центральном властю, 20 лютого
зас поіхал до Варшавы. Товаришыл му Віктор П. Гладик (1883‑1947) –
лемківскій діяч з Америкы, котрый як раз вернул з мирной конференциі
в Парижи. В Міністерстві Войсковых Справ бесідували они з полковником Юзефом Рыбаком (1882‑1953), якій одповідал за вербунок. Полковник Рыбак зас утвердил іх в тым, што Лемкы не будут вербуваны до
польского войска і в тым, што войско будут творити лем польскы асентеруваны.
Хоц обітниці были даны, то ситуация на Лемковині погіршала ся.
Александер Стжельбіцкі, якій был ґорлицкым старостом, ствердил, же
як Лемкы (і Жыды) не підут до войска, то достанут пашпорты і будут
мусіти опустити Польщу (Horbal 1997, 79). Лемкы одповідали, што не
хотят быти частю Польщы і з консеквенцийом одмавляли спілпрацы
з польском адміністрацийом. Проявляло ся тото на вельо способів, нп.
не одповідали на офіцийны писма о удоступніня статыстычных даных
на тему чысла кони по лемківскых селах. Інчым разом, коли Полякы

154

Дискурс • Dyskurs

просили о дуплікаты офіцийных печати, якы были хоснуваны в лемківскых селах, цільово множено проблемы. Аж коли пришли два декреты
і під загрозом застосуваня кар, пару Лемків поіхало до Ґорлиц штобы
доставити печати, достаючы попри тым реприменду.
В тій тяжкій ситуациі, коли Лемкы досвідчали вельо примірів злого
трактуваня зо стороны поліциі (в тым і конфіскуваня майна), лемківскы ведучы діячы рішыли підняти остатню пробу запевніня народной
незалежности. 12 марця 1920 р. в Креници, мала місце стріча понад 50
лемківскых діячи. Ярослав Качмарчык передставил історию лемківской
адміністрациі і введіня польского уряду, а священник Димитрий Хыляк
оголосил, што Лемкы повинны зорвати вшыткы контакты з Поляками
(Horbal 1997, 79).
Діючы в духу той остатньой деклярациі і з ініциятывы Віктора П.
Гладика, лемківскы діяче покликали Начальну Раду Лемківской Руси.
Творило єй 26 членів, спосеред них пятьох вошло до Выконавчого Комітету, якій так направду діял як головный уряд державы. Його членами
были: правникы Ярослав Качмарчык і Захарий Копыстяньскій, грекокатолицкы священникы Димитрий Хыляк і Василь Курилло (1861‑1940)
і ґазда з Крениці Миколай Громосяк (1846‑1924) (Horbal 1997, 80).
Лемкы ішы раз попросили о поміч Алиянтів і мирну конференцию.
На тот раз жадали провести плебісцит, подля них єдиный моральні акцептуваный спосіб, якій міг бы рішыти о будучности Лемків. Твердили
тіж, што до часу розвязаня справы, на тым терені не повинна діяти польска адміністрация і як найскорше повинна быти вызначена польско
‑лемківска границя. Лемківскы учытелі іщы раз мали приказане, штобы
не складали присягы вірности Польщи.
Выконавчый Комітет зыскал популярніст і послух посеред Лемків.
Єднак його деклярациі і жаданя выкликали найбарже брутальну пацифікацию од часу розпочатя лемківской політычной діяльности в 1918
р. Єй кульмінацийный момент мал місце в січни 1921 р. Арештуваня
ведучых діячи закінчыло лемківску політычну діяльніст (Horbal 1997,
96). Першы арештуваня зачали ся в марци 1920 р. Священник Димитрий Хыляк был товды третій раз арештуваный. Зревідувана была його
хыжа, сконфіскуваны урядовы лемківскы документы і кореспонденция.
Переслухуваный был 18 квітня в Ґрибові разом з інчыма лемківскыма
діячами. Хоц неодолга пущеный на свободу, был фурт обсервуваный
і про тото не міг заанґажувати ся в нияку політычну діяльніст. Така же
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сама доля стрітила вельо другых лемківскых діячи. Не кінчыли ся тіж
інчы проблемы, в тым конфіскуваня майна. Єднак найвекшым клопотом цілый час был вербунок до войска, важный для польской стороны
з огляду на войну з большевицком Росийом.
Штобы не быти звербуваным, од марця 1920 р. великє чысло лемківскых мужчын втекло до Чехословациі. Інчы звычайні «пропали» в безкраiх лісах Карпат. Лем зо самого округу Ґорлиці 113 Лемків не зголосило
ся до вербункового пункту в квітни 1920 р. В липци того рока зо 185
Лемків зареєструваных до вербунку в Саноку, зголосило ся лем 44 особы. Векша част Лемків, яка не хотіла быти звербувана, нелеґальні переходила перез чехословацку границю. Подля лемківскых статыстычных
даных, 3 000 здібных до службы мужчын явило ся на пряшівскій земли.
Вельо з них мало гын родины, але велика група не мала де піти. З надійом, што поміч приде з Америкы і з інчых джерел, 1 вересня 1920 р. основаный был Лемківскій Ратунковый Комітет, котрому повело ся зобрати даякы фонды, але найважнійше, переконати чехословацкы власти,
штобы не арештували і не одсылали на силу до Польщы Лемків, якы
втекли. Прага обіцювала, што не буде екстрадиций в квітни, але і так
трафило ся іх пару.
Доля молодых Лемків, якы рішыли остати ближе рідной хыжы не
была ани кус легша. Мусіли они жыти в лісовых землянках або, коли уж
остали дома, цілый час крыти ся перед поліцийом. Ниґде, аж і в церкви,
не могли чути ся свобідні. В недільне рано 12 квітня поліция вдерла ся
до церкви в селі Білична і в час богослужыня арештувала вшыткых мужчын, якы надавали ся до войсковой службы. Тоты, што протестували
або ся бунтували были побиты. Тото само мало місце 8 мая в Тыличи.
З цілю остеріганя мужчын перед несподіваныма арештуванями,
Лемкы зорґанізували систему скорого остеріганя, яка мала за задачу інформувати жытели села о зближаню ся польской поліциі. Тоты стараня
принесли даякій результат. Кінцьом серпня вартовникы остерегли пару
молодых мужчын зо села Боднарка і Мацина Велика перед поліцийом,
закля тота вошла до села. Нихто не был арештуваный, бо вшыткы встигли ся сховати.
Хоц мали такы і інчы успіхы, вартовникы не были в силі выелімінувати загорожыня вербунком. Втікаючы місяцями вкрывали ся по лісах,
были змордуваны і зачынали хворіти. Сфруструвана і уж нетерпелива
поліция штораз частійше по приході до хыжы підозреного зачынала
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стріляти до втікаючых задніма дверми. Было штораз веце донесінь о раненых, а вкінци приходили тіж комунікаты о смертельні постріленых
Лемках в Тыличи, Мушынці, Біличній, Чертіжным і іншых селах.
Вельо раз арештуваня было лем початком терпліня якого досвідчали
молоды Лемкы, часто были они тортуруваны поліцийом. Двадцетдволітній Михал Коско был побитый так міцно, што вмер закля был довезеный до арешту в Яслі. Коли поліция не могла зімати молодого Лемка,
товды арештуваны были родиче або інчы члены його родины і тым способом был він змушеный до добровільного зголошыня ся на постерунок
поліциі.
Хоц Лемкы ся операли, то змушены воєнныма діянями власти продолжали тоту політыку до кінця 1920 р. Коли мужчыны медже 18.
а 25. роком были уж звербуваны до войска, товды приходил час на тых
медже 25. а 30. роком жытя. Не тяжко представити си, як покликаны
Лемкы были трактуваны по приході до войсковых єдиниц (Horbal
1997, 85‑94).
З цілю дефінітывного здушыня лемківского опору, поліция арештувала аж три персоны важны для лемківской політычной сцены: Ярослава
Качмарчыка, священника Димитрия Хыляка і ґазду з Крениці Миколая
Громосяка. Арештуваня мало місце в Велию (подля юлияньского календаря), 6 січня 1921 р. Досліджыня в тій справі было зачате уж в 1920 р.
Тырвало оно до червця 1921 р. В часі, коли тых трьох ведучых діячи было
перетримуваных, польскы власти уважні обсервували інчых, штобы
мати певніст того, же никто не перейме іх ролі.
Хоц політычна діяльніст Лемків приближала ся до кінця, то спонтанный спротив взглядом вербунку до войска тырвал дале. Нп. 10 лютого
1921 р. аж 127 Лемків з ґрибівского староства цілый час не зголошувало
ся в вербунковых комісиях. Тота ситуация так сфруструвала власт і поліцию, што акты насилства з іх стороны діяли ся дале. Приміром такого
была смерт Тимка Максимчака з Фльоринкы. Тот факт мал місце 30 мая
1921 р., пару дни перед судовом розправом трьох найважнійшых лемківскых діячи (Horbal 1997, 99‑100).
Показова судова розправа ведена была в Новым Санчи 10 червця
1921 р. Качмарчык, Хыляк і Громосяк были оскаржены о розвиваня серед Лемків зрадливой діяльности, так в часі стріч, як і на писмі, перез
голошыня, што Лемкы не повинны підлігати Полщы, лем быти державлянами демократычной Росиі.
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На попертя справы, скаржуча сторона передставила чысленны документы і свідків політычной діяльности Лемків. Оборона, яка складала ся з трьох правників – русофіля Кірила Черлюнчакєвича (1869‑1982)
і двох Украінци Володимира Загайкевича (1876‑1949) і Лева Ганкевича
(1881‑1982), докладала вшелеякой силы, штобы зменшыти політычный
аспект діяльности оскарженых, підчеркуючы при тым єй адміністрацийну ціль.
Было то барз тяжкє прото, же никотрый з оскарженых не хотіл
спілпрацувати зо свойом обороном. Священник Хыляк зознавал з притиском, што Лемкы розважали вельо політычных опций, але прилучыня до Польщы не было єдном з них. Ствердил він тіж, што Лемкы сут
дискримінуваны. Качмарчык бесідувал о брутальности, з яком Полякы
пацифікували реґіон. В кінци Громосяк звіданый, ци єст за одлучыньом
Лемковины од Польщы, одрюк: «Одлучыньом? А коли она была прилучена до Полщы? Не памятам!» (Horbal 1997, 108).
Вратуваня од вязниці наставленых так принципіяльні оскарженых
было барз тяжком задачом. Трьох адукатів выголосило своі остатні
промовы, в якых так направду выражали політычну віру і зрозумліня
для оскарженых. Найбарже узнаный з них, Лев Ганкевич, обертаючы ся
до лавы заприсяженых, повіл: «Засудте ім кару, а коли вернете дохыж,
повіджте своім людям, же Лемкы хотіли того, што вы уж мате» (Horbal
1997, 111‑112). По нараді, яка тырвала кус над пілтора годины, заприсяжены уневиннили вшыткых трьох оскарженых, підкрислюючы, што
діяли они згідні з желаньом свойого народу.
Оскаржены зобрали своі річы з вязниці і разом зо своіма адукатами
поіхали до Білцаревы, де в хыжы священника Качмарчыка до свитаня
бесідували о розправі і візиі будучности свойого реґіону, яка мала николи не надыйти (Horbal 1997, 113).
***
Невельо факторів в істориі людскости має векше значыня як добра ідея
в руках здібных люди. Вудров Вільсон не міг передвидіти як його благородна візия чловечой свободы, достоінства і справедливости, заінспірує малу гірску групу люди жыючых тисячы кілометрів од Вашынґтону.
Готовіст Лемків підпорядкувати ся медженародній власти мирной конференциі в Парижи і сумлінне інформуваня польскых власти о вчасных

158

Дискурс • Dyskurs

діянях перез них підниманых, сут доказом надзвычайной політычной
дозрілости і одповідальности, нестрічаной і нетыповой для так мало
чысленной і політычні недосвідченой групы люди. Хоц істория вказала,
што стремліня Лемків до самостановліня не повели ся, то фурт жыва
достоменніст Лемків в теперішнім новым тисячолітю свідчыт о енерґіі
і вірі, якой час не побідил.
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Русины і їх путь
до Чехословакії (1918-1919)1

Streszczenie
Rusini i ich droga do Czechosłowacji
Jako pierwszy wielki konflikt zbrojny w Europie w XX wieku, pierwsza wojna światowa dotknęła również tereny północno-wschodniej Słowacji oraz
dzisiejszego Zakarpacia, a w ogromnym stopniu te wsie, w których żyli Rusini. Później, po wycofaniu się armii rosyjskiej, Rusinów tych oskarżano o jej
wspieranie, w wyniku czego wielu z nich padło ofiarą prześladowań i represji
ze strony węgierskiego rządu. Miało to potem niebagatelne znaczenie dla
tego, jak Rusini postrzegali przyszłe losy zamieszkiwanych przez nich ziem.
Gdy wojna dobiegła końca, Rusini rozważali kilka sposobów zmiany swojej
sytuacji politycznej w Europie Środkowej. Z ich perspektywy istniały następujące możliwości: 1) Ruś Podkarpacka jako autonomiczny region historycznych Węgier, lub Republiki Węgierskiej; 2) Ruś Podkarpacka jako część
cesarstwa rosyjskiego; 3) Ruś Podkarpacka jako część zjednoczonej Ukrainy;
4) Ruś Podkarpacka jako niezależne państwo; 5) Ruś Podkarpacka jako część
państwa czechosłowackiego. Faktem stał się ten piąty wariant. Na podstawie
traktatu z Saint-Germain z 10 września 1919 roku, terytorium Rusi Podkarpackiej stało się częścią Czechosłowacji, zachowując status autonomii.
Słowa kluczowe: pierwsza wojna światowa, Karpatorusini, cesarstwo
austrowęgierskie, Węgry, Ruś Podkarpacka, Czechosłowacja, autonomia,
Grigorij Žatkovič, Anton Beskid
1

Штудія є скороченым і управленым текстом автора, публікованым в словацькім языку
в зборнику Studium Carpato‑Ruthenorum 2015.
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Summary
Rusyns and Their Way to Czechoslovakia
The first great military conflict of the 20th century in Europe, World War I, also
affected the area of north‑eastern Slovakia and present‑day Transcarpathia
and, to a great extent, those villages where Rusyns lived. These Rusyns
were later, after the Russian army retreated, accused of supporting it and
many were, thus, persecuted and victimised by the Hungarian government.
That, later, played a considerable role in the way Rusyns thought of the
future position of the territory they lived in. When the war ended, Rusyns
considered several ways of changing their position in Central Europe.
From their viewpoint, there were the following options: 1) Subcarpathian
Rus as an autonomous part of historical Hungary, or Hungarian Republic;
2) Subcarpathian Rus as part of the Russian Empire; 3) Subcarpathian
Rus΄ as part of a united Ukraine; 4) Subcarpathian Rus as an independent
state; 5) Subcarpathian Rus as part of the Czechoslovak state. What came
to pass was the fifth alternative. Based on the Treaty of Saint‑Germain
from September 10th, 1919, the area of Subcarpathian Rus became part of
Czechoslovakia with autonomous status.
Key words: World War I, Carpatho‑Rusyns, Austro‑Hungarian Empire,
Hungary, Subcarpathian Rus’, Czechoslovakia, autonomy, Grigorij Žatkovič, Anton Beskid

Русины в Угорьску перед кінцём 1. світовой войны
Нашу статю зачнеме короткым історічно‑ґеоґрафічным поглядом на теріторію, на котрій в Угорьску жыло русиньске жытельство на переломі
19. і 20. стороча. Ішло о приближно 450 000 жытелїв, што передставлёвало 2,7% із цїлой кількости жытельства Угорьска. Русиньске жытельство
жыло концентрованїше в Мараморошскій (46,7%), Бережскій (48,2%),
Уґочскій (40,5%) і Ужскій жупі (38,2%). В меншій кількости в Земпліньскій (11,6%), Шарішській (22,5%), в Спішскій (9,4%), Бач‑бодрожскій
(1,3%), Сатмарьскій (0,4%) і Боршодьскій жупі (0,1%).
Тоты даны наповідають, же в Угорьску жыло релатівно мало Русинів
а зарівно тыж то, же Русины в мултіетнічнім штатї з оглядом на свою
кількость не мали а ани не могли мати великый вплив на жывот ці на
внутрополітічный розвой країны. Гірше але было, же Русины, як і другы
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немадярьскы народы і народности в Угорьску, были од другой половины
19. стороча выставлены все силнїшому мадярізачному натиску. Угорьскы – мадярьскы влады мали стратеґічну амбіцію выбудовати з Угорьска
єднонародный мадярьскый штат а з тых позіцій приступали к немадярьскому жытельству. В практічнім жывотї то значіло, же оклїщовали навчаня і выхову цїлых ґенерацій к іншій як мадярьскій културї і традіціям,
оклїщовали навчаня немадярьскых народів в їх народных языках і выхову к їх властному народному усвідомлїню. То ся природно одзеркалило на збідачованю народных немадярьскых култур і на скоро нуловій
едукації в народнім языку. Русиньска інтеліґенція была у великій мірї
змадярізована а аж на дакілько вынятків, переважно ґрекокатолицькых
священиків, ся о піднятя свого народа барз не старала.
Далшов невыгодов Русинів было то, же переважно жыли в горьскых
і підгорьскых областях Угорьска з мало уроднов землёв і з мінімалнов індустіалізаціёв, котра бы помогла Русинам економічно ся підняти. Фізічна біда была звязана з біднов културнов, едукачнов і народнов зрїлостёв
русиньского жытельства.
Такы обставины примушовали Русинів глядати лїпшы условія про
свій жывот, або ся холем выслободити із тяжкого соціалного поставлїня, до якого ся дістали цїлы їх ґенерації. Еміґрація за роботов до Споєных штатів америцькых ся відїла быти можным рїшінём. На переломі
19. і 20. стороча з теріторії Угорьска одышло до США 100 аж 150 тісяч
Русинів. Штатістікы о їх кількости не суть єднотны і правдоподобно ся
бадателям не подарить їх уточнити, бо до кінця 19. стороча были вшыткы еміґранты з Угорьска евідованы як Угры, а не подля їх скуточной народности. Многы, котрым ся на початку 20. стороча не подарило одыйти
з Угорьска леґално, приходили ілеґално і на теріторію США, найчастїше
з Канады, также і тоты припомогли к такій неточній евіденції русиньскых еміґрантів. Фактом але зістає, же Русины в США ся пересвідчіли,
же в демократічній країнї ся мож без страху і репресій голосити ід властній народности, учіти ся в народнім языку і розвивати народне усвідомлїня. Такым прикладом їм были Словаци, котры мали в США цїлый
ряд краяньскых сполків, з котрыма ся знали, были їм близкы языком
і менталітов, а про америцькых Русинів у многім ся стали іншпіратівным прикладом. Тым, же в США нашли роботу, хоць недобрї плачену,
мали можность нашпорити сі фінанції, котры заганяли домів, або вдяка
котрым за нима до США пришли їх найблизшы і в США зістали жыти. Із
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заробеных пінязей їх дїти в США могли здобыти нелем основну, але докінця і высокошкольску освіту. Просто, інакшы сполоченьско‑політічны
і економічны условія, в якых жыли передтым в Угорьску, в США дали
америцькым Русинам можность розвивати народну свідомость, чутя
гордости і незалежности. Кінцём рока 1918, кедь ся кінчіла Перша світова война, жыли і дїяли в США уж „інакшы” Русины, як на переломі 19.
і 20. стороча, коли приходили до США, а ту ся удомашнёвали. Были то
уж люде, котры хотїли быти актівныма і так помочі прінціпіално змінити сітуацію, в якій жыли їх краяне в Угорьску.
Статус русиньского жытельства в Угорьску ся в часї Першой світовой
войны не змінив, але наспак, згіршыв ся. Ід едкономічному і народному утиску ся припоїло і підозріваня австро‑угорьскых орґанів, армады
і шандарїв із сімпатій к неприятельскій Росії і з помочі російскій армадї,
котра на теріторію Угорьска (северовыходной Словакії і днешнёго Закарпатя) проникла кінцём септембра 1914 і потім зачатком рока 1915.
По єй уступі за Карпаты в маю 1915 зачали великы перзекуції Русинів
за конкретну і выдуману поміч російскій армадї в часї єй перебываня на
теріторії Угорьска.
Екстремны перзекуції привели дакотрых ґрекокатолицькых священиків к зорґанізованю народной громады в Нижнїм Верецькім в Свалявскім окресї, выслїдком котрой была петіція адресована угорьскій
владї із жадостёв, жебы была зрушена назва „русскій” – „Русь”, і была
замінена назвов „Мадяр” або „католик выходного обряду”. Была то на
першый погляд абсурдна жадость, яка мала одвернути підозріня русиньского жытельства з велезрады уж лем з той прічіны, же їх назва
звучала в мадярьскім языку „Orosz” – „Рус”. Хоць назва русиньского
жытельства зістала в Угорьску і дале єднака, такы ініціатівы лем підпоровали далшы крокы угорьской влады проти Русинам з цїлём їх поступной асімілації.
Єдным із такых кроків была жадость міністра школства і церькви
Белы Янковіча (1865-1939), котрый ся обернув на представителїв Мукачeвской, Пряшівской і Гайдудорожской єпархії із жадостёв на заведжіня ґреґоріаньского календаря, ліквідацію кірілікы і повне вжываня
латинікы з мадярьсков транскрібціёв. Главна ґрекокатолицька комісія
в Будапештї одобрила план переходу на латиніку і ґреґоріаньскый календарь, контролёв повірила Карла Клебелсберґа, таёмника міністерства, і пряшівского єпіскопа Штефана Новака (1879-1932). Но тот план
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натрафив на нeчеканый одпор низшого клеру, зато мукачевскый єпіскоп Антоній Папп (1867-1945) одсунув зміны аж на рокы 1916/1917.
(Pop 2005, 271).
Єпіскоп Пряшівской єпархії Штефан Новак ініціовав выдаваня нового тыжденника Nase otecsesztvo (1916-1919). Ёго главнов задачов было
пропаґовати латиніку і вірность ґрекокатолицькій церькви і великому
Угорьску. Приклад Новака наслїдовав і мукачевскый єпіскоп Антоній
Папп.
До кінця Першой світовой войны будапештьска влада немілосердно
карала каждый прояв народной свідомости Русинів, причім ся намагала невтралізовати русинство і русофілство. То была прічіна, чом зачала
підтримовати україньскый націоналізм галічского тіпу. В роцї 1916 ту
быв основаный часопис Украіна і заказаный русиньскый часопис Наука.
Задачов редакції часопису Украіна было пропаґовати ідею україньского
штату, котрый ся подля поглядів мадярьскых політіків мав стати буфернов зонов меджі Росіёв і Русинами в Угорьску. Тоты ініціaтівы Будапештa
были в згодї з нїмецьков підпоров сепаратістічных тенденцій Українцїв,
котры ся хотїли дістати спід влады Росії – царьской і демократічной (по
фебруаровій револуції 1917), но тыж большевіцькой по большевіцькій
револуції в новембрї 1917 (октобрї подля юліаньского календаря) і створити свій властный штат.
Русины аж до кінця першой світовой войны не мали выяснены свої
штатотворны пожадавкы. Їх малочісленна інтеліґенція была у великій
мірї помадярчена (ґрекокатолицьке духовенство, учітелї, правници,
урядници), а так до войны і протягом нёй ся ани не занимали можностями прінціпіалной трансформації Угорьска і статусу Русинів у нїм.

Алтернатівы штатоправных змін у статусї Русинів
Першы увагы о штатоправных змінах і статусї угорьскых Русинів ся
од половины 19. стороча появили аж в роцї 1918, а то в часї, кедь было
ясне, же монархія не буде по скінчіню войны таков, яков была на єй
зачатку. Правда, Русины, котры жыли дома, не знали о змінах, якы ся
в контекстї Австро‑Угорьска рихтують, респ. не чекали, же засягнуть
і їх. Русины, котры жыли в еміґрації, головно в США, і котры мали значно веце інформацій, не знали котры з назначованых можностей бы ся
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могли зреалізовати. Каждый собі усвідомлёвав, же до увагы приходило
дакілько варіантів штатоправного статусу русиньского жытельства по
скінчіню войны. Дакотры были реалны, другы мали скорїше теоретічній
характер. Были то слїдуючі алтернатівы:
1. Підкарпатьска Русь як автономна часть Угорьска, респ. Мадярьской
републікы;
2. Підкарпатьска Русь як часть російской імперії;
3. Підкарпатьска Русь як часть зъєдноченой Україны;
4. Підкарпатьска Русь як незалежный штат;
5. Підкарпатьска Русь як часть чехословацького штату.

Угорьска (Підкарпатьска) Русь як автономна часть Угорьска,
респ. Мадярьской републікы
Слїдуючі роздумованя домашнїх Русинів, было видно, же алтернатіва автономного статусу Угорьской Руси в зреформованім Угорьскім
кралёвстві, респ. в демократічнім Мадярьску была про русиньску інтеліґенцію і формуючу ся політічну ґарнітуру найреалнїшов. Не выжадовала нияку револуцію, ниякый озброєный конфлікт, якый бы еліміновав
угорьску – мадярьску справу і брахіалну міць репрезентовану так поліціёв, як і армадов. Окрем того ся могла операти о выголошіня новых
репрезентантів політічной моци в Будапештї, на челї котрых стояв лібералный мадярьскый політік Мігай Карої (1875-1955), котрый в новембрї
1918 выдав вызву ід вшыткым народностям Угорьска в їх языку, жебы
заховали Угорьско, не розрывали го, і дав їм можность справовати свої
дїла в їх народнім языку. Вызва зачінала словами: Ід каждому немадярьскы бісїдуючому народу слободной републікы! Словаци, Нїмци, Румуны,
Русины, Сасы, Сербы!… Каждый народ на своїй теріторії, у своїй століцї,
окресї, селї няй сам вырїшить, в якім языку ся хоче учіти, із своїм рыхтарём, нотарём бісїдовати…
Нова мадярьска влада давала немадярьскым народностям і релатівно щіры можности, Русинам автономію в ґубернії, яку назвала
Руська Крайна. При каждій народности докінця выберала термінолоґію, котра мала быти близка традіції даной народности і єй языку.
Зато Русинам пропоновала автономну ґубернію – самосправный цїлок названый подля російскых адміністратівно‑справных цїлків, хоць
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угорьскы Русины у своїй історії нїґда нияку ґубернію і ґубернатора не
мали. Подобно то было і з назвов Руська Крайна, што мало сімболізовати стары адміністратівны цїлкы середнёвічного Угорьска – крайны
– крайнї теріторії, якы угорьскы владарї формовали на своїх северных
граніцях як буферны зоны із цїлём хранити країну перед вонкашнёв
загрозов, а таков крайнов – буфернов теріторіёв была тогды і теріторія
Угорьской Руси.
Із наростаючов загрозов розпаду Угорьска мадярьска влада 21 децембра 1918 прияла закон ч. Х, на основі котрого створила русиньску
автономію Руську Крайну. Зачатком рока 1919 мадярьска влада іщі спробовала утримати теріторію Підкарпатьской Руси выданём наряджіня
ч. 928 з 5 фебруара 1919, яке выходило із закона ч. Х, а про Руську Крайну установила владу. На єй чело выменовала Др. Ореста Саба, котрый ся
став сучасно і міністром Руськой Крайны при мадярьскій владї. Выголосила і вольбы до русиньского сейму, і 4 марца 1919 ся вольбы одбыли на
теріторії, котра не была обсаджена чехословацькым войском. На вольбы
пришло барз мало волічів. Переважна часть русиньского жытельства
або о них не знала, або їх уж не акцептовала. 5 марца 1919 было до Мукачева скликане засїданя зволеного сейму, котрый мав 36 членів. Мадярьска влада ся надїяла на ёго лоялность з Мадярьском. Засїданя сейму вів
ґубернатор Руськой Крайны Авґустин Штефан. На засїданю взяв участь
і міністер Др. Орест Сабо, котрый ту передставив проґрам влады і чекав,
же буде приятый.
Про Русинів то значіло реалны крокы мадярьской влады к акцептованю їх потреб, а навыше, і з ґаранціёв стабіліты тых позіцій, котры занимали ведучі русиньскы представителї в різных сферах сполоченьско
‑політічного жывота. По попереднїх десятьрочах несправедливостей
к Русинам, новы пропозіції Будапешта значіли величезный проґрес
про них.
5 новембра 1918 ся зышла громада русиньской інтеліґенції в Ужгородї, де з одобрїнём єпіскопа Антонїя Паппа зволили шпеціалный выбор.
На ёго челї стояв Авґустин Волошин (1874-1945). Выбор скликав на 9 новембра 1918 народну громаду, на котрій была створена Угроруська народна рада. Канонік Сімеон Сабов (1863-1929) быв зволеный за председу
а А. Волошин за секретаря. На громадї участници прияли меморандум,
в котрім підпорили інтеґріту мадярьского штату, але зарівно жадали про
Русинів такы права, якы будуть мати і другы народы того штату. Окрем
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того, жадали автономну справу ґрекокатолицькой церькви, выбудованя катедры руського языка на будапештьскій універзітї і господарьскы
реформы (Švorc 1996, 17). Безодкладно зачали діскутовати о своїх жадостях з мадярьсков владов. В Будапештї о них говорив Сімеон Сабов
з Мігаём Кароём, Мартіном Ловасом i Оскаром Ясом (1875‑1957), котры
му приобіцяли сповнити вшыткы предложены жадости.
Мадярьска влада, яка хотїла утримати ініціатіву Русинів під контролёв, дала імпулз на створїня Руськой народной рады в Будапештї
(Šandor 1992, 188) і повірила Др. Ореста Саба задачов – приправити автономію Руськой Крайны. На 10 децембра 1918 скликав Орест Сабо до
Будапешта народну громаду угорьскых Русинів, на котру мала прийти
лем лоялна, проугорьска русиньска інтеліґенція. На громадї была настолена жадость інтеґріты Мадярьска, а про Русинів створїня шпеціалной русиньской ґубернії з центром у Мукачеві і створїня русиньского
міністерства.
Народна громада в Будапештї але не была єднотна, затоже на нїй
брали участь і такы, котры были проти того, жебы Угорьска Русь была
частёв мадярьского штату. Із крітіков жадостей на утриманя інтеґріты
Угорьска выступили делеґаты з Хусту Др. Юлій Бращайко, Юлій Чучка,
Петро Долинай, Штефан Клочурак і другы, котры, на противагу, у своїй
пропозіції жадали припоїти Підкарпатьску Русь к Українї, і їх пропозіція
здобыла підпору делеґатів. Наперек тому выбор громады запропоновав
резолуцію, в котрій ся говорить, же угроруськый народ зістане вірный
своїм тісячрічным традіціям і отчізнї, і жадать незалежность свого народного жывота од мадярьского народа посередництвом ґаранції автономных прав (Tvoridlo 1922, 43). Лемже таку жадость громада не прияла
і жадала, жебы народна громада проходила на властній теріторії, а не на
чуджій – в Будапештї. Презідія мала скликати нову громаду 21 януара
1919 в такім містї, о котрім вырїшить векшына.
Сітуація в середнїй Европі ся швыдко мінила, 28 октобра 1918 быв
у Празї выголошеный чехословацькый штат. Ёго влада войском і діпломатічнов путёв поступно обсаджовала теріторію Словакії а в яри 1919
уж і теріторію бывшого Угорьска, на якій жыло русиньске жытельство,
знаючі, же ся стане частёв ЧСР. Значіть, же частёв ЧСР ся стала нелем
северовыходна Словакія, але і Угорьска Русь, яка в новім штатї дістала
назву Підкарпатьска Русь. На основі того і проугорьскы орьєнтованы
русиньскы кругы ся помалы зачали орьєнтовати на другы можности,
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i уступили од мадярьской/угорьской алтернатівы. Їх рїшіня ускорило
выголошіня Мадярьской републікы рад в марцу 1919, котрой ся як комуністічной бояло головно ґрекокатолицьке духовенство.
Америцька русиньска еміґрація, так як і словацька, была під сталов
контролёв австро‑угорьскых діпломатів. Тото од міністерства загранічных дїл Австро‑Угорьска жадав Будапешт уж од кінця 19 стороча, жебы
робітници амбасады і конзулатів у США реґуларно інформовали о актівітах угорьскых славяньскых еміґрантів. К русиньскым ґрекокатоликам
потім Будапешт высылав ґрекокатолицькых священиків, якы мали віруючіх вести ід любви к угорьскій отчізнї. Якраз з такого середовища русиньскых ґрекокатолицькых священиків выходило найвеце сімпатізантів інтеґріты Угорьска а єдинов змінов, яку были охотны акцептовати,
была русиньска автономія в рамках великого Угорьска. Зато ся одперали
од будьякых іншых штатотворных алтернатів, котры взникали в рамках
русиньскых краяньскых орґанізацій, респ. в редакціях краяньскых новинок.
Веджіня Греко‑католическaго объединения в США підтримовало
Угорьско і часть єрархічно высшых ґрекокатолицькых священиків
в марцу 1918 на стрїчі в америцькім містї Мек‑Кіспорт (Пенсілванія)
приготовилa резолуцію, з котров ся обернули на угорьскых ґрекокатоликів в США, жебы зістали вірныма Угорьскому кралёвству. В далшых
місяцях ся у веджіню Греко‑католическaго объединения зачав погляд
на будучность Русинів в Угорьску значно діференцовати. На XV зъяздї
Греко‑католическaго объединения 9-22 юна 1918 в Клівлендї (Огайо)
i Бреддоку (Пенсілванія) проугорьскы орьєнтованы священици ініціовали одкликаня Николая Пачуты з функції председы сполку і під їх
впливом зъязд вырїшив, же Русины, якы походять з Угорьска, ся будуть означовати як „Угро‑Русины” жебы ся одлишили од галічскых.
23 юла 1918 ся в Гомстедї (Пенсілванія) зышли представителї Соединения греко‑католических русских братств і Собрания греко
‑католических церковных братств і створили Америцьку народну раду
Угро‑Русинів (Американская народная рада Угро‑Русинов). Тота ся выголосила за єдиного репрезентанта Русинів Угорьска і в тзв. Гомстедьскій
резолуції підтримали автономію Угорьской Руси в Угорьску. Над Чехословакіёв не роздумовали, а то з оглядом на можны конфлікты із Словаками про Земпліньску, Шарішску, Абовску, Спішску і Ужску жупу (Pop
2005, 273‑275).
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Підкарпатьска Русь як часть російской імперії
Тота алтернатіва ся зродила в русофільскых кругах Русинів жыючіх в северовыходній Словакії і головно в Пряшові. Выходила з традічного русофілства русиньской інтеліґенції і операла ся о можность тріумфу Росії
у войнї, обсаджіня і припоїня Галічі к російскій імперії, чім бы ся Росія
теріторіялно приближыла аж к граніцям Угорьска, а перекрочінём Карпат, што ся двараз у войнї і стало, бы ся частёв імперії стала і теріторія
заселена угорьскыма Русинами. Правда, в роцї 1918, кедь уж большевіцька Росія підписала в Брестї‑Літовскім сепаратный мір з Нїмецьком
і Австро‑Угорьском і перестала боёвати, така можность стратила лоґіку.
За думков припоїня теріторій заселеных Русинами стояв главно правник
Антоній Бескид (1855-1933), котрый але не інкліновав к большевіцькій
Росії, зато думка припоїти теріторію заселену Русинами к російскій імперії іщі курто выходила з представы перемогы білоґардійскых войск
в обчаньскій войнї, котра ся в Росії розшырила, і о екстеріторіялность
Угорьской Руси в одношіню к російскій імперії. В теоретічнім планї бы
мала быти їх теріторія домініёв Росії, так як то было напр. з Австраліёв
ці Канадов в одношіню к Великій Брітанії.
Думку припоїти Угорьску Русь к російскій імперії дуже курто інштітуціонално репрезентовала Руська народна рада (РНР), яка взникла
21 децембра 1918 споїнём пряшівской РНР із старолюбовняньсков РНР,
знамов під назвов Рада Лемків.
Ідея споїти теріторії заселены Русинами з російсков імперіёв мала
своїх сімпатізантів і меджі америцькыма Русинами.
13 юла 1917 ся в Ню Йорку одбыв Русиньскый конґрес (Русскій конгрес), якый орґанізовали русофільскы орьєнтованы еміґранты із Галічі,
Буковины і Угорьской Руси. Галічскых Русинів репрезентовав Петро Гаталак а угорьскых Николай Пачута, председа Америцько‑руськой [русиньской] народной обороны (Американско‑русская народная оборона)
і председа Ґрекокатолицького соєдинїня (Греко‑католическое объединение) (Pop 2005, 272).
Конґрес хотїв Прикарпатьску Русь зложену із Галічі, Угорьской Руси
і Буковины зъєдьнити з демократічнов Росіёв, што ся іщі відїло як реална ідея. В тім часї было царьске самодержавіє вже минулостёв і міць была
в руках Дочасной влады. Така жадость америцькых Русинів, декларована в меморандумі конґреса і послана представителям штатів Догоды,
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выкликала найперше одпор брітьскых діпломатів в США, але наслїдно
і русиньской ґрекокатолицькой церькви в США. Тота жадала автономію
в рамках Угорьска. Лемже большевіцькый переворот в новембрї 1917
таку алтернатіву в русиньскых штатотворных увагах навсе поховав.

Підкарпатьска Русь як часть зъєдноченой Україны
Думка, жебы ся угорьскы Русины стали частёв Україны, ся операла
о взник україньского штату, а ідейно о приятя україньской културной
і етнічной орьєнтації частёв русиньской інтеліґенції. Была повязана
з роком 1918, коли в януарї 1918 была выголошена Україньска народна
републіка.
Єй выголошіня привітали Українцї жыючі в Галічі. В септембрї 1918
взникнув у Львові воєньскый выбор а на зачатку октобра было сформоване політічне веджіня з різных політічных партій, якы ся мали приготовити на перевзятя моци у выходній Галічі.
18 октобра 1918 ся зышли україньскы політіци і репрезентанты общественного жывота у Львові, де зволили Україньску народну раду як
політічного репрезентанта Українцїв Австро‑Угорьска. В тот самый
день выдали декларацію, в котрій увели, же Галіч, Лемковина, северозападна Буковина і україньскы теріторії северовыходного Угорьска будуть
належати до сполочного україньского штату.
Сучасно рїшали вопрос споїня того штату з Україньсков народнов републіков – гайтманатом, яка єствовала уже помалы рік. По довгых діскузіях
ся договорили, же не будуть жадати споїня обидвох україньскых штатів,
бо ся бояли того, же по скінчіню войны зачнуть платити Вілсоновы пожадавкы на мір, в котрых америцькый презідент в пунктї VI вызнавав
право Росії становити собі свій властный політічный розвиток і не говорив о можностях єй роздїлїня. Наспак, в пунктї Х жадав якнайслободнїшый автономный розвой вшыткых народів Австро‑Угорьска. Бояли ся,
же внаслїдку споїня з выходнов Українов і нероздїлїня Росії може і Галіч
зістати частёв російской імперії (Švorc 1999, 172). Окрем того галічскых
Українцїв мотівовала к выголошіню самостатного штату польска ініціатіва. Поляци створили 28 октобра 1918 ліквідачну комісію, яка переберала в Галічі справу під себе. Меджі галічскыма Українцами і Поляками зачали взникати озброєны конфлікты. Україньскы воєньскы оддїлы

172

Дискурс • Dyskurs

1 новембра обсадили Львів і 9 новембра ту была выголошена Западоукраїньска народна републіка (Polonska‑Vasylenko 1988, 772). Председом
влады ся став Кост Левицькый.
Хоць веджіня Западоукраїньской народной републікы первістно не
уважовало о споїню зо Скоропадьского гайтманством (Україньсков народнов републіков), сітуація єй занедовго принутила змінити погляд
Польскы войска 22 новембра обсадили Львів а україньска влада ся мусила перестяговати найперше до Тернополя а занедовго до міста Станїслав.
У безвыходній сітуації зачала вести діскусії з Директоріёв Україньской
народной републікы а 1.12.1918 делеґація штатного секретаріату Западоукраїньской народной републікы підписала з Директоріёв договор
о споїню обидвох републік до єдной Україньской народной републікы.
Лемже в роцї 1919 стратила єй директорія контролю над Українов, де
наступила цїлкова анархія. Директорія в прінціпі не была способна помочі галічскым Українцям і Русинам протїв польскым жадостям. Од кінця рока 1918 была Западоукраїньска народна републіка в неперестанній
войнї з Польщов о выходну Галіч, яку Поляци брали як стару польску
теріторію і не хотїли Русинів акцептовати як самостатный народ. Під
справов директорії на челї з Симоном Петлюром в яри 1919 была уж лем
мала теріторія на югозападї Україны, а як ся споїла з Поляками, стратила
підпору галічскых Українцїв (Kappeler 1994, 180).
В часї, коли ся іщі вказовали можности на самостатну екзістенцію
Україньской народной републікы, угорьскы Русины цалком лоґічно зачали зважовати алтернатіву припоїти ся ід нїй. 8 новембра 1918 на громадї
Русинів із Спіша і Шаріша на Старолюбовняньскім градї была з ініціатівы Еміліяна Невицького основана в прінціпі перша Руська народна
рада (Рада Лемків), а тота ся прихылила к україньскій штатотворній
орьєнтації. В тот день выдала декларацію, в якій підтримовала право
народів на самоідентіфікацію в їх етноґрафічных граніцях, і зарівно одверьгла ініціатівы, котры бы мали Русинів роздїлити до різных штатных
формацій. Якубяньскый священик Михал Михаліч попросив участників
зробити народну збірку на бой за ослободжіня народа і сам дав першых
тісяч корун: Няй міліоны выростуть з той скромной гривны даной на то,
жебы наш русиньскый народ міг допомочі здобыти слободу. Вызывам тя,
русиньскый народе: Од Любовнї аж по Сіготь до святого боя за слободу!
(Tvoridlo 1922, 42). Еміліян Невицькый, Михал Михаліч, Йосиф Рыбовіч, Петро Шіма, Іван Мурцко, Іван Чанда, Др. Еміліян Тороньскый,
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Др. Николай Завадьскый і дакоты далшы представителї русиньской інтеліґенції в слїдуючіх днях закладовали в русиньскых селах на Спішу,
в Шарішу і северовыходнім Земплінї містны народны рады. Ініціатіву
за припоїня русиньскых теріторій к Українї проявляв передовшыткым
Е. Невицькый. У своїх проголошінях ясно жадав зъєдночіня угорьскых
Русинів з великов Українов. Писав: Карпатьска Русь подає руку братам
з Галічі і Буковины і зъєдночує ся з матїрёв руськых міст, із славным Києвом. Няй ся україньска земля стане одднесь і нашов… (Tvoridlo 1922, 20).
Кедь ся в децембрї 1918 споїла Рада Лемків з пряшівсков РНР, быв
Еміліян Невицькый, вєдно з ёго ініціатівов припоїти теріторії заселены
Русинами к Україньскій народній републіцї, одсунутый боком.
О ураїньскій орьєнтації незалежно од старолюбовняньской РНР
уважовали і представителї русиньской інтеліґенції з выходных частей
Угорьской Руси. 8 новембра 1918 ся одбыла велика народна громада
в Ясинї, яка підпорила жадость сформуловану Штефаном Клочураком,
жебы ся Підкарпатьска Русь припоїла к Українї (Chymynec 1983, 21).
Кедь 17 новембра 1918 взникла в Хустї Руська (україньска) народна
рада на челї з Юліём Бращайком, высловила ся за Україньску народну
републіку. Тоту жадость предложыв єй председа Юлій Бращайко і на народній громадї Русинів 10 децембра 1918 в Будапештї а повторно была
настолена 21 януара 1919 на великій народній громадї в Хустї. Ту собі 420
делеґатів выбрало репрезентантів, якы мали діскутовати в Києві з репрезентантами Україньской народной републікы о припоїню Підкарпатьской Руси (Švorc 2007, 43).
Позіція Україньской народной републікы ся неперестанно компліковала, нова Польща не акцептовала Україну главно на теріторіях, якы
брала за історічно польскы, большевіцькы войска обсадили єй выходну
часть і боёвали з польскыма, а в роцї 1919 ся на міровій конференції
в Паріжу уже інтензівно діскутовало о припоїню Угорьской Руси к Чехословакії. В такій сітуації были планы на причленїня Русинами заселеных
теріторій до україньского штату нереалны.

Підкарпатьска Русь як незалежный штат
Алтернатіва незалежного русиньского штату была жыва меджі америцькыма Русинами, котры собі знали таку алтернатіву і представити,
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бо вдяка своїм скушеностям і довірї к властным силам, котры здобыли
Америцї, вірили, же будуть способны самы справовати свій штат.
Были то русиньскы еміґранты, котры до США приходили од 80‑ых
років 19. стороча до року 1914, коли зачала война і еміґрація ся заставила. В США жыло подля неофіціалных штатістік 130 000-155 000 Русинів
із северовыходной Словакії і Угорьской Руси (Švorc 2003, 92), П.Р. Маґочій говорить докінця аж о 225 000 Русинах, але без точнїшой ідентіфікації теріторій, з котрых тоты еміґранты пришли до США (Magocsi 1999,
379). Без огляду на то, ішло о значну масу людей з уже єствуючім і розвиваючім ся народным усвідомлїнём а тыж з даякым економічным потенціалом. Усїли ся в промысловых центрах США (Magočij 2006, 61‑63),
де закладовали краяньскы сполкы главно на ґрекокатолицькій конфесіоналній базї, выдавали краяньскы новинкы і часописы а до часу, коли
ся перед войнов вертали домів, пробуджали і народне усвідомлїня своїх
краянів дома (Magocsi 1994, 149).
У такім контекстї ся зродила і думка створїня незалежного русиньского штату. Но тота была настолена аж в осени 1918 попри іншых алтернатівах, о котрых америцькы Русины діскутовали од зачатку рока 1918.
Находиме єй експліцітно сформуловану в меморандумі Америцькой
народной рады Угро‑Русинів з назвов Memorandum from the American
National Council of Uhro‑Rusins, to his Excellency Woodrow Wilson, president
of the United States of America (VHA fond P. R., k. N. 1, R. 245, 1918‑1920).
В меморандумі была найперше описана теріторія, на якій Русины
жыють, потім наслїдовала характерістіка Русинів як народа, америцькой
русиньской еміґрації з пописом єй дїятельства а наостаток была представлена пропозіція на рїшаня штатоправного статусу Русинів. Тот мав
три варіанты. Першы два про Русинів жадали окрему штатну формацію:
1. Жебы угорьскы Русины дістали повну незалежность. Кедь то не буде можне, жебы ся – 2. могли зъєдинити з Русинами з Галічі і Буковины і створили
сполочный штат. А кедь ани то не буде можне – 3. жебы здобыли якнайбівшу
автономію в припадї, же Угорьска Русь зістане і дале частёв Угорьска. (VHA
fond P. R., k. N. 1, R. 245, 1918-1920)

Жадость сформулована в 1. пунктї выходила з представы о штатї
з назвов Угрорусинія, котрый мав заберати теріторію Угорьской Руси
і цїлой выходной Словакії. Дакотры Русины были пересвідчены, же
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выходна Словакія была первістно заселена Русинами а аж наслїдно Словаками, котрыма были Русины асімілованы.
Жадость декларована в 2. пунктї выходила з представы о великім русиньскім штатї з назвов Карпатьска Русь, до котрой бы належала Угорьска (Підкарпатьска) Русь, северовыходна Словакія, Буковина і Галіч.
Меморандум указовало смілость америцькых Русинів і їх волю будовати свій штат, но не їх політічну вырзїтость і орьєнтацію в меджінародній сітуації в світї і в Европі. В часї, коли жадали незалежный штат,
была вже середня Европа у великій мірї роздїлена і были прияты кулоарны рїшіня о тім, як ся буде по скінчіню войны формовати. Чехословацька і польска еміґрація мала уж давно створены ясны представы
о будучности своїх народів і о подобі їх штатных формацій, з котрыма
не корешпондовали планы Русинів о незалежности. Тото русиньскій
делеґації высвітлив і америцькый презідент Вудров Вілсон, кедь їм повів, же не мож буде реалізовати першы дві жадости а же ани США їх
реалізацію не підтримають. Їх увагу обернув на то, же мож реалізовати скоріґовану третю алтернатіву, а то автономію Підкарпатьской Руси,
респ. Угро‑Русинії, але не в мадярьскім штатї, але в дакотрім сусїднїм
славяньскім штатї. В прінціпі назначів можность зачленїня той теріторії
до приправлёваного чехословацького штату, а русиньскій делеґації порадив глядати можности на споїня із сусїднїма славяньскыма народами
(Žatkovič 1921, 1).
Внаслїдку того в прінціпі заникла алтернатіва незалежного русиньского штату а штатотворны планы америцькых Русинів ся заміряли уж
лем на єдину реалну алтернатіву – зачленїня їх теріторії до приправлёваного чехословацького штату.
У тім котекстї можеме іщі спомянути пробу Русинів предложыти пропозіцію незалежной Карпатьской Руси міровій конференції в Паріжу зачатком рока 1919, котру приправив Антоній Бескид. Бескидова Карпатьска Русь заберала северны области Спішской, Шарішской і Земпліньской
жупы, Ужску жупу і теріторію цїлой Угорьской Руси, враховано цїлой
Мараморошской жупы, котра пізнїше была роздїлена а єй южна часть
припала Румунії. Выходячі з контексту Бескидовых актівіт од зачатку
рока 1919 (з ёго комунікації із Словацьков народнов радов у Мартінї, зо
стрїчі з уповномоченым міністром про справу Словакії Вавром Шробаром 11 януаря 1919 в Пряшові і з ёго рекомендації, жебы ся А. Бескид
выбрав до Прагы і там реферовав о позіції містной Руськой народной
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рады (Пряшівской) і як репрезентант угорьскых Русинів одышов до Паріжа на мірову конференцію (Švorc 2012, 49)), можеме предпокладати, же
предложена мапа при єй зродї презентовала Карпатьску Русь як представу Русинів о подобі автономной країны в рамках Чехословакії а лем
під впливом Ґ.І. Жатковіча ся перетрансформовала на жадость о окремій штатній формації, і то правдоподобно лем як даяка форма натиску
Русинів на владу ЧСР, жебы решпектовла факт, де всягды Русины у взникаючій Чехословакії жыють.
Ід ґрупі штатотворных візій о окремій штатній формації угорьскых
Русинів належить і епізодічна екзістенція Гуцульской републікы. Тота
была выголошена на теріторії в околіцї Ясинї а за председу єй влады быв
зволеный Степан Клочурак, котрый командовав озброєній ґрупі із скоро тісяч вояками. Веджіня Гуцульской републікы перешло до ілеґаліты,
кедь дав новый председа мадярьской влады М. Карої 22 децембра 1918
обсядити теріторію выходной части Мараморошской жупы.
7‑8 януара 1919 выбухло в Ясинї озброєне повстаня, цїлём якого
было зліквідовати мадярьску справу. Была обновлена Гуцульска републіка а з ініціатівы председы Мараморошской народной рады Михайла
Бращайка гуцульска міліція напала на мадярьске войско в долинї рїкы
Тисы і обсадила так Мараморош‑Сіґет і Великый Бычков (Pop 2005,
281‑298).
Но 19-20 януара 1919 румуньскы войска вытисли гуцульскы міліції
аж до ясиньской котлины а кедь 11 юна 1919 обсадили цїлу Мараморошску жупу, Гуцульска републіка заникла а єй теріторія была в септембрї
1919 на основі Сенжерменьского договору припоєна к Чехословакії.
Главны актеры Гуцульской републікы были україньской орьєнтації
а їх первістным заміром было теріторію заселену Русинами припоїти
к Українї. Они самы Гуцульску републіку відїли лем як дочасну штатну
формацію.

Підкарпатьска Русь як часть чехословацького штату
Про Русинів алтернатіва чехословацького штату стояла на послїднїм
місцї. Выходило то з дакількох фактів:
а) домашня політічна сцена ся праґматічно орьєнтовала на найпростїшу алтернатіву – на Угорьско з русиньсков автономіёв,
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б) невыясненость етнічных гранiць меджі Русинами і Словаками і історічнов адміністратівно‑справнов базов тых жуп, в котрых жыли
обидва народы, сіґналізовали конфлікты меджі двома, до розпаду
Австро‑Угорьска єднако утискованыма, славяньскыма народами.
Што до кількости слабшы Русины собі усвідомлёвали граніцї своїх
можностей кедь претендовали на выходословацькы жупы, а усвідомлёвали собі і то, же без помочі міцнїшого партнера (Будапешта,
Львова, респ. Києва, Москвы) не будуть способны здобыти уведжену
теріторію під свою, хоць автономну, справу.
Но подїї ся розвивали так, же і наперек уведженым детермінантам
в увагах Русинів дома і в еміґрації, поступно, незалежно од Русинів,
міцнїла лем єдна алтернатіва, котра мала надїю на успіх – чехословацькый штат.
Чехословацька алтернатіва зачала доміновати меджі Русинами найперше в США, а то у звязи з їх першыма знамыма діскусіями о судьбі
теріторії, на котрій в Угорьску, респ. Австро‑Угорьску Русины жыли. Діскусії ся зачали спорадічно вести іщі в роцї 1917, кедь быв на Руськім
(русиньскім) конґресї в Ню Йорку отвореный вопрос будучности Русинів. Чехословакія як алтернатіва ту тогды іщі не была настолена, доміновали другы (высше уведжены) алтернатівы, котры непрямо підпорило зачатком рока 1918 і выгoлoшіня америцького презідента В. Вілсона,
якый в декларації Конґресу США настолив 14 пунктів мірового проґраму, причім десятый пункт говорив лем о автономії про народы Австро
‑Угорьска (Švorc 1991, 74‑76).
Русофіл Николай Пачута, як председа двох вызначных русиньскых
обществ в США по тім, як ся російска алтернатіва указала нереална і неактуална, зачав вести діскусії з америцькыма Словаками о зачленїню
Угорьской Руси до будучой Чехословакії. А таку можность предложыв
в апрілю 1918 і штатному таёмникови США Робертови Ленсінґови (Pop
2005, 274). О місяць пізнїше – кінцём мая 1918, меморандум з жадостёв
причленити Русинів к чехословацькому штату предложыв Т.Ґ. Масарікови, котрый ту пришов з Росії і стрїтив ся з Чехами і Словаками, а 30 мая
1918 з представителями найвызначнїшых краяньскых орґанізацій – Словацькой ліґы, Чеського народного здружіня і Союзу чеськых католиків
(Slovenská liga, České národní sdružení, Svaz českých katolíků) сформуловав
і підписав договор, котрый до історії вступив як Пітсбурьскый договор
(Kucík a Švorc 2014, 65‑87).
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Т.Ґ. Масарік в тім часї іщі не быв готовый ани особно, ани в менї чехословацького одбоя ся завязати обіцянками, котры не міг ґарантовати,
а о то веце, кедь відїв, же за Пачутом не стоїть ани бівша часть русиньской еміґрації, ани єй орґанізації.
Меморандум (VHA fond P. R., k. N. 1, R. 245, 1918‑1920), котрый на
основі повірїня Америцькой угроруськой народной рады выготовив
Ґ. І. Жатковіч і котрый америцькы Русины передали В. Вілсонови, не были
прияты до концепції европской політікы штатів Догоды, о чім Русинів інформовав америцькый презідент. Так Русинам зістала лем чехословацька
алтернатіва, котру америцькы Русины обходили, бо ся не хотїли дістати
до конфліктів зо Словаками односно теріторії выходословацькых жуп.
Конфлікт, котрый ся зачав рісовати, ся не дотуляв дакількох сел або
лем малой теріторії, але дотуляв ся пятёх комітатів – Спіш, Шаріш, Земплін, Абов і Ґемер, котры Словаци поважовали за словацькы, ці переважно словацькы, а на котры претендовали і Русины. Но в США жыла міцна
комуніта Словаків якраз з выходной Словакії, котра не уважовала о тім,
же бы села, одкы походили, мали належати до іншой штатной формації
як словацькой ці чехословацькой, але в ниякім припадї не до русиньской
(Švorc 2003, 92‑108).
То была і головна прічіна, чом америцькы Русины зачали діскутовати
з Масаріком, хоць репрезентуючім чехословацькый одбой, но в звычайнім розуміню передовшыткым чеськый одбой. Масаріка несподївали
русиньскы жадости, но як добрый діпломат на них не реаґовав прямо.
Надїяв ся на далшый розвиток сітуації, од котрого чекав ослаблїня рісуючого ся конфлікту. Но треба підкреслити, же про Масаріка, як і про
цїлу чеську політіку, мала Словакія векшу пріоріту як Угорьска Русь а то
была і прічіна, чом Чехы а конкретно і Масарік преферовав словацькый
інтерес перед русиньскым. З другого боку, Масарік не хотїв стратити ани
шансу на збівшіня чехословацького штату о Угорьску Русь, о то веце, же
ішло о близкый славяньскый народ.
Жатковіч предложыв Масарікови копію меморандума, котру
21 октобра 1918 передали Вілсонови, а тот сі на єй край пером позначів: S Žatkovičem a jeho přátely ve Philadelphii raději, obšírně 26. oct. 1918
o možnosti jejich připojení k našemu státu. Dají návrh (VHA fond P. R., k. N. 1,
R. 245, 1918-1920).
23 октобра 1918 была Америцька народна рада Угро‑Русинів прията
за члена Середнёевропской демократічной унії (Mid European Democratic
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Union), на челї котрой стояв Т.Ґ. Масарік. Жатковіч, як єден із представителїв дванадцятёх утискованых европскых народів, підписав 26 октобра
1918 у Філаделфії Выголошіня незалежности. У своїм выступлїню перед
підписанём Выголошіня підкреслив особитость угорьскых Русинів і їх
одлишность од Українцїв, підкреслив тыж нетотожну історію обидвох
народів, хоць допустив близкость їх языків (Šandor 1992, 202).
25 октобра 1918 в готелї Беллвю‑Стретфорд у Філаделфії ся одбыла
діскузія америцькых Русинів з Т.Ґ. Масаріком о можнім припоїню к Чехословакії, о статусї Русинів у нїй і о граніцї, котра бы ся так не стала
вонкашнёв, але лем внуторнов – країньсков граніцёв. Т.Ґ. Масарік не
відїв проблему в тім, же бы Русины не могли мати в новім штатї рівноправну позіцію, докінця ґарантовану автономіёв русиньской теріторії.
На основі Жатковічовых споминань, Масарік Русинам на тій стрїчі пообіцяв повну автономію (Žatkovič 1921, 5). О граніцях Жатковіч повів,
же граніцї будуть становлены так, же Русины будуть спокійны. Можеме ся лем догадовати, же Масарік, обіцяючі Русинам автномію, выходив
з представы з року 1915, закы Жатковіч відїв ґарантовану спокійность
Русинів тогды, кедь высше спомнянуты комітаты будуть частёв автономной Угрорусинії. То значіть, же Масарік не зробив ніч про то, жебы
Жатковічови обяснив свою представу. Стало ся так аж в роцї 1919 на
паріжскій міровій конференції.
Америцькы Русины на основі такого заключіня з порады у своїй пресї
опубліковали Масарікове обіцяня і зачали інтензівну кампанію меджі
краянами за припоїня теріторії угорьскых Русинів к будучому чехословацькому штату. Америцька народна рада Угро‑Русинів засїдала 12 новембра 1918, жебы продіскутовала условія вступу до чехословацького
штату. З діскусії была прията резолуція, в котрій окрем іншого точно
становили теріторію автономной Русинії: Жебы Угро‑Русины з найшыршыма самосправнымa компетенціями, як штат на федератівній базї,
припоїли ся ід Чехословацькій демократічній републіцї, за такого условія, же до нашой країны мусять належати вшыткы автохтонны угро
‑руськы комітаты (vsi originalno uhro‑russki stolici – в оріґіналї, П. Ш.):
Спіш, Шаріш, Земплін, Абауай, Ґемер, Боршод, Унґ, Уґоча, Береґ і Мараморош (Žatkovič 1921, 5). На другый день передав Жатковіч у Вaшінґтонї
резолуцію Масарікови, котрый проявив радость з того, же зъєдночіня
Русинів і Чехословаків до єдного штату так швыдко проходить. Додав,
же все є то лем позіція Америцькой народной рады Угро‑Русинів, котра
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бы моглa быти на міровій конференції в Паріжу выставена похыбностям.
Зато народна рада зачала орґанізовати плебісціт меджі америцькыма Русинами, в котрім ся мали высловити за котрым штатоправным рішїнём
стоять.
В плебісцітї зробленім з цїлём здобыти одповідь америцькых Русинів
на вопрос, як рїшати штатоправны вопросы Русинії, ся высловило 1113
делеґатів. З них за припоїня к ЧСР голосовало 732 (66,42%), за припоїня к
Україньскій републіцї 320 (28,13%), за незалежность 27 (2,43%), за споїня
з галiчскымa і буковиньскымa Русинами 13 (1,18%), за споїня з Россіёв 10
(0,9%), за припоїня к Мадярьску 9 (0,81%) делеґатів а за споїня з Галічов 1
делеґат (Позерай: Žatkovič 1921, 6; Šandor 1992, 204‑205; Danko 1993, 178).
Плебісціт, хоць не репрезентовав волю вшыткых Русинів США,
і так указовав релатівно репрезентатівный погляд на будучность Русинів дома. 66,42% делеґатів, котры были за чехословацькый штат, дало
далшым актівітам Ґ. І. Жатковіча на хосен Чехословацькой алтернатівы
леґітімный характер.
Русины на домашнїй теріторії ся к Чехословакії голосили тыж аж як
іншы штатотворны алтернатівы одпали. І в їх припадї доходило односно теріторіалных претензій к незгодам. Притім обидва бокы были приправлены тому другому дати максімалный простор і добры условія про
їх народотворны актівіты і завершіня етноідентіфікачного процесу кедь
Русины або Словаци ся стануть частёв штату того другого.
В русиньскім контекстї ся чехословацька алтернатіва обявила лем
в представах пряшівской Карпаторуськой народной рады, што было
і безпосереднёв реакціёв на процесы, котры навколо нёй главно в януарї
1919 проходили. 11 януара 1919 таке рїшіня передав Ваврови Шробарови, уповномоченому міністрови про справу Словакії, председа Карпаторуськой народной рады Антоній Бескид.

Рік 1919 а припоїня Підкарпатьской Руси к Чехословакії
Рік 1919 ся про Европу і про утискованы народы бывшой австро
‑угорьской монархії зачав надїйно. Паріжска мірова конференція, котра
ся зачала в януарї 1919, підпорила взник тзв. наступницькых штатів намісто утриманя інтеґріты монархії, і на основі міровых договорів (Версайскый, Сенжерменьскый і Тріаноньскый) становила їх граніцї. Тот
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процес ся дотуляв Чехословакії а з нёв і вшыткых народностей, котры ся
ставали єй обчанами, то значіть і Русинів.
Од зачатку міровой конференції приправлёвала чехословацька делеґація окрем іншого і основны матеріалы на припоїня теріторій заселеных Русинами к чехословацькому штату. Але не ішло ту о теріторію северовыходной Словакії – о северны части Спішской, Шарішской
і Земпліньской жупы, котры были до Чехословакії задїлены як інтеґрална часть Словакії, але о теріторію пізнїшой Підкарпатьской Руси – то
значіть о Ужску, Бережску, Уґочску жупу і часть Мараморошской і Бач
‑бодрожской жупы.
Репрезентант Русинів северовыходной Словакії і председа Карпаторуськой народной рады Антоній Бескид мав по приходї до Паріжа, де
одышов з ініціатівы Вавра Шробара і з повірінём чехословацькой влады
і презідента Т.Ґ. Масаріка, в менї русиньского жытельства мав высловити
ёго волю жыти в ЧСР. Подобну задачу мав Ґ. Жатковіч, котрый зачленїня
теріторії Русинів до нового штату підпорив у менї америцькых Русинів.
13 фебруара 1919 створили тзв. Руську (Русиньску) комісію, котра уж
выступала в менї вшыткых Русинів. Обидвоме представителї Русинів
передали К. Крамаржови і Е. Бенешови резултаты плебісціту америцькых Русинів, протокол пряшівской Карпаторуськой народной рады із
7.1.1919 і копію меморандума свалявской Руськой народной рады, котрыма доказовали інтерес Русинів о зачленїня до ЧСР. Е. Бенеш тоты
документы предложыв Найвысшій радї.
Зачленїня теріторії Русинів підтримав 27 фебруара 1919 Америчан
Чарлс Сеймур, історик і председа австро‑угорьского оддїлїня америцькой міровой комісії з арґументом, же кедь то так хотять самы Русины, то
США не має ід тому ниякы претензії.
Но в Празї іщі было побоёваня з позіції далшых русиньскых представителїв к чехословацькій алтернатіві. Зато Т.Ґ. Масарік радив Жатковічови іти до Пряшова і Ужгорода, стрїтити ся з домашнїма русиньскыма представителями і підтримати їх позіцію за ЧСР. В марцу 1919 їм
Ґ.І. Жатковіч представив позіцію америцькых Русинів к ЧСР і здобыв їх
згоду, жебы в Паріжу зробив далшы крокы на зачленїня їх теріторії до
Чехословакії.
Выголошіня Мадярьской републікы рад (МРР) в марцу 1919 і наслїдна трансформація русиньской теріторії, котра іщі все была під мадярьсков справов, на теріторію МРР, хоць під тітулом автономной Руськой
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країны, ускорило рїшіня трёх найвпливнїшых руськых народных рад
офіціално підпорити чехословацьку алтернатіву. Стало ся так 8 мая
1919 в Ужгородї, котрый у тім часї быв уж обсадженый чехословацькым
войском. На сполочнім засїданю ужгородьской, пряшівской і хустьской
руськой народной рады была створена Централна руська народна рада,
котра ся высловила за ЧСР а свій проґрам сформуловала в 14‑ёх пунктах. Їх автором быв Ґ. І. Жатковіч. ЦРНР в єднім із пунктів жадала, жебы
ся новый штат называв Чесько‑словацько‑руська републіка, в далшых
зась Русины жадали автономный статус Підкарпатьской Руси і ясне становлїня єй западной граніцї із Словакіёв; жебы Підкарпатьска Русь была
справована міністром, котрого бы меновав презідент; окрем загранічной політікы, фінанцій і обраны мала вшытка законодарна і екзекутівна
міць належати містным автономным орґанам; у спорных вопросах меджі ЧСР і Підкарпатьсков Русёв мала вырїшовати Сполочность народів
(Švorc 2007, 54‑55).
Вырїшіня о припоїню к ЧСР тлумачіла 112‑членна делеґація ЦРНР
23 мая 1919 в Празї міністрови внуторных дїл А. Швеглови і презідентови Масарікови. Так ся выповнило єдно з условій Т.Ґ. Масаріка, жебы
ся за припоїня теріторій заселеных Русинами к Чехословакії офіціално
высловили і самы Русины. Фактом є, же процес формованя повойновых
штатів, то значіть і Чехословакії з теріторіёв Підкарпатьской Руси, быв
уже на міровій конференції в кулоарах одобреный, а формално ся так
стало якраз 23 мая 1919, коли Рада міністрів загранічных дїл на конференції прияла пропозіцію Е. Бенеша припоїти Підкарпатьску Русь к Чехословакії як єй автономну теріторію.
Чехословацька влада потім зробила першы крокы, жебы ся пропозіція стала і реалітов. В місяцях май – юл 1919 припоїня Підкарпатьской
Руси к ЧСР іщі компліковала екзістенція Мадярьской републікы рад на
теріторії Підкарпатьской Руси, но і обсаджіня єй южной і выходной части румуньскым войском. По падї МРР і діскусіях з Румуніёв была теріторія Підкарпатьской Руси поступно обсаджована чехословацькым
войском а до платности ся ту дістала і чехословацька леґіслатіва. Про теріторію Підкарпатьской Руси быв выменованый адміністратор, котрым
ся став Ян Брейха, якый адміністровав Цівілну справу Підкарпатьской
Руси, а влада выменовала Дочасну директорію автономной Підкарпатьской Руси (Др. Ґріґорій Жатковіч, Авґустин Волошин, Др. Юлій Бращайко, Др. Евґен Тороньскый, Др. Юлій Гаджеґа) як порадный орґан.
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10 септембра 1919 быв в Сен‑Жермен ен Лай підписаный міровый
договор з Австріёв а ёго частёв ся став і мінорітный договор, подля котрого была Підкарпатьска Русь правоплатно причленена к Чехословакії.
Підкарпатьска Русь по зачленїню до ЧСР заберала 12 656 км2 і 587
сел з 599 808 жытелями. З них 372 884 належало ід руській (русиньскій
і україньскій) народности, 102 144 ід мадярьскій, 80 059 ід жыдівскій,
19 737 ід чехословацькій (словацькій і чеській), 297 ід польскій а 10 460
ід нїмецькій народности (Švorc 2007, 59).
Цїль припоїти Підкарпатьску Русь к Чехословакії ся de iure зреалізовав і з меджінародно‑правного аспекту, но русиньска репрезентація не
была спокійна. Усвідомила собі, же бівша часть їх жадостей не была зреалізована так, як собі то представлёвали. Ішло главно о западну граніцю
із Словакіёв, котра мала характер країньской граніцї. Хоць становлена
была як дочасна, но тота «дочасность» ся утримовала в прінціпі цїлый
меджівойновый період, в котрім ся не реалізовала ани фактічна автономія Підкарпатьской Руси. То быв єден з найважнїшых факторів, детермінуючіх спокійность ці неспокійность Русинів з їх статусом в ЧСР.
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Między Rosją a Czechosłowacją:
Ruś łemkowska w polityce
międzynarodowej w dobie starań
o podmiotowość polityczną, 1918-1921

Резуме
Медже Росийом а Чехословацийом. Лемківска Русь в медженародній політыці в період старань о політычну підметовіст, 1918-1921
Подіі на Лемківскій Руси, якы мали в роках 1918-1921 підметово-політычный характер, были ефектом власных ініциятыв і діянь єй жытели, а не лем зовнішніх інспіраций і влиянь. Были свідоцтвом народового дозріваня лемківской спільноты. Єднак тверджыня, же творены
товды лемківскы рады стремили або аж і покликали власну лемківску
державніст з центром в селі Фльоринка, не ма основаня. Формальні
на справу смотрячы, то єст з перспектывы права і медженародных одношынь, Лемковина найперше хотіла приналежати до росийской державы, а пак до Чехословациі, все рішучо одмітуючы приналежніст до
одроджаючой ся Польщы і твореной од основ Украіны. Чехословация
не была при тым для лемківскых політыків альтернатывом в однесіню до Росиі, але лем тактычном конечністю в ситуациі хвильовой, як
думано, неможности довершыня первістной росийской опциі. Была
вытвореным укладом обставин даного часу припадком. Росия явила
ся як власна держава Лемків в стисло народовым сенсі, то єст така,
приналежніст до якой выполнят обі важны для іх соспільства критериі – політычну і культурову. Чехословацка опция покус вымусила,
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а радше уактуальнила другій вариянт, то єст стремліня до створіня
локальной державности в шыршій як лем реґіон Лемковины формулі,
яка лучыла бы вшыткых жыючых в Австро-Мадярах Руснаків, то значыт тіж східньогалицкых, буковиньскых і мадярскых. Така карпаторусиньска республика мала быти заступчым бытом, конечным з формальных причын, як автономічный елемент в федеральній структурі
чехословацкой державы, а тіж з політычных причын, як забезпечыня
для народовых аспіраций Карпатскых Русинів і ґарант іх будучого
зєднаня з демократычном Росийом. О кілько Росия, так царска, як
і ліберальна, кєруючы ся свойом народовом доктрином, была охоча
безусловні обняти своіма границями вшыткых австромадярскых Русинів, з найдале на захід высуненыма Лемками включні, о тілько проводирі Чехословациі хотіли взяти лем тілько, кілько – як думали – будут в силі спожыткувати економічні і політычні, то єст реґіоны богаты
в міста або земны засобы. Бідну і нерозвинену Лемковину узнавали
лем за выгідный в грі о границі з Польщом предмет.
Ключовы слова: Лемковина 1918-1921, галицкы Русины, карпаторусиньска дияспора в Америці, польско-росийскы реляциі, польско-чехословацкы реляциі, лемківско-украіньскы реляциі, мирна конференция 1919
Summary
Between Russia and Czechoslovakia: Lemko Rus’ Struggle for Political
Independence in the Years 1918-1921 and International Politics
The events in Lemko Rus had, in the years 1918-1921, a subjective and political character, and were the result of Lemkos’ own initiatives and activities, and not just external influences. They proved to be the national maturation of the Lemko community. However, it cannot be said that the newly
created Lemko councils aimed at or constituted their own Lemko state with
the headquarters in the village of Florynka. It becomes clear after analysing
the chronology of Lemko political postulates in the context of events in the
regional and global plane. None of the subsequent stages of the process of
specifying their nationality by the Lemkos was connected with the idea of
a separate Lemko statehood. Formally speaking, i.e., from the perspective
of law and international relations, the Lemko region first wanted to belong
to the Russian state, then to Czechoslovakia, always strongly rejecting the
notion of being part of the resurgent Poland and the then-created Ukraine.
Czechoslovakia was not an alternative to Russia for Lemko politicians, but
only a tactical necessity against the momentary, as it was believed, impossibility to implement the original Russian option. It was a case created by
a coincidence of ad-hoc circumstances. Be the Lemkos’ own country in the
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national sense, that is, they met both the political and cultural criteria of
belonging there, which were important to their community. The Czechoslovak option somehow forced, or rather made possible the second option –
striving to create a local state with a wider formula than just the Lemko
region, connecting all Rusyns living in Austria-Hungary, that is also those
from Eastern Galicia, Bukovina and Hungary. Such a Carpatho-Ruthenian
republic was supposed to be a substitute, necessary for formal reasons, as an
autonomous element in the federal structure of the Czechoslovak state, and
for political reasons, as a safeguard for the national aspirations of the such
a Carpatho-Rusyn and a guarantee of their future unification with democratic Russia. While Russia, both tsarist and liberal, guided by its national
doctrine, was willing to unconditionally include all Austro-Hungarian Ruthenians in its borders, including also westernmost Lemkos, Czechoslovak
leaders wanted to bite only as much as they could chew economically and
politically, i.e. – include only regions rich in cities or natural deposits. The
poor and non-urbanized Lemko region was treated only as a convenient
item in their subversive game of borders with Poland.
Key words: Lemko region 1918-1921, Galician Rusyns, Carpathian diaspora in America, Polish-Russian relations, Polish-Czechoslovak relations,
Lemko-Ukrainian relations, 1919 peace conference

Nie jest zadaniem historyka uleganie lub tworzenie zmistyfikowanych narracji
historiograficznych, swoistych fan-fiction. Odwrotnie, jest on zobowiązany do
opowiadania historii prawdziwej, w tym wymiarze prawdziwości, jaki można
ustalić. Z tego założenia wychodzi poniższa próba krytyki przekazów pamięci społecznej oraz historiograficznych interpretacji wydarzeń politycznych na
Łemkowynie w latach 1918-1921, które są nam znane pod nazwą Ruskiej Republiki Łemków. Jak każdy mit, także i ten zawiera w sobie ziarno prawdy, dotyczącej wydarzeń z marca 1920 r. Jednak fakt ten już w tamtym czasie został
otoczony kokonem zmyśleń zniekształcających jego realne wymiary, co stało
się nawet powodem postawienia kilku działaczy łemkowskich przed sądem
w Nowym Sączu. Choć podczas rozprawy w czerwcu 1921 r. zaprzeczyli oni
istnieniu państwa łemkowskiego i tworzeniu jego rządu, wręcz wyśmiali taką
interpretację swych czynów, a ich zeznania tenże sąd uznał za prawdziwe i dające podstawę do wyroku uniewinniającego, procesowi mitotwórczemu to nie
zaszkodziło. W tym samym czasie publicyści gazet karpackoruskich, takich

188

Дискурс • Dyskurs

jak lwowska „Prikarpackaja Ruś” i nowojorski „Prołom”, w korespondencji
z procesu sądeckiego używali określenia „Łemkowskaja Respublika” (Horbal 1997, 172). Mit więc się umacniał, dzięki kolejnym swym wysłowieniom
(Флюнт 1930; Теодоровичъ 1934, 12; Коковський 1935, 115-117; Ваврик
b. d.; Пельц 1962 itd.), aż stał się treścią uczonych rozpraw, dowodzących
istnienia na Łemkowynie państwowości z gatunku efemeryd, najdłużej – bo
aż nieco ponad dwa lata – istniejącej w porównaniu do innych, spotykanych
w tym czasie i regionie po pierwszej wojnie światowej (Осечинський, Челак
1957; Шанковський 1974, 176-180; Magocsi, 1993, 95).
Opisanie wydarzeń rzeczywistych, to jest zgodnych nie z interpretacjami
obserwatorów, komentatorów czy kontynuatorów, ale z intencjami ich twórców, wymaga właściwie tylko jednego – zdystansowania się od języka mitu.
Dlatego, zamiast stosować określenie „republika” lub „rząd”, używać będę terminologii zgodnej z miarodajnymi źródłami wytworzonymi przez te instytucje, które mit mianował ową republiką i rządem, czyli łemkowskie rady. Co do
istoty rzeczy mit nie kłamał – ruch rad łemkowskich był zjawiskiem bez wątpienia państwotwórczym w swych celach. Wydarzenia na Rusi łemkowskiej
miały w latach 1918-1921 charakter podmiotowo-polityczny, były skutkiem
własnych inicjatyw, decyzji, działań, a nie tylko zewnętrznych inspiracji i oddziaływań. Dowodziły narodowego dojrzewania wspólnoty łemkowskiej, to
jest powstawania narodu, bo naród – najkrócej rzecz ujmując – to połączenie
bytu kulturowego danej wspólnoty z jej odczuciem własnej podmiotowości
politycznej. Jednak stwierdzenie, że rady łemkowskie dążyły lub wręcz stworzyły własną łemkowską państwowość z centralą we wsi Florynka lub gdziekolwiek indziej, nie ma podstaw źródłowych i dowodzi niezrozumienia istoty
dążeń politycznych Łemków w tamtym momencie historycznym, to jest po
pierwszej wojnie światowej. Co zatem było tą istotą?
Odpowiedź na to pytanie trzeba rozpocząć od analizy chronologii łemkowskich postulatów w kontekście wydarzeń na szerszej arenie regionalnej
i światowej, gdyż tą drogą możemy dostrzec etapy politycznego dojrzewania
Łemkowyny, to jest zrozumieć rolę impulsów zewnętrznych, wobec których
działacze łemkowscy się określali, dążąc do samodzielnego wyboru swej przynależności państwowej. Żaden z tych etapów nie łączył się z ideą osobnej państwowości łemkowskiej. Formalnie rzecz biorąc, to jest z perspektywy prawa
i stosunków międzynarodowych, Łemkowyna najpierw chciała należeć do
państwa rosyjskiego, a następnie do Czechosłowacji, zawsze zdecydowanie
odrzucając przynależność do odradzającej się Polski i tworzonej od podstaw
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Ukrainy. Czechosłowacja nie była przy tym alternatywą dla Rosji, ale tylko
taktyczną koniecznością wobec chwilowej, jak wierzono, niemożności zrealizowania pierwotnego postulatu. Czechosłowacja stanowiła tylko przypadek,
wytworzony przez zbieg doraźnych okoliczności. Rosja jawiła się jako państwo
własne w sensie narodowym, to jest takie, do którego przynależność w najwyższym stopniu spełnia oba kryteria ważne dla społeczności łemkowskiej – nie
tylko kryterium polityczne, ale także kulturowe. Opcja czechosłowacka miała
naturę techniczną i niejako wymusiła, czy może raczej uaktualniła potrzebę
stworzenia lokalnej państwowości – karpackoruskiej, a więc o formule szerszej niż tylko region Łemkowyny. Państwowość ta miała połączyć wszystkich
Rusinów mieszkających w Austro-Węgrzech, czyli oprócz Łemków w dawnej Galicji Zachodniej, także Rusinów wschodniogalicyjskich, bukowińskich
i węgierskich. Taka karpackoruska republika – w tym wypadku ten termin jest
zasadny – miała być bytem zastępczym, potrzebnym ze względów formalnych,
jako autonomiczny element w federalnej strukturze państwa czechosłowackiego, oraz ze względów politycznych, jako zabezpieczenie dla narodowych
aspiracji Rusinów Karpackich i gwarancja ich przyszłego zjednoczenia z Rosją
demokratyczną. Kończąc formułowanie swej tezy, dodam tu jeszcze, że o ile
Rosja, zarówno carska, jak i liberalna, była chętna do bezwarunkowego włączenia w swe granice wszystkich austro-węgierskich Rusinów, z zamieszkującymi tereny wysunięte najbardziej na zachód Łemkami, powodując się w tym
dążeniu swoją doktryną narodową, o tyle przywódcy Czechosłowacji kierowali się wyrachowaniem, chcieli wziąć tyle, ile zdołają skonsumować ekonomicznie i politycznie. Mieli apetyt na regiony zasobne w miasta lub złoża ropy
naftowej, Łemków oraz ich ubogą, niezurbanizowaną, wymagającą dotacji
i inwestycji Łemkowynę potraktowali wyłącznie jako przedmiot wygodny
w dywersyjnej grze z Polską.

Łemkowie w polityce międzynarodowej przed rokiem 1918
Podstawowa faktografia lat 1918-1921 na Łemkowynie jest nam dziś znana
głównie dzięki pracy Bogdana Horbala (1997). Choć zatem pozostało jeszcze
co nieco do ustalenia, to jednak rewelacyjnych danych nie można się spodziewać, bo polityka w tym regionie nawet w dobie międzynarodowych turbulencji miała spowolnione tempo, nie była dynamiczna, choć nie brak jej było
dramatyzmu.
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O tym, że i na Łemkowynie, krainie pozostającej na marginesie wielkich wydarzeń, dojdzie do starcia interesów międzynarodowych wiedziano już przed
wybuchem wielkiej wojny w 1914 r. Cała Galicja zamieszkana przez ludność ruską była już wtedy obiektem rywalizacji między Austrią a Rosją. W tej rozgrywce uczestniczyli od dziesięcioleci politycy polscy, a na początku XX w. włączyli
się do niej Ukraińcy ze wschodniej Galicji. Za tym poszło zainteresowanie ze
strony innych podmiotów międzynarodowej gry politycznej (Niemcy i Wielka
Brytania), choć objawiające się tylko poprzez obserwację, a nie uczestnictwo.
Rusini galicyjscy byli rozdarci pomiędzy dwie koncepcje polityczne. Koncepcja
ukraińska była jednocześnie austrofilska, z początku wspierana przez polskich
konserwatystów, w których ślady poszli też socjaliści, zaś tuż przed i w trakcie
trwania wojny coraz bardziej otwarcie finansowana i sterowana z Berlina. Wiele wskazuje na to, że na politykach ukraińskich zamierzały oprzeć swe rządy
w Galicji te kręgi wiedeńskie, które związane były z nowym cesarzem Karolem I,
rządzącym od 1916 r., i z naczelnym dowództwem armii austro‑węgierskiej.
Koncepcja przeciwna, uznająca kulturową jedność wszystkich dziedziców Rusi,
liczyła, że w wyniku wojny dojdzie do zjednoczenia ruskich obszarów Galicji
i Bukowiny oraz Rusi węgierskiej z Rosją, czyli do odbudowy a nawet rozbudowy historycznej postaci Rusi Kijowskiej, spojonej jednością religijną, czyli prawosławiem. Wsparcie zewnętrzne dla tej koncepcji ograniczało się do Moskwy
oraz diaspory rusińskiej w Ameryce Północnej. Przeciw niej występował Wiedeń. Polacy znajdowali się w trudnej do rozwikłania sytuacji: politycy ukraińscy deklarowali się jako wrogowie interesów polskich w Galicji, podobnie
jak Rosja. Celem działań polskich w dobie pierwszej wojny światowej musiało
więc być przeciwstawienie się obu zagrożeniom – ukraińskiej „hajdamaczyźnie” i ruskiemu „moskalofilstwu”. We wszystkich tych programach i działaniach Łemkowie nie byli traktowani osobno, ale widziano w nich część Rusi
galicyjskiej. Ich ziemia uważana była jednakże za specyficzną pod względem
kultury i nastawienia politycznego, za obszar koncentracji tożsamości ruskiej
w lokalnym – odmiennym od wschodniogalicyjskiego – wydaniu, stanowczo
przeciwnej Ukraińcom, opowiadającej się za Rosją i sprzyjającej prawosławiu.
Łemkowyna była bastionem rusofilów, w który Rosja zakulisowo inwestowała,
i jako taka pozostawała jeszcze przed wojną pod szczególną obserwacją policji
i kontrwywiadu austriackiego (Mostowicz, Rybak 1954, 56-57), a po wybuchu
konfliktu światowego dotknięta została ostrymi represjami austriackimi.
Niedługo po zajęciu Lwowa przez wojska rosyjskie, 10 września 1914 r.,
rosyjski generał gubernator Galicji, hr. Gieorgij Bobrinski, przemawiając do
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delegacji miasta Lwowa, jednoznacznie potwierdził kierunek polityczny, jaki
zamierzał realizować, wymieniając w tym kontekście Łemkowynę:
Uważam za niezbędne zapoznać Was Panowie z kierunkami obecnej mej działalności. Przede wszystkim wschodnia Galicja i Łemkowszczyzna z dawien dawna
stanowiły rdzenną część jednej wielkiej Rusi. Na tych ziemiach rdzenna ludność
zawsze była ruską, a zatem układ na tych ziemiach powinien się zasadzać na pierwiastkach ruskich. Będę tu wprowadzać ruski język, prawo i urządzenia państwowe. […] Na początek ograniczę się na mianowaniu ruskich gubernatorów, ruskich
naczelników powiatów i ruskiej policji. Wszelkie zaś organy miejscowego samorządu, jak: magistraty, włościańskie gminy i t. p. dopuszczę do pełnienia obowiązków, rozumie się pod warunkiem, że organy te okażą się wiernymi dla rosyjskiej
władzy. […] Wszystko wyżej wypowiedziane odnosi się wyłącznie do rdzennej
ruskiej ziemi. Historyczna przeszłość zachodniej Galicji – zupełnie inna. Ludność
jej – polska (Janusz 1915, 155-156).

W ten sposób został oficjalnie obwieszczony w polityce międzynarodowej
zamiar włączenia Łemkowyny do państwa rosyjskiego, choć jego realizacja
związana była z działaniami wojskowymi, które mimo początkowych sukcesów rosyjskich w Galicji, stanęły temu na przeszkodzie. Paradoksalnie, w momencie, gdy Bobrinski zapowiadał podział Galicji pomiędzy Rosję i przyszłą
Polskę, w ramach którego Łemkowyna miała stać się rosyjska, osiadły na niej,
w Krynicy, naczelne władze austriackiej Galicji (namiestnik Witold Korytowski i Wydział Krajowy).
Równolegle do enuncjacji i działań Bobrinskiego w Galicji, trwała w Kanadzie, wśród tamtejszych emigrantów ruskich z Galicji misja Onufrija O. Gecewa. Ten Rusin galicyjski, uważający się za Rosjanina, do wybuchu wojny
profesor rosyjskiego gimnazjum w Buczaczu, podczas okupacji rosyjskiej formalnie przydzielony najprawdopodobniej do Uniwersytetu Lwowskiego (za
profesora uniwersyteckiego podawał się w Kanadzie), choć deklarował prowadzenie działalności odczytowej tylko wśród prawosławnych urodzonych
w Rosji, faktycznie inspirował środowisko karpackoruskie, do którego zaliczali
się także emigranci z Łemkowyny (Гаттас 2016, 6; Martynowych 1991, 321).
Wzmocnił wymiernie akcję polityczną, prowadzoną w Kanadzie już od początku wojny przez Rusinów galicyjskich opcji rosyjskiej: Andreja Szandro,
Mychajła Ostrowskiego, Julijana Andruchowycza, Wasyla Czerniaka, Kyryła
Genika oraz Wiktora P. Hładyka (Hladicka).
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Kolejny impuls nadszedł z Waszyngtonu. Długo trwało, zanim wywarł
wpływ na Łemkowynie, natomiast niemal natychmiast pobudził działania
karpackoruskiej diaspory w Ameryce Północnej. Tym impulsem było przemówienie programowe prezydenta Wilsona, wygłoszone w amerykańskim senacie 17 stycznia 1917 r., na około dwa miesiące przed przystąpieniem Stanów
Zjednoczonych do wojny. Wilson nazwał swe wystąpienie pryncypiami polityki amerykańskiej wobec konfliktu światowego. Niektóre z tych pryncypiów
podziałać musiały inspirująco na te społeczności narodowe, które nie miały
dotychczas prawa głosu w batalii między mocarstwami. Zaliczały się do nich
także Łemkowie. Wilson stwierdził m.in., że:
Równość narodów, na których opiera się pokój, jeśli ma trwać, musi być równością praw; wzajemne gwarancje nie mogą ani rozpoznawać, ani sugerować różnicy
między narodami dużymi i małymi, między tymi, które są potężne, a tymi, które są
słabe. Prawo musi opierać się na wspólnej sile, a nie na indywidualnej sile, narodów,
od których zależy koncert pokojowy. [...] Żaden pokój nie może trwać, ani nie powinien trwać, jeżeli nie uznaje i nie akceptuje zasady, że rządy czerpią wszystkie swoje
słuszne moce ze zgody rządzonych, i że nigdzie nie istnieje takie prawo, które by pozwalało przekazywać ludy spod jednej władzy do drugiej, jak gdyby byli własnością.
Uznaję to za pewnik, jeśli mogę odważyć się na jeden przykład, że mężowie stanu
wszędzie zgadzają się, że powinna istnieć zjednoczona, niezależna i autonomiczna
Polska, i że odtąd nienaruszalne bezpieczeństwo życia, religii, oraz rozwoju ekonomicznego i społecznego powinno być zagwarantowane wszystkim narodom, które
dotychczas żyły pod władzą rządów oddanych wierze i celowi wrogich względem ich
własnych. [...] Każdy pokój, który nie uzna i nie zaakceptuje tej zasady, nieuchronnie
będzie drażnić. [...] Chciałbym bardzo wierzyć, że przemawiam w imieniu milczącej
masy rodzaju ludzkiego zewsząd, które jak dotąd nie miały ani miejsca ani okazji,
by wypowiedzieć swe prawdziwe uczucia wywołane śmiercią i ruinami, jakie na ich
oczach dotknęły najdroższe im osoby i domy. [...] Proponuję, aby narody jednomyślnie przyjęły doktrynę prezydenta Monroe jako doktrynę świata: że żaden naród nie
powinien dążyć do rozszerzenia swego ustroju na jakikolwiek inny naród lub lud, ale
że każdemu ludowi powinno się pozostawić swobodę w ustalaniu własnego ustroju,
własnego sposobu rozwoju, bez przeszkód, bez zagrożeń, bez strachu, małym wraz
z wielkimi i potężnymi (Address 1917).

Zasada samostanowienia i równych praw miała dotyczyć nie tylko narodów o długiej historii, ale „każdego nowoczesnego narodu, każdej oświeconej

Andrzej A. Zięba: Między Rosją a Czechosłowacją…

193

społeczności”. Wilson kończył swą mowę gorącym zapewnieniem, że głoszone
przez niego w imieniu Stanów Zjednoczonych pryncypia „to zasady ludzkości
i muszą zwyciężyć” (tamże). Powtarzał je potem jeszcze kilkukrotnie, ale to ta
pierwsza deklaracja pobudziła nadzieję wszystkich małych społeczności narodowych i zachęciła je do formułowania własnych postulatów co do przyszłości
swych ojczyzn.
W przypadku Łemków ta zachęta ożywić musiała nadzieje na zjednoczenie
z Rosją. Otrzymali oni jeszcze jeden znaczący impuls: obalenie caratu i przemiany demokratyczne w Rosji wywołane rewolucją lutową (marzec 1917 r.)
w Piotrogrodzie. Jednak reagować na te impulsy mogła tylko diaspora karpackoruska, bo Łemkowie galicyjscy nadal pozostawali pod rządami państwa
walczącego z Rosją, które represjonowało wszelkie objawy „rusofilstwa”, zarówno wśród Rusinów, jak też Polaków. Mimo agitacji ukraińskiej prowadzonej przez kilku księży greckokatolickich i świeckich inteligentów oraz sympatii
polskich kilku innych księży i inteligentów, orientacja rosyjska była na Łemkowynie w tym czasie bezalternatywna – o czym świadczą debaty toczone rok
później na wiecach. Dlatego aż do jesieni 1918 r. Łemkowie pozostawali nieaktywni politycznie, co znacząco różniło ich od bliższych i dalszych sąsiadów,
to jest Polaków i Ukraińców galicyjskich, którzy mimo wojny działali bardzo
aktywnie w wymiarze aprobowanym przez Austrię, to jest niegodzącym w jej
interesy wojenne. Łemkowie nie posiadali polityków „taktycznych i taktownych” (Zięba 2010), to jest takich, którzy potrafili poruszać się w ramach bieżących możliwości, nie optując otwarcie za maksymalistycznymi programami
swych społeczności.
Uzasadnienie orientacji rosyjskiej zawierała broszura przygotowana i wydana w Kanadzie przez Hładyka, pt. Прикарпатская Русь (Галичина, Буковина и Угорская Русь) (Гладик 1917). W Kanadzie podejmowano także
paramilitarne inicjatywy organizacyjne (Russkije Drużiny) oraz lobbing polityczny na scenie międzynarodowej, oczywiście w takim wymiarze, jaki był
osiągalny dla niezasobnych i nieustosunkowanych politycznie emigrantów,
wierzących w prawdziwość słów amerykańskiego prezydenta, że nawet głos
takich ma być uwzględniony przy ustanawianiu nowego porządku międzynarodowego po skończonej wojnie.
Lobbing karpackoruski zainicjowany został podczas Pierwszego Kongresu
Ruskiego w Kanadzie, który obradował kolejno w dwóch miastach: od 10 do
12 czerwca 1917 r. w Winnipegu (prowincja Manitoba) i 12 lipca w Mundare (Alberta). Jego głównymi organizatorami byli: Hładyk, jako redaktor
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czasopisma „Russkij Gołos”, oraz Adam Filipowski, prawosławny proboszcz
w Montrealu (nota bene winnipegskie obrady kongresu odbyły się w sali polskiego „Sokoła”). Kongres uchwalił memorandum, napisane przez Filipowskiego i Hładyka, mimo burzliwej opozycji działaczy ukraińskich, usiłujących
zablokować obrady, a w swojej prasie obrzucających wyzwiskami ich uczestników („haliccy moskalofile”, „kacapy”). W ten sposób pojawił się bodaj pierwszy program polityczny, uchwalony przez wprawdzie zaoceaniczną, ale autentyczną reprezentację ludności ruskiej Galicji, w dużej mierze Łemków (bardzo
aktywny podczas obrad był również Łemko, Teodor Kochan) i przy autorskim
udziale jednego z nich, to jest Hładyka. Zaoceaniczne enuncjacje politycznej
woli były powszechnym wówczas zjawiskiem, gdy chodzi o Europę Środkową,
region poddany władzy wieloetnicznych imperiów, tłumiących aspiracje narodów i grup etnicznych. Podobnie jak Rusini, korzystali z tej drogi także inni:
Ukraińcy, Słowacy, Czesi, Polacy.
Dlatego memorandum kanadyjskie można traktować jako autentyczny
i niekoniunkturalny głos Łemków. Sformułowany w nim został fundamentalny postulat polityczny Łemkowyny, sprowadzający się do objęcia jej granicami państwa rosyjskiego, jako ziemi odwiecznie rosyjskiej, choć jeszcze
zagranicznej:
Имѣя въ виду счастье и благоденствіе обновленной и демократической Россіи, мы Прикарпатскіе русскіе выходцы, живущіе въ предѣлахъ Канады,
радостно привѣтствуемъ водвореніе въ Россіи народовластія, и, исповѣдуя
національное и культурное единство всего русского народа, обращаемся къ
русскому народу въ Россіи, какъ ровно же къ будущей мирной конференціи,
за исполненіемъ законныхъ, истороческихъ правъ для Прикарпатской Руси
(Галичины, Буковины и угорской Руси). Мы требуемъ освобожденія русского Прикарпатья отъ австрійского и мадьярского угнетений, му рѣшительно протестуемъ противъ притязаній Поляковъ, заявляющихъ претензіи на
присоединеніе Прикарпатской Руси къ будущей Польшѣ Прикарпатская
Русь по закону, по справедливости и по осторіи, составляеть неотьемлимую
часть одного великого русского народа и какъ русскіе мы требуемъ воссиединенія съ Россіей (Меморандумъ 1917, 19-22).

Kongres wybrał trzyosobową reprezentację dla prowadzenia lobbingu międzynarodowego na rzecz realizacji tego postulatu. Weszli w jej skład: Hładyk,
Filipowski i Tymofiej Fujarczuk (ten ostatni był mieszkańcem Edmonton).
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Delegaci dostarczyli memorandum ambasadom państw Ententy. Postulaty
karpackoruskie docierały też oczywiście do gabinetu premiera Kanady, stale dostarczano informacje parlamentarzystom i prasie kanadyjskiej (Вожик
1927, 151-152; Войценко 1961, 218; Zięba 1998, 169-172).
Niemal w tym samym czasie odbył się podobny kongres w Nowym Jorku
(13 lipca 1917 r.), zorganizowany przez galicyjskiego rusofila Petra P. Hakalaka, który zgromadził delegatów organizacji karpackoruskich z tych samych
regionów (Galicja, Bukowina, Ruś Węgierska) oraz duchownych prawosławnych. Rezolucje kongresu nowojorskiego były identyczne, jak te podjęte
w Kanadzie: zjednoczenie wszystkich ziem etnicznie rosyjskich w Austro-Węgrzech z „demokratyczną Rosją”. Memorandum nowojorskie dostarczono do
ambasad państw sprzymierzonych w Waszyngtonie (Magocsi 1976, 351-352).
Silna opcja rosyjska Łemkowyny była nie tylko znana od dawna politykom
ukraińskim, choć oficjalnie zaprzeczali jej istnieniu, ale też zwalczana przez
nich na różne sposoby. Pojawienie się Łemkowyny w enuncjacjach Bobrinskiego skłoniło ich do sformułowania własnych deklaracji politycznych co do
jej przyszłości. 28 stycznia 1916 r. na posiedzeniu Rady Ogólnej Ukraińskiej
w Wiedniu odbyła się na ten temat dyskusja. Jej podstawą były dwa referaty eksperckie przygotowane przez geografa Stepana Rudnickiego i historyka
Stepana Tomasziwskiego. W rezultacie przyjęto, że polityczne aspiracje ukraińskie obejmować mają, gdy chodzi o terytorium Galicji, obszar jurysdykcji
lwowskiego sądu wyższego, z dołączeniem Łemkowyny (Левицький 1928,
304). Ta decyzja była powieleniem zasięgu ambicji terytorialnych Rosji i od tej
pory stała się dogmatem polityki ukraińskiej, wielokrotnie prezentowanym na
różnych forach międzynarodowych.
Opcja polska była jeszcze w drugiej połowie XIX w. kulturowym i politycznym wyborem dla elit inteligenckich, czyli głównie dla rodzin księżowskich
Łemkowyny. W samej Florynce, która w 1918 r. stanie się miejscem najważniejszych deklaracji o samostanowieniu Łemków, pracowali wcześniej kapłani z rodzin silnie spolonizowanych (Czyrniańscy, Jaworscy), ludzie nie tylko kultury
polskiej, ale też podzielający polskie aspiracje niepodległościowe. Ich potomkowie w dobie pierwszej wojny światowej byli zaangażowani w polskie działania
i nie identyfikowali się z politycznymi aspiracjami Łemków, a zwłaszcza z ich
rusofilstwem1. Jednak te poglądy miały charakter prywatny, a sympatie polskie
1

Jako przykład warto tu wspomnieć Brunona Olbrychta (1895-1951), który był synem Marii Jaworskiej, prawnukiem proboszcza, a wnukiem wikarego parafii we Florynce. W czasie pierwszej wojny światowej walczył on jako oficer w Legionach Polskich w Karpatach, na Bukowinie
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nie były propagowane. Przed wybuchem wojny nie zaistniała żadna skoordynowana polska akcja polityczna, podobna do ukraińskiej, mająca na celu pozyskanie łemkowskich włościan, poza doraźnymi agitacjami w dobie wyborów
parlamentarnych oraz współpracą z wójtami gmin wiejskich. Tym niemniej,
polityka polska na Łemkowynie była obecna, bo na początku XX w. mieszkało
tam już wielu Polaków. Były to rodziny właścicieli ziemskich, przedsiębiorców,
nauczycieli, aptekarzy, leśników, kolejarzy, urzędników różnego typu, adwokatów. Istniały też enklawy zwartego osadnictwa w Męcinie, Krynicy, Żegiestowie, Muszynie, gdzie Polacy stanowili większość ludności.
Z takich właśnie Polaków, urodzeniem bliskich Łemkowynie i znających
tamtejsze uwarunkowania, wywodził się Jan Dąbrowski, jedyny polski obserwator przemian politycznych w Karpatach, który już wtedy dostrzegł trafnie
kierunek potencjalnej ewolucji aspiracji politycznych Rusinów w Galicji zachodniej i uznał go za wysoce niebezpieczny dla polskiego stanu posiadania.
Był to młody historyk, urodzony w Krośnie, związany ze środowiskiem naukowym Krakowa, w czasie wojny prowadzący kwerendy badawcze na Węgrzech, gdzie ponadto reprezentował Naczelny Komitet Narodowy z Krakowa,
organ grupujący większość polskich stronnictw politycznych Galicji. Opierając się na swych studiach nad dziejami stosunków polsko-węgierskich, chciał
przekonać polityków polskich, że dla przyszłej Polski ważne jest utrzymanie
historycznej granicy z Węgrami, a więc zwalczanie wszelkich projektów, czy
to czeskich, czy słowackich, czy też ukraińskich, które zmierzały do wyrugowania Węgier z ich północnych rubieży. Dąbrowski dostrzegł możliwość oderwania ziem podkarpackich, zamieszkiwanych przez Łemków, niekoniecznie
przez Rosję, którą wszyscy o to podejrzewali od kilku dziesięcioleci, ale przez
zupełnie nowe w regionie siły polityczne o niezaspokojonych ambicjach mocarstwowych – Ukraińców i Czechów. Pisał w lipcu 1917 r. na łamach „Wiadomości Polskich”, ważnego czasopisma politycznego związanego z Legionami
Polskimi Józefa Piłsudskiego:
Przyłączenie Rusinów węgierskich do Ukrainy dałoby silną podstawę, rzecz
można: podmurowanie Rusinom rozrzuconym na Łemkowszczyźnie w Galicji
i Wołyniu. W październiku 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Gdy na Łemkowynie powstawały prorosyjskie rady, on uczestniczył w wojnie z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej oraz
z rosyjskimi bolszewikami. Od 1937 r. był generałem Wojska Polskiego. O niepodległość Polski
walczyli także jego bracia, Jan Stanisław (major) i Tadeusz (kapitan) Olbrychtowie, potem profesorowie uniwersyteccy.
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zachodniej, i osady Rusinów, sięgające po stronie węgierskiej do Popradu, pomogły by posunąć wpływy ukraińskie, a może i granice na polskim Podkarpaciu
aż prawie po Sącz. […] Oto na przestrzeni prawie stu kilometrów od Popradu
po Ungvar powstałaby wspólna granica czesko-ukraińska. Rozwiązano by zagadnienie, na którym łamali sobie głowy politycy ententy przez całe trzy lata wojny,
znaleziono by wreszcie połączenie Czech z resztą Słowiańszczyzny z pominięciem „niepewnej” Polski. Przez piękne podtatrzańskie doliny wyciągnąć by można było rękę z Pragi przez Halicz do Kijowa i Moskwy (cyt. za: Niebezpieczeństwo,
1920, 12).

Był to jednak głos odosobniony. Większość polskich polityków, działaczy
społecznych, komentatorów politycznych, a także władze administracyjne,
policyjne i wojskowe były skoncentrowane na „moskalofilstwie” Rusi łemkowskiej. Dąbrowskiemu chodziło o to, że rosyjskie ambicje terytorialne, sięgające
aż po Nowy Sącz, przejęła polityka ukraińska, a z drugiej strony Czesi otwarcie
już aspirowali do słowackich terytoriów północnych Węgier. Dawne obawy
o sympatię Rusinów do Rosji, z powodu których konserwatywni politycy polscy kilka dziesiątków lat wcześniej zdecydowali się wesprzeć ukraińskie idee
narodowe, uważał za już mniej niebezpieczne, niż te nowe zagrożenia.

Dezaktualizacja opcji rosyjskiej w dobie koniunktury politycznej
1918 roku
Rewolucja bolszewicka w Rosji w listopadzie 1917 r. oraz ogłoszenie w Kijowie
w styczniu 1918 r. powstania Ukraińskiej Republiki Ludowej postawiło opcję
rosyjską pod znakiem zapytania. Dlatego w kolejnych miesiącach 1918 r. pojawiały się wśród działaczy karpackoruskich w Stanach Zjednoczonych jeszcze
inne pomysły – autonomii w obrębie Węgier, osobnego państwa złożonego
z trzech kantonów (bukowińsko-, galicyjsko- i węgiersko-ruskiego), wreszcie
opcji na Czechosłowację. Choć wśród amerykańskich Rusinów z Galicji pierwotny i mający najszersze poparcie postulat zjednoczenia z Rosją nigdy nie
stracił aktualności, to jednak wśród Rusinów z Węgier na pierwsze miejsce
wysunął się pomysł unii z Czechosłowacją, przyjęty pozytywnie przez czeskiego przywódcę, Tomáša Masaryka. W przeciwieństwie do opcji rosyjskiej, lepiej sytuował się w szerszym kontekście stosunków międzynarodowych (Magocsi 1976, 351-352).
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W tym czasie Łemkowyna nadal leczyła rany po tragedii, której symbolem był obóz Talerhof. Dopiero co wrócili więzieni tam aktywiści łemkowscy – księża, adwokaci, włościanie. Wciąż nie podejmowali żadnej aktywności,
gdyż jedni nie byli już w stanie działać z powodu utraty sił fizycznych w czasie uwięzienia, a inni obawiali się Austrii, nie przestającej ciążyć nad Galicją
i nie stroniącej od metod represyjnych dla podtrzymania ostatków swej władzy. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego było to wciąż terytorium
państwa austriackiego. Radca Stanisław Hawrot raportował austriackiemu
Namiestnictwu we Lwowie pod koniec września 1918 r. z Gorlic:
W południowej części powiatu, zamieszkałej przez Rusinów, akcji politycznej nie
zauważono. Za pośrednictwem duchowieństwa zorganizowały się w każdej ruskiej
wsi kółka „Silskiego hospodara”, które jeszcze akcji żadnej nie rozpoczęły (cyt. za:
Ruszała 2015, 253-254).

Ukraiński ogląd sytuacji był z tą opinią tylko pozornie sprzeczny. Działacze
ukraińscy, będący osobami zaufania dla monarchii, nie czuli się w ten sposób
skrępowani, ale oni z kolei nie posiadali większego oparcia społecznego wśród
Łemków dla przedsiębranych przez siebie inicjatyw. Dostrzegali narastanie
upolitycznienia Łemków, jednak były to bardziej nadzieje na przejęcie reprezentacji interesów tego regionu, niż fakty. W październiku 1918 r. ich lwowski
organ prasowy „Diło” donosił z Muszyny:
Взагалі, чим близше до мира, тим більший рух і заінтересовання, а заразом и занепокоєння даєтся завважати між Лемками про їх будучу долю.
Ціла Лемківщина звертаєтся до українських народних оборонців в Ґаличині
і до Української Держави щоби взяли їх в рішучу оборону перед ворожими
анексійними затіями. Всюди дається тепер відчувати брак репрезентанта
Лемківщини („З Лемківщини”, za: Archiwum Akt Nowych, Centralna Agencja
Polska w Lozannie, zbiór wycinków prasowych, sygn. 104, k. 159).

Inicjatywę samych Łemków wyzwolił nieoczekiwanie cesarz Karol I, a właściwie jego manifest z 16 października 1918 r., pompatycznie zatytułowany
Do moich wiernych austriackich ludów i kontrasygnowany przez premiera Austrii, barona Maximiliana Hussarka. W ślad za gazetami wiedeńskimi („Wiener Zeitung”, „Neue Freie Presse”), doniosły o nim dzienniki lwowskie i krakowskie, a więc jego treść dotarła do inteligencji łemkowskiej szybciej, łatwiej
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i powszechniej niż styczniowa deklaracja prezydenta Wilsona. Władca upadającego państwa oznajmiał, że jego celem jest „wskazanie ludom Austrii dróg,
na których by mogły one nie powstrzymywane przez przeszkody i tarcia rozwijać zbawiennie swoją siłę plemienną i zużytkowywać ją skutecznie dla swej
duchowej i gospodarczej pomyślności”. Wskazówki te brzmiały następująco:
Należy niezwłocznie przystąpić do przebudowy Ojczyzny na jej naturalnych
a przeto najpewniejszych podwalinach. Życzenia ludów Austrii muszą być przy
tym starannie z sobą pogodzone i doprowadzone do urzeczywistnienia. Postanowieniem moim jest przeprowadzić to dzieło przy swobodnym współdziałaniu moich ludów, w duchu tych zasad, na których oparli się sprzymierzeni monarchowie
w swej propozycji pokojowej. Stosownie do życzenia swych ludów, Austria stać się
ma państwem związkowym, w którym każdy szczep na obszarze swego osiedlenia
tworzy swój własny organizm państwowy. Nie przesądza się przez to bynajmniej
zjednoczenia polskich obszarów Austrii z niepodległym państwem polskim. […]
To nowe ukształtowanie, nienaruszające w niczym integralności krajów świętej
Korony Węgierskiej, ma zapewnić każdemu poszczególnemu państwu narodowemu jego samoistność; będzie ono jednak skutecznie ochraniać także wspólne
interesy i wszędzie tam je uwydatniać, gdzie wspólność jest potrzebą życiową poszczególnych organizmów państwowych. […] Aż do przeprowadzenia tego przekształcenia w drodze ustawodawczej pozostają w mocy bez żadnej zmiany urządzenia, istniejące dla ochrony ogólnych interesów. Mój Rząd otrzymał polecenie
bezzwłocznego przygotowania wszystkich prac do przebudowy Austrii. Do ludów
na których samostanowieniu będzie się opierało nowe państwo skierowuję moje
wezwanie, aby współdziałały w tym wielkim dziele przez Rady Narodowe, które składając się z posłów do Rady Państwa każdej narodowości, mają zastępować
interesy ludów w stosunku wzajemnym do siebie oraz w odniesieniu do mojego
rządu. W ten sposób niech Ojczyzna nasza, wzmocniona jednomyślnością składających ją narodów, wyjdzie z burzy wojennej jako związek wolnych ludów (Habsburg-Lothringen 1918, 1; Neck 1968, 64).

Niemal natychmiast na całym terytorium państwa Habsburgów zaczęły tworzyć się rady narodowe, w tym też w Galicji, na Bukowinie, Rusi Węgierskiej i Śląsku Austriackim, m.in. 13 października – polska w Zakopanem,
19 października – ukraińska we Lwowie i polska w Cieszynie, 31 października – Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie. Nastąpiła też seria proklamacji
niepodległości: 28 października – Czechosłowacji oraz Państwa Słoweńców,
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Chorwatów i Serbów, 31 października – Węgier, 1 listopada – Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, 12 listopada – Republiki Niemieckiej Austrii.
Delegaci łemkowskich wsi, tworzący rady w grudniu 1918 r. (Horbal 1997,
38-70), podjęli więc inicjatywę całkowicie legalną w systemie państwowości
austriackiej, bo poszli za wskazówkami cesarza Karola I, i w ślad za galicyjskimi Ukraińcami i Polakami utworzyli własną reprezentację polityczną o charakterze przejściowym. Nie weszli w jej skład, jak tego chciał cesarz, posłowie
do parlamentu austriackiego, co zresztą i inne rady nie potraktowały jako warunek swego zaistnienia. Łemkowie nie posiadali w 1918 r. ani jednego parlamentarzysty z własnego terytorium, natomiast na ich grudniowych wiecach
we Florynce i Sanoku pojawili się Dymitr Markow i ks. Roman Czajkowski, którzy formalnie reprezentowali w parlamencie austriackim inne okręgi
wyborcze, ale swoją obecnością przydali poczynaniom łemkowskim legalizmu w myśl cesarskiego manifestu o politycznym organizowaniu się ludów.
Ich udział świadczył jednocześnie o wspólnym, a nie regionalnym, froncie
działań wszystkich Rusinów galicyjskich odrzucających ukraińską ideologię narodowotwórczą. W działającym we Lwowie a następnie Stanisławowie
prorosyjskim Ruskim Komitecie Wykonawczym (Русский Исполнителый
Комитет) zarezerwowano dwa mandaty dla przedstawicieli rad łemkowskich
(Mroczka 1990, 201).
Okazało się, że polscy Łemkowie nie są tak podatni na przemiany sytuacyjne, tak samo „taktyczni”, jak część ich diaspory w Ameryce, i pryncypialnie
obstają przy swym fundamentalnym przekonaniu narodowym. Rady łemkowskie tworzone pod koniec 1918 r. obwieściły dokładnie taką samą wolę,
co do państwowej przynależności Łemkowyny, jak Pierwszy Kongres Ruski
w Kanadzie. Nie wyrażono chęci utworzenia własnego odrębnego państwa
łemkowskiego, ani przystąpienia do Czechosłowacji, Ukrainy lub Polski, choć
wszystkie te scenariusze były w momencie powstawania rad nie tylko ogłoszone publicznie w Ameryce i Europie, ale po części już realizowane. Podczas wieców w łemkowskich wsiach trwano przy mocnym przekonaniu, że na
podstawie zasady samostanowienia narodów, ziemie ruskie państwa austro
‑węgierskiego powinny być wcielone do Rosji (Меморандумъ 1918), choć
akurat to jedno rozwiązanie wydawało się niemal niemożliwe do ziszczenia
w tym momencie stosunków międzynarodowych.
Powoływane na wiecach rady nie były władzami osobnego państwa, na co
powoływał się Jarosław Kaczmarczyk podczas obrony przed sądem w czerwcu
1921 r.:
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Pan prokurator popada w akcie oskarżenia w jawną sprzeczność. Początkowo
przekonuje się, iż nasza republika zorganizowała się w 1918 roku, a rząd wybrano
dopiero w 1920 roku. Znaczy się, że republika istniała dwa lata bez rządu (cyt. za:
Horbal 1997, 107).

Zarówno z najbliższego kontekstu sytuacyjnego (manifest cesarski), jak też
z dokumentacji wytworzonych przez rady, nie wynika, żeby wyrażały one intencję powołania osobnej republiki łemkowskiej. Były jedynie narodowymi
przedstawicielstwami szczebla lokalnego (powiatowego i prowincjonalnego).
Nie stanowiły więc państwa ani intencjonalnie, ani prawnie. Jednostkowe
enuncjacje o istnieniu Ruskiej Republiki nie są tu miarodajne. Tak jak metryki
kościelne, spisywane przez jednego z księży uczestniczących w pracach rad.
Rady łemkowskie po prostu wpisywały się w aktualny w 1918 r. kontekst polityczny, który zachęcał ich – tak samo jak Polaków, Ukraińców, Słowaków, czy
Czechów – do wyrażenia własnych opcji w przedmiocie przynależności państwowej. Zanim zapadły decyzje mocarstw, co do losu terytoriów państw pokonanych, wyrażanie tych opcji miało być wspólnotowe, ogłaszane w imieniu
całych narodów. Potem możliwy był tylko indywidualny wybór obywatelstwa
w ramach określonych zasad i odnośnie tych państw, których istnienie uznają
mocarstwa. Niektóre wspólnoty narodowe korzystały z tej koniunktury, aby
ogłosić swe aspiracje do posiadania lub odbudowania własnej, osobnej i suwerennej państwowości, co łączyło się z wielkim wysiłkiem organizacyjnym,
militarnym i dyplomatycznym. Łemkowie w czasie tej koniunktury optowali
tylko za zmianą przynależności państwowej z austriackiej na rosyjską. Najwyraźniej w ich przekonaniu taka zmiana oznaczała uzyskanie podmiotowości
narodowej, o co przecież w tym wszystkim chodziło.
Czy byli w tym mniemaniu tak bardzo różni od swych sąsiadów? Słowacy też przecież wybrali dla swych aspiracji narodowych formę nie osobnego państwa, ale federacji z Czechami. Galicyjscy Polacy nie mieli żadnych
wątpliwości, że powinni należeć do Polski, której stolicą była już Warszawa.
Galicyjscy Ukraińcy, choć z wieloma oporami, przy wielkiej pokusie pozostania w ramach projektowanej przez cesarza Karola federacji, i właściwie tylko
formalnie, ale jednak ogłosili zjednoczenie z Ukrainą kijowską. Łemkowie,
jako ludzie kultury ruskiej, chcieli należeć do ruskiej republiki, czyli do Rosji.
Problematyczność ich opcji polegała na tym, że pod koniec 1918 r. nie sprzyjał
jej układ stosunków międzynarodowych. Na miejscu Rosji demokratycznej
istniała bolszewicka, której zwycięskie mocarstwa nie uznawały. Był to więc
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wybór z jednej strony realistyczny, a z drugiej – nierealistyczny. Realistyczny, bo zgodny z szacunkiem własnych sił, za małych, aby zbudować osobne
państwo, oraz z własnymi przekonaniami, żywionymi od co najmniej kilku
pokoleń. Nierealistyczny, bo koniunktura na samookreślenie przypadła akurat
w momencie dezaktualizacji opcji rosyjskiej. Gdyby nie zwycięstwo bolszewików, może inaczej potoczyłyby się losy Łemków.
Teza o rzekomej państwowości rad tworzonych w 1918 r. w Galicji nie dotyczy tylko Łemków. Jest pochodną niechlujności języka historiograficznego.
Wskutek tego niechlujstwa niektórzy autorzy nieświadomie przejęli ujęcia
mitologizujące, a inni nawet je zupełnie świadomie tworzyli. Nie zważając
na to, że opisują fakty historyczne z obszaru prawa międzynarodowego i powinni stosować terminy zdefiniowane przez tę dziedzinę wraz ze zdrowym
rozsądkiem, beztrosko nazywali państwami takie byty, które tych definicji nie
spełniały. Imputowali działaczom rad 1918 r. intencje tworzenia „republik”,
nawet, gdy działacze ci dobitnie manifestowali zupełnie inne zamiary. Poza
„republiką” łemkowską przyjęto na przykład określać analogicznym mianem
także radę utworzoną przez Polaków w Zakopanem. Jak można przeczytać
w nieocenionej polskiej Wikipedii, idącej tu w ślady niefrasobliwych językowo
pseudohistoryków: „Rzeczpospolita Zakopiańska [to] przejściowy twór państwowy istniejący przez 27 dni, od 13 października do 16 listopada 1918 r. na
terenie miasta Zakopanego i jego okolic”2. Tymczasem dokument założycielski rady polskiej w Zakopanem stwierdzał stanowczo, że nie tworzy osobnej
państwowości, ale optuje za podległością państwu polskiemu:
2

Jeszcze bardziej pompatyczna i mistyfikująca jest narracja Wikipedii anglojęzycznej: „The Republic of Zakopane (or Commonwealth of Zakopane; Polish: Rzeczpospolita Zakopiańska)
refers to an area in Galicia centered on the city of Zakopane that created its own parliament
(«National Organisation») on October 13, 1918. The parliament’s principal goal was to join an
independent state of Poland. On October 30, the Organisation officially declared its independence from Austria-Hungary and, two days later, made itself a «National Council». This was
eventually disestablished on November 16 when the Polish Liquidation Committee took control of Galicia. The Republic’s only president was the Polish writer Stefan Żeromski”. Głównym
autorem mitologizacji wydarzeń w Zakopanem był Medard Kozłowski, miejscowy nauczyciel
i aktywista (rodem jednak z Krosna), który w 1918 r. był współorganizatorem działań niepodległościowych pod Tatrami, a w 1932 r. opublikował w „Gazecie Warszawskiej” (nr 393) wspomnienie pt. Żeromski na czele Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. Ponieważ biografia Żeromskiego jest
przedmiotem nauczania w każdej polskiej szkole, „Rzeczypospolita” Zakopiańska i „prezydentura” pisarza zostały szeroko upowszechnione w świadomości społecznej. Kolejne wysłowienia
tego mitu to np. sztuka teatralna Anny Sudlitz (Teatr Polskiego Radia, 1978) i liczne wydarzenia
medialne w roku obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Wobec przyjęcia zasad pokojowych prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona
przez państwa rozbiorowe, uważamy się odtąd za obywateli wolnej, niepodległej
i zjednoczonej Polski. Tej Polsce winniśmy wierność i posłuszeństwo, mienie
i krew naszą, nie uznajemy żadnych więzów, tym najświętszym obowiązkom przeciwnych. Przejęci ważnością godziny dziejowej dla wspólnego gorliwego pełnienia obowiązków wobec państwa polskiego postanawiamy stworzyć Organizację
Narodową w Zakopanem i w tym celu wybieramy jej zarząd, złożony z 32 osób,
polecając mu ułożenie programu i sposobu działalności.

Ponadto działacze zakopiańscy (Stefan Żeromski i Mariusz Zaruski) już
10 października weszli w skład prezydium powiatowej Organizacji Narodowej w Nowym Targu – bynajmniej nie parlamentu, lecz lokalnej reprezentacji
politycznej – podobnie jak działacze podobnych zakopiańskiej rad z Czarnego
Dunajca, Ludźmierza, Cichego, Krościenka (Biblioteka Naukowa PAN i PAU,
sygn. 4175, k. 36-37). Tak więc Zakopane niczym szczególnym nie wyróżniało
się na całym Podhalu, chyba że przyjmie się absurdalną wykładnię, że w każdej z tych wiosek istniała osobna „republika”.
Takie same rady, jak zakopiańska i łemkowskie, tworzono w Galicji co kilkanaście kilometrów, między innymi w: Dąbrowie, Bochni, Sanoku, Krośnie,
Jarosławiu, Ropczycach, Rzeszowie, Żywcu, Tarnobrzegu, Strzyżowie, Kolbuszowej, Oświęcimiu, Pilźnie itd. Choć działały spontanicznie i przez czas
jakiś niezależnie, intencje ich tworzenia oddaje dobrze sformułowanie użyte
przez przewodniczącego rady jarosławskiej, Krzanowskiego, który stwierdził,
że jego rada pracuje: „w zastępstwie rządu narodowego” (Biblioteka Naukowa
PAN i PAU, sygn. 4175, k. 14). Przy radach tworzono tzw. wydziały lub komitety zarządzające, które spełniały lokalnie kompetencje władzy wykonawczej.
Zajmowały się organizacją aprowizacji i żandarmerii, bezpieczeństwem transportu kolejowego, przepływem informacji publicznej. Rady były więc zjawiskiem w całej Galicji powszechnym i w jego kontekście należy interpretować
role i funkcje rad łemkowskich oraz definiować ich charakter.
Wszystkie te ciała mieściły się całkowicie w modelu znanym dobrze z czasów austriackich – rad powiatowych z wydziałami wykonawczymi, tyle że
w 1918 r. ich członków obierano na wiecach ludowych, a nie w drodze wyborów powszechnych, i nie razem we wszystkich kuriach, na które byli podzieleni
zgodnie ze swym statusem społecznym wyborcy za czasów Austrii, ale osobno,
w pewnym sensie też w kuriach, tyle że etnicznych: polskich, żydowskich, łemkowskich. Większość rad galicyjskich miała bowiem charakter narodowy lub
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etniczny. Obok polskich tworzyły się w tych samych miastach rady żydowskie,
w odróżnieniu od łemkowskich optujące za Polską. Na przykład Prowizoryczna Rada Ludowa Żydowska utworzona 8 listopada 1918 r. w Gorlicach wydała
memoriał, w którym oznajmiała, że „wita entuzjastycznie zmartwychwstałe państwo polskie” (Biblioteka Naukowa PAN i PAU, sygn. 4174, k. 77‑79).
Żydowska Rada Narodowa powstała też w Krakowie (potem jej agendy przejął Zjednoczony Komitet Żydowski dla Ochrony Ludności Żydowskiej). Takie
rady powstawały także w innych miastach i miasteczkach Galicji.
Tworzenie się rad było wręcz konieczne z uwagi na zanikanie władzy austriackiej. Powołując je do życia, dbano nie tyle o manifest cesarski, ile o własne
bezpieczeństwo i ład publiczny. Na porządku dziennym były napady rabunkowe zwłaszcza na miasteczka, szturmy sklepów i magazynów podejmowane
przez wałęsające się grupy dezerterów lub zdemoralizowanych jednostek. Aby
ludność cywilna mogła się obronić, rady organizowały straże i gwardie cywilne – polskie, żydowskie, oraz mieszane etnicznie pod polskim przywództwem.
Zachęcała do tego Polska Komisja Likwidacyjna, nawet rozdawała takim grupom broń z własnych zasobów, jak to miało miejsce w przypadku Żydowskiej
Straży Bezpieczeństwa w Krakowie (Biblioteka Naukowa PAN i PAU, sygn.
4254, k. 2). W innych miejscowościach uzbrajali straże i policje lokalni posiadacze ziemscy lub fabrykanci. Tak postąpili na przykład hrabiowie Potoccy
w Łańcucie.
Problemy interpretacyjne występują też, gdy chodzi o definicję tworów
wyższej rangi, analogicznych do Naczelnej Rady Ruskiej, powołanej w grudniu 1918 r. we Florynce. Dobrym przykładem w tej kwestii jest Polska Komisja
Likwidacyjna w Krakowie, której cześć prasy przypisywała funkcję kondominium z Austrią. Jeden z kierowników Komisji, Zygmunt Lasocki, poczuł się
zmuszony polemizować i przy tej okazji wyjaśniał:
Można PKL rozpatrywać jako przedstawicielstwo rządu polskiego w Warszawie
lub rząd dzielnicowy, ale nie jako condominium z Austrią (Biblioteka Naukowa
PAN i PAU, sygn. 4105).

Jest to trafne zdefiniowanie charakteru nie tylko krakowskiej Komisji, ale
też, per analogiam, Naczelnej Rady Ruskiej. W jej wypadku należałoby użyć
określenia: przedstawicielstwo rządu rosyjskiego, rząd dzielnicowy działający
w imię Rosji. Na tym tle ocenić możemy relacje, jakie wytworzyły się między
nią i jej agendami, a organami państwa polskiego.
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Teoretycznie istniały wtedy dla Łemkowyny jeszcze inne opcje, poza rosyjską: przynależność do odrodzonego państwa polskiego, już – jak można odczytać choćby z deklaracji prezydenta Wilsona i cesarza Karola I – od 1917 r.
postulowanego przez mocarstwa, lub do państwa zachodnioukraińskiego, które deklaratywnie zaistniało na miesiąc przed wiecem we Florynce i posiadało
pewne zasoby wojskowe, finansowe i organizacyjne. Obie opcje miały pewną
liczbę zwolenników na Łemkowynie, przy czym aktywność polskich etnicznie
środowisk w ruskich częściach powiatów podkarpackich stanowiła lokalną
przeciwwagę dla działań łemkowskich chyba w większym stopniu niż analogiczna działalność ukraińska. Polityka polska miała też swoich zwolenników
wśród Łemków, a mianowicie niektórych wójtów, wybranych jeszcze przed
wojną („Łemkowszczyzna” 1919). Polityka ta nie od razu była skoordynowana. Władze wyznaczone przez Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie
istniały równolegle z wciąż działającą administracją austriacką. Obie te administracje obsadzone były przez Polaków, ale między starostami a komisarzami Komisji Likwidacyjnej zdarzały się rywalizacje. Z oporami dawna austriacka żandarmeria, złożona z Polaków, przekształcała się w polską policję.
Nie chciały ustąpić nowym radom organy samorządowe wybrane jeszcze za
czasów habsburskich. Bywało, że organy wykonawcze rad polskich usuwały
urzędników mianowanych jeszcze przez cesarza z powodu ich nadużyć względem ludności lokalnej lub niepewności, co do ich lojalności politycznej. Linie
konfliktów w tej części Galicji były różne – czasem wyraźnie dzieliły społeczności etniczne czy narodowe między sobą, czasem wynikały z odmiennych
interesów społecznych.
Warto tu przytoczyć dwa przykłady. Polska Organizacja Narodowa w Nowym Targu w sprawozdaniu dla Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie
donosiła 4 listopada 1918 r., że:
Ze względu na dobro i uspokojenie ludności zarządzono, by usunęli się natychmiast znienawidzeni przez ludność urzędnicy starostwa, jak starosta Stanisław
Psarski, praktykant koncept. Mieczysław Solecki, inspektor zbożowy dr Franciszek Baluż i funkcjonariusze aprowizacyjni: Zygmunt Gawłowski, Mychajło Jaszan” (Biblioteka Naukowa PAN i PAU, sygn. 4175, k. 39).

Jak można sądzić z imienia, Jaszan był Ukraińcem, ale to nie jego etniczność, ale nadużycia były powodem wymuszenia na nim dymisji wraz z jego
polskimi kolegami i przełożonym. Natomiast uprzedzeniami etnicznymi był
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po części uargumentowany anonimowy donos, jaki otrzymała Komisja Likwidacyjna cztery dni później z Krakowa:
Wysoka Rado Polska Narodowa! Mam zaszczyt donieść Wysokiej Radzie, ażeby
łaskawie zwróciła uwagę na rasę Ruską, która aż za gęsto pozostała wzniesiona za
czasów panowania Austriackiego w różnych Komendach i Urzędach i do tych czas
pozostaje w nich a w najgorszym stopniu zgubne daje owoce dla kraju i narodu
polskiego przez wykonywanie przeróżnych swoich machinacji prowokatorskich.
Jako polak znieść tego niemogę, a zatem upraszam o łaskawe stwierdzenie stanu
rzeczy (tamże, k. 72, ortografia i słownictwo zgodne z oryginałem).

Gdy chodzi o lokalnych działaczy polskich, to jest tych, którzy tworzyli rady
w powiatach zamieszkanych częściowo przez Łemków, wielu z nich przejawiało tendencję do nawiązania kontaktów z przedstawicielami łemkowskimi.
Było tak nie tylko w Grybowie, gdzie strukturami Polskiej Komisji Likwidacyjnej kierował prawnik i ziemianin Kazimierz Ramułt, czy w Gorlicach, gdzie
marszałkiem Rady Powiatowej wywodzącej się jeszcze z czasów austriackich
był przedsiębiorca naftowy Władysław Długosz, polityk polski wysokiej rangi,
były austriacki minister a ówcześnie naczelnik Wydziału Rolnictwa Polskiej
Komisji Likwidacyjnej w Krakowie. W Nowym Sączu, planując utworzenie
Powiatowej Rady Narodowej, przewidziano 5 miejsc dla delegatów wsi łemkowskich. Jej działacze, Henryk Suchanek i Feliks Bulsiewicz, z zawodu urzędnicy kolejowi, zwracali ponadto uwagę Polskiej Komisji Likwidacyjnej na potrzebę wypracowania pozytywnego programu w sprawie łemkowskiej:
Zachodzi tylko wątpliwość i w ogóle niejasność naszego stosunku do Rusinów
i w tym względzie zwracamy się niniejszym z prośbą do Polskiej Komisji Likwidacyjnej o możliwie rychłe informacje i wskazówki. W każdym razie sądzimy, że
skoro w tutejszym powiecie istnieje około 40 wsi zamieszkałych przez ludność ruską (Łemkowszczyzna) to Rusini powinni mieć swoją reprezentację w Powiatowej
Radzie narodowej, aby ta Rada nie była jakimś kadłubowym ciałem (Biblioteka
Naukowa PAN i PAU, sygn. 4175, k. 33-35).

Wytyczne Wydziału Administracyjnego Polskiej Komisji Likwidacyjnej
w Krakowie w sprawie stosunku do Rusinów zostały sformułowane, ale jedynie w postaci tymczasowego zarządzenia. Znamy je z brulionu odpowiedzi
udzielonej w tej sprawie komisarzowi w Gorlicach, 27 grudnia 1918 r.:
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P. K. L. zastrzega do wyłącznie swojej decyzji regulowanie i załatwianie spraw
narodowościowych w kraju, zawieranie umów wiążących obie strony, układanie
warunków zgodnego współżycia i.t.d. a p. p. Komisarzy P. K. L. względnie ich zastępców ogranicza jedynie do szczegółowych i bezstronnych sprawozdań oraz do
stawiania wniosków. […] O ile idzie o warunki umowy z Rusinami powiatu gorlickiego P. K. L. nie może zatwierdzić pierwszego punktu takowej, odnoszącego się
do uwolnienia Rusinów od obowiązku służby wojskowej, i poleca Panu, by w miarę jak zarządzenia dotyczące poboru i powołania zostaną wydane, stosował je bezwarunkowo i z całą ścisłością także do ludności ruskiej powiatu. W razie potrzeby
do poparcia tych zarządzeń dodana Panu będzie asysta zbrojna. P. K. L. wychodzi
w tym wypadku z założenia, że wszyscy poddani dawnego państwa austriackiego
zamieszkali w granicach Galicji stali się obecnie poddanymi państwa polskiego
i będą nimi tak długo póki nie uzyskają stąd uwolnienia, a przyjęcia do związku
państwa obcego. Z jednej strony zatem mają Rusini powiatu tamtejszego prawo
korzystania ze wszystkich praw obywatelskich, z drugiej jednak muszą ponosić
wszystkie ciężary i obowiązki obowiązujące wszystkich poddanych państwa Polskiego (Biblioteka Naukowa PAN i PAU, sygn. 4177, k. 17).

Jak można z tego wnioskować, rzecz nie szła o samo istnienie rad łemkowskich i ich działalność terenową, mającą na celu utrzymanie ładu – bo przecież aprobowano podobną aktywność rad żydowskich – ale o kwestionowanie
przez rady łemkowskie praw państwa polskiego do określonego terytorium.
Optując za Rosją weszły one w konflikt polityczny z Polakami. Nie miał racji
wspomniany już Kazimierz Ramułt, gdy odwołany w lutym 1919 r. z urzędu
komisarza polskiego w Grybowie z powodu ugodowej postawy wobec Naczelnej Rady Ruskiej (Lasocki 1931, 57-58) pisał w odezwie do ludności powiatu:
Z gorącą podzięką zwracam się również do ludności ruskiej, powiat nasz zamieszkującej, do prezydium i całej rady ruskiej, nie mogąc przemilczeć, że lojalne stanowisko tejże wobec władzy polskiej, ułatwiało niczem niezmącone współżycie, utrzymanie ładu, spokoju i porządku (Biblioteka Naukowa PAN i PAU,
sygn. 4179, k. 34).

Rady łemkowskie nie były lojalne wobec władzy polskiej, robiły co mogły,
aby się od Polski odłączyć. Choć nie inicjowały starań o własną siłę militarną, nie weszły też w bliższe stosunki z ponadlokalnymi ośrodkami władzy polskiej. Nie doszło w Krakowie do przewidywanego w instrukcji Polskiej Komisji
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Likwidacyjnej „bezpośredniego porozumienia się z wylegitymowanymi reprezentantami” łemkowskiej narodowości. Jednorazową próbę rozmów ze stroną
polską, ale w Warszawie, podjął Jarosław Kaczmarczyk w kwietniu 1919 r. Miał
się tam spotkać z premierem Jędrzejem Moraczewskim oraz pułkownikiem
Józefem Rybakiem w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Usłyszał – ale tylko
według jego relacji, której obaj polscy rozmówcy zaprzeczyli podczas procesu
sądeckiego w 1921 r. – zapewnienie o wyłączeniu Łemków spod poboru do polskiego wojska i uznaniu samorządu łemkowskiego aż do czasu podjęcia decyzji
o losach Łemkowyny przez konferencję pokojową (Когутов b.d., 6). Przekaz na
ten temat nie jest klarowny, choć zgadza się z faktem, że 7 marca 1919 r. obrany właśnie Sejm Ustawodawczy uchwalił pobór do Wojska Polskiego w całym
państwie. Jednak Moraczewski już od 16 stycznia nie był premierem. Być może
Kaczmarczyk, tak go tytułując podczas zwołanego po powrocie z Warszawy
posiedzenia Ruskiej Rady Narodowej w Grybowie, czynił to z uwagi na obyczaj. Spotkanie z Moraczewskim jako wicemarszałkiem Sejmu, bo taką wtedy
pełnił funkcję, i tak było zasadne, gdyż to sejm uchwalił pobór. Jednak Hładyk,
który towarzyszył Kaczmarczykowi w rozmowach warszawskich wspominał
potem jedynie o konsultacjach w ministerstwie Spraw Wojskowych i datował
je na luty 1920 r. (Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
sygn. 322/3294, k. 61-63). Być może miały miejsce dwie podróże do Warszawy?
Czy wydarzenia na Łemkowynie w 1918 r. przyciągały uwagę obserwatorów zewnętrznych? Nic na to nie wskazuje. Owszem, w gabinetach rządowych
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, dyskutowano nad przyszłością wschodniej Galicji oraz Rusi Węgierskiej i mamy tego liczne świadectwa źródłowe. Ale nawet pomysły stworzenia osobnej republiki karpackoruskiej w wymiarze ponadłemkowskim nie cieszyły się poparciem czy choćby
zainteresowaniem. Śledził je tylko ekspert polityczny pracujący dla rządu brytyjskiego – Lewis Namier (Ludwik Bernstein). Pochodził z rodziny polsko-żydowskiej, wychowany w majątku ziemskim rodziców w Galicji Wschodniej.
Łączył silne emocje antypolskie (przeciwne poglądom rodziny) z konsekwentnym rusofilstwem oraz z przekonaniem, że nie tylko Rusini Karpaccy, ale także
Ukraińcy są kulturowo tak bliscy Rosjanom, że winni podlegać państwu rosyjskiemu. W niesygnowanym, ale zgodnie jemu przypisywanym, memorandum
z 9 grudnia 1918 r. rozpatrywał różne warianty przynależności państwowej
Galicji Wschodniej, przychylając się do zdania, że na Sanie powinna przebiegać przyszła granica polsko-rosyjska. Jednocześnie rozważał możliwość utworzenia po obu stronach Karpat niepodległego państwa rusińskiego. Studiujący
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opracowanie Namiera pracownicy brytyjskiego Foreign Office, jednomyślnie
odrzucili tę opcję, jako niepraktyczną, gdyż państwo takie według nich nie
byłoby zdolne do samodzielnego istnienia (Regina-Zacharski 2004, 194).
Tu trzeba jeszcze wspomnieć jeden kontekst międzynarodowy sytuacji na
Łemkowynie, to jest relacje działaczy karpackoruskich z „białą” Rosją. Działy
się one w dwóch obszarach: emigracyjnym, to jest głównie zachodnioeuropejskim, oraz syberyjskim. Pierwszy z nich nie miał specjalnego znaczenia i ograniczył się do zwalczania przez rosyjskich emigrantów idei osobnego narodu
ukraińskiego (Koutaïssoff 1918; Volkonsky 1920). Działacze karpackoruscy
mieli także współpracować z Aleksandrem Izwolskim, rosyjskim dyplomatą
rezydującym w Paryżu, który koordynował stamtąd działalność polityczną
białej emigracji na Zachodzie („Agitacja na Łemkowszczyźnie”, 1919).
Wymierny skutek mogły mieć wydarzenia na wschodzie Rosji. Rusini z Galicji znaleźli się na Syberii i Dalekim Wschodzie w rozmaitych okolicznościach
pierwszej wojny światowej, najczęściej jako jeńcy z armii austro‑węgierskiej lub
emigranci polityczni. Tworzyli tam w latach 1917-1919 Komitety Karpackoruskie, podporządkowane Centralnej Radzie Karpackoruskiej (Центральний
Карпаторусский Совет) w Omsku, której przewodniczył A[drian?] Kopystianski. Rada ta zaprotestowała przeciw przynależności Rusi galicyjskiej do
Polski, a w czerwcu 1919 r. wzywała wszystkich karpackich Rusinów od 18. do
40. roku życia, przebywających na Syberii, do włączania się w szeregi wojska
karpackoruskiego (Копистянский, Скицко, 1919). Stanisław Walicki, sekretarz Konsulatu RP we Władywostoku, w raporcie dla Poselstwa RP w Tokio, pisał w październiku 1921 r., że istniała łączność pomiędzy akcją karpackoruską
na Syberii a diasporą w Kanadzie oraz Komitetem Karpackoruskim w Paryżu.
Wskazywał także na poparcie udzielane przez działaczy czechosłowackich.
Václav Girsa, pełnomocnik czechosłowacki na Dalekim Wschodzie, wydawał „świadectwa legitymacyjne” Rusinom z Galicji (Archiwum Akt Nowych,
Poselstwo RP w Tokio, sygn. 1, k. 1-8). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
omskiego rządu Aleksandra Kołczaka (uznawanego przez państwa zachodnie za rząd rosyjski) wydało 15 maja 1919 r. i ogłosiło w swoim urzędowym
organie oświadczenie, że likwiduje na wyzwolonych spod władzy bolszewickiej ziemiach Rosji filie Ukraińskiego Centralnego Komitetu Galicyjsko-Bukowińskiego, a na ich miejsce uprawomocnia kompetencje Centralnej Rady
Karpackoruskiej. Miały one polegać między innymi na rejestracji i wydawaniu
poświadczeń osobom urodzonym na Rusi Karpackiej, to jest w Galicji, na Bukowinie i Rusi Węgierskiej (Урядовий вистник 1919; „Колчак і сибірське
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українцї” 1919, 3). Jak jednak wiemy, Kołczak w listopadzie 1919 r. przegrał
wojnę z bolszewikami i w styczniu kolejnego roku złożył rezygnację z funkcji Naczelnika Państwa Rosyjskiego. Do podobnej współpracy Rusinów Karpackich z „białą” Rosją doszło również na południu Rosji, gdzie w szeregach
Armii Ochotniczej generałów Ławra Korniłowa i Antona Denikina walczył
Oddział Karpackoruski (Ваврик 1934; Kedryn 1937). Rodzący się w ten sposób czynny sojusz Karpackich Rusinów z Rosją nie przyniósł spodziewanych
efektów politycznych wskutek przegranej kontrrewolucjonistów.
Spośród delegatów wyznaczonych w Winnipegu, tylko Hładyk pojechał
do Europy, wspomagany przez dwóch wysłanników Rusinów amerykańskich.
Poza intensywną działalnością na Łemkowynie, nawiązał także kontakty polityczne w Paryżu i Warszawie. Co do jego poczynań paryskich w 1918 r. można
powiedzieć tylko to, że nie wykroczyły poza szczebel emigracyjnych polityków
rosyjskich i rusofilskich. Współczesny mu ukraiński działacz religijny i narodowy w Kanadzie, ks. Pantelejmon Bożyk, ironizował potem, że:
Hładyk w Paryżu niczego nie zrobił. Mówiono, że on tam nawet nie umiał znaleźć
tej ulicy, która prowadziła do tego domu, w którym zasiadali przedstawiciele państw
Ententy. Po ciężkim trudzie dostał się do tego domu, ale swego memoriału prezydentowi narad nie wręczył, ale tylko kilka razy zaglądnął przez dziurkę w drzwiach
do sali, w której zasiadali przedstawicie państw Ententy i na tym jego misja skończyła się […] Jedyne, co Hładyk w Paryżu zrobił, to to, że poskarżył się halickiemu
moskalofilowi Markowowi na rosyjskich biskupów, na Jewdokima i Aleksandra,
przedstawił ich mu, jak takich, którzy chłodno odnoszą się do galicyjskich moskalofili w Ameryce i nie chcą popierać ruchu rusofilskiego (Божик 1927, 152-153).

Prześmiewcza relacja ks. Bożyka była zgodne z prawdą tylko w jednym –
działacze łemkowscy nie dostali się przed oblicze najważniejszych decydentów, zresztą tak samo jak delegacja ukraińska, która siedziała w Paryżu
zupełnie jałowo w tym samym czasie co Hładyk, wysuwając w swych memoriałach żądanie przyłączenia Łemkowyny do Ukrainy (Żurawski vel Grajewski
1995, 21). Rząd praski wysłał do Paryża także Antonija Beskyda, jako członka
delegacji karpackoruskiej, w której skład weszli również działacze ze Stanów
Zjednoczonych, w tym Grigorij Żatkowycz, przewodniczący Rady Narodowej
Amerykańskich Rusinów i główny partner polityczny rządu praskiego. Oni
też nie zostali wezwani na obrady konferencji, a jedynie odbyli konsultacje we
francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Magocsi 1978, 91-96; Zięba
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1998, 201-207). Polityczne postulaty łemkowskie reprezentował w Paryżu
Markow, pozostający w bliskich kontaktach z tamtejszymi kręgami rosyjskiej
„białej” emigracji. To on ułożył kolejny memoriał (Markoff 1919), powtarzający tezy uchwał Pierwszego Kongresu Ruskiego w Kandzie i rad łemkowskich,
łącznie z argumentacją historyczną, który został przekazany obradującym
delegacjom. Amerykański ekspert Robert Howard Lord ujawnił polskiemu
ekspertowi, Eugeniuszowi Romerowi, że Markow, jako przedstawiciel galicyjskich rusofilów, był konsultowany przez Komisję ds. Polskich, zajmującą się
w czasie konferencji pokojowej sprawą wschodniej Galicji (Romer 1989, 356).
Co do Hładyka, wiemy że był w paryskiej delegaturze American Relief Administration, czego skutkiem była późniejsza (czerwiec 1919 r.) misja rozpoznawcza na Łemkowynie jej delegata lwowskiego Meriana C. Coopera (Delegat
amerykański w Krynicy 1919, 1). Opublikował też w Paryżu broszurę w języku
angielskim przeciw Polsce (Hladick 1919). W Warszawie odwiedził poselstwo
brytyjskie i zostawił tam petycję parafii greckokatolickiej w Czarnem, czyli
ks. Jurczakewicza, przewodniczącego Naczelnej Rady Łemkowyny. W Londynie trafił do rosyjskiej parafii prawosławnej (Russian Orthodox Church of The
Assumption and All Saints) i dostarczył informacje o sytuacji Kościoła prawosławnego w Polsce, głównie o likwidacji przez władze polskie niektórych
monumentalnych soborów prawosławnych, wzniesionych za caratu w dużych
miastach polskich celem ich rusyfikacji. Duchowni z tej parafii, powołując się
na Hładyka, skarżyli się potem (1920 r.) obradującemu w Londynie światowemu zgromadzeniu biskupów anglikańskich (Lambeth Conference) na tę derusyfikację etnicznych ziem polskich, uważając ją za krzywdę Kościoła rosyjskiego, spowodowaną przez „fanatycznych jezuitów”. W doniesieniu duchownych
prawosławnych mowa była także o zabraniu przez Polskę „Russian partion of
Galicia” a nawet „parts of Besarabia”, jako ziem przynależnych Rosji (Church of
England Lambeth Palace Library, Douglas Papers, vol. 58, k. 1-11).
Jak działają „młyny historii”, czyli rywalizacja terytorialna Polski
i Czechosłowacji w 1919 roku a łemkowskie wysiłki polityczne
Gdy upadała nadzieja na wielką Rosję od Popradu do Kamczatki, ukierunkowanie politycznych dążeń Łemków z wolna ulegało zmianie ku federacji z Czechosłowacją w ramach jej planowanego trzeciego członu, czyli Rusi Podkarpackiej. Łemkowscy emisariusze na terenie Słowacji (Jarosław Kaczmarczyk,
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Dymytryj Wysłockij, Andrij Gagatko) już w grudniu 1918 r. utworzyli tam Radę
Łemków i podjęli współpracę z Antonijem Beskydem, przywódcą Rusinów na
Preszowszczyźnie. Rozmawiali m.in. z Milanem Hodžą, członkiem Słowackiej
Rady Narodowej i współtwórcą Czechosłowacji. Działacze ukraińscy twierdzili,
że winę za antyukraiński i proczechosłowacki kurs na Preszowszczyźnie ponosi
właśnie tych „tylko kilka jednostek, które przyszły z galicyjskiej Łemkowszczyzny i wciągnęły między siebie Beskyda” (Ортоскоп 1924, 12-13). Równolegle
Markow przedstawiał swe koncepcje prezydentowi Masarykowi, ujmując całość ziem zamieszkałych przez Rusinów w Galicji, łącznie z Łemkowyną, jako
potencjalne nabytki Czechosłowacji. W kolejnych miesiącach kierowana przez
Beskida Karpackoruska Rada Narodowa słała do Pragi memoriały, postulując
zajęcie wojskowe Podkarpacia i Łemkowyny (Симоненко 1957, 61).
Jeszcze 1918 roku napłynęły do Polskiej Komisji Likwidacyjnej pierwsze raporty o pojawieniu się dywersji czechosłowackiej na Łemkowynie. W grudniu
w Piwnicznej patrol czechosłowacki wziął do niewoli polskiego żandarma (Biblioteka Naukowa PAN i PAU, sygn. 4177, k. 32). Polacy szybko przedsięwzięli
kontrakcję, sugerując poprzez doniesienie prasowe prowadzenie konsultacji
między przedstawicielami Rusinów z okręgu lubowelskiego na Spiszu a polską
Organizacją Narodową w Nowym Sączu na temat przyłączenia do Polski przy
zachowaniu swobody wyznania greckokatolickiego i nauki szkolnej w języku
ruskim („Rusini”, 1918). Czy rodzący się zatarg o Łemkowynę między Polską
a Czechosłowacją miał związek z opisanymi wyżej zabiegami Rady Łemków?
Prezydent Masaryk nie należał do wrogów Rosji ani Ukrainy (Бочковський
1930; Kutina, Saizu 1969). W trakcie wojny ukraińsko-polskiej o Lwów jego
rząd podjął współpracę ekonomiczną z władzami zachodnioukraińskimi
w Stanisławowie. Praga była przeciwna przyłączeniu Galicji Wschodniej do
Polski. Rozpuszczane były też pogłoski o ewentualnym przejęciu tego regionu przez Czechosłowację (Lewandowski 1974, 63-185). Ten kurs uprawdopodobniał nadzieje Łemków na powodzenie ich starań o znalezienie się pod jej
panowaniem. Na Łemkowynie wzmogła się zbrojna dywersja czechosłowacka. Równolegle trwała brutalna pacyfikacja skupisk polskich po południowej
stronie Karpat. Najwyraźniej oba kierunki działań Pragi były ze sobą skorelowane. 18 stycznia 1919 r. Lasocki w imieniu Komisji Rządzącej powiadomił
Prezydium Rady Ministrów w Warszawie, że czechosłowackie oddziały pograniczne zachęcają Rusinów w powiatach sądeckim, grybowskim, gorlickim,
jasielskim i krośnieńskim, aby domagali się przyłączenia tych ziem do Czechosłowacji (Biblioteka Naukowa PAN i PAU, sygn. 4177, k. 47-48). W lutym
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alarmowała „Gazeta Warszawska”, wzmiankując ambicje czeskie „w kierunku
wschodnim, na ziemie rusińsko-węgierskie, a nawet na Podkarpacie galicyjskie (t.zw. Łemkowszczyznę)” (Niebezpieczeństwo, 16). W tym samym czasie
Lasocki raportował polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych o licznych
aresztach i internowaniach Polaków na Orawie i Spiszu, rewizjach w polskich
plebaniach, rekwizycjach bydła, rabunkach sklepów i gospodarstw, zwłaszcza
tych, które należały do wójtów polskich gmin wiejskich, ostrzeliwaniu wsi po
polskiej stronie Dunajca, napaściach na polskich rybaków, ogłuszaniu i zabijaniu granatami ryb w Dunajcu i Popradzie (Biblioteka Naukowa PAN i PAU,
sygn. 4177, k. 34-36). Była to próba zastraszenia zwolenników przyłączenia
polskich obszarów Spisza i Orawy do państwa polskiego. Strona polska podjęła z kolei środki przymusu mające wyperswadować Łemkom współpracę
z Czechosłowacją. Trwała niewypowiedziana oficjalnie wojna pograniczna.
Dywersja czechosłowacka wzdłuż karpackiego odcinka południowej granicy
Polski odbiła się bardzo silnym echem w polskiej opinii publicznej. Z biegiem
czasu prasa polska donosiła o prawdziwych i rzekomych napaściach czeskich
na terytorium zachodniej Galicji. Na samym początku lutego 1919 r. ukazały
się nawet doniesienia o wtargnięciu wojsk czeskich do Nowego Targu (Romer
1989, 159; „Machinacje na Łemkowszczyźnie” 1919; „Agitacja na Łemkowszczyźnie”, 1919; Niebezpieczeństwo, 1920, 33-35).
W rzeczywistości politycy czescy grali kartą łemkowską tylko lokalnie. Na
forum konferencji pokojowej w Paryżu apetyty na jakikolwiek obszar na północ od Karpat, zwłaszcza w zachodniej Galicji, raczej nie mogły Czechosłowacji przynieść popularności. Polska delegacja była wręcz ucieszona z doniesień o „agresywności Czechów, którzy teraz nie tylko Nowy Targ, ale nawet
Nowy Sącz już zajęli”, jak w lutym 1919 r. żartował jeden z jej kierowników,
Józef Wielowieyski (Romer 1989, 166). Podczas pertraktacji nad kwestią karpackoruską, polityczną wymowę miały nie elaboraty samych Rusinów, ale to,
co mówiła najwyższym kręgom decydenckim delegacja Czechosłowacji. To
ona przejęła oficjalnie funkcję adwokata Rusinów. Mogła się w tym zakresie
posługiwać deklaracjami przygotowanymi w 1918 r. po rusku i w językach zachodnich (Меморандумъ Народнаго Совета Русскаго Прикарпатя 1918;
Beskid, Sobyn 1919), ale tego nie zrobiła, jak można przypuszczać, dlatego, że
zawierały postulaty zbyt kłopotliwe politycznie, odnoszące się do przynależności państwowej Łemkowyny. Zabiegając w Paryżu o przyłączenie Rusi Węgierskiej, częściowo do Słowacji, częściowo w formie osobnego kraju autonomicznego, minister spraw zagranicznych Edvard Beneš sprzeciwił się postulatowi
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włączenia do Czechosłowacji także Łemkowyny. Wprawdzie opowiadał się za
tym premier Karel Kramář, ale tracił on w tym czasie znaczenie polityczne.
Stanowisko Beneša poparł Żatkowicz (Żurawski vel Grajewski 1995, 49, 103).
Podczas długiej dyskusji, która odbyła się 29 kwietnia 1919 r. w Pradze między
prezydentem Masarykiem i Zygmuntem Lasockim, wtedy członkiem Komisji
Rządzącej dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego we Lwowie, ani razu nie padła nazwa Łemkowyny, ani też żadna aluzja do niej. Poruszano wiele konfliktowych
kwestii pogranicznych, omawiany był po kolei każdy zatarg, jednak Rusini po
północnej stronie nie interesowali prezydenta Czechosłowacji, który według
polskiego rozmówcy miał być gotów na ustępstwa w wielu miejscach granicy
w zamian za polskie wycofanie się ze Śląska Cieszyńskiego (Biblioteka Naukowa PAN i PAU, sygn. 4176). Postawy Beneša i Masaryka to klucz do interpretacji działań czechosłowackich po północnej stronie Karpat na obszarze zamieszkałym przez Łemków. Te działania miały charakter taktyczny. Stanowiły
rodzaj pogróżki wobec Polski, czy też presji na jej stanowisko w kwestii śląskiej,
sugestię, że Czechosłowacja może zmaksymalizować swoje pretensje terytorialne. Oficjalnie jednak Praga ani się nie zająknęła na temat swoich aspiracji do
Łemkowyny. Nie odniosła się też do treści listu, wysłanego w maju przez działaczy łemkowskich w imieniu Karpackoruskiej Rady Narodowej w Preszowie
do prezydenta Wilsona, w którym oznajmiali, że reprezentują:
naród ruski, mieszkający w północnych komitatach byłych Węgier i w południowych częściach powiatów politycznych prowincji austro-galicyjskiej, potępiali
separatyzm ukraińskich polityków jako antysłowiański, antykulturalny i antyspołeczny oraz płód austro‑węgierskiego imperializmu i oznajmiali całemu światu
cywilizowanemu, że uważają siebie za autonomiczną, ruską cześć republiki czechosłowackiej (cyt. za: Ортоскоп 1924, 16).

Rację więc mają dwaj historycy czescy, Zdenek Sladek i Jaroslav Valenta, pisząc:
W materiałach praskiego MSZ z lat 1919-1920 nie można znaleźć żadnych śladów
dyplomatycznych [poparcia dla Łemków]. Tak samo pozostały bez echa kilkakrotnie powtarzane na wiosnę 1919 roku memoriały i petycje podawane za pośrednictwem […] preszowskiej Rady. […] Dyplomacja czechosłowacka […] bynajmniej
nie zamierzała angażować się w dość naiwnie konstruowane żądania i, o ile można
stwierdzić na podstawie materiałów archiwalnych, nie nadała tym petycjom biegu
urzędowego w Paryżu (Sladek, Valenta 1968, 152).
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Cztery dokumenty międzynarodowe przesądziły o losie Łemkowyny i pozbawiły działania Łemków doraźnego sensu politycznego.
Pierwszym była decyzja Rady Ministrów Spraw Zagranicznych podjęta 25
czerwca 1919 r., upoważniająca Polskę do cywilnego rządu na terenie Galicji
Wschodniej. Była to faktyczna zgoda na wojskowe i cywilne opanowanie całej
Galicji aż po rzekę Zbrucz. Traktat między Głównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polską, zwany małym traktatem wersalskim,
podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r., wprawdzie nie określił losu ziem
należących poprzednio do Austrii, ale przyznał Polsce jurysdykcję nad ich
mieszkańcami. Odnośne sformułowanie (rozdział I, artykuł 3) brzmiało:
Polska uznaje za obywateli polskich z samego prawa i bez żadnych formalności tych
obywateli niemieckich, austriackich, węgierskich lub rosyjskich, którzy w chwili
uzyskania przez Traktat niniejszy mocy obowiązującej posiadają stałe zamieszkanie
na terytorium uznanym lub które będzie uznane za część składową Polski (Sierpowski 1989, 126).

To sformułowanie legitymizowało m.in. pobór do wojska i podatki nakładane na Łemków, gdyż żadne z mocarstw, z którymi Polska zawarła traktat, nie
kwestionowało de facto ani de iure władzy polskiej na terenie Galicji zachodniej, pozostawiając w zawieszeniu tylko ostateczny los Galicji wschodniej.
Traktat pokojowy z Austrią, podpisany 10 września 1919 r. w St. Germain-en-Laye, którego jedną ze stron była także Polska, w sekcji trzeciej zatytułowanej Państwo Czechosłowackie, w artykule 53 postanawiał:
Austria, zgodnie z działaniami już podjętymi przez Mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone, uznaje całkowitą niezależność państwa czesko-słowackiego, które obejmie
autonomiczne terytorium Rusinów na południe od Karpat (Sierpowski 1989, 140).

Łemkowskie starania o przyłączenie do Czechosłowacji traciły rację bytu.
Granice Czechosłowacji na linii Karpat były przesądzone w stosunkach międzynarodowych, podobnie jak zasięg terytorialny zasiedlenia Rusinów, którzy
mogli się w tych granicach zmieścić. Łemkowyna leżała przecież na północ od
Karpat. Mimo to, działacze łemkowscy nie rezygnowali i nawet po traktacie
z St. Germain-en-Laye uparcie twierdzili, że sprawa przynależności ich lokalnej ojczyzny nie jest przesądzona. Odnowienie formuły rad nastąpiło 12 marca na wiecu we Florynce, gdy wybrano Zwierzchnią Radę Łemkowskiej Rusi
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i jej Komitet Wykonawczy (mylnie zwany rządem). Ponieważ w tym czasie
trwała wojna polsko-sowiecka, krok ten, jak też przede wszystkim opór przed
poborem (Gąsiorowska-Grabowska 1964, 134-135; Horbal 1997, 76-81), wyglądał na dywersję na tyłach frontu. Nie można było wykluczyć wpływu agitacji bolszewickiej, gdyż istniały wśród Łemków sympatie do Rosji Sowieckiej
(Ваврик 1961; Дуркот 1934).

Mapa obrazująca zasięg terytorialny tzw. korytarza rosyjsko-czechosłowackiego, obejmującego
Łemkowynę wg autorów broszury Niebezpieczeństwo korytarza czesko-rosyjskiego z 1920 r.

W tym czasie Węgry podjęły ostatnią próbę utrzymania Rusi Karpackiej.
W Polsce na rzecz ich interesów wytrwale lobbował Dąbrowski. Wyrazem
tego była seria jego artykułów, zebranych i wydanych na początku 1920 r.
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w broszurze pt. Niebezpieczeństwo korytarza czesko-rosyjskiego. Konieczność
granicy polsko-węgierskiej. Wywodził w niej, że „wspaniały, lasami uwieńczony łańcuch Karpat tworzył przez cały ciąg historii najbezpieczniejszą
granicę między obydwoma tymi krajami”, ambicje czechosłowackie na tym
odcinku to wynik „niepomiernej chciwości” i „nie ulega wątpliwości, że
Polska miałaby spokojną i pewną granicę od południa, gdyby sąsiadowała
bezpośrednio z Węgrami”. Chodziło mu o zagrożenie w postaci terytorialnego połączenia Czechosłowacji z Rosją dzięki zajęciu fragmentów Galicji
przy jednoczesnym opanowaniu jej wschodniej części przez Rosję. Sojusz
Czechosłowacji z „imperialistyczną i panslawistyczną” Rosją nazywał „piekielnym planem […] pozbawionym zresztą wszelkiej zarówno historycznej,
jak etnograficznej podstawy” i uznawał za godzący w najżywotniejsze interesy Polski. Do broszury dołączona została schematyczna mapa, pokazująca
graficznie te groźne skutki utworzenia korytarza, który Dąbrowski nazwał:
„czesko-ukraińsko-rosyjskim” (Niebezpieczeństwo, 3-4). Z tego powodu poruszał też wątek łemkowski, dowodząc, że w pozostającym pod czeską kontrolą Użhorodzie tworzy się ośrodek antypolskiej agitacji wśród Łemków,
który upowszechnia opinię, że:
Chociażby konferencja pokojowa przyznała Łemkowszczyznę Polsce, to Łemki
nie będą nigdy obywatelami Państwa Polskiego. Łemki głęboko wierzą, że będą
przyłączeni do Rosji, wierzą, że Rosja stanie na nogi i zabierze Łemkowszczyznę.
Jeżeli by to okazało się niemożliwem, to wówczas Łemkowszczyzna przyłączona
będzie jako autonomiczna Ruś Karpacka do czesko-słowackiej republiki (Niebezpieczeństwo 1919, 104).

4 czerwca 1920 r. stanowił ostateczny koniec marzeń o wejściu Rusi łemkowskiej w skład Czechosłowacji. W tym dniu w pałacu Grand Trianon
w Wersalu podpisany został traktat pokojowy z Królestwem Węgierskim, który oznaczał jego rozbiór (Text of the Treaty, 1920). Ponieważ Czechosłowacja
i Polska były stronami tego traktatu i uzyskały na jego mocy części przedwojennego terytorium Węgier (Czechosłowacja całe Górne Węgry razem z Rusią
Karpacką, a Polska – na mocy decyzji komitetu arbitrażowego utworzonego
na mocy traktatu – małe skrawki na Spiszu i Orawie), traktat ten określił także przebieg granicy polsko-czechosłowackiej w najbliższym sąsiedztwie Łemkowyny oraz kształt terytorialny Rusi w obrębie państwa czechosłowackiego.
Kontynuowanie opcji czechosłowackiej przez polityków łemkowskich z tym

218

Дискурс • Dyskurs

dniem straciło sens, choć nadal organizacje karpackoruskie w diasporze prowadziły lobbing polityczny wymierzony przeciw Polsce (Memorandum 1921;
Zięba 1998, 208-209).
Znaczenie wydarzeń lat 1918-1921: Łemkowie stają się narodem
Łemkowskie działania polityczne w latach 1918-1920 nie miały większego
znaczenia w stosunkach międzynarodowych. Nie zainteresował się nimi żaden z przywódców wielkich państw, decydujących o losach Europy w pierwszej wojnie światowej, ani licząca się w głównym nurcie życia politycznego
prasa. Głos Łemków nie został dosłyszany w Paryżu podczas obrad konferencji pokojowej, a broszurki propagujące ich program polityczny wydane po
francusku i angielsku zginęły bez śladu w natłoku literatury propagandowej,
którą Paryż był w tym czasie zalany. Prorosyjskość Łemków nie na wiele przydała się Rosji, bo ta, upadając, mogła już tylko marzyć o imperialistycznych
granicach, które podchodziłyby pod Nowy Sącz. Dosłownie na moment i na
drugim planie opcja czechosłowacka zdołała skomplikować stosunki między
Pragą a Warszawą. Dywersja w dobie wojny polsko-bolszewickiej nie miała
większego znaczenia. Nie osłabiła sił militarnych Polski, bo Łemkowyna nie
dysponowała znaczącym potencjałem demograficznym. Odmowa dania rekruta była więc tylko demonstracją polityczną, a ponieważ front inaczej niż
w czasie pierwszej wojny światowej nie dotarł na jej obszar, antypolska postawa ludności cywilnej nie zyskała realnych wymiarów.
Czy to znaczy, że Łemkowie działali bez wymiernego skutku, zaś ich rady
wiejskie, deklaracje wiecowe i przedsięwzięcia emisariuszy politycznych były
czczą ruchliwością? Taki sąd byłby niesłuszny z kilku powodów. Wydarzenia tego okresu były zaledwie preludium samodzielnego ruchu narodowego
i trzeba je oceniać, uwzględniając ten fakt. Już tylko to, że takie preludium
zaistniało było sukcesem. Tym większym, że potencjał polityczny Łemków
w 1918 r. był bardzo słaby. Nie posiadali doświadczonych liderów. Żaden
z tych działaczy, którzy byli czynni w latach 1918-1921 nie miał stosunków
na bliższej i dalszej arenie międzynarodowej. Wiejscy księża, studenci i małomiasteczkowi adwokaci takich liderów nie byli w stanie zastąpić. Stąd brały
się nieuchronne błędy, jak na przykład zawierzenie politykom czechosłowackim i niewykorzystanie swego programowego antyukrainizmu jako atutu
w stosunkach z Polską. To drugie nastąpi dopiero pod koniec lat 20. W toku
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wypadków z lat 1918-1921 została przetestowana istniejąca blisko pół wieku
wizja Łemkowyny jako części wielkiej Rusi. Nie zanikła wprawdzie pod wpływem klęsk, ale rodzić się począł nowy sposób patrzenia na wspólnotę, jako
samodzielną, istniejącą też bez Rosji, nieprzyporządkowaną jako dodatek do
jakiejś większej tożsamości. Udział w wypadkach przełomowego dla tej części
Europy okresu, wyniesione z nich doświadczenia, a następnie mit rodzący się
na ich bazie odegrały i nadal odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu się
łemkowskiej tożsamości.
Skutki tożsamościowe wydarzeń z lat 1918-1921 ujawniły się także w diasporze na obszarze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wraz z napływem nowych emigrantów z Łemkowyny, uczestniczących w powojennych działaniach
politycznych, zrodził się tam ruch społeczno-kulturalny występujący pod
sztandarami łemkowskimi. Od początku lat dwudziestych w kilku miastach
amerykańskich, a nieco później też kanadyjskich, zaczęły powstawać Komitety Łemkowskie. Rozproszonych po rozległych obszarach kontynentu północnoamerykańskiego emigrantów łączyła lektura gazet wydawanych przez Hladicka – „Prawdy” (Oliphant) i „Łemkowyny” (Nowy Jork), której redakcję
przejęli inni uczestnicy zmagań politycznych w starym kraju – Symeon Pyż
i Dymytrij Wysłocki (Wanio Hunianka). Periodykiem wyraźnie określającym
się jako łemkowski był miesięcznik (z czasem dwutygodnik) „Łemko” (Nowy
Jork, potem Filadelfia). Nowe czasopismo deklarowało się jako organ narodowy i odwoływało do tożsamości łemkowskiej. W listopadzie 1928 r. nowojorski Komitet Łemkowski zorganizował Zjazd Ludowy w pomieszczeniach
Ruskiego Klubu w Nowym Jorku, na który zaproszono delegatów wszystkich
podobnych klubów, bractw, parafii, czytelni i komitetów. W enuncjacjach programowych z jednej strony pokreślona została odmienność ideowa względem
ogólnoruskiego „Amerykansko-Russkiego Wiestnika”, czyli właśnie kierunek
łemkowski („Oтъ редакции” 1928, 2; „Нродный съђздъ” 1928, 3), z drugiej nadal trwało przekonanie o byciu zachodnią rubieżą „narodu ruskiego”,
odżegnywano się od „wszelkiego separatyzmu” (Пиж 1928, 3-4) i deklarowano obronę interesów terytorialnych państwa rosyjskiego. Jeszcze w 1944 r.,
tuż przed końcem drugiej wojny światowej, Hładyk deklarował koncepcję,
zgłaszaną na wiecach łemkowskich w latach 1918-1920, proponując wystosowanie do mocarstw memorandum z postulatem włączenia Łemkowyny do
Rosji, razem ze wszystkimi ziemiami zaliczanymi przez niego do Rusi Karpackiej (Гладик, 1944). Apogeum tej fazy przemian narodowych, którą można nazwać pre-niepodległościową, było powstanie w Winnipegu w 1929 r.

220

Дискурс • Dyskurs

organizacji pod nazwą Łemko-Sojuz, której przewodniczącym został Teodor
Kochan, uczestnik Pierwszego Ruskiego Kongresu w Winnipegu w 1917 r.
(„Koрoтка история Лемко-Союза”).
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Czym była tzw. Republika Floryncka?
Działalność polityczna Łemków
w latach 1918‑1921 w świetle
analizy politologicznej

Резуме
Чым была тзв. Фльориньска Республика? Політычна діяльніст Лемків в роках 1918‑1921 – політолоґічна аналіза
По закінчыню І світовой войны явила ся можніст самостановліня для
вельох народів. З той можности скорыстали тіж Лемкы. Тоты подіі
фунґуют в свідомости Лемків як Фльориньска Республика. Незалежні
од того, же старано ся єй територию долучыти до інчых держав, Республика стала ся символом автономічных стремлінь Лемків і проявом
іх достоменности. Цілю статі єст сконфронтуваня того явиска з політолоґічным модельом державы і досліджыня, ци фактычні была то
держава.
Ключовы слова: Лемківска Республика, Руска Народна Республика
Лемків, Фльориньска Рспублика, Лемкы
Abstract
What Was the So‑called Florynka Republic? Political Activity of the Lemkos in the Years 1918‑1921 in Political Analysis Perspective
After World War I, there was a chance for self‑sustaining for many nations. The Lemkos decided to take this opportunity. This phenomenon in
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the Lemko identity memory has survived under the name of the Florynka Republic. Although the new structure tried to join other countries,
the Republic became a symbol of Lemkos’ autonomous aspirations and
a manifestation of their identity. The aim of the article is to confront this
phenomenon with the political model of the state and verify whether it
was a state or not.
Key words: Lemko Republic, Ruthenian National Republic of the Lemkos,
Florynka Republic, Lemko Rusyn Republic, Lemkos

Wstęp
5 grudnia 1918 r. we wsi Florynka powołano Naczelną Radę (Sowit) Łemkowszczyzny (NRŁ). Był to organ mający na celu koordynację szeregu kolejnych inicjatyw politycznych podejmowanych dla uzyskania autonomii przez
społeczność łemkowską. Wydarzenia mające miejsce na Łemkowynie w tym
czasie przeszły do historii Łemków jako pierwsza tak wyraźna manifestacja
samoświadomościowa. Często traktowane są jako przejaw dążeń niepodległościowych. Ich wynik nazywany jest Ruską Republiką Narodową (Ruska Narodowa Republika Łemków1) lub po prostu Republiką Floryncką.
Celem artykułu jest analiza tego fenomenu pod kątem formalno‑prawnym
i systemowym, oraz zastanowienie się, czy byt ten można w świetle analizy
politologicznej uznać za państwo. Nie jest moją intencją negowanie tego bytu
jako elementu tożsamościowego, pomniejszanie jego znaczenia. Artykuł jest
próbą zrozumienia tych wydarzeń przy wykorzystaniu narzędzi politologicznych. Zacznę od syntetycznego przedstawienia sposobów definiowania państwa, elementów składowych tegoż, co pozwoli mi zbudować model badawczy.
1

Zdecydowałem się na tłumaczenie słowa „народна” jako „narodowa” (nie „ludowa”), o tym
problemie więcej: Olszański 1998, 26‑27. W ramach polemiki z zarzutami odnoszącymi się do
tego wyboru można zauważyć, że stosowanie tłumaczenia terminu na „narodowa” (tak samo
jak u Bogdana Horbala) w przeciwieństwie do „ludowa” jak dla ZURL (Zachodnioukraińska
Republika Ludowa) wydaje się zasadne. Pojęcie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej przyjęte zostało do języka polskiego jeszcze przed epoką „demoludów”, czyli całej grupy republik
ludowych z Polską Rzeczpospolitą Ludową na czele. To tłumaczenie jest późniejsze, stąd jest
bardziej zasadne, bo chroni przed potraktowaniem jako byt o ustroju socjalistycznym. Na marginesie dodajmy, że tłumacząc na język angielski, otrzymalibyśmy wyrażenie „people republic”,
identycznie jak w przypadku People Republic of China (Chińska Republika Ludowa). Słusznie
zauważa T. A. Olszański, że tak naprawdę „nie za bardzo jest o co kruszyć kopie”.

Przemysław Mazur: Czym była tzw. Republika Floryncka?…

227

Następnie przedstawię, w bardzo dużym skrócie, bieg wydarzeń na Łemkowynie (konkretnie w jej zachodniej części) w latach 1918‑1921. W dalszej części
artykułu wydarzenia te poddam analizie przy pomocy skonstruowanego modelu. Dla ułatwienia śledzenia analizy używam potocznej, mocno zakorzenionej w świadomości Łemków nazwy Republika Floryncka, choć pod kątem historycznym czy formalnym bardziej zasadnym byłoby używanie nazwy Ruska
Narodowa Republika.
Powstanie Republiki Florynckiej było już przedmiotem badań. Najważniejszą publikacją w tym temacie jest książka Bogdana Horbala Działalność
polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918‑1921 (1997), oraz późniejsze artykuły tego badacza, jak np. Sprawa łemkowska na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku (Horbal 2004). Kwestią tą zajmował się również Jarosław
Moklak, przede wszystkim w książce Łemkowszczyzna w drugiej Rzeczypospolitej, zagadnienia polityczne i wyznaniowe (1997), czy w artykule Łemkowie
w wojnie polsko‑ukraińskiej, 1918‑1919 (Moklak Łemkowie…). Do podanego
tematu odnoszą się także artykuły Tadeusza A. Olszańskiego, np. Ruska Republika Ludowa Łemków. Nowe spojrzenie w przededniu osiemdziesiątej rocznicy
(1998). Jedną z pierwszych prób opisu tego zagadnienia był artykuł Krzysztofa
Z. Nowakowskiego Sytuacja polityczna na Łemkowszczyźnie w latach 1918
‑1939 (1992). Ten wątek pojawia się także w literaturze łemkoznawczej czy
wspomnieniach, ale nie są to opracowania wiele wnoszące do wiedzy o tych
wydarzeniach. Do tej pory nie powstała analiza politologiczna, konfrontująca
te wydarzenia z teorią państwa.

Pojęcie państwa
Państwo jest jednym z kluczowych pojęć w politologii, choć oczywiście pojawia się też w innych dyscyplinach, jak choćby w prawie, socjologii, historii czy
nawet psychologii społecznej. Politologia zresztą sięga do tych nauk, wykorzystując ich przydatność w definiowaniu tego pojęcia. Nie ma jednej definicji
państwa, która uznana byłaby za pełną. Wynika to zarówno z interdyscyplinarności pojęcia, jak i z ideologii, w które te definicje są uwikłane. Można
wyróżnić kilka zasadniczych podjeść do definiowania państwa:
– funkcjonalne,
– strukturalno‑elementowe,
– psychologiczne,
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– socjologiczne,
– klasowe (Konieczna 1994, 179).
Za najpopularniejszą i najszerszą definicję państwa uznaje się tę autorstwa
Georga Jellinka, zakładającą, że państwo składa się z trzech nieodzownych elementów: ludności, władzy i terytorium (Jellinek 1921, 312). W politologii wykorzystuje się definicje zdecydowanie węższe: normatywne (państwo jako zespół norm prawnych – Hans Kelsen), organiczne (państwo jako odwzorowanie
organizmu – Auguste Comte, Herbert Spencer) czy psychologiczne (państwo
jako doświadczenie – Leon Petrażycki) (Antoszewski, Herbut 2004, 292).
Kolejnymi elementami pojawiającymi się w próbach zdefiniowania istoty
państwa są: pochodzenie państw, zasada suwerenności i uznania międzynarodowego. Pochodzenie państwa jest kwestią podejmowaną w badaniach od czasów Arystotelesa, który uznał powstanie państwa za wynik naturalnego procesu. Kolejną grupą w teoriach o pochodzeniu państwa są koncepcje deistyczne,
zakładające, że państwo jest bytem danym od Boga. Takie założenie pojawiło
się w koncepcjach św. Augustyna czy św. Tomasza z Akwinu, ale jest też fundamentem islamu. Kolejną wersją definicji państwa jest uznanie go za umowę społeczną. Prekursorami tej koncepcji byli Tomasz Hobbes i John Locke,
współcześnie powołuje się na nią John Rawls. Głównym powodem powstania
państwa (w podejściu naturalistycznym i umowy społecznej) jest zapewnienie bezpieczeństwa jednostkom. Marksizm uznał państwo za wynik przemocy klasowej i produkt kapitalizmu (Marks 1950, 122). Element przemocy, ale
w innej już formie, stał się jednym z ważniejszych aspektów definiowania państwa. Max Weber uważał, że państwo ma monopol na środki przemocy, w tym
tej symbolicznej (Weber 2011, 266). Monopol przejawia się w wyłączności na
dysponowanie siłą, zatem nie można zezwolić na zmuszanie obywateli do jakichkolwiek czynności wbrew władzy, zarówno przez podmioty wewnętrzne,
jak i zewnętrzne. Jeśli zatem państwo toleruje na swoim terenie organizacje
przestępcze (np. mafię), które nakładają podatki, dokonują samosądów, stosują terror w stosunku do ludności, w tym do urzędników państwa, to można
mówić o utracie monopolu i dysfunkcyjności państwa. Monopol w stosunku
do sił zewnętrznych objawia się tym, że żaden inny podmiot znajdujący się
na zewnątrz państwa (np. inne państwo lub międzynarodowa grupa przestępcza) nie wykonuje wobec obywateli przymusu zarezerwowanego dla tego państwa. Do przemocy realizowanej przez państwo zalicza się przede wszystkim
członkostwo w państwie. Obywatelstwo na ogół nie jest aktem dobrowolnym
lecz jest wymuszone przez państwo. Można wyróżnić dwie formy nadania
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obywatelstwa: przez dziedziczenie (prawo krwi – obywatelstwo dziedziczy się
po rodzicach), lub przez miejsce urodzenia (prawo ziemi). Obywatelstwo łączy
się z obowiązkami wobec państwa. Drugim przejawem przymusowości jest
istnienie jawnie działającego aparatu stosującego przemoc w imieniu państwa.
Takim aparatem jest policja, prokuratura, sądy i administracja. Te działają na
mocy trzeciej formy przymusu, jaką jest prawo. Stosowanie się do niego jest
przymusowe i obowiązkowe. Ostatnim elementem przymusu jest dążenie do
monopolu w jego stosowaniu. Jeśli państwo na pewnym etapie nie ma takiej
wyłączności, nie dyskwalifikuje to jego państwowości, natomiast brak działań
w celu osiągnięcia takiego statusu świadczy o tym, że byt polityczny nie ma
ambicji uzyskania państwowości lub ją utracił/traci. Taki byt charakteryzuje
się jako tzw. państwo upadłe2.
Suwerenność to zdolność państwa do sprawowania kontroli nad terytorium i ludnością, obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych
i zewnętrznych (Mazur 2018, 613‑615). Problematyka suwerenności została
podjęta po raz pierwszy w XVI w. w koncepcji Jeana Bodinusa. Zachodzące
zmiany społeczne i ekonomiczne skłoniły go do skonstruowania koncepcji
uzasadniającej zwierzchność monarszą. Uważał, że suwerenność przynależy
do jednego podmiotu – w demokracji do ludu, w ustroju arystokratycznym
do optymatów, a w monarchii do króla. Suwerenność jest niepodzielna i nie
podlega nikomu, jedynymi jej ograniczeniami są prawa boskie i naturalne
(Bodin, 1958). Przełomem w ewolucji pojęcia było dzieło Jana Jakuba Rousseau Umowa społeczna (Rousseau, 2002), które w roli suwerena ustawiało lud,
ale, co ważne, sama suwerenność była niepodzielna i niezbywalna. Jednostka, zgodnie z koncepcją Rousseau, jest zarówno prawodawcą, jak i podlega
stanowionemu prawu. Prawo nie jest więc rozkazem, ale wynikiem umowy
społecznej, wspólną zgodą.
Koncepcja suwerenności w dużej mierze zmieniła się w wyniku traumy
II wojny światowej. Karta Narodów Zjednoczonych (KNZ), wskazywała na
„suwerenną równość” (art. 2.1), zobowiązując członków „do powstrzymania
się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły”. Jednak
Rada Bezpieczeństwa ONZ w sytuacji naruszenia prawa międzynarodowego,
a zwłaszcza w przypadku katastrofy humanitarnej, może zarządzić użycie siły
(rozdział VII KNZ). W odpowiedzi na nowe zjawiska polityczne (globalizację,
2

Więcej: Kłosowicz, Robert, Mania, Andrzej. 2012. Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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zwiększenie znaczenia podmiotów niepaństwowych), postuluje się zmianę
spojrzenia, choćby przez wprowadzenie pojęcia „suwerenności rozproszonej”,
zgodnie z którą struktury międzynarodowe (np. Unia Europejska) przejmują
(gromadzą) część suwerenności państw członkowskich i w ten sposób legitymizują swoją władzę (pooling sovereignty)3.
Ostatnim istotnym elementem w definicji państwa jest uznanie międzynarodowe. W tej kwestii wyróżnia się dwa podejścia, uznanie de facto i de iure.
Uznanie istnienia państwa odbywało się w pewnej mierze domyślnie, na zasadzie traktowania państwa jako strony. Problem pojawił się w XIX w. W 1856 r.
w traktacie paryskim wskazano, że sygnatariusze uznają Imperium Osmańskie za uczestnika „koncertu mocarstw” europejskich. W 1878 r. w trakcie
konferencji berlińskiej mocarstwa Starego Kontynentu uznały, że Rumunia
oraz Serbia i Czarnogóra mogą być traktowane jako członkowie europejskiej
społeczności międzynarodowej (Mosler 1974, 59‑60). Doktryna zatem przyjmowała, że państwo jest uznane tylko wtedy, gdy inne państwa uznają je za
równoważnego partnera i de facto nawiązują z nim relacje polityczne. Dobrze
obrazują tę zależność słowa Lassa Francis Lawrence Oppenheim’a:
jest powszechnie akceptowanym, że nowe państwo przed jego uznaniem nie może
domagać się jakiegokolwiek prawa, z których członkowie rodziny narodów korzystają w stosunku do innych członków. […] Tylko i wyłącznie przez uznanie
państwo staje się międzynarodową osobą i podmiotem prawa międzynarodowego
(Oppenheim 1905, 109).

Po raz pierwszy problem uznania państwa w prawie międzynarodowym
został usankcjonowany w Konwencji o prawach i obowiązkach państw z Montewideo w 1933 r. W myśl tej konwencji państwo to byt polityczny posiadający
terytorium, władzę suwerenną, ludność i uznanie, mające charakter bezwarunkowy i nieodwracalny. Państwo musi wykazywać się efektywnością (czyli
rzeczywistą kontrolą nad terytorium i ludnością, zdolnością do stanowienia
i egzekwowania prawa niezależnie od innych podmiotów), musi być suwerenne i korzystać z prawa do samostanowienia. Państwo realizuje swoją władzę
na określonym terytorium, czyli obszarze zamkniętym przez granice, które
tworzy płaszczyzna pionowa, prostopadła do powierzchni ziemi, oddzielająca
3

Więcej: Pieniążek, Antoni. 1979. Suwerenność – problemy teorii i praktyki. Warszawa: Książka
i Wiedza; Krzynówek‑Arndt, Anna, Szlachta, Bogdan, red. 2016. Suwerenność: wybrane aspekty.
Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
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terytorium państwa od innych terytoriów państw lub terytoriów niepodlegających suwerenności żadnego państwa (np. morza). Granicę ustala się na
lądzie w powietrzu i morzu, a jej ustalenie jest decyzją polityczną. Granica
wyznaczana jest poprzez delimitację (naniesienie na mapie) i demarkację (wyznaczenie granicy w terenie poprzez ustawianie widocznych znaków, słupów
granicznych itd.) (Szmulik, Żmigrodzki 2002, 18‑20).
Takie państwo korzysta z pełni swoich praw czyli: ius tractatuum (zdolności zawierania umów międzynarodowych), ius legationis (prawa wysyłania
swoich i przyjmowania cudzych przedstawicieli dyplomatycznych), ius standi
(zdolności do czynności prawnych/prawnomiędzynarodowych).
Uznanie międzynarodowe nie jest warunkiem koniecznym do istnienia państwa, jest to wówczas uznanie de facto, czyli uznanie warunkowe i ograniczone
(Uznanie…). W historii jest wiele przykładów państw istniejących, a nie uznanych przez inne, np. funkcjonowanie dwóch państw chińskich (Chińskiej Republiki Ludowej i tzw. Tajwanu). Kontrowersje budzi także państwowość Kosowa
(nieuznana przez Rosję i Hiszpanię), Macedonii (nieuznana przez Grecję – choć
w tej kwestii może dojść do zmiany w najbliższym czasie (Orłowski)), Palestyny
czy nawet Izraela. Państwa te jednak zarówno korzystają z pełni praw przysługujących państwom, jak i efektywnie realizują politykę wewnętrzną.
Dla dalszej analizy należy pamiętać, że omawiana sytuacja miała miejsce
przed Konwencją z Montevideo i powstaniem ONZ. Niemniej, analizie poddane zostaną następujące elementy:
1) terytorium;
2) ludność;
3) władza zwierzchnia;
4) efektywność;
5) monopol przemocy;
6) suwerenność – prawo do samostanowienia;
7) uznanie międzynarodowe.

Republika Floryncka
I wojna światowa przyniosła Łemkowynie olbrzymie straty, zarówno materialne spowodowane przebiegiem linii frontu, jak i demograficzne, wśród których
nie bez znaczenia była masowa emigracja Łemków do Ameryki Północnej.
Stanisław Leszczycki podaje, że dopiero dziesięć lat po zakończeniu działań
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wojennych liczba ludności została przywrócona do stanu sprzed wojny (Leszczycki 1935, 21). Mimo poważnych strat, zwłaszcza wśród inteligencji (Talerhof), rok 1918 okazał się dla Łemków niezwykle burzliwy i twórczy. W tym
roku doszło do proklamowania dwóch bytów politycznych na Łemkowynie.
Pierwszy z nich – powołana w listopadzie 1918 r. Ukraińska Rada Narodowa dla powiatu sanockiego, był przejawem ukraińskiego poczucia narodowego. Ze względu na to, że w Sanoku stacjonowało Wojsko Polskie, na siedzibę Rady wybrano Wisłok Wielki. Stąd też nazwa Republika Wisłocka, też
Republika Komańczańska, co jest odniesieniem do miejsca najcięższych starć
zbrojnych z Polakami.
4 listopada zwołano wiec w Wisłoku Wielkim, na którym publicznie odczytano odezwę Ukraińskiej Rady Narodowej we Lwowie, proklamującą powstanie państwa zachodnioukraińskiego (Zachodnioukraińskiej Republiki
Ludowej – ZURL). Ze względu na to, że ten byt nie miał w siebie wpisanej chęci samostanowienia, a przynależność do innych struktur politycznych, trudno
uznać go za jednostkę autonomiczną.
W tym czasie wyraźnie dał o sobie znać podział Łemkowyny pod względem politycznym i tożsamościowym. W jej zachodniej części popularniejsze były zapatrywania starorusińskie, czy rusofilskie (nie ukraińskie) (Mazur
2014, 85‑100). 17 listopada w Świątkowej Wielkiej odbył się wiec, na którym
odrzucono koncepcję przyłączenia się do ZURL, co spotkało się z dużym poparciem ludności tej części Łemkowyny, gotowej do przyłączenia się do Rosji
(tej „białej”, nie bolszewickiej), a jak nie będzie to możliwe, to do Bukowiny czy Serbii (Nowakowski 1992, 317), byleby nie do Ukrainy. 27 listopada
1918 r. odbył się kolejny wiec, tym razem w Gładyszowie, na który przybyło
ok. 2000 Łemków. Wiec powołał do życia Ruską Radę (Russka Rada) z siedzibą w Gładyszowie. W skład Rady miało wchodzić po pięciu członków
z każdej wsi (gromady). Gromady uznano za podstawowe komórki samorządowe. One też wybierały czteroosobowe sądy wiejskie dla rozstrzygania
lokalnych sporów (Horbal 1997, 38‑39). Do podstawowych postulatów Rady
zaliczono: usunięcie z Łemkowyny księży ukrainofilów, przywrócenie w liturgii starej formy „prawosławny”, wprowadzenie języka ruskiego do szkół.
Od miejsca powołania Rady wywodzi się kolejna, również używana, nazwa
tego bytu politycznego – Republika Gładyszowska (Trzeszczyńska 2013, 71).
Przewodniczącym Rady wybrano księdza greckokatolickiego z Czarnego –
Mychaiła Jurczakewycza, pełniącego jednocześnie rolę przewodniczącego
Powiatowej Ruskiej Rady (PRR) w Gładyszowie dla powiatów gorlickiego,

Przemysław Mazur: Czym była tzw. Republika Floryncka?…

233

jasielskiego i krośnieńskiego. W Śnietnicy powstała PRR dla powiatu grybowskiego (później przeniesiona do Bińczarowej), pod przewodnictwem dra
Jarosława Kaczmarczyka, a w Krynicy dla powiatów nowosądeckiego i nowotarskiego z przewodniczącym Aleksandrem Cichańskim. Powołanie rad
dla poszczególnych powiatów miało prawdopodobnie na celu usprawnienie
administracji.
Do Florynki na 5 grudnia 1918 r. zwołano kolejny wiec, na którym powołano Naczelną Radę (Sowit) Łemkowszczyzny (NRŁ) na czele z ks. M. Jurczakewyczem (Jarosław Moklak twierdzi, że wybrany został Jarosław Kaczmarczyk – 1997, 39; Łemkowie)4. Powołano również milicję, której dowódcą
został Roman Sembratowycz, choć początkowo tę funkcję miał sprawować
pułkownik Iwan Puchyr ze Świątkowej Wielkiej. W dokumencie końcowym
wiecu można przeczytać:
Naród ruski, który zamieszkuje terytorium Galicji po San, Poprad i Dunajec, południowe stoki Karpat i Bukowinę na północ od Seretu, uroczyście wyraża wolę
należeć do wspólnego organizmu politycznego, a protestuje przeciwko pretensjom
Polaków i Węgrów do wymienionych obszarów. […] Nie chcemy ani Węgrów, ani
Polaków i nie znamy żadnej Ukrainy! (Horbal 1997, 43‑44).

NRŁ uznano za naczelną władzę na Łemkowynie, podporządkowano jej
PRR, urzędnicy (od gromad począwszy), mieli składać przysięgę na wierność
tejże. Rozpoczęto nawet ściąganie podatków (Horbal 1997, 41). Wtedy też zaczęła funkcjonować nazwa Ruska Narodowa Republika (Russkaja Narodnaja
Respubłyka5) (Moklak, 1997, 39). Działacze nie byli jednak jednogłośni co do
dalszych losów swojej inicjatywy, zdawali sobie sprawę, że Ruska Narodowa
Republika nie jest w stanie funkcjonować jako pełnoprawne, samodzielne
państwo. Odrzucali dwie opcje przynależności: polską i ukraińską. Większość
z działaczy opowiadała się za Rosją, jednak ta Rosja, do której dotychczas się
odwoływano, właśnie przestawała istnieć. Wyjściem okazała się sytuacja wynikła po drugiej stronie Karpat. Tworząca się Czechosłowacja w swoich granicach miała liczną społeczność rusińską, która dodatkowo miała znaczenie
polityczne. Stąd też słowa Dmytryja Sobyna6:
4

5
6

Wydaje się, że Karczmarczyk faktycznie przejął władzę, ale najprawdopodobniej już po wiecu.
Moklak mógł mieć także na myśli Komitet Wykonawczy, o czym dalej.
Czyli de facto rosyjska.
Na marginesie można dodać, że na początku ten działacz był gorącym przeciwnikiem opcji
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My naród ruski, zamieszkujący zwartą masą południowe części galicyjskich okręgów administracyjnych: Nowy Targ, Nowy Sącz, Grybów, Gorlice, Jasło, Krosno
i Sanok, nie pragniemy wejść w skład państwa polskiego, a pragniemy dzielić los
naszych węgierskich, ruskich braci w żupach Spisz, Szarysz i Zemplin jako niepodzielna geograficznie i etnicznie całość (Horbal 1997, 45).

W celu zacieśnienia współpracy z rodakami z drugiej strony Karpat, utworzono Komitet do Współpracy i Ogólnej Organizacji z Rusią Węgierską i nawiązano współpracę z Ruską Radą Narodową Antonyja Beskyda. Pod koniec
grudnia 1918 r. ks. M. Jurczakewycz i dr A. Cichański rozmawiali o pomocy
dla Łemków na Hradczanach z prezydentem Tomaszem (Tomášem) Masarykiem, ten jednak niczego nie obiecał. 23 stycznia 1919 r. NRŁ przekazała swoje
kompetencje Karpatoruskiej Radzie w Preszowie, a 6 dni później uczynił to
PRR w Czarnem (Horbal 1997, 54).
Te poczynania wywołały po stronie polskiej falę spekulacji (głównie
w Krakowie), obawiano się ewentualnej aneksji czechosłowackiej. W lutym
1919 r. polskie wojska rozpoczęły pacyfikację Łemkowyny, podczas której aresztowany został m.in. ks. Dymitr Chylak, za umieszczanie w metrykach określenia przynależności państwowej: „Ruska Republika Narodowa”,
„Ruska‑Narodowa Republika” lub „Ziemia Ruska”. Aresztowania dotknęły
też innych działaczy, część z nich musiała emigrować. Polskie represje, głód
oraz konieczność odbudowy zniszczeń powojennych, wyhamowały aktywność polityczną Łemków. Sytuację pogorszyły władze polskie, które w styczniu 1920 r. wznowiły pobór do wojska wśród Łemków. Zaistniałą sytuację
wykorzystał repatriant z USA Victor P. Hładyk, który rozpoczął zakrojoną na
szeroką skalę agitację przeciwko poborowi. 12 marca 1920 r. wraz z Zacharym
Kopystiańskim zwołał do Florynki wiec, podczas którego wybrano 26-osobową Radę Zwierzchnią Łemkowskiej Rusi oraz organ wykonawczy, tzw. Komitet Wykonawczy (zwany popularnie rządem), który tworzyło 5 osób (Horbal
1997, 80). Do głównych postulatów należało rozpisanie plebiscytu pod egidą
konferencji pokojowej z Wersalu, dotyczącego przynależności państwowej
Łemkowyny. Powołane struktury miały przede wszystkim reprezentować
Łemków w rozmowach z Polakami oraz szukać wsparcia dla swoich praw na
arenie międzynarodowej.
czechosłowackiej, jednak chęć istnienia w jednym bycie państwowym z pozostałymi Rusinami
okazała się ważniejsza niż jego rusofilskie poglądy.
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Początkowo władze polskie biernie przyglądały się aktywności politycznej
Łemków, nie odnajdując w niej większego niebezpieczeństwa – Łemkowie nie
snuli planów proukraińskich, a tych prorosyjskich nie traktowano poważnie.
Dopiero pojawienie się opcji czechosłowackiej, która miała szanse powodzenia, stało się realnym zagrożeniem i wywołało akcje policyjne.
6 stycznia 1921 r. władze polskie postanowiły aresztować głównych działaczy łemkowskich: dra J. Kaczmarczyka, D. Chylaka, Mykołaja Gromosiaka,
ks. D. Chylaka. 10 czerwca 1921 r. przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu
rozpoczęła się sprawa przeciw aresztowanym. Za linię obrony, która okazała się skuteczną, przyjęto Wilsonowską koncepcję samostanowienia narodów
(Horbal 1997, 101‑113).
Po półrocznym pobycie w areszcie, działacze łemkowscy zostali uwolnieni
i późną nocą wraz z obrońcami odjechali do Bińczarowej gdzie byli gośćmi
ks. T. Kaczmarczyka. Lew Hankewycz, Ukrainiec, wspominał, że „za wspólnym stołem zasiedli moskwofile i Ukraińcy i w największej harmonii radzili
o doli Łemkowszczyzny” (Moklak, Łemkowie).

Państwowość Republiki Florynckiej
Na podstawie definicji państwa i informacji o Republice Florynckiej przedstawionych w poprzednich rozdziałach, postaram się przeprowadzić analizę na
ile ów byt spełnia wymogi uznania za państwo. Opieram ją na wymienionych
pod koniec rozważań nad definicją państwa elementach.
1) Terytorium
Terytorium Republiki Florynckiej nie zostało w żadnym dokumencie jasno
sprecyzowane. Opierało się ono o deklaracje przynależności poszczególnych
gromad. Tworzone struktury administracyjne (PRR) bazowały na podziale
administracyjnym wprowadzonym przez poprzednie państwo (Cesarstwo
Austro‑Węgierskie), zasadniczo odwołujące się do podziałów jeszcze sprzed
rozbiorów. Pojawiają się wzmianki o wprowadzeniu własnego podziału administracyjnego, utworzenia nowych powiatów, trudno jednak zweryfikować, na ile udało się go wprowadzić (Horbal 1997, 41). Republika Floryncka nigdy nie przeprowadziła delimitacji ani demarkacji, zwłaszcza że żaden
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z sąsiadów nigdy nie uznał istnienia tego państwa. Niemniej bezsprzecznym
pozostaje fakt, że można mówić o zwartym terytorium, które wchodziło
w skład tego bytu państwowego. Proces formowania granic jednak nie został
ukończony.
2) Ludność
Nie ma żadnych wątpliwości, że terytorium Republiki Florynckiej było zamieszkane przez ludność7. Jednak stopień jej poparcia dla tworzącej się państwowości jest obecnie niemożliwy do ustalenia. Niemniej fakt, że wiece gromadziły nawet tysiące osób popierających prezentowane na nich idee, oraz że
brały w nich udział delegacje poszczególnych wsi, może świadczyć o ogólnym
poparciu dla projektu. Ludność ta z całą pewnością wyróżniała się pod wzglądem języka, religii i tożsamości od ludności polskiej czy słowackiej, także od
ukraińskiej. Przesłankami świadczącymi o poczuciu odrębności Łemków zamieszkujących terytorium Republiki Florynckiej w stosunku do społeczeństw
ościennych, zwłaszcza Polaków, były deklaracje podczas spisów powszechnych. W 1931 r. w powiecie gorlickim 98,3% mieszkańców wyznania greckokatolickiego i prawosławnego deklarowało jako język używany język ruski,
a język ukraiński 0,8% (tj. 211 osób). W powiecie sanockim, gdzie było tylko
315 wyznawców prawosławia, blisko 26 tys. mieszkańców deklarowało język
ruski (47%). W najbardziej zdominowanym przez wyznawców prawosławia
powiecie, powiecie jasielskim (jako wyznawcy prawosławia deklarowało się
2 668 osób – 34,8%) po rusku mówiło 96%, po ukraińsku 1,1% (Nowakowski
1992, 333).
3) Władza zwierzchnia
Republika Floryncka wytworzyła własne struktury administracyjne (choć
oczywiście bazujące na już istniejących). W ich ramach można mówić zarówno o władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej. Ponadto te struktury były
7

Może się wydawać, że to zdanie jest irracjonalne, ale kwestia przebywania ludności na terytorium jest ważnym elementem. Przykładowo, by móc korzystać z pełni praw tzw. „rajów podatkowych”, trzeba wykazywać, że faktycznie się w nich mieszka, np. Monako. Ta zasada chroni też
przed fikcyjnymi państwami, które mogą zostać np. takimi „rajami”.
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mocno zdecentralizowane i oparte na sołectwach. Funkcję ustawodawczą i reprezentacyjną suwerena pełniły wiece (demokracja wiecowa). Podczas obrad
wyznaczano kierunki polityki, także wybrano egzekutywę nazywaną potocznie rządem (Komitet Wykonawczy). Władza spełniała dwie podstawowe funkcje: wewnętrzną i zewnętrzną. Ta ostatnia miała postać delegacji kierowanych
do Rusinów po słowackiej stronie granicy, do Pragi, a także na obrady konferencji wersalskiej. Republika nie wytworzyła własnego systemu prawnego,
opierała się na stanie prawnym nabytym oraz prawie zwyczajowym. Niemniej
na poziomie każdego sołectwa działał organ sądowniczy. Wydano nawet jeden
wyrok śmieci (Horbal 1997, 41).
4) Efektywność
Władza nie była efektywna. Największym problemem był brak możliwości skutecznego przeciwdziałania poborowi rekruta. Państwo polskie zatem
w sposób efektywny realizowało swoje zadania na terenie mającym należeć do
Republiki. O faktycznym sprawowaniu kontroli nad swoim terytorium przez
władze Republiki można mówić od listopada 1918 r. do lutego 1919 r. Jednak
z pewnym zastrzeżeniem, ponieważ na terenie Łemkowyny przez ten czas stacjonowały oddziały polskie, choćby żandarmeria, np. w Uściu Ruskim, Ropie,
Gładyszowie (Horbal 1997, 49). Pierwsze akcje pacyfikacyjne, mające zabezpieczyć granicę przed ewentualną interwencją czechosłowacką, państwo polskie podjęło w lutym 1919 r. Co prawda łemkowskie struktury państwowe nadal istniały i dochodziło do kolejnych wieców we Florynce (5 marca 1919 r.),
w Brunarach (9 marca) i w Krynicy (16 marca), ale odbywały się one w konspiracji. Represje polskich władz spowodowały ucieczkę większości działaczy
łemkowskich do Czechosłowacji (Horbal 2004, 67). Od listopada 1919 r. trwał
systematyczny nabór do Wojska Polskiego, co świadczyło o całkowitej utracie
kontroli Łemków nad swoim terytorium8.
8

Nie jest jednak bezsporną prawdą, że pobór był nielegalny (Horbal 1997, 61). Jego nielegalność
może być podnoszona tylko ze względu na fakt, że odbywał się na terytorium jeszcze niedookreślonym jako polskie, ponieważ przebieg granicy został ostatecznie ustalony później, w wyniku
traktatu wersalskiego (a tak naprawdę kilku traktatów). W początkowej fazie tworzenia wojska
polskiego nie werbowano obywateli etnicznie niepolskich, do służby nie trafiali ani Ukraińcy,
ani Żydzi, było to wojsko de facto o charakterze narodowym (zresztą był to „pobór” na zasadzie
dobrowolności), ale ten stan szybko się zmienił, zwłaszcza względem korpusów szeregowych.
Tymczasowa ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz.U. 1918 nr 13 poz. 28)

238

Дискурс • Dyskurs

5) Monopol przemocy
Jednym z pierwszych postulatów działaczy łemkowskich było utworzenie oddziałów zbrojnych. Misji podjął się były oficer armii austro‑węgierskiej Roman Sembratowycz. W tym kontekście dość ciekawa jest postawa starosty
grybowskiego, który oferował dozbrojenie oddziałów (Horbal 1997, 48). Może
to świadczyć, że oddziały te były traktowane jak milicja i miały za zadanie
zabezpieczać ludność przed działalnością band rabunkowych, nie jako armia
nowopowstałego państwa. Zresztą oddziały te nie odegrały praktycznie żadnej
roli w obronie ludności cywilnej przed represjami polskimi (Horbal 1997, 85
‑94). Samoobrona dotyczyła głównie okresu werbunku i polegała bardziej na
wczesnym ostrzeganiu o zbliżaniu się oddziałów polskich, niż na stawianiu
zbrojnego oporu. O ile w Republice Komańczańskiej aspekt militarny był znaczący, o tyle tutaj trudno o nim mówić. Monopol władzy na przemoc polegał
zatem na doraźnych działaniach milicyjnych w obrębie samej społeczności
łemkowskiej. Natomiast przemoc, np. w postaci aresztowań, bez większego
problemu stosowała strona polska i to ona, nie strona łemkowska, miała na
nią monopol.
6) Suwerenność – prawo do samostanowienia
Republika Floryncka legitymizowała się na mocy doktryny suwerenności
ludu. Jej powołanie (czyli ustanowienie jednej spójnej władzy zwierzchniej
oraz wyznaczenie kierunków polityki) było wynikiem wiecu, w którym brali
udział przedstawiciele sołectw (gromad) wyposażeni w mandat mieszkańców.
Oczywiście trudno dzisiaj zweryfikować, czy uzyskanie mandatu odbyło się
w każdym przypadku zgodnie z zasadami demokracji. Niemniej można założyć, że przedstawiciele gromad mieli legitymację do reprezentowania swoich
nie przewidywała odroczenia poboru ze względu na narodowość. Werbunkowi podlegali wszyscy obywatele oraz osoby niepotrafiące udokumentować obywatelstwa innego państwa. Niewerbowanie Ukraińców wynikało zatem z nieuregulowania ich przynależności państwowej. Ustawa
z dnia 17 czerwca 1919 r. o spisie oficerów (Dz. U. 1919 nr 50 poz. 325) wprowadzała takie
obostrzenie w korpusie oficerskim, art. 2. brzmiał: „Wszyscy obywatele Państwa Polskiego, narodowości polskiej…”, do konstytucji marcowej wojsko nieoficjalnie (w korpusie szeregowym)
miało charakter narodowy, a wśród oficerów oficjalnie było narodowe. Przysięgę jednak składano na wierność narodowi polskiemu, niemniej nie można jednoznacznie przesądzić, że pobór
był niezgodny z prawem.
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wspólnot. Władza wypływała zatem z woli ludu. Wiec jest formą demokracji
bezpośredniej (gdy nie ma ograniczeń w udziale) lub może być formą demokracji pośredniej (przedstawicielskiej). Powstanie tego bytu państwowego wynikało zatem z woli suwerena. Ten korzystał z prawa do samostanowienia.
Przyjmuje się, że po raz pierwszy zasada samostanowienia pojawiła się przy
okazji powstania Włoch (w 1860). Bezsprzecznie natomiast została wyrażona przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona. Uznał on, że każdy naród ma
prawo do samodecydowania o sobie. Wyraził to w swoim przemówieniu do
Kongresu, zawartym w 14 punktach (President…). Łemków dotyczyły de facto
dwa z nich. Punkt X, który brzmiał:
X. The people of Austria‑Hungary, whose place among the nations we wish to
see safeguarded and assured, should be accorded the freest opportunity to autonomous development. (Ludom9 Austro‑Węgier, których miejsce wśród narodów
chcemy chronić i zabezpieczyć, należy zapewnić pełną możliwość autonomicznego rozwoju – tłum. PM).

Oraz punkt XIII:
XIII. An independent Polish state should be erected which should include the
territories inhabited by indisputably Polish populations […] (Powinno powstać
niezależne państwo polskie, które powinno obejmować tereny zamieszkane przez
bezsprzecznie polską ludność […] – tłum. PM).

Zatem Łemkowie mieli prawo odwoływać się do tych samych zasad co Polacy, stanowić nowy naród, korzystający z pełni praw, w tym z prawa do decydowania o sobie. Jednocześnie przynależność Łemkowyny do Polski nie była oczywista, a nawet sprzeczna z zasadami sformułowanymi przez prezydenta USA.
Obecnie zasada samostanowienia została zdecydowanie bardziej uszczegółowiona i uregulowana, głównie na kanwie prawa stanowionego przez ONZ.
Jej wykładnią jest przede wszystkim I rozdział Karty Narodów Zjednoczonych
(art. 4 ust. 6, oraz 55), ale również Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ
nr 1514 i 2625.
9

„The people” oznacza „obywatele”, względnie „lud” lub „naród”, ale w znaczeniu politycznym,
w tym przypadku należy tłumaczyć jako ludność wchodzącą dotychczas w skład Austro‑Węgier
na zasadzie przymusu politycznego (obywatelstwa), które teraz mogą aspirować do miana równych innym narodom (nations).
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Lech Antonowicz uważał, że zasada samostanowienia była swoistą kontrą
dla faszyzmu, który kwestionował prawa innych narodów do istnienia (Antonowicz 2013, 47). Z czasem stała się dla ludów kolonialnych argumentem
dla utworzenia własnego państwa. Dzisiaj można bezspornie stwierdzić, że ta
koncepcja filozoficzno‑polityczna przekształciła się w regułę prawa.
Wymienione wyżej są rozwiązaniami późniejszymi, bazując jednak na zasadzie samostanowienia wyłożonej przez Wilsona, czy na koncepcji leninowskiej (Waldenberg 2000, 278‑279), trudno mieć wątpliwości, co do słuszności działań samorządnych. Można też w tej kwestii przywołać ogólną zasadę
samostanowienia, która głosi, że prawo do samostanowienia narodu przysługuje, gdy jest ono zgodne z obowiązującym prawem własnym uznanego
państwa, w którym ma się ustanowić10. A w momencie powstania Republiki
Florynckiej jedno państwo właśnie przestało istnieć, a drugie jeszcze nie sprawowało władztwa. Władze Republiki nie przejawiały jednak chęci utworzenia
niepodległego państwa. Zasada samostanowienia została przez nie wyraźnie
zawężona do decydowania o swojej przynależności państwowej, która wyrażała się brakiem zainteresowania bycia częścią Polski czy Ukrainy. O dążeniach
niepodległościowych trudno jednak mówić.
7) Uznanie międzynarodowe
Republika Floryncka nie uzyskała uznania międzynarodowego. Przesłankami do uznania de facto były kontakty z Czechosłowacją. Pierwszą z nich była
rozmowa delegacji z prezydentem Tomaszem Masarykiem. Drugą – przekazanie memorandum płk Frantowi Schöble (dowódcy garnizonu Praga) o chęci
przyłączenia się do Czechosłowacji (Horbal 2004, 148). Kwestia łemkowska
była także podejmowana podczas obrad konferencji paryskiej. Najwięcej wysiłku włożyła tu delegacja rusofilska (Karpatoruski Komitet w Paryżu – Horbal
2004, 141), działająca na rzecz scalenia ziem rusińskich i następnie włączenia
ich do Rosji. Niemniej, mimo obecności delegacji, składania kolejnych petycji, map i broszur informacyjnych, sprawa Łemkowyny została zignorowana.
10

Por: Czapliński, Władysław. Samostanowienie – secesja – uznanie (Uwagi na tle inkorporacji Krymu do Federacji Rosyjskiej). Dostęp: 12.11.2018. https://www.academia.edu/31100009/
W%C5%82adys%C5%82aw_czapli%C5%84ski_samostanowienie_secesja_uznanie; Tyranowski, Jerzy. 1990. Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienie w prawie
międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
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Prawdopodobnie przyczyną była chęć szybkiego uregulowania granic. Biorąc
pod uwagę wielość problemów na Śląsku Cieszyńskim, na granicy polsko
‑czechosłowackiej i zawiłość kwestii Galicji Wschodniej, ten odcinek granicy
uznano za mało istotny, a ponadto jego przebieg miał wielowiekową historię,
nawet Austria utrzymała jego granicę.
Deklaracje Masaryka, czy pojawienie się kwestii na obradach konferencji
pokojowej (choć trzeba przyznać, że marginalne) trudno traktować za uznanie międzynarodowe, była to raczej polityczna kurtuazja.

Czym była Republika Floryncka?
Podsumowując przeprowadzoną analizę, należy zadać pytanie, czym była Republika Floryncka. Przedstawiony model państwa ma oczywiście charakter idealny, czyli maksymalnej wartości, która oznacza państwo w swej bezsprzecznej
formie. Gdyż, jak było już podkreślone, istnieje wiele państw niespełniających
w pełni wymogów tego modelu, a i tak w sposób oczywisty traktowanych za
państwa. Niemniej, wydaje się, że Republika Floryncka w zbyt małym stopniu
spełniała kryteria państwa. Przede wszystkim w kwestiach braku efektywności
sprawowania władzy na swoim terytorium, nieuzyskania monopolu na przemoc oraz braku chęci uzyskania niepodległości (jako faktyczna „Republika
Łemkowska”). Nawet brak uznania międzynarodowego nie byłby decydujący,
choć oczywiście jest on problemem. Republika Floryncka istniała o tyle, o ile
nie funkcjonowało państwo polskie, które było na etapie budowania swoich
struktur i gdy tylko osiągnęło podstawowy poziom organizacji, zdławiło zapędy państwotwórcze Łemków. Sam projekt Republiki ma znamiona państwa,
choć nie udało się spełnić wszystkich warunków, to prawie w każdym omawianym elemencie można mówić o woli ich spełnienia. Ten byt polityczny
dążył do ustanowienia władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej,
zajmował określone terytorium, posiadał organy przymusu, realizował politykę wewnętrzną, podejmował też działania na arenie międzynarodowej. Można
zatem uznać go za byt quasi‑państwowy, czyli taki który nie zdołał ewoluować
do miana pełnoprawnego państwa. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że
działacze łemkowscy, kierując się realnym spojrzeniem na sytuację polityczną,
nie dążyli do niepodległości.
Trafnym podsumowaniem posłużył się T. A. Olszański, porównując Republikę Floryncką do komisji likwidacyjnej (1998, 25‑26). Podobnie jak Polska
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Komisja Likwidacyjna, Republika była tymczasową strukturą bazującą na zastanym ładzie prawnym i administracyjnym. Jej zadaniem było doraźne administrowanie, włączenie się do tworzącego się państwa, nie tworzenie nowego.
Głównym determinantem wyboru państwa było poczucie etniczne większości
mieszkańców.
Czym zatem była Republika Floryncka? Ponad wszelką wątpliwość była
wynikiem kształtowania się tożsamości. Dzisiaj jest też ważnym elementem
budowy tejże. T. A. Olszański we wspominanym już artykule napisał, że Republikę należy uznać za mit (Olszański 1998, 36). I o ile wydźwięk jego artykułu
nadaje temu terminowi znaczenia pejoratywnego, to moim zdaniem można
interpretować go inaczej. Mit jest jednym z ważniejszych elementów polityki,
także kształtowania się tożsamości. Mitów nie da się tłumaczyć w sposób racjonalny, gdyż nie odnoszą się one do racjonalności, lecz do poczucia wspólnoty i tylko przez wspólnotę są zrozumiałe. Jest to forma kodowania (Mach
1989, 57). Zatem jeśli Republika w wyniku analizy politologicznej nie spełnia
wymogów by uznać ją za państwo, to w żadnym stopniu nie umniejsza to jej
znaczenia. To, że nie udało się jej uzyskać stadium rozwoju dającego możliwość uznania ją za państwo sensu stricto, nie oznacza że nie była manifestacją
woli i tożsamości.
Warto zastanowić się także nad tym, o manifestacji jakiej tożsamości można mówić w przypadku Republiki Florynckiej. Faktem jest, że od początku
była ona planowana jako część większego bytu politycznego. Wyraźnym było
poczucie wspólnoty z Rusinami z dawnego Królestwa Węgierskiego. Na bazie
popularnego ruchu rusofilskiego pojawiały się także opcje prorosyjskie. Nawet
w pierwszych deklaracjach państwowych była mowa o poczuciu przynależności do narodu rosyjskiego. Dopiero później pojawiła się koncepcja połączenia
z Czechosłowacją. Co ważne jednak, od samego początku był to przejaw samoświadomości i poczucia jedności z pozostałymi Rusinami, dopiero w drugiej kolejności pojawiły się rozważania nad tym, w ramach którego bytu politycznego tę jedność ochronić (Rosji czy Czechosłowacji). Tożsamość Łemków
tego okresu była zatem budowana w kontrze do ukraińskości i polskości.
Świadczy to o wczesnym etapie budowania własnej tożsamości, co wpisuje się
w naturalny proces tożsamościotwórczy. Manuell Castells definiuje tożsamość
jako proces konstruowania sensu na podstawie atrybutu kulturowego lub powiązanego zbioru atrybutów kulturowych (Castells 2008, 22). Castells wprowadza podział na trzy formy w odniesieniu do kontekstu wyznaczonego przez
stosunek władzy:
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– tożsamość legitymizującą – wprowadzaną przez dominujące instytucje państwa w celu rozszerzenia i zracjonalizowania ich dominacji (nacjonalizm modernistyczny);
– tożsamość oporu – kreowaną przez aktorów upośledzonych społecznie, wykluczonych;
– tożsamość projektu – pojawiającą się, gdy aktorzy społeczni na podstawie dostępnych materiałów kulturowych budują nową tożsamość (konstruktywizm,
feminizm) (Castells 2008, 23‑24).

W tym przypadku mamy do czynienia z tożsamością projektu, która zresztą ewoluuje od rusofilstwa do autonomii łemkowskiej/rusińskiej. Ponadto jest
to tożsamość oporu, czego wyraźnym przejawem są słowa: „I nie znamy żadnej Ukrainy!”. Również Robert K. Merton uważa, że tożsamość może być konstruowana w opozycji do dwóch postaw: konformizmu i buntu. Bunt to sprzeciw wobec zastanego ładu społecznego, jego celem jest wprowadzenie nowego
ładu, opartego o inny od obowiązującego system wartości (Merton 1982, 204).
Rodzi się pytanie, dlaczego Republika Komańczańska nie została uznana za
przejaw tożsamości łemkowskiej (a ukraińskiej), a Floryncka już tak? Przecież
per analogiam – w obu przypadkach chciano połączenia z innym bytem politycznym (Republika Komańczańska z ukraińskim, a Floryncka z rosyjskim,
czechosłowackim). Jednak nie są to sytuacje tożsame. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z jasną deklaracją tożsamościową. Nie bez znaczenia
jest także pochodzenie twórców Republiki Komańczańskiej, wśród nich byli
Ukraińcy spoza Łemkowyny (Moklak, Łemkowie). Idea Republiki Florynckiej
wyszła od poczucia wspólnoty z pozostałymi Rusinami i świadczyła o poszukiwaniu swojej tożsamości. Warto także podkreślić, że pomysł na połączenie
z Czechosłowacją był przejawem realizmu politycznego, szukania realnych
szans na istnienie poza Polską i Ukrainą.

Zakończenie
Republika Floryncka występuje jako ważny element tożsamości współczesnych Łemków. Piotr (Petro) Trochanowski w książce A Wisła dalej płynie
podkreślał wagę tych wydarzeń, a Jarosława Kaczmarczyka określił mianem
prezydenta (Murianka 2007, 22). Wspomina, jak dla niego samego fakt zaistnienia Republiki był ważny, jak wujek Autora uważał za wielki honor
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znajomość z Kaczmarczykiem. Przy okazji wyraził wielki żal, że Polska, której
Łemkowie tak wierni służyli, i którą wspierali podczas powstań, nie pozwoliła
na przyłączenie tego skrawka ziemi do Czechosłowacji, dzięki czemu Łemkowie mogliby żyć w jednym państwie z rodakami zza drugiej strony Karpat (Murianka 2007, 139‑140). Teodor (Fedor) Gocz wraz z Adamem Barną
też zwracali szczególną uwagę na Republikę Floryncką i patriotyczną postawę jej twórców (Барна, Ґоч 2005, 22‑23). Wyrobiona wówczas samoświadomość jest podstawą dzisiejszego poczucia odrębności Łemków wg Jarosława
Zwolińskiego i Jarosława Mareny (Marena, Zwoliński 1999, 72‑73 i 130‑132).
Olena Duć‑Fajfer wydarzenia z Florynki uważa za centrum łemkowskiego
etosu:
Ukraiński ruch polityczny w powiecie sanockim był zupełnie marginalnym dla
tożsamości łemkowskiej. Centrum łemkowskich dążeń emancypacyjnych znajdowało się tam, gdzie wielowiekowa tradycja ruskości kształtowała bazę koncepcyjną samostanowienia z uwzględnieniem wszystkich okoliczności historycznych
i politycznych (Duć‑Fajfer 2013, 42).

Anthony D. Smith uważa, że jednym z najważniejszych elementów budujących tożsamość i dających możliwość przejścia od stadium etni (potencjału
etnicznego do budowy narodu przy odpowiednio sprzyjających warunkach
i pracy własnej) do stadium narodu jest pamięć o tzw. „złotym wieku”. Jest
to najważniejszy punkt historii etnicznej narodu, wieku materialnej i/lub duchowej oraz twórczej świetności (Smith 2007, 184). Republika Floryncka jest
na pewno jednym z elementów „złotego wieku”, czasu, w którym Łemkowie
wykonywali wielką pracę w celu szukania swojej tożsamości.
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Медже памятю і історийом
Les lieux de Mémoire1

Приспішыня істориі: спрібуйме зімати значыня той фразы не хоснуючы
метафоры. Штораз скорше зослизґуваня ся теперішньости в історичне
минуле і загальне вражыня, же вшытко може зникнути – то вказівкы,
же рівновага остала зорвана. Решткы досвідчыня фурт пережываного
в теплі традициі, в тишыні обычаю, в повторювальным рытмі спадковины, вшытко тото перемінило ся під натиском фундаментальні історичной вражливости. Самосвідоміст явит ся під знаком того, што як раз
ся подіяло, як сполніня чогоси, што уж ся зачало. Бесідуєме так дуже
о памяти, прото же уж так невельо єй остало. Наше заінтересуваня lieux
de mémoire, в котрых кристалізує ся і скрыват памят, явило ся в оприділеным історичным моменті, в зворотным пункті, в котрым свідоміст
зорваня з минулым лучыт ся з почутьoм, же памят остала розбита – розбита єднак в такій спосіб, же ставлят она проблем воплощыня памяти
в окрисленых місцях, в котрых фурт тырват почутя історичной безперерывности. Істнуют lieux de mémoire, місця памяти, прото же неє уж
milieux de memoire, реальных середовиск памяти.

1

Переклад з: Nora, Pierre. 2009. «Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire. Tytuł roboczy: Archiwum nr 2, 4‑12. http://www.marysialewandowska.com/wp‑content/uploads/2009/08/
Archiwum‑no2‑c2‑sprd.pdf. На лемківскій язык перевела Моніка Тыллявска.
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Розважме напримір невантпливый перелом, якій становит заник
сельской культуры, основного хранилиска колектывной памяти, котрой
актуальна популярніст як обєкту історичных досліджынь спілдіє з апогейом розвитя індустрияльной культуры. Такій фундаментальный розпад памяти є лем єдным з примірів ґлобальной тенденциі стремлячой
ґу демократизациі і розвитю масовой культуры. В припадку ново возникшых народів самостійніст остала оддана історичным соспільностям
пробудженым недавно през колоніяльне насильство з іх етнолоґічного
дриманя. Процес внутрішньой деколонізациі повлиял тіж на етнічны
меншыны, родины як тіж групы, котры дотепер мали великы засобы
памяти, хоц бракувало ім історичного капіталу. Были сме свідками кінця соспільств, котры през долгій час – завдякы костелам ци школам,
родинам або державі – ґарантували трансмісию і сохраніня колектывно памятаных вартости; был то тіж конец ідеолоґій маючых запевнити
гладкій перехід од минулого до будучого або вказати, што будуче повинно сохранити з минулого во імя реакцийных, поступовых, а навет
і революцийных цілів. Фактычні взріли сме величезне опізніня в самым
модели історичного постеріганя, котрым диспонуєме. При помочы медий замінил він памят звязану з інтымністю колектывной спадковины
в ефемеричный фільм о актуальных подіях.
«Приспішыня істориі» конфронтує нас тым самым з брутальным
довершыньом ся ріжниці медже реальном памятю – соспільном і ненарушеном, ілюструваном примітывныма або архаічныма соспільствами, котрых таємницьом ма єдночасно быти – а історийом, значыт тым,
з помічю чого нашы сучасны, безнадійні забываючы соспільства гнаны
зміном, порядкуют минуле. З єдной стороны находиме зінтеґрувану,
диктаторску памят – лишену самосвідомости, заряджаючу, всемогучу,
спонтанно актуалізуючу ся памят без минулого, котра фурт на ново выдумує традицию, зєднуючы історию своіх предків з незріжницюваным
часом героів, джерел і міфу. З другой стороны маме наш рід памяти, значыт нич більше, як лем погрупуваны і упорядкуваны сліды істориі. Пропаст медже нима поглубила ся в новожытных часах разом з роснучом
віром в право, спосібніст, а навет обовязок зміны. Днеска тот дистанс
остал розтягненый до свойой конвульсийной границі.
Побіджыня і выкореніня памяти през історию было родом обявліня, так як бы стары вязы достоменности остали зорваны і скінчыло ся
штоси, што узнавали сме за очывидне – станул знак рівности медже
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памятю і історийом. То, же во французскым языку фунґує лем єдно слово на означыня так пережываной істориі, як і інтелектуальной операциі, котра чынит ю зрозумілом (сут они ріжницюваны в німецкым як
Gechichte і Historie) є часто достеріганом слабістю того языка; рівночасно
переказує она єдну глубоку правду: порываючый нас процес і нашы репрезентациі того процесу сут тым самым. Кєд бы сме были годны жыти
во внутри памяти, не мусіли бы сме творити lieux de mémoire в єй імени. Каждый жест, навет найбарже звычайный, был бы пережываный як
рытуальне повторіня позачасовой практыкы в первістній ідентыфікациі
діяня зо значыньом. Разом з появліньом ся сліду, медияциі, дистансу,
не находиме ся уж в просторі памяти, лем істориі. Мож гев прикликати
напримір Євреів з діяспоры, привыкненых до традицийных рытуалів,
котры як «нарід памяти» не потрібували істориків аж до часу примусовой конфронтациі з сучасным світом.
Памят і істория не лем не сут синонімами, але являт ся днес як фундаментальні протиставны собі понятя. Памят то жытя ведене жывыма
соспільствами установленыма задля ней. Заєдно ся розвиват, єст отворена на диялектыку памятаня і забываня, несвідома свойой поступенной деформациі, податна на маніпуляцию і завлащаня, може тырвати
приспана і час до часу ся будити. З другой страны істория єст все прoблематычном і неполном реконструкцийом того, чого уж неє. Памят
то вічно актуальный феномен, якій вяже нас з вічном теперішністю;
а істория то репрезентация минулого. Памят єст афектывна і маґічна;
влучат адже лем присвійны собі факты; кормит спомины, котры можут
быти невыразны або далекы, ґлобальны або одорваны, партикулярны або символічны – піддаючы ся переказови вшелеякыма каналами
або во вшыткых феноменальных рамах, каждому родови цензуры або
проєкциі. Істория єст інтелектуальным і світскым вытвором, вымагат
адже аналізы і критыкы. Памят вміщат спомины в сакральный порядок; істория, все прозаічна, на ново іх высвобаджат. Памят є сліпа на
вшытко за вынятком групы, котру обєднує – означат тото, як повіл
Моріс Гальбвакс, же фунґує так вельо памяти, як вельо є груп, же памят
є з натуры ріжнородна, а єднак специфічна; збірна, многа, а єднак індивідуальна. Рівночасно істория належыт до вшыткых і до никого, зато
бере собі право до універсального авторитету. Памят кормит ся тым,
што конкретне: простором, жестами, образами і предметами; істория
натоміст є міцно звязана з часовом неперерывністю, з наступством як
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тіж реляциями, котры лучат річы. Памят є абсолютна, коли то істория
може обнимати лем тото, што релятывне.
В центрі істориі находит ся критычный дискурс, котрый протиставит ся спонтанній памяти. Істория є вічні підозріваюча в однесіню до
памяти, а єй правдивом місийом єст єй глушыня і знищыня. В горизонті
історичных соспільств, в границях цілком уісторичняного світа, фунґувала бы безустанна секуляризация. Цілю і амбіцийом істориі не є увыдатніня, лем анігіляция того, што в реальности мало місце. Узагальнена критычна істория без вантпливости сохранила бы денекотры музеі,
медалийоны і памятникы – інакше бесідуючы материялы потрібны ій
до працы – але забрала бы ім того, што для нас вчынило бы з них lieux
de mémoire. Конец кінцьом, соспільство, котре жыє під знаком істориі
не могло бы, в одріжніню од традицийного соспільства, творити такых
місц, в котрых могло бы заглубити власну памят.
Быти може найбарже видочным знаком розділу істориі і памяти было
явліня ся істориі істориі, цілком недавне во Франциі розбуджыня історіоґрафічной свідомости. Істория, особливі тота, яка односит ся до народных діів, положыла фундаменты під нашы найстаршы збірны традициі: нашы основны lieux de mémoire. Од середньовічных кронікарів до
днешніх практыків «тотальной» істориі ціла традиция розвивала ся як
контролюване цвічыня і автоматычне поглубляня памяти, одтворюваня памяти без браків і хыб. Без вантпливости ниякій великій історик,
зачынаючы од Фруасара, не мал вражыня, же был репрезентантом лем
даякой партикулярной версиі памяти: Комуне династычной памяти, Ля
Попелєнєр лем памяти Французів, Босуе християньской і монархічной
памяти, Вольтер памяти поступу чловеченства, Мішеле выключні памяти народа, а Лявіс лем памяти нациі. Адже противні: каждый історик
был пересвідченый, же його задачом было сотворіня барже позитывной,
всеобнимаючой і пояснюючой памяти. Вытворіня през історию в остатнім столітю науковой методолоґіі зінтенсифікувало лем стремліня до
критычного установліня «правдивой» памяти. Кажда історична велика
ревізия старала ся зміцнити основы колектывной памяти.
В державі такій як Франция істория істориі не може быти невинном
операцийом; вяже ся она бо з розбитьом од середины істориі як памяти
през критычну історию. Кажда істория є природні критычна, а вшыткы
історикы прагнули демаскувати іпокризийны міфолоґіі своіх попередників. Штоси недоброго діє ся єднак, коли істория зачынат писати свою
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власну історию. Історіоґрафічна боязнь будит ся, коли істория ставлят
перед собом задачу высліджыня фунґуючых в ній чужых імпульсів і одкрыват, же єст офіром памяти, над котром старала ся запанувати.Там, де
істория не приписала собі так сильной формуючой і дидактычной ролі як
во Франциі, істория істориі є в меншій ступени выполнена полемічным
змістом. Напримір в Зєднаных Штатах, в державі зо зріжницюваном памятю і ріжныма традициями, історіоґрафія ма барже праґматычну форму. Одмінны інтерпретациі Революциі або сецесийной войны не загорожают американьскій традициі, прото же – в деякым сенсі – нич такого
не істнує. А кєд істнує, неє передо вшыткым історичном конструкцийом. Во Франциі натоміст історіоґрафія є іконоклястычна і легковажуча.
Обнимат найвыразнійше здефініюваны предметы традициі – основну
битву, напримір під Бувін, канонічный підручник як Petit Lavisse – жебы
розмонтувати іх механізмы як тіж аналізувати обставины іх розвитя.
Діє передо вшыткым через поданя в вантпливіст, вбиваня ножа медже
дровно памяти і лубок істориі. Тото, же студиюєме історіоґрафію французской революциі, же одтворюєме міфы і інтерпеляциі, означат, же не
ідентыфікуєме ся уж безварунково з іх спадковином. Досліджaня традициі, яка бы она не была вартістна, не лишат єй уж в ненарушеным стані.
Што веце, істория істориі не ограничат ся до одношыня ся до найбарже
усвяченых обєктів нашой народовой традициі. Через квестіонуваня свойой власной традицийной структуры, своіх власных концептуальных
і материяльных засобів, дослідничых процедур і соспільных середків
дистрибуциі, ціла дисципліна істориі вкрочыла в історіоґрафічну епоху,
втігаючы в себе власне одділіня од памяти – котре, дале ідучы, стає ся
можливым предметом істориі. Колиси здавало ся, же традиция памяти,
завдякы понятям істориі і народу, заовочувала синтезом в формі Третьой Республикы. В шырокій хронолоґічній перспектыві, медже Lettres
sur l’histoire de France Авґустына Тєры (1827) і Historie sincere de la nation
française (1933), реляциі медже історийом, памятю і народом узнаваны
были за барже як природны: мали они предпринимати взаімне одношыня ся до себе, симбіозу на каждым рівни – науковым і педаґоґічным,
теоретычным і практычным. Народна дефініция теперішньости аподиктычні домагала ся потверджыня през поясніня минулого. Єднак тота
як раз теперішніст была ослаблена революцийном травмом як тіж возваньом до загального переоцініня монархічного минулого. Остала ослаблена іщы барже перез програну в 1870 році, котра, в рамах запізненой
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ривалізациі з німецком науком і педаґоґіком – правдивыма побідителями під Садовом – вказала наглу конечніст розвитя поважных документальных знань внутри шкільной системы трансмісиі знань. З ничым не
даст ся зрівнати тону народовой одповідальности приписуваной історикови – як пілпроповідникови і пілжолнірьови – хоц бы в першій редакцийній статі Revue historique (1876), в котрій Ґабрєль Моно крислил
образ «мозольных, методычных і колектывных науковых досліджынь»
веденых в «скрытый і безпечный спосіб для добра отчызны і цілого
чловченства». Чытаючы тот зміст, так само як соткы подібных, мож ся
задумати, як то можливе, жебы погляд, же позитывістычна істория не
была чысто кумулятывна, міг коли‑небуд стати ся вірогідным. Противні,
в телеолоґічній перспектыві народа політычніст, войсковіст, біоґрафічніст і дипломация были узнаваны за основы неперерывности. Програна
під Азенкур, нападіня Раваяка, journée des dupes кардинала Рішельє ци
додатковы клявзулі в вестфальскым трактаті – кажда з тых подій вымагала ретельного поясніня. Найбарже прониклива ерудиция служыла
отже додаваню або одниманю якісой дрібниці з монументальной будівлі, яком был нарід. Памят народа уважана была за міцно зуніфікувану;
брак безперерывного повязаня медже нашым греко‑римскым гніздом
а колоніями Третьой Республикы не был більшый як медже вченыма діянями вписуючыма новы териториі до народовой спадковины і шкільныма підручниками, котры выражали тоту доґму. Святый нарід зыскувал
в тот спосіб усвячену історию; за причыном народа наша памят фурт
збудувана была на сакральных фундаментах.
Жебы достеречы, в якій спосіб тота синтеза остала розбита під влияньом новой силы секуляризациі, треба вказати, як в часі кризы 30. років
XX столітя во Франциі получыня державы і народа остало поступенно
заступлене получыньом державы і соспільства, а тіж – в тым самым часі
і з тых самых причын – істория як традиция памяти спектакулярні перемінила ся в самознаня соспільства. Істория як така была годна вказати
вельо родів памяти, а тіж замінити ся в лабораторию досліджаючу ментальніст минулого; одмітуючы народову достоменніст одшмарила она
єднак тіж задачу творіня спійного значыня і в результаті втратила свій
педаґоґічный авторитет в переказуваню вартости. Дефініция народа не
была уж проблемом, а мир, добробыт і ограничыня його власти зробили
решту. Коли соспільство заняло місце народа, леґітимізация през минуле, а тіж през історию, замінят ся в леґітимізацию през будучніст. Мож
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узнавати і ґлорифікувати минуле через служыня народови; на будучніст
натоміст мож ся приготовити: в тот спосіб три катеґориі зыскуют автономію. Нарід не был уж причыном, але стал ся предположыньом; істория є тепер соспільном науком, а памят феноменом чысто особистым.
Народова памят (з анґл. memorynation) была остатнім воплощыньом єдноты памяти і істориі.
Досліджыня lieux de mémoire містит ся адже на перетятю двох тенденций, котры во Франциі надают му днес значыня: з єдной стороны
чысто історіоґрафічный рух, рефлексийне оберніня ся істориі ґу самій
собі, з другой рух дослівно історичный, котрый вызначал конец традициі звязаной з памятю. Момент lieux de mémoire появлят ся в тым самым
часі, коли гыне розлеглый і глубокій засіб памяти, котра може сохранити
ся лем як одтвореный обєкт пізріня критычной істориі. Тот період окрислят з єдной стороны рішуче поглубліня історичных студий, з другой
натоміст консолідация спадковины. Критычный принцип розвиват ся
згдіні з внутрішньом динаміком: нашы інтелектуальны, політычны ци
історичны рамы вычерпали ся, хоц остают на тілько сильны, жебы вчынити нас обоятныма; незалежні од осталой ся в них вітальности роблят
они на нас вражыня выключні през своі найбарже спектакулярны символі. Получыня тых двох тенденций оддає нам до рук рівночасно основны історичны нарядя і найбарже символічні назначены обєкты памяти: архівы і рівночасно трикольоровый штандар, бібліотекы, словникы,
музеі і памяткы, торжества, Пантеон, Триюмфальний Лук, Dictionnaire
Larousse a тіж «стіну комунардів», де згынули остатні хоронителе Парижской Комуны в 1870 році.
Тоты lieux de mémoire сут фундаментальныма рештками, найважнійшыма воплощынями памятаючой свідомости, ледво вратуваной
в епосі істориі, котра прикликує памят, прото же єй одшамрила. Вказуют
ся завдякы дерытуалізациі нашого світа – творячы, маніфестуючы, устанавляючы, конструуючы, декретуючы і підтримуючы силом поступу або
волі соспільство глубоко заняте свойом власном трансформацийом і одновом, соспільство, котре волит тото, што теперішнє, од того што давне,
молодіст од старости, будучніст од минулого. Музеі, архівы, цмунтері,
фестівалі, річниці, трактаты, депозиты, памятникы, санктуариі, братства – то сут граничны камені інчого віку, ілюзиі вічности. Є то носталґічный вымір тых набожных інституций, котрый спричынят, же здают
ся быти так прикры і холодны – назначают они рытуалы в соспільстві
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позбавленым рытуалів; неусувальны партикуляризмы в соспільстві, котре нівелює партикуляризмы, знакы дистинкциі і груповой приналежности в соспільстві, котре старат ся цінити єдиниці выключні як єднакы
і рівны.
Lieux de mémoire родят ся з почутя, же не фунґує спонтанна памят, же
мусиме специяльні творити архівы, утримувати річниці, орґанізувати
торжества, выголошати похвальны мовы і уреальняти рахункы, зато же
вшыткы тоты діяня перестали творити вражыня природных. Доконувана през денекотры меншыны охорона упривілегіюваной памяти, котра
выцофує ся до завистні стереженых енкляв, рішучо потверджат в тым
сенсі правду lieux de mémoire – без чуйного упамятняня неодолга порве
іх істория. Операме нашы достоменности на такых бастіонах, але кєд бы
тото, чого они боронят, не было загорожене, не было бы потребы іх будуваня. І одворотні, кєд бы урухомлены през них спомины мали быти
увільнены, были бы безхосенны; кєд бы істория не завлащала памяти,
деформуючы ю і перетворюючы, переникаючы і параліжуючы, не істнували бы lieux de mémoire. В реальности lieux de mémoire творит сам
рух притіганя і одпыханя – сут то моменты істориі одорваны од єй руху,
а пак до него повертаючы; уж не докінце жывы, а єднак не цілком мертвы, гейбы мушлі лишены през одплыв на березі моря жывой памяти.

Памят зімана през історю
Тото, што днес зовеме памятю, єст адже уж історийом, а не памятю. Тото,
што береме за розблисніня памяти, є по сути єй остаточным згоріньом
в поломенях істориі. Гляданя памяти є гляданьом істориі, котра до когоси належыт.
Очывидно фурт не можеме обыйти ся без того слова, але повинны
сме мати свідоміст ріжниці помедже правдивом памятю, котра нашла
сохраніня в жестах і звыках, знанях перекзуваных през неписаны традициі, в засобах внутрішнього самознаня, в природных одрухах і глубоко
закоріненых споминах, а памятю переформуваном през історию, котра
є чымси праві протиставным: свідома і передумана, пережывана як обовязок, уж не спонтанна; психолоґічна, індивідуальна і субєктывна, але
николи не соспільна, збірна або всеобнимаюча. В якій спосіб доконали сме переходу од першого, безпосереднього рода памяти до другого,
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котрый є уж запосередниченый? Мож задати звіданя о тоту сучасну метаморфозу з перспектывы єй результату.
Сучасна памят є передо вшыткым архівном памятю. В цілости операт ся на материяльности слідів, безпосередньости даных, представліню
образу. Тото, што возникло як рід писменництва, кінчыт як вірне одтворіня або награня на тасьмі. Чым в меншій ступени памят є пережывана
внутрішньо, тым барже єй фунґуваня залежыт од зовнішніх медий і видочных знаків – одталь бере ся дотыкаюча нашу епоху обсесия архівів,
котра прагне рівночасно цілковитой консервациі теперішньости і абсолютоного сохраніня минулого. Страх перед наремным і остаточным
загыбніньом іде в парі з боязню о значыня теперішньости і дбалістю
о тото, што буде памятане. Ци не дост жалували сме і оплакували втрату
або знищыня през нашых предків потенцияльні значучых джерел знань,
жебы уникнути выставліня ся на такє само обвиніня зо стороны нашых
наступців? Памят остала цілком втягнена през дрібницьовы пробы єй
одтворіня. Єй новым покликаньом є реєструваня; змітуючы на архів
одповідальніст за памятаня, змітуєме гын своі знакы так, як гад змітує
свою скору.
Тото, што называме памятю, є фактычні величезным і спераючым дых
в грудьох маґазыном, котрый містит в собі засобы того, чого не могли
бы сме уж запамятати, неограниченым засобом того, што може остати
прикликане. «Паперьова памят» Ляйбніца стала ся окремом сітю інституций, до котрой належат музеі, бібліотекы, склады, центра документаций і банкы даных. Специялісты оціняют, же лем в публичных архівах
в часі лем пару декад в результаті кількістной революциі чысло акт побільшыло ся тисяч раз. Як до тепер ниякє соспільство не творило архівів
так охочо як наше, не лем як ходит о поємніст, новы технічны середкы
репродукциі і консервациі, але тіж през свій полный пересудів подив,
чест для слідів. Хоц традицийна памят заникат, чуєме ся обовязаны до
вытырвалого колекціонуваня того, што остало, свідоцтв, документів,
образів, гудок, якых‑небуд видочных знаків того, што было, так як бы
тото пучніюче dossier мало быти выкорыстане як доказ пред незнаным
іщы трибуналом істориі. Почутя sacrum остає поміщене в сліді, котрый
рівночасно є його неґацийом. Неможливе стає ся окрисліня того, што
повинно остати запамятане – одталь неохота до нищыня чого‑небуд,
котра натоміст веде до зміцніня інституций звязаных з памятю. Наступило чудачне одверніня ріль медже професийным основательом архівів,
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колиси критыкуваным за обсесию на пункті консервациі, і аматором.
Днес приватны предпринятя і публична адміністрация хоронят вшытко, в часі коли професийны архівісты навчыли ся, же сутю іх професиі
є мастерство контролюваного нищыня.
Протягом парьох лем років материялізация памяти остала барз міцно розшырена, розмножена, здецентриялізувана і здемократизувана.
В класичній епосі трьома головныма основателями архівів были великы
родины, костел і держава. Але хто днес не чує примусу документуваня
своіх почуть, писаня споминів? Односит ся то не лем до поменшых історичных фіґур, але тіж до іх свідків, нареченых ци дохторів. Чым менше
надзвычайне свідоцтво, тым цільнійше здає ся оно ілюструвати пересічну ментальніст.
Імператывом нашой епохы є не лем сохраняня вшыткого, хороніня
каждой ознакы памяти – навет коли непевны сме, якого рода памят означаме – але тіж творіня архівів. Архіва французской системы безпекы
сут того непокоючым приміром: то не маюча порівнаня кількіст документів, котра сігат днес триста кілометрів. В ідеальній ситуациі компутерове опрацуваня того множества памятьового материялу вказувало бы
чытательови загальну суму того, што нормальне і того, што патолоґічне
в соспільстві, од диєт до стылів жытя, подля реґіону і професиі; єднак
навет консервация і евентуальне выкорыстаня того материялу домагат
ся доконаня драстычных і неможливых выборів. Сохрань так вельо, як
лем ся даст, лем товды штоси остане – є то наступный вымовный примір,
конклюзия выведена з шыріня бесідуваных історий. Во Франциі фунґує
тепер більше як триста ансамблів занимапючых ся громаджыньом «голосів, котры дотерают до нас з минулого» (Філіп Жутар). Не сут то єднак
звыклы архівы, кєд возмеме до увагы, же сотворіня іх вымагат тридцетьох шестьох годин для каждой годины награня як тіж, же николи не
можут быти хоснуваны в урывках, зато же наберают значыня лем товды,
коли слухат ся іх в цілости. Чыйой волі памятаня сут они одзеркаліньом?
Звідуючого ци одповідаючого? Архів, не будучы уж барже або менше заміреном рештком жывой памяти, стал ся передуманым і вырахуваным
способом каналізациі втраченой памяти. Додає чогоси до жытя, котре
часто стає ся функцийом свойого власного награня – другом памятю,
памятю‑протезом. Безкритычне творіня архівів є болістным результатом діяня нового рода свідомости, найбарже ясным выразом терроризму памяти підданой історизациі.
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Тота форма памяти приходит до нас з зовни, зато неє она уж соспільном практыком, присваяме ю як індивідуальный примус. Перехід од
памяти до істориі вымагал од каждой соспільной групы здефінiюваня
наново свойой достоменности через ожывліня свойой істориі. Обовязок
памятаня причынят ся до того, же каждый стає ся своім власным істориком. Вымогы істориі перекрочыли адже круг професийных істориків.
Не лем тоты, котры были долго поминяны през традицийну історию,
чуют потребу одзысканя свойого погребаного минулого. Ідучы за приміром етнічных груп і соспільных меншын, кажда окрислена група, інтелектуальна або ні, освічена або ні, одчула потребу гляданя своіх корени
і достоменности. Фактычні тяжко найти днес родину, в котрій якісый
єй член не рішыл бы в остатнім часі можливі докладні удокументувати
жытя єдного зо своіх предків. Розвитя ґенеалоґічных досліджынь стало
ся новым масовым явиском: народовы архіва доносят, же 43 процентів
досліджаючых архіва в 1982 році занимало ся споряджыньом ґенеалоґічной істориі, коли то університетскы дослідникы становили 38 процентів. Особливе є тото, же найбарже значучы історичны опрацуваня
біолоґіі, фізыкы, медицины ци музыкы завдячаме не професийным історикам, але біолоґам, фізыкам, дохторям і музыкам. Учытеле сами заняли ся історийом едукациі, од фізкультуры до інструкциі з філософской едукациі. В результаті атаків на установлены ділины знань, кажда
дисципліна глядала свойого управоміцніня в досліджаню власных джерел. Соціолоґія зачала выглядуваня своіх отців основателів; антрополоґія рішыла одкрыти своє власне минуле од шістнадцетьовічных хронік
до колоніяльных адміністраторів. Навет літературна критыка занимат
ся досліджаньом ґенезы своіх катеґорий і традиций. Кєд ходит о історию, позитывізм, долго по одшмаріню го през професийных істориків,
осягнул завдякы тій наглій потребі популярніст, якой не зазнал николи
скорше. Розпадіня памяти‑істориі помножыло чысло приватных памяти
домагаючых ся своіх індивідуальных історий.
Остал выданый розказ памятаня, але одповідальніст належыт до мене
і то я мушу памятати. Єдным з коштів історичной зміны памяти было масове заінтересуваня індивідуальном психолоґійом памятаня. Фактычні
тоты два явиска сут зо собом так міцно звязаны, же тяжко уникнути іх
порівнуваня, включні з іх докладном хронолоґічном одповідністю. Під
конец XIX столітя, коли одчувано полный розпад традицийной рівновагы – особливо натоміст дезінтеґрацию сельского світа – памят стала
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ся, разом з Берґсоном – центральным проблемом філософской думкы,
разом з Фройдом – основным елементом психолоґічной особовости,
а разом з Прустом тіж осередком літературной автобіоґрафіі. Фройдови
і Прустови завдячаме два інтымны і рівночасно універсальны місця памяти: первістну сцену і petite Madeleine. Трансформация памяти закладат
рішучый перехід од того, што історичне до того, што психолоґічне, од
того, што соспільне до того, што індивідуальне, од обєктывного значыня до субєктывной рецепциі, од повторіня до упамятніня. Абсолютна
психолоґізация сучасной памяти выкликує цілком нову економію достоменности Я, механізмів памяти і значыня минулого.
Конец‑кінцьом примус памяти тяжыт фурт і невидочні на єдиници
і лем на ній. Атомізация загальной памяти в особисту памят надала обовязкови памятаня силу внутрішньой конечности. Наказує она каждому
памятати і хоронити привілегіі достоменности; коли памяти неє уж всяди, не буде єй ниґде, кєд хтоси не возме одповідальности за сохраніня
єй при помочы індивідуальных середків. Чым менше досвідчаме памяти
колектывні, тым барже єдиниці змушены сут стати ся єдниницями памяти, так як бы внутрішній голос мал повісти каждому Корсиканцьови
«Мусиш быти Корсиканцьом» а каждому Бретоньчыкови «Мусиш быти
Бретоньчыком». Жебы зрозуміти силу і поваб того рода зобовязаня, повинни сме быти може прикликати жыдівску памят, котра недавно остала
ожывлена серед вельох непрактыкуючых Євреів. В рамах той традициі,
котра не ма інчой істориі окрем свойой памяти, бытя Єврейом означат
памятаня, же ся ним єст; але в моменті, коли тота непідважальна памят
стала ся внутрішньом, домагат ся вкінци полного узнаня. Што є памятане? В певным сенсі є то памят як така. Психолоґізация памяти выкликала отже в каждій єдниници вражыня, же єй спасенія залежыт фінальні
од сплачыня неможливого долгу.
До полного образу той сучасной зміны – попри памяти‑архіві
і памяти‑обовязку – потрібный є іщы третій аспект: памят‑дистанс. Діє
ся так зато, же наше однесіня до минулого, хоц бы лем так, як вказуют
го головны історичны студия, є чымси чысто інчым як тото, чого ждали
бы сме од памяти: неє ретроспектывном неперерывністю, але обявліньом нетяглости. В старым роді памяти‑істориі при джерелах докладных способів постеріганя минулого было заложыня, же минуле можна
одзыскати. Минуле все можна воскресити силом припомніня; фактычні навет сама теперішніст стала ся родом одзысканого, уактуальненого
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минулого, котрым як теперішніст устанавлят власні жест получыня і закореніня. Фактычні, жебы появило ся почутя минулого мусит істнувати
якісе «скорше» і «пізнійше», медже теперішністю і минулым мусит появити ся діра. Была то єднак не тілько сепарация понимана як значуча
ріжниця, кілько роззвук пониманый як конечне до приверніня спорідніня. Поступ і впадіня, дві великы історичны темы пониманя, принаймі од початку сучасности, барз цільні выражают культ непереривности,
не выражане голосно предположыня, же знаме кому і чому завдячаме
наше істнуваня – одталь така сутьова здає ся ідея «корени», тота світска версия міфолоґічной наррациі, котра надає значыня і почутя сакрум
соспільству затраченому в загальнонародным процесі секуляризациі.
Чым важнійше коріня, тым барже маґічна наша велькіст. Одкликуючы
ся до минулого возвышаме предо вшыткым самых себе.
Тота реляция остала зорвана. Так як минуле – колиси видиме, такє,
котре дало ся передвидіти, елястычна, добрі означена екстенсия теперішньости – стало ся невидиме, не даюче ся передвидіти, неконтролюване, так тіж перешли сме од ідеі видимого минулого до минулого невидимого; од стабільного і певного минулого перешли сме до минулого
поділеного на фалаткы; од істориі постеріганой як неперерывніст памяти до памяти формуваной през неперерывніст істориі. Не бесідуєме
уж о «коренях», але о «народжыню». Минуле, вказуюче ся нам як чысто
інче, стало ся чымси барз чужым. Як на іронію сучасна памят уявлят ся
видимо там, де вказує, як далеко од нєй сме одышли.
Не повинны сме єднак вірити, же тото почутя неперерывности находит выключні неострый і загмленый выраз. Парадоксальні, дистанс
вымагат зближыня, котре неґує го будучы його ехом. Николи в барже
фізычный спосіб не хотіли сме прикликати тягару землі під нашыма ногами, чортівской рукы в 1000 році або смроду вісемнадцетьовічных міст.
Такы звиды односячы ся до минулого сут єднак до подуманя лем в порядку нетяглости. Наше однесіня є тепер формуване през деликатну гру
медже єй неуступливістю і єй загыбніньом; вяже ся оно з проблемом репрезентациі – в первістным сенсі того слова – цілком ріжным од старого
ідеалу воскресіня минулого. Тото воскресіня, хоц могло здавати ся полне, в практыці несло єрархію памяти, упорядкуваны перспектывы минулого през пізріня статычной теперішньости маючой можніст справной
маніпуляциі світлом і тіню. Втрата осібного поясняючого принципу, поміщаючы нас во фраґментарній вселенній, вынесла рівночасно каждый
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предмет – найдрібнішый, найбарже неправдоподібный, найбарже недоступный – до достоінства історичной таємниці. Прото же нихто не знат,
з чого пак буде складало ся минуле, боязнь мінят вшытко в слід, можливу вказівку для істориі, котра нарушат невинніст вшыткых річы.
Сутю репрезентациі єст стратеґічне підкрисляня, добераня пробок
і множыня примірів. До нас належыт памят інтенсивні наочна і міцно
телевізийна. Можеме получыти зо собом очывидный в актуальным історичным писемнництві «поворот до наррациі» з всесильністю уявы і кіна
в сучасній культурі – навет кєд тота наррация значучо ріжнит ся од традицийной наррациі, з єй синкопуваныма частями і формальным запертьом. Як могли бы сме не получыти пошаны до архівных документів, котры самы сут обзераныма през нас фраґментами, з вынятковом оправом
яку надаєме оральній літературі, цитуючы інформаторів, хотячы учынити зрозумілыма іх голосы – ци то не лучыт ся явні з почутьом безпосередньости, до котрого привыкли сме де інде? Як можеме не достерігати
в нашій фасцинациі штоденным жытьом в минулым пробы втіканя до
єдиных доступных нам способів на одтворюваня авры річы, повільных
рытмів давных часів – а в анонімовых біоґрафіях звыклых люди переконаня, же масы не згаджают ся на трактуваня іх як масы. Як можеме
не одчытати в фалатках минулого достарчаных нам през так чысленны
мікроісториі волі вчыніня істориі, котру реконструуєме, рівном істориі,
котру сме пережыли? Могли бы сме бесідувати о дзеркальній памяти,
кєд бы вшыткы дзеркала не одбивали того самого – тым, чого глядаме
є ріжниця, а в образі той ріжниці – проминяючого спектаклю неможливой до одзысканя достоменности. Не глядаме уж ґенезы, але розшыфруваня того, кым сме в світлі того, чым уж быти не можеме.
В особливый спосіб тота альхімія істот чынит з історичной практыкы – од котрой неуступливе гнаня ґу будучности повинно было нас
спасити – переховальню для таємниц теперішньости. Маґічна операция остає доконана радше през історика як през історию. Чудна є судьба історика; його роля і місце в соспільстві были колиси просты і ясно
окрислены: мал быти представником минулого а тіж проповідником будучности. В тій ситуациі його особа рахувала ся менше як його услугы;
мал одгрывати ролю транспарентного ерудиты, нарядя трансмісиі, мосту розтягненого медже суровом материяльністю докумнету і його інскрипцийом в памяти – вкінци мал быти неприсутном обсесийом обєктывности. Враз з розпадом памяти‑істориі явил ся новый рід історика,
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котрый противні до своіх попередників был готовый до выповіджыня
свойого інтымного однесіня до досліджаной темы. Навет веце, він є готовый голосити го, поглубляти, чынити з него не перешкоду, а нарядя
розумліня.
Уявме собі соспільство вполни заняте свойом власном історичністю.
Было бы оно несуце родити істориків. Жыючы цілокм під знаком минулого, задоволяло бы ся автоматычным процесом самореєстрациі як тіж
самоінвентаризуючыма ся машынами, в нескінченіст одвлікаючы задачу
зрозумліня самого себе. Противні до того наше соспільство – одорване
од свойой памяти ступіню єй трансформациі – хоц тым барже отуманене історичным постеріганьом себе – змушене є признавати центральну
ролю операциям довершаючым ся в самым історику. Історик є кымси,
хто протидіє тому, жебы істория стала ся лем історийом.
Так само, як завдячаме нашу історичну перспектыву панорамічному дистансови, а наше штучне гіперуреальніня минулого крайньому
одчужыню, так тіж змінный спосіб постеріганя обертат історика, праві
проти його воли, ґу традицийным обєктам, од котрых ся одвернул, ґу загальні принятым знаням в нашій народовій памяти. Вертаючы до хыжы
дітиньства, трафляме до свого старого місця замешканя, тепер опустілого і по сути зміненого не до познаня – з тыма самыма родовыма памятниками, але постеріганыма в інчым світлі; перед тым самым atelier, але
перезначеным до чогоси інчого; в тых самых ізбах, але в інчій роли. Коли
історіоґрафія вкрочыла в свою епістемолоґічну епоху, враз з памятю неухоронні опануваном през історию, історикы перестали быти єдиницями памяти, лем сами стали ся lieux de memoire.

Les Lieux de Memoire: інча істория
Lieux de memoire сут рівночасно просты і двозначны, природны і штучны, безпосередньо доступны в конкретным смысловым досвідчыню
і податны на найбарже абстрактны переформуваня. Фактычні сут lieux
[місцями] в трьох значынях того слова: материяльным, символічным
і функціональным. Навет позорні чысто материяльне місце, як архів,
стає ся lieux de mémoire, кєд лем уява выполнят го символічном авром.
Чысто функціональне місце, як шкільный підручник, дистамент або
зъізд ветеранів належыт до той катеґориі лем о тілько, о кілько є тіж
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предметом рытуалу. Рытуал упамятніня чогоси при помочы минуты
тишы, котрый є крайным приміром міцно символічного діяня, служыт
як сконденсуване однесіня до памяти, доконане през дослівне зорваня
часовой неперерывности. Што веце, три спомнены аспекты все зо собом спілдіют. Возме напримір історичне понятя поколіня: є оно материяльне про своє демоґрафічне однесіня, функціональне – бо спомины
сут формуваны і переказуваны з поколіна на поколіня – але є оно тіж
символічне, зато же окрислят, през однесіня до спільных для невеликой
меншыны подій або досвідчынь, достоменніст векшых груп, котры могли не мати в них свойой участи.
Lieux de mémoirе возникают в ефекті гры медже памятю і історийом,
інтеракциі медже двома факторами, котрой результатом є іх взаімна
надмірна детермінация. На початку мусит быти воля памятаня. Кєд бы
сме мали одшмарити тоту критерию, мусіли бы сме скоро признати, же
віртуальні вшытко вартат памятаня. Припоминат ся гев осторожна формула старомодной історичной критыкы, котра розріжняла «безпосердні
джерела», вытваряны свідомі соспільством в ціли іх дальшого репродукуваня – напримір право або твір штукы – як тіж неперебрану масу
«посередніх джерел», в котрых поміщены сут вшелеякы свідоцтва мимовільні лишены історикам през окрислену епоху. Без інтенций памятаня,
lieux de mémoirе не одріжняли бы ся од lieux d’historie.
З другой стороны ясне є, же без інтервенциі істориі, часу і зміны задовoляли бы сме ся просто лем схемовым зарысом предметів памяти.
Lieux, о котрых бесідуєме, сут отже вымішаны, гыбридны, змутуваны,
так само сильні звязаны з жытьом і смертю, часом і вічністю; окручены
басамунком Мебюса того, што колектывне і того, што осібне, sacrum
і profanum, того што стале і того, што рухоме. Коли бо приймеме, же найбарже основном цілю lieux de mémoirе єст затриманя часу, забльокуваня
процесу забываня, установліня даякого стану річы, убесмертніня чогоси мертвого, материялізация чогоси нематерияльного, так як бы золото
было єдином формом памяти о пінязи, вшытко зато, жебы зімати максімум значыня в як найменшым чыслі знаків – стане ся ясне, же lieux de
mémoirе істнуют лем прото, же сут спосібны до метаморфозы, до безустаючого одроджуваня свойого значыня і не даючу ся передвидіти кількіст розголужынь.
Возме два чысто ріжны приміры. Першый то революцийный календар,
котрый рішучо был lieu de mémoirе кєд, як календар, остал перезначений
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до створіня апріоричного укладу однесіня для вшелеякой можливой памяти, коли єдночасно, як революцийный документ через свою номенклятуру і символіку мал «отворити нову книгу істориі», як унял тото
його головный автор, або «вернути Французів цілком ім самым», подля
його інчого пропаґатора. Функция календаря, як думано, мала довершати ся в затриманю часу істориі в годині революциі вписуючы будучы місяці, дни, столітя і рокы в революцийну епіку. В нашых очах єднак тым,
што в дальшій перспектыві чынит з революцийного календаря lieu de
mémoirе, є його мнимо неуникнена неможніст станя ся тым, што хотіли
видіти в ним його творці. Кєд бы сме днес фурт жыли згідно з його рытмом, стал бы ся він для нас так звычайный як грегорияньскій календар
і стратил бы своє значыня як lieu de mémoirе. Вмішал бы ся в наш памятьовый краєвид і был хоснуваный лем до датуваня інчых можливых
місц памяти. Як ся вказує, його неудача не была полна; фурт появляют ся
взяты з него основны даты, з котрыма все буде асоциюваный: Вондемєр,
Термідор, Брумер. Докладні так lieu de mémoirе заперат ся в собі – стає ся
арабеском в кривым дзеркалі, котре є його правдом.
Розважме тіж знаный Tour de la France par deux enfants2 тіж невантпливый примір lieu de mémoirе; подібні як Petit Lavisse вытворил він
памят милийонів французскых хлопців і дівчат. Завдякы ньому міністер
школьництва міг выняти свій кышінковый зиґарок о 8:05 рано і повісти:
«Вшыткы нашы діти перебивают ся тепер през Альпы». Што веце, Tour
становил засіб того, што належало знати на тему Франциі, был цвічыньом в ідентыфікациі і ініцияцийном подорожом. В тым місци справы
ся комплікуют: близша лектура вказує, же в моменті публикациі в 1877
році підручник передставлял Францию, котра уж не істнувала, як тіж,
же коли 16 мая того самого рока дошло до консолідациі Третьой Республикы, черпал він свою баламутну силу з субтильного очаруваня минулым. Як часто трафлят ся з книжками для діти, Tour завдячал свій первістный успіх памяти дорослых. А пак? Тридцет пят років по публикациі
в передден войны 1914 рока, хоц фурт был він пануючым текстом, уж
товды здавал ся носталґічном інституцийом: хоц были в ним поправкы,
старше выданя продавало ся ліпше як нове. Товды Tour стал ся рідкістю,
2

Ходит о выданый першыраз в 1877 році шкільный підручник в фабуляризуваній формі
авторства Оґустіна Фує вкрытого під псевдонімом Ґ. Бруно (в чест Джіордано Бруно). До
днес книжка становит популярну розрывкову лектуру. Зо шкільного проґраму остала
выцофана аж в 50. роках XX столітя [за приписом пер.].
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был хоснуваный выключні в марґінальных місцях на далекій провінциі.
Выслизнувшы ся з колектывной памяти, вкрочыл до історичной памяти,
а пак до педаґоґічной памяти. В столітя свойого першого выданя, подібні як Le Cheval d’orgeuil, автобіоґрафія з провінциі автортсва Пєра Еля,
продал ся в близко милийоні примірників, а коли промыслова Франция діткнена економічном кризом одкрыла свою устну памят і сельскє
коріня, Tour остал зновленый і по раз наступный вкрочыл до збірной
памяти, тым разом інчой, фурт будучы податным на забытя і наступне
воскресніня в будучым. Яка є суть того lieu de mémoire – його джерельна
інтенция ци поворот до схемы памяти? З цілом певністю і єдно і другє:
вшыткы lieux de mémoire сут обєктами mises en abîme.
Тот принцип подвійной достоменности дозвалят нам достеречы, серед
неограниченого множества місц, єрархію, зобраня границ, обсяг можности. Тот принцип є основный: коли ма ся в памяти ріжны катеґориі,
котры належат до того самого рода – вшытко што ма звязок з культом
вмерлых, вшытко што односит ся до спадковины, вшытко што заряджят
присутністю минулого в теперішньости – ясне стає ся, же якісы мнимо
неправдоподібны предметы можут быти узнаны за lieux de mémoire, натоміст вельо з тых, котры здают ся ідеальні пасувати до той катеґориі,
повинны быти з нєй фактычні выключены. Декотры преісторичны, ґеоґрафічны, археолоґічны умісцовліня стают ся важны як місця докладні
завдякы тому, што повинно выключати іх як lieux de mémoire: абсолютна
неприсутніст волі памятаня і, в рамах компенсациі, величезный тягар нашамреный ім през час, простір, науку і чловечы мріі. З другой стороны
не кажда закрислена границя ма силу Рену ци Фіністере того «края землі»
на вершку Бретаніі ушляхетненого на картах Мішелета. Кажда конституция, каждый дипломатычный трактат є lieux de mémoire, хоц конституция з 1793 рока устанавлят інче право як тота з 1791 рока, беручы до
увагы фундаметальный статус Деклярациі Прав Чловека; тіж мир в Німвеґен ма інчый статус як трактат в Вердан ци конференция в Ялті.
Хоц выступили тоты комплікациі, памят диктує тото, што пише істория; зато так історичны книжкы, як і історичны подіі заслугуют на
особливу увагу. Будучы ідеальныма історичныма існтрументами в векшій ступени як комбінациі істориі і памяти, крислят они явну границю
докола ділины памяти. Ци великє історичне діло і сам історичный жанр,
кажда велика подія і само понятя подіі не сут в деякым сенсі з дефініциі
lieux de memoire? Звіданя тото вымагат прецизийной одповіди.
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Серед історичных книжок lieux de memoire сут лем тоты, котры операют ся на ревізиі памяти або служат за єй педаґоґічы молитовникы.
Во Франциі фунґувало дост мало моментів, котры устанавляли бы нову
історичну памят. Тринадцетьовічны Grandem Chroniques de France зосереджали в собі династычну памят і установили модель історіоґрафіі
обовязуючый през пару століть. В шістнадцетым столітю в часі реліґійных воєн школа так званой «совершенной істориі» знищыла леґенду
о походжыню монархіі од Троі як тіж одновила ґалійску старожытніст:
Recherches de la France Етіена Паскє (1599) през само сучасне звучаня свойого наголовка (котрый односил ся до «досліджынь» і «Франциі» радше
як до хронікарства і династычной власти) сут емблематычным приміром. Історіоґрафія пізных часів Реставрациі ввела сучасну концепцию
істориі: Lettres sur l’histoire de France Тєрого (1820) дали початковый імпульс, а іх публикация в єдным томі в 1827 зышла ся в часі, на просторі
парох місцяци, зо знаменитом першом книжком Мішелета Preis d’histoire
modernе, як тіж з першыма выкладами Ґізота о «істориі цивілізациі європской і Франциі». Пак надышол час позитывістычной народовой істориі, котрой маніфестом было Revue historique (1876), а котрой памятником фурт остає двадцетсемотомова Historie de France Лявіса. Мож
тіж прикликати розквит споминів, автобіоґрафій, дневників. Спомины
з поза гроба Шатобрйона, Жытя Генрика Брілярда Стендаля ци Дневник
Амєля сут lieux de mémoire не зато, же сут ліпшыма і барже значучыма примірами, але зато же комплікуют просте діяня памяти, ставляючы
звіданя, котры односят ся до нєй самой. Тото само мож повісти о споминах мужів стану. Од Сільиого до де Голя од Testament до Memorial de
Saint‑Helene Рішельє або Дневника Пуланкара має тот жанр своі сталы
і особливы приметы, незалежні од нерівной вартости текстів. Вміщат
він свідоміст споминів писаных през інчых, получыня літерата і чловека
чыну, ідентыфікацию індивідуального дискурсу з колектывным дискурсом, включыня раціональности єдиниці до Maison d’état: вшыткы тоты
мотывы, в шырокій перспектыві народовой памяти, скланяют нас до думаня о них як о lieux de mémoire.
Як ходит о «великы подіі», лем два іх роды сут адекватны, і взагалі не
з увагы на іх «велькіст». З єдной стороны ходит о тоты дрібны подіі, котры ледво мож достеречы в іх часі, в котрых пізнійшы епохы досмотрюют
ся велькости своіх корени, повагы початковых зрывів. З другой стороны
фунґуют не‑подіі, на котры одраз остає наложеный тягар символічного
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значыня, а они самы уж в моменті заістніня творят вражыня приготовленого упамятніня самых себе; сучасна істория, за посередництвом медий, досвідчыла вельох неуданых проб творіня такых подій. Так адже по
єдній стороні маме коронацию Іґо Капета, незначный інцидент, але такій, котрому пізнійшы столітя надавали вагу, яка не приналежала йому
на початку; по другій стороні ваґон в Ретодне, стиск долони в Монтуар
або парада вызволіня на Шонзе‑Лізе. Основательска подія або спектакулярна подія, але в ниякым разі подія як така: в реальности то власні
вылучыня подіі є тым, што дефініює liéux de memoire. Памят привязує ся
до місц, натоміст істория привязує ся до подій.
Нич не перешкаджат нам єднак, жебы в рамах той катеґориі уявляти
собі вшелеякы можливы поділы і необхідны клясифікациі, од природных і конкретні досвідченых lieux de mémoire, як цмонтері, музеі ци річниці, аж до найбарже інтелектуальні перетвореных. В тым выпадку ходит не лем о понятя, такы як поколіня, родовід ци місцева памят, але тіж
о формальный поділ спадкобраной власности, на котрій операт ся кажде
постеріганя французского простору, або «краєвид як малярскій образ»,
котрый приходит до головы, коли думаме о Короці або Горі святого Віктора Сезана. Коли будеме акцентували материяльний аспект lieux de
mémoire, товды легко вкаже ся іх ґрадация. Фунґуют переносны місця,
котрых найважнійшым приміром сут Камянны Таблиці сотворены през
Євреів, нарід памяти; фунґуют топоґрафічны місця, котры вшытко завдячают специфіці свойой локалізациі як тіж тому, же сут закорінены
в земли – напримір получыня туристычных місц і центра істроичных
досліджынь, Народна Бібліотека по стороні готелю Мезена, народны
архіва в готелю Субіз. Фунґуют монументальны місця памяти, котрых
не треба мылити з самыма архітектонныма місцями. Напримір статуі
і памятникы вмерлых мают значыня зaвдякы свойому самодільному
фунґуваню; хоц іх локалізация рішучо неє арбітральна, мож пояснити іх
переміщаня без зміны іх принципіяльного значыня. Неє так в припадку
побудуваных на просторі часу цілости, котры завдячают своє значыня
зложеным реляциям медже іх елементами: односит ся тото до такых оддзеркалінь окрисленого світа або епохы, як кафедра в Шартр ци палац
в Версалю.
З другой стороны, кєд бы сме акцентували функціональный елемент,
вказал бы він на шор lieux de mémoire розпятый медже місцями, котры
мают сохраняти некомунікувальне досвідчыня, якє зникне разом з тыма,
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котрых є оно участю – як общества ветеранів – а місцями, котрых ціль
є педаґоґічна, як підручникы, словникы, дистаменты і протоколы споряджены на початку новожытной епохы през головы родин для збудуваня
своіх потомных.
Вкінци кєд бы сме посвятили найвеце увагы символічному елементови, товды могли бы сме напримір протиставити собі домінуючы і здомінуваны lieux de memoirе. Першы з них, спектакулярны і триюмфальны,
намітуючы ся і звыклі нашмарены – през народову владу або през істнуючы групы інтересу, але все одгорні – іх приметом є холод і артистычна повага для офіцийных церемоній. Радше ся іх подивлят як одвиджат.
Другым тыпом сут місця схороніня, санктуариі спонтанной побожности
і молчаливого поломництва, де находиме биюче серце памяти. З єдной
стороны Сакре‑Кер або народовый похорон Поля Валері, з другой натоміст популярны поломництва до Люрд або похорон Сартра; гев похорон
де Ґоля, гын натоміст цмонтір в Кулюмбе.
Тоты клясифікациі мож бы прецизувати в нескінченіст. Мож бы протиставляти собі публичны і приватны місця памяти; чысты місця, вычерпуючы ся в своій упамятняючій функциі – як похоронна проповід,
поле битвы в Дуамон або стіна комунардів – як тіж зложены місця, в котрых упамятняючый елемент становит єдно з вельох символічных значынь, як в припадку народовой фаны, проґрамы торжеств, поломництв
ітд. Вартістю спільной пробы клясифікациі неє єй строгіст ци зрозуміліст, ани тіж єй інтелектуальна сила, але сам факт, же є можлива. Уж сама
можніст істориі lieux de memoire доводит натоміст фунґуваня невидимой
ниткы, котра лучыт мнимо одлеглы од себе предметы. Предкладат, же
порівнаня цмонтеря Пер‑Ляшез і ґенеральной статистыкы Франциі неє
тым самым, што сурреалістычна стріча парасоля з машыном до шытя.
Фунґує зріжницювана сіт, обнимаюча вшыткы тоты окремы бытя, несвідоме упорядкуваня колектывной памяти, котрой усвідомліня є нашым
обовязком. Народна істория Франциі вандрує днес том сітю.
Єдна особлива примета lieux de memoire одріжнят іх од вшелеякых родів істориі, до котрых сме привыкли, так старожытных як і новожытных.
Вшыткы попередні історичны і науковы методы досліджаня памяти, так
народовой, як і соспільной, занимали ся реалиями, річами самыма в собі
і іх безпосердньом реальністю. Єднак протиставні до історичных предметів, lieux de memoire не мают однесіня в реальности; радше самы сут
однесіньом: сут чыстыма знаками, котры односят ся выключні до самых
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себе. Не означат то єднак, же позбавлены сут змісту ци фізычной присутности або істориі; ходит о вказаня, же тым, што робит з них lieux de
memoire є тото, про што зникают они істориі. В тым значыню lieux de
memoire мают подвійний статус: сут місцьом надміру, запертым в собі
і сконцентруваным на собі, але тіж чымси на все отвореным на полный
обсяг можливых значынь.
Отже, што чынит історию lieux de memoire чымси рівночасно банальным і надзвычайным. Очывидны темы, клaсичный материял, готовы до
выкорыстаня джерела, найменше высмакуваны методы: мож бы подумати, же вертаме тым самым до давно неактуальных історичных метод.
Але не о тото ходит. Хоц тоты предметы мусят остати зіманы в емпіричній дрібниці, входячы в гру квестиі не пасуют до традицийной катеґориі історіоґрафіі. Застановляня ся над lieux de memoire змінят історичну
критыку в критычну історию – а не лем одсвіжат єй методы; дозвалят то
істориі вести другу, чысто перенесіньову еґзистенцию, а тіж може вести
до єй пробуджыня. Так як война, істория lieux de memoire є способом
вводжыня процедур, практыкуваном в просторі мнимого щестя, котре
походит з одношыня ся до одновленых предметів і заанґажуваня історика в його тему. Є то істория, котра конец‑кінцьом операт ся на тым, што
сама вытворит. Ходит о неможливы до зіманя, праві же невыражальны,
нашмарены собі вязы; тото, што остає з нашого неусувального, тілесного привязаня до тых выблякненых символів; реінкарнацию істориі, яку
практыкувал Мішеле, рішучо припоминаючу вызволіня ся з втраченой
любови, котру так добрі описувал Пруст – хвиля, в котрій обсесийне обнятя страсти в кінци слабне. Єднак правдивый смуток той ситуациі не
завершат ся уж в терпліню з причыны того, од чого так долго ся терпіло,
лем в тым, же од тепер давну страст мож розуміти уж лем през розум
приналежный до уму, а не през нерозумне серце.
Тото навязаня є барз літературне. Ци повинны сме того жалувати ци
тіж узнати, же є вполни оправдане? Іщы раз одповід залежыт од нашой
теперішньой історичной ситуациі. Памят все знала лем два роды поясніня: історичне і літературне. Тепер границя медже нима ся затерат: по
наступуючых по собі смертях памяти‑істориі і памяти‑фікциі вродил
ся новый рід істориі, котрый бере свій престіж і леґітымацию з нового
рода реляциі з минулым. Істория стала ся нашом можливом до заступліня уявом – одталь остатній жест опору хвіючой ся фікциі, котрый мож
достеречы в одроджыню історичной повісти, популярности особистых
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документів, літературным ожывліню історичной драмы як тіж успіхах
оральной оповісти о істориі. Наше заінтересуваня тыма lieux de memoire,
котры закореняют ся, зосерджают і выражают вычерпаный капітал нашой збірной памяти бере ся з той новой вражливости. Істория стала ся
глубокым пунктом однесіня для епохы, котра остала вырвана зо свойой
глубины, повіст реалістычна натоміст для епохы, в котрій повісти реальні не фунґуют.
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Севериян Косовскій

Обычне пізріня

Єґомость Димитрий Хыляк тілько што вернули з ляґру. В Ізбах люде не
перестали ся бояти. Ішла гудка, што тяжкы часы годны ся вернути. Австрия ся кінчыла, а з далекого світа приходили голосы о ближучым ся
кінци Великой Войны. Андрийови спокою не давала вістка з Америкы.
Писал до него стрыко Фецьо, што і гын штоси пішло допереду. Подібно
зачали думати о доли Русинів в Карпатах. Краяне-еміґранты, хоц пішли
в світ за хлібом, не оставили свойой вітчызны. Хосенно, же і за млаком
почали розправляти на нашы темы.
Андрий Шептак зза потока, был в Америці такой десят рочків, але
щестливо вернул до села. Тепер, коли уж засіл на свою Беличнянку, задумал, што його жытя буде вкінци спокійне і родинне. Заробил, што мал
заробити. Вшытко было добрі до часу, коли отримал писмо од стрыка
Феця Маційовского. Розпечатал го одраз, коли лем зміг сісти при пецу
по дню полным роботы.
Пишу Ти Андрийку, лист тот недолгій, прото, што бою ся за Вас
в Старым Краю. В нас демокрация, хоц молодша од європской, то мудрійша. А в Вас тепер хоц-што може ся водити….
Чудне было тото писаня з Америкы, задумал ся Андрий чытаючы слова записаны чорном тинтом. В Ізбах уж ся змеркало, коли нараз пришло
му на мысель піти на плебанію. Вкінци ізбяньскій єґомостъ то світовый
чловек, добрі знає ся на політыці, одріжнит добры заміры од тых, котры
лем біду можут принести.
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Так і Андрий зробил. Здзіл на ся гуньку і полетіл долов селом на плебанію. Не было му легко іти через мокры уж поля. Того вечера гмла сіла
на село. Не было видно ани бань ізбяньской церкви. Был по правді конец
жолтня. Осін пришла дост скоро, листя такой опало. Хоц знал він, што
тота част рока в Карпатах бодай найкрасша, то все стоял при своім, што
літом найвеце годно ся вродити. Ідучы на ізбяньскє приходство іщы aни
не мріял, што онедолга найвеце ся народит як раз восени.
Плебянія явиля ся перед ним. До остатньой хвилі внимал ся дуркати
до єґомостьовых двери. Не барз знал, о што хоче звідати, але чловеча цікавіст го перевершыла. Підышол ґу деревяным дверям, над котрыма находил ся різбленый порталь, найпевнійше іщы з конфедератскых часів.
– Слава Ісусу Христу, Ваше Всечество! – покірно вырюк вірный до
ізбяньского плебана, якій вышол на подвіря в одповіди на несміле дурканя прихожана.
– Слава на вікы! Як ся маш Шептак? Тілько часу тя дома не было, а тепер в місце того жебы сідити на своім, водиш за ніс свого єґомостя? Я ти
дам! – жартібливо одрюк му Димитрий Хыляк, священник старой даты,
маючый велику пошану серед свойой паствы.
– Ой єґомость, я ту до вас зашол, бо потрібую вашой помочы. Пришло мі писмо з Америкы од стрыка Феця, што го певно іщы памятате.
Выіхали за океан добрых десят років тому, але сте іх іщы встигли повінчати зо стрыном Марином спід Мысарного. З листу мі выходит, што гын
якісу велику політыку роблят. Як мі сесе розуміти? О якій демокрациі
і добрых замірах гев пишут?
Єґомость не одповіл на шмарене праві же од входа звіданя. Казал
ввойти дохыж та і сісти при столі полным церковных книг, а сам пішол
до коморы, глядати окулярів.
В меджечасі Андрий взріл, што на плебаньскым столі, під книгами,
розпостерта є рысувана карта Лемковины. Кєд бы лем міг, одраз бы двигнул лежачы книгы та досіл до вандрівкы селами, в якых николи не мал
нагоды быти. Карта представляла не лем Лемковину, але і подальшы, не
знаны дотля Андрийови, части Карпат. На єй вышнім кінци видніл напечатаный напис «Карпатска Русь».
– Но-ле вкаж тот лист – вырюк дакус неспокійный Хыляк, маючы
уж на своім носі австрийского ремесла окулярі. Сіл за канцелярийным
столом, присунул до ся світило і почал чытати. В листі окрем приватных слів до Андрия, Маційовскій з Пенсильваніі писал, што америцкій
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президент розуміє каждого. Было то так написане, што лем такій чловек як Хыляк, котрый знал ся на світовій політыциі, годен был розуміти.
Священник дораз правильно одчытал слова. Хоц знал, о чым розправлят родак з другого кінця світа, то такой молчал. Так долго сідил тихо,
што вымусил на Андрию загаіня бесіды.
О што може іти єґомостьови, што так долго думат над писмом – творил в своій голові ізбяньскій ґазда. Людска цікавіст, підсвідомо, змусила
го до кроку.
– Ваше Всечество, пробачте што Вам перерву думаня, але ци вшытко впорядку? – звідал дакус несміло, понеже знал, што парох не все має
дяку одповідати.
– І так, і ні – одрюк коротко. – Твоі стрыко пишут, што aмерицкій
президент поперат право каждого народу до самостановліня, а то значыт, што перед нами долга борба о нашу землю. Зрозум Шептак, што
обставины на світі сут бодай першый раз для нас лагідны – дополнил,
смотрячы глубоко в очы спілбесідника.
Андрий під влияньом сильного Хылякового пізріня не годен был подати ся з місця. По часі порожнього молчаня, священник подальшый раз
го упередил.
– Повідж мі, ци мож на Тя рахувати? – звідал коротко піднесеным
голосом.
Молодого гейбы бичом втяло. Змішаный, маючы великій респект до
плебана, коротко одрюк, што гей. Знал, же інакше не пристоіт одповісти,
не отцю Хылякови.
– Тішыт ня твоя постава. Прото, же уж єс посередньо замішаный
в тото, што і я, будеш моім адюнктом – выповіл розказ фурт задуманый
Хыляк. Надале наказал, што Шептак має заваруване розносити по селі,
же был того вечера на плебаніі.
– Покля не зрыхтуєме того, на што поколіня нашых родаків ждали
столітями, не вільно ти діяти не по думці твого пароха, розумієме ся? –
офіцирскым тоном іщы раз дал до зрозумліня, што справы мают ся істо
поважні. Не остало священникови нич інче, як лем попращати свого
гостя.
Шептак принял слова пароха з великом боязню, але заєдно знал, што
тот чловек николи ся не мылит. Наконец стрічы, склонил голову перед
невысокым єрейом. Знал, што того вечера доступил великой чести. Одтепер парох буде мал на него позір.
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Хылякове довіря до, здавало бы ся, простого селянина не брало ся
одникаль. Андрийова жена Тедозка походила з попівского роду Шляхтівскых. Священник добрі памятал, як руска інтеліґенция огваряла молодята, головно за тото, што Тедозя оддала ся за бідного ґазду. Протягом
років, Андрий доводил, по правді тяжкє до зрозумліня священичым родам, што не лем богатсво свідчыт о вартости чловека. До Андрийовой
головы ани не пришло, што уж неодолга його доля звяже ся пантлями
істориі з лемківском інтеліґенцийом…
– Буд здрав Андрию – спонаглял гостя до двери священник. Пак рюк,
што онедолга підут єднати ся з важныма Сандецкой Руси. По хвили
тишы додал, же то уж його посліднє слово на днес. Дал до зрозумліня,
што пора му іти.
– Добрі єґомостю. Буде так, як кажете. Знайте, што никому нич не повім – выповіл Андрий, выходячы на подворец плебаніі. Выгін перед ньом
был выложеный каміньом. Было знантя, што то плебанія, хоц не така, як
тота білцарівска, котру люде встигли уж менувати Качмарчыковым палацом. Но, але де богата Білцарева, а де бідны моі Ізбы… – подумал кус
заздрістно Андрий.
Двері заперли ся на скобель. Нич Андрий вышол на цисарку, в выглядах єґомостьовой канцеляриі догасало світло. Былo знатя, што Димитрий Хыляк на днес павзує з політыком. Тепер час на молитву.
Тілько было Андрийовой прогулькы спід Лацковы. Час было вертати
дохыж, до Тедозкы. По правді, задумал ідучы горі селом, не вельо зрозуміл з днешньой стрічы на плебаніі. На другым боці, в середині такой
горіл з гордости, што ізбяньскій парох має на него деякы пляны.
Його внутрішній покій ломила і мысель о зачатым проєкті карты
Лемковины. Николи во світі не виділ так прецизийной роботы, яку
найпевнійше од деякых пару дни творил ізбяньскій парох. Хотіл ся звідати по што такы рысункы, але знал, што Хыляк і так бы не дал одповіди.
Доходил помаленькы до свойой хыжы. Взріл через выгляд, што жде
го Тедозя, яка найпевнійше чытала новосандецкого «Лемка». Шак вчера
отримали нове чысло з чытальні.
Світло з вісковой грімниці вістило добру новину, вістило, што уж неодолга о Андрийовій коханій земли зачне быти голосно.
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***
В муруваній церкви св. Лукы довершало ся богослужыня. Селяне внет
почали выходити перед храм. Андрий вєдно з сусідом Штефаном стояли
уж при деревяній фуртці, яка вела на головный пут. Што-кус приходили ґу ним інчы. Зъявили ся Миколай Косовскій і Яцко Ядлош, котрых
лучыло єдно – оба воювали на Великій Войні.
– Чул єс Андрию, што Польща оголосила незалежніст?! – выкричал
счудуваный Яцко, якій в послідніх днях іздил до Ґрибова на ярмак.
– Што Ты плетеш? Яку незалежніст?! – одповіл Андрий, вызераючый
кус на страхопуда.
Групка зачала медже собом выміняти погляды. О хвилю з церкви вышол єґомостъ Хыляк, якій деси скоро поспішал. Виділи сесе зобраны та
на хвилю втихли.
Як пристало на порядных прихожан, вклонили ся священникови.
– Слава Ісусу Христу! – прорекли трьома голосами.
– На вікы слава. Добрі, же тя виджу, Андрию. Надію ся, што знаш,
о чым думам од парох дни.
Андрийови дораз зробило ся дакус незручні. Знал, о чым Димитрий
Хыляк міг загаіти, але не хотіл ся здрадити перед камаратями. Справу
розвязал сам священник, якій упередил тото, што Андрий мал уж на кінци языка.
– Хлопы, придте заран на плебанію. Єст гідні важных справ. Дашто
повіст Вам наперед Андрий Шептак, котрому благословлю на выявліня
того, што уж знає. А тепер ідте там, одкале сте пришли, значыт найліпше
каждый до свойой роботы, а пак до жен. Лем не до Моська! – вказал жартібливо палицьом на Андрия, Яцка і Миколая, понеже знал, што робота
про них все годна почекати. Камаратя од повсякденных діл радше волят
ізбяньску корчму. Неє ся што чудувати, вкінци лучат іх не лем подібны
рокы, але і спільне минуле.
Гречні послухали старшого од себе та рішыли розыйти ся домів. Домовили ся на заран, што по выдоіню худобы, зайдут на плебанію до єґомостя.
Ідучы на вышній конец, Андрий не вытримал. Вкінци звідал Яцка
о якій незалжености тот бесідувал при церкви. Сам добрі знал, што конец
войны наступил, але о ниякых політычных рішынях не было дотля чути.
– Но як, то ты досправды нич не чул?! Шак, Польща оголосила незалежніст. Всякы польскы міста і місточка приголошают ся до центральной
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власти – одповіл зачудуваный Яцко, до якого нияк не дотерало, же хтоси
іщы о тым нич не знат.
– Кєд так, то што з нами? Што з Лемковином? – несміло звідувал свого
сусіда Андрий Шептак. Знал, што Димитрий Хыляк уж штоси рыхтує,
але з другого боку покус підпущал спілбесідника.
Недолго думаючы, Яцко вышмарил зо ся:
– І мы мусиме мати свою свободу! Слухай Андрию, треба нам дашто
робити. Чул єм, што на Пряшівскій Руси, в великым місті Пряшові уж
деякы нашы діячe дашто розправляли. Жаль, што в нашій части Руси
нич а нич не чути о великых справах.
Видно было на Яцковым лици кус жалю. Не был то шак жаль, якій бы
одберал силы. Противно, проникал він в надію, што і Лемковина здолят,
так як Польща, проголосити незалежніст.
– Но нич. Повім ти днес лем тілько, што і нашы хыбаль не сплят. Видиме ся заран в єґомостя на приходстві. З того што уж знам, якісы пляны
ся уж водят. Хоц мам право о вшыткым, што мі єґомость повіли розправляти, та нич ти не повім, бо істо невельо того было – оправдал ся
Андрий, хоц по правді не мал з чого. З вечерньой стрічы на плебаніі два
тыжні тому, невельо выникло. Священник был таємный, як пристало на
доброго стратеґа.
– Іду до ся, Яцку. Мушу іщы поробити коло хыжы, бо ня Тедозя візве
од неробітных мужів.
– Добрі, най ти буде. Надію ся, што заран дашто нам речеш наперед
стрічы в єґомостя – одповіл не барз захопленый Яцко, якого цікавіст
зжерала од середины.
Андрий погнал своіма стежками на Беличнянку. Сусідів лишыл на
мості. О хвилю был на своім подвірю. Закля ся змеркло, крутил ся при
роботі і фурт думал, як то заран буде і што вшыткым Руснакам писане.
***
– Галло, ставай з постелі! Уж свитат! – крикнула на мужа Тедозка, яка
встигла накласти оген під шпаргет.
– Йой, приснуло ся мі. Мал єм сон! – почал ся Андрий тлумачыти як
на святій сповіди.
– Но, но, уж нич не повідай. Знам, же ся боіш свойой жены... – скєпкувала сой Тедозя.
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Іщы вчера, нич пішли спати, Андрий похвалил ся жені, што днес має
місию на плебаніі.
– Што ти ся снило коханый? – звідала з цікавости. Хоц знала, же муж
од парох дни в великым неспокою прожыват.
Андрий зышол з постелі і підышол до выгляде. Од Беличной помаленькы сходило сонце. Подумал – добрый знак, то буде добрый ден!
– Снило ся мі, што Лемковина стане великом. Што вшыткы мы будеме
безпечны. Сполучыме ся з інчыма селами. Буде так, як писали в «Лемку»
і еміґрацийных ґазетах. Зъєднают ся Лемковина, Пряшівска і Підкарпатска Русь і… – перервал захоплюваня ся, пізрішвы на жену.
– І што? – звідала штораз барже підiзріла Тедозка. Посмотрила на Андрия, ци абы напевно не мат горячкы.
Лем го тым зозлостила. Андрий ся стопорчыл. Кус му было прикро,
што жена підходит до його ідеального сна як до чогоси нереального,
чудачного. Перетримал тото, як і вшытко інче. Знал, што мусит уж іти.
Та і вышол на беличняньскій путик і погнал долов на плебанію. Перед
ньом стояли домовлены Яцко і Миколай і потігали дуган. Всітри ся
привитали, скінчыли курити і пішли ґу головным дверям на приходство.
– На порозі несподівано привитала іх чорна кітка, яка виділо ся ім,
ждала на штоси до сполюваня. В темній хыжы выявил ся священник
Хыляк. Нич встигли выречы християньскє повитаня, єґомость перервал
іх заміры.
– Добрі, же сте пришли. Ждал єм вас. Зайдте до канцеляриі, а о хвилю
до вас приду.
Гості ничым не протестували та і сіли на лавці під копійом ізбяньской
Богородиці.
– Думате, же штоси будеме мусіли робити? – пізрили на ся з непокойом.
Андрий залагодил справу та дал позір, жебы сідили тихо нич єґомость зайдут до головной хыжы.
З коморы наступил Димитрий Хыляк. Гості дораз набрали повагы
і перестали до ся пошептувати. Яцко, як то Яцко – шпортал деси по
кышени, глядуючы бодай патычків. Найвеце обытя з цілой трійкы мал
Шептаків Андрий. Дрилил Яцка по руці, жебы тот конечно ся спохватил,
понеже видно было, што парох замірює промовити.
– Речте мі отверто, ци сте годны посвятити вшытко што вам добрый
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Панбіг дарувал в вашым короткым дотля жывоті, жебы помочы Лемковині? – шмарыл піднесеным голосом священник.
По очах тридцетлітніх ґаздів видно было страх як в діти. Каждый
з них шмарил зір найперше ня Хыляка – вождя, якій ждал мудрой одповіди, а пак пізрили на образ ізбяньской Богородиці, як бы гын мали
найти одповід.
Першый высловил ся очывидно Андрий, якій штоси перечувал.
– Єґомостю – повіл спокійным голосом – єм готовый дати аж і жытя,
коли буде ішло о основны справы для нашых будучых поколінь.
– Адде – ци решта думат саме єдно? – звідал нетерпеливо ізбяньскій
парох.
Миколай і Яцко скывали головами. Веце Хылякови не треба было.
Знал, што може на своіх Ізбян рахувати. Знал тіж, што то уж остатня
нагода здоляти провести повсенародне пробуджыня. Конец войны дал
вшыткым народам Європы свободу выбору, але іщы не каждому свободу істніня.
– Так кєд годите ся зо мном іти ґу ліпшому, та на заран запрігайте найкрасшы коні якы мате. Прикрасте фурманкы яличками, басамунками,
чым ся даст. Іхаме до Фльоринкы! До отця Теофіля Куриллы – промовил
з захопліньом Хыляк.
– Іщы лем єдно – пізрил на Миколая – треба закликати просатаря.
Тым разом не буде розносил по селі о весілю ци похороні. Тепер має зайти до каждого ґазды і провістити, што уж о два дни наше всенародне
віче. Віче во Фльоринці, на котрым будеме мы, делеґаты нашого села.
Так Косовскій послухал єґомостя і обіцял днес піти до просатаря Пласконя наказати, жебы тот пішол вістити найліпшу новину по всякы рокы.
До вечера новина о заранішнім вічи во Фльоринці дотерла до каждой
хыжы. Просатар пішол провістити і до Беличной – шак то такы самы
Хылякови вірны.
Змеркло ся. Село лягло спати. Заран мал уж быти новый, історичный
ден…
***
Андрий зышол долов до Миколая. На подвірю стояла фурманка запряжена в пару білых кони. Выглядало парадні, як на свято. Сіли на віз
і пішли долов, де взяли Яцка. Од Яцковой загороды поіхали ґу плебаніі.
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Взяло іх зчудуваня, коли взріли, што ізбяньскій парох ждал іх при
березовым плетари з двійком селян старшого віку. Были то Атаназий
Кунцік з Шолтыства і Йоан Цимбаляк з Жабынців.
– Но вкінци. Діждати ся вас не мож. Скоро, сідайме на віз і ідеме на
Фльоринку – єдным дыхом вырюк ведучый ізбяньской делеґациі.
Коли ішли до Фльоринкы, Димитрий Хыляк поділил головны ролі.
– Кунцік і Цимбаляк сут нашыма головныма делеґатами. Сут то люде
мудры, якы не єдно в жытю перешли – бесідуючый покывал головом до
двійкы старшых Ізбян.
– Ваша трійка буде в республиканьскій стражы. Достанете в своім
часі ґверы. Будете шандарами нашого уряду.
Хлопці посмотрили єден на другого. Але надале до кінце не знали за
чым ідут до Фльоринкы.
– Єґомостю, речте прошу што ся водит? Што днес на фльориньскым
приходстві? Нич з того не розумієме – звідал бодай найвеце дотля збаламученый Андрий.
– Як то, то вы такы темны?! Вы досправды нич а нич? Шак ідеме творити нашу державу, нашу республику! – бесідувал змерзненый отец
Хыляк. Хоц был то уж 4 грудня, снігу такой не было іщы за вельо. Зато
морозя давало ся одчути, так чым скорше коні гнали ґу Фльоринці.
Коли священник повіл, якы сут заміры руской інтеліґенциі, ціла решта конче ся обатурила. Зрозуміли, што од днес вшыткы стоят перед шансом великого народного пробуджыня.
Од стороны Брунариі зашли до Фльоринкы. Фурманка достойно
вошла через выгін обставленый шандарами, якы витали приіздных делеґатів. Цілый пляц пред фльориньском плебанійом полный был молодых люди, якы покликаны были через сельскых делеґатів на страж.
– Вы ся лиште на дворі. Ідте ґу ватрі дакус ся огріти – розказал Димитрий Хыляк, якій внет станул на порозі фльориньского приходства. Священника повитал ґазда плебаніі, отец Василій Курило. Внет оба скрыли
ся в просторах муруваной будівли.
– Думаш, же што они гын будут робити? – зачали звідувати медже
собом ізбяньскы делеґаты.
– Певно зышли ся наперед, жебы наплянувати заранішнє віче. Чул
єм од кума, што подібне прошло недавно в Ґладышові, а і не лем. Через
цілый листопад на обшыри західньой Лемковины мали місце чысленны віче, на котрых рaджено будучніст Русинів. Зышло ся купета нашых.
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Маніфестували єдніст і намаганя получыти ся з другыма рускыма реґіонами – продолжал розгоряченый делеґат.
Меджечасом, Яцко з Андрийом пішли позвідувати тых, якы уж должшый час стоят при плебаніі. Вказало ся, што більшіст з членів стражы
то были люде з другых сел Лемковины. Яцко стрітил свого камарата з молодых років – Ваня Гальковича з Чарной. Дахто другій познал родину од
Ріпок, знаємых з Ганчовы, Устя Руского, Радоцины, Чорного, Крампной
і так дале. Много народу было того передполудня. Ждали на заранішнє
віче, а фурт прибывали новы делеґациі.
Андрий подумал, што покля не мат ниякой задачы, зачне рахувати
кілько люди ся фурт зберат. Так рахувал і рахувал, лем ся все деси попутал. По правді то перервала му бесіда з деякым Романом Сембратовичом
з Телича, якій был о. Теофільом Качмарчыком наменуваный заряджaючым стражы. Мал хлоп скушености ґу тому – в австрийксій арміі школил
молодых шандарів. Так і днешнього вечера наказал Андрийови взяти під
себе двох дальшых стражників з Ізб і стояти до наступной зміны при
ґанку фльориньской плебаніі. Мали пильнувати, жебы підступны делеґаты не прібували ввести непокою.
Пізна осін в горах не легка. Найгірше, што під вечер і такой цілу ніч
морозя імало. Начальство – священникы і громадскы діяче той ночы сідили в поміщынях плебаніі. Через выгляды видно было, што ани хвилю
не спочали. Цілу долгу ніч бесідували о будучым Лемковины…
Делеґаты вєдно з шандарами на зміну сідали при ватрі. Фльоринчанкы доносили теплу поливку і каждому накраяли по скыбці чорного хліба. По правді нич, а было то посвячыня для народа – честне і природнe.
Цільком дозріле.
***
Лем зышло сонце, а до фльориньской плебаніі сходили ся дальшы делеґаты.
– Чуєте того духа? Духа в народі? – звідал розбудженый Миколай.
Вшыткы чули, што радістна новина близко. Того дня хыбаль не стрітил
бы на фльориньскій долинці при церкви Архангела Михаіла особы, яка
чула бы змучыня ци нужду.
– Гей! То радіст. То велика чест. Треба нам быти гордыма, же нас доля обдарувала можністю найти ся в так історичным моменті! – прокрикували
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ся єден через другого. Здавало бы ся, шандаре, обычны люде. А доєден
чули повагу історичного дня. Чули, што будучы поколія о тым дни іщы
долго будут памятати.
– Тихо! Дорогы делеґаты – закричал єден з адюнктів фльориньскых
лідерів – о хвилю перед нашу плебанію выйдут лідеры, члены орґанізацийного комітету, якій приготовил днешнє віче!
Вшыткы дораз станули бачно. Вызерали, хто першый явит ся перед
входом на плебанію. Люде знали, што такой цілу ніч тузы дебатували на
тему порядку віче, рыхтували його постановы і резолюциі.
О хвилю очам пілтисячной громады явил ся о. Василій Курилло, парох фльориньской церкви.
– Слава Ісусу Христу, дорогы делеґаты, дорогы Руснакы! – привитал
святочно священник.
– Слава на вікы! – перекрикували ся зобраны на долицні фльориньского приходства. Виділи, што жарты ся скінчыли. Днес реально настала
історична хвиля.
Курилло забрал голос як ведучый віче. Привитал згромадженых делеґатів, якы приіхали зо вшыкых пятьох повітів.
– Витам лідерів сел з адміністрацийных округів Новый Торг, Новый
Санч, Ґрибів, Ґорлиці, Ясло, Коросно і Санок. Витам радників з поєдных
сел, вшыткых тых, якым близка серцю наша спільна справа. Приступуєме до выголошыня нашых постулятів!
Люде ошаліли зо щестя. Найвеце тішыли ся тоты, што уж другій ден
сідили на фльориньскым пляци. Серед них были Ізбяне – Андрий, Яцко
і Миколай. В повітри было чути дух надіі, а в гурмі видно было піднесены гордо головы. Курилло запросил каждого до спільных обрад. Вчынил притиск, што днешнє віче має першорядне значыня в істориі Лемків.
О хвилю на веранді плебаніі явил ся добрі знаный, головно делеґатам од Ізб і Беличной, отец Димитрий Хыляк. Непересічный ерудита,
знавця медженародной політыкы продолжал за словами фльориньского єґомостя.
– Дорогы рускы селяне! Мы нарід той землі од непамяти чловечой!
Мы гев автохтоны! Не дозволиме, жебы інчы нам диктували під кого
маме іти. Знайте єдно – промавлял з выпущеном ґу громаді руком –
світовы обставины тепер для нас лагідны. Америцкій президент Вільсон написал значучы для нас слова – вытягнул картку паперя і почал
чытати.
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– Никотрый нарід не повинен быти змушаный до начальства, під котрым не хоче жыти.
Громада зрозуміла выімок президентской деклярациі. Люде зачали
ляпкаты і гопкати з радости.
– Дякую. Дайте покій. Іщы выступліня слідуючых, а пак приде час на
маніфестацию. Даю голос молодому адвокатови, докторови Ярославови
Качмарчыкови – перервал выявлене захопліня невеликой постуры єґомость Хыляк.
Качмарчык станул гордо на веранді. Поздоровил зобраных і надале дал короткій выкляд о теперішніх обставинах народів бывшой австрийской імпериі.
– А тамтых двох то якы – звідал Яцко, стоячы при Андрию, якій вытігал высоко голову, жебы видіти промовляючых на веранді.
– Тот старшый то заслуженый ґазда з Крениці, Миколай Громосяк.
Ґаздує найліпше зо вшыткыx креницкых селян. А того высокого пана
знают в каждым просвітительным кругу. То наш громадскій актывіста
Методий Трохановскій – пояснил Шептак, якій знал короткы біоґрамы
корыфеів з новосaндецкого «Лемка».
Перша част віче скінчыла ся. Лідеры на веранді, а згромаджены делеґаты на прилігаючій до церковного огороджыня долинці, почали рыхтувати ся до выголошыня резолюциі, яку довєдна схвалили з сельскыма
Рускыма Радами.
– Яцку, а наша роля в тым вшыткым яка? – звідувал захопленый
Миколай, якій стоял довєдна з інчыма шандaрами республиканьской
стражы при церковным огорождыню.
– Наша, видит ся мі, основна. Сме обычныма людми, сієме, косиме, ореме нашу землю, але без нас інтеліґенция не мала бы для кого робити. Так
дієме вєдно з нима на благо народа. Буде што оповідати внукам, ой буде!
Шандарів огорнуло іщы векше порушыня. Доходило до них, што свободу досягнути годны лем самы, а нихто інчый Русинам єй не схоче дати.
По правді – то такой уж ю мали. Зробили тото, што поколіня іх предків
николи не здоляли. Нашли ся там, де іх вюл патріотычный обовязок.
Мріі ся сполняют. З веранды проголошено резолюцию. Чути было,
што Русины сут державотворным народом і так як інчы, мают право до
самостановліня. Віче повитало делеґатів з Пряшівской Руси і Підкарпатя. Каждый з них голосно, з притиском выразил, што сут за зъєднаньом
всіх трьох земель до єдной республикы.
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Віче ся кінчыло. Єґомость Хыляк казал іти двом ізбаньскым делеґатам домів. Рішыл, што повезе іх фурманком Яцко. A Андрий з Миколайом мали ся остати іщы єдну ніч при фльориньскых корыфеях. Курилло, Качмарчык, Громосяк, Хыляк, Трохановскій іщы долго розправляли
о будучым.
З Андрия вкіцни зышло. Чул ся легіцько, был щестливый, што нашол
ся на віче, на якым зышли ся краяне зо 130 сел Лемковины. Тепер уж
знал, по што на єґомостьовым столі была розпостерта карта Лемковины.
Мріі ся сполнили…
Делеґаты розышли ся до своіх сел. Кус пізнійше, 12 марця 1920 рока
покликано во Фльоринці выконавчу власт, в котрій отец Димитрий
Хыляк занял місце Міністра Внутрішніх Справ. Пак пришол на него
Сандецкій Процес, якій лем вказал, што заміры Руснаків были справедливо обгрунтуваны.

Post Factum
Старенькій дідо сідил перед муруваном понімецком хыжом. То Андрий
Шептак, якій мал при собі свого малого внука Данька.
– Знаш Даньку, были часы, што і Лемкы мали свою державу. Так як
Полякы ци Німці. Видиш дітя, выгнали нас, цмокы єдны, на тоты понімецкы землі. Дали тоты розшабруваны буды. Уж николи не пробудиме
ся до такой ступени.
На дідовым лици явили ся слезы.
Сімлітній Данько слухал з зачудуваньом дідового оповіданя. Хоц был
іщы дітином, інтересувала го дідова істория. Была то істория з першого
боку пізріня – чловека обычного, сельского рільника спід Лацковы.
Дідо Андpий пережыл дві войны і выгнаня. Найбільше тішыло го заєдно споминаня на Руску Народну Республику Лемків. Чом так было?
Того уж николи не высловил. Може зато, што подіі з 1918-1920 років то
найвиднійшый час в новожытній лемківскій істориі.
– Діду, ци хоц за штоси сте щестливы? – звідал синьоокій хлопец.
– Ци-м щестливый? Гей. Хоц забрали нам нашу землю, хоц знищыли
нашу культуру, то єм щестливый, же сме дали о собі знати. Єм щестливый,
што дане мі было стрітити такых люди як єґомость Хыляк, як Громосяк
з Крениці, ци наш премєр Качмарчык. Моє щестя прораджат ся, дорогій
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Даньку, чую гордіст. Гей, кєд звідуєш, єм гордый, зато што нашол єм почестне місце в ряді шандарів, стражників. Стерегли сме вєдно з сусідами
нашой республикы… – кінчыл вытераючы спід лівого ока слезу.
– Діду ци то вшытко на днес? – повіл наполненый цікавістю Данько.
– По правді то ніт. Іщы єдно. Єм гордый, што мам тебе. Мам кому
о тым оповісти. Коли мене не стане, а ты дакус підроснеш, та воз машыну і напиш о нашых мріях, стремлінях, успіхах. Най інчы народы знают,
што были такы Руснакы, бо так нас дома звали, якы гордо станули в обороні свого права. Права до самостійного бытуваня в Карпатах.
Дідо Андрий знал, што на днес старчыт. Хоц в очах малого внука
вызерал на щестливого, в середині душы грыз го превеликій жаль. Потягнул іщы раз свою файку та стал о двох палицях і вошол до свойой
новой – так страшечно нелюбленой – муруваной хыжы. Шак, вітчызна
остала там – в горах Карпатах, на Лемковині. Того не змінило ани прокляте выгнаня.
Дідо Андрий помер в 50. річницю фльориньского віче, 5 грудня
1968 рока.
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Што думают Лемкы…?

Давно, бо аж сто років тому, в 1918 році, на Лемковині діяли cя великы
чуда: проба унезалежніня cя од Польщы.
О тым як то было і хто брал в тым найвекшу участ можеме дознати
ся з книжок, статій і фільмів, але може вартат застановити ся, што могли
о тым думати просты Лемкы, селяне, ґаздове. О тым власні єст моє оповіданя.

Ґладышів, початок листопада 1918 рока
На самым краю села, далеко од крижівкы і церкви, в великій деревяній
хыжы, котра стояла зараз при ріці, жыла собі лемківска родина. Як то
давнійше было, утримyвали ся головні з ґаздівкы. Так ся складат, же
голова родины, няньо Василь, был барз робітный, та і поводило ся ім
добрі. Хоц дома было аж пятеро діти, то родиче дали раду оплатити найстаршій дітині, а заразом єдиній дівці, высшу школу. Яко же рідко котра
баба мала тот престіж освіты, Ганця тішыла ся в цілій околици великым
пошануваньом, а што за тым іде, ціла родина мала в селі барз великій
авторитет. Часто одвіджали іх близкы, знаємы, а і навет незнаємы люде,
жебы засягнути даякой порады.
Дост долго уж гварило ся о тым, же в Ґладышові одбуде ся важне
зобраня, зато єдного листопадового вечера родина запросила сусідів
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(значыт праві цілу Вірхню) і кєд уж кус поспівали, зачали радити о політыці.
– Ой, як бы то добрі было коли створили бы сме свою республику, або
принаймі прилучыли ся до Словациі – повіл наймолодшый сын Петро –
та не перенимал бы-м ся ци буде як ходити до мойой любой до Бехерова.
На тоты слова няньо Василь барз ся засмутил і з жальом повіл:
– А но так, якє то бы было страшне, як бы нас, Русинів поділила границя… А штоси мі ся видит, же можут так зробити, несмотрячы на наш
маленькій нарід.
І аж слезы явили ся му в очах, але подумал хвилю і уж зо щырым усміхом зачал оповідати свій плян.
– Жено моя люба, навет Ты не згаднеш што я выдумал!
– Што? Рад мі ту скоро, бо ся зачынам трапити, як так гвариш – страпила ся Васильова жена Параска.
– Нашы інтеліґенты хочут творити республику. Треба іх поперти!
Може бы ся повело з нашой дівочкы Ганці зробити даякого міністра! –
по тых словах ґазда аж підскочыл з задоволіня.
– Няню, што вы повідате, я єм просте дівча зо села… Мам што правда
школу, але то не вшытко.
– Але порядна єс як мало хто! – втрутил сусід Роман.
– О то, то! – втішыл ся Василь. – А і скромна єст, а то добра і потрібна
примета. Як не маш хоц кус покоры, та нич доброго не здієш.
Нараз стала сусідка Ружа спід берега і повідат:
– Та кєд ваша дітина може быти міністром, та чом моя бы не могла?!
Но, хоц бы напримір од рільництва. Мій Ваньо, ґазда якых мало, все зо
вшыткым першый ся обраблят! Самы знате, ци то сінокосы, ци даякє
збераня плодів. Все, повідам, все першый! Іщы такій інтеліґентный, знат
ся добрі вести… Але він уж за старый, зато наш Гнатко, чом бы ні?
– Та повідам вам, же то не такє просте! – одозвала ся Ганця – не каждый ся до політыкы надає. Треба мати тото штоси, покликаня і попертя
народа. Не каждый, хто лем си захоче, може быти політыком!
– Ты барз мудрі дітино думаш, одраз видно, же ся надаєш – одповіла
з великом гордістю в голосі Параска.
– Мамо, повідам вам, же ніт!
На тото Василь застановил ся.
– Добрі, добрі дайме ій уж спокій… Може фактычні штоси в тым
быти, хыбаль люде не будут хотіли бабы на высокым становиску, то-ж
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то не пристоіт, світ ся з нас може сміяти! Подумают, же сме слабы, бо як
бабы на міністрів пхаме, то певно мудрых хлопів не маме. Як не Ганця,
то маже наш Любко! О, од фінансів! Тепер то єм добрі выдумал! Кропком і сілю гандлує, та і знат ся на грошах, а математыку то все барз
любил!
На тото з іронійом одозвал ся сусід Гриц. Тот ґазда мал таку примету,
же не бесідувал за дуже, але як ся уж одозвал, то все было то барз цільне
і вшыткых зводило на землю.
– Та може і ты одраз міністром останеш?
– Я?
– А но ты.
– А од чого?
– Певно од надзвычайні добрых думок!
І вшыткы в хыжы зачали ся сміяти з бідного Василя.
– Такій старый, а жарты ся го тримают… І то коли? Як розсуджаме
будуче нашого народa?! – прібувал одгрызти ся Василь.
– Ой, уж ся не злост, як останеш знаным діячом, то часто будут тя
огваряти, треба привыкати – порадила Ружа.
– Вы ся вшыткы набивайте, а так загальні то знате што такій міністер
може? – Василь не давал за выграну.
– Што напримір? – довідувала ся Ружа.
– О, тепер то каждый заінтересуваный… Но, дуже може… І на ґаздівці не мусит робити, і люде го шануют… То є престіжне становиско, а не
беле што! Такій міністер то може навет і авто має!
– А но, штоси в тым мусит быти, же каждый ся пхат – до бесіды
влучыла ся аж і сусідка Югаска
– Як ся першы зголосиме, то маме велику шансу – дале тягнул своє
Василь – но, та робиме записы!
– Я! Я хочу быти од судів, а мій сын Гнатко од рільництва, так як скорше была бесіда – выкрикнула Ружа.
– Добрі, записую. А наш сын од фінансів, але то уж вшыткы знате. Хто
дале? Іщы сут вільны місця!
Каждый кус ся заганьбил, вшыткы бы хотіли, жебы іх попросити, але
голос забрала Югаска.
– Та я бы-м могла быти, лем не знам од чого…
– Ты? Подумайме… О мам! Од шкільництва!
– Але як то, коли я мам лем сім кляс основной школы?
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– Посмотр, моя школена і не хоче робити карєры, видно тоты школы
до ничого.
І так дискусия тырвала аж до пізной ночы, єдны хотіли робити карєры в політыці, другы ім одраджали, але што до єдного вшыткы были
згідны – каждый хотіл мати свою участ в тій великій подіі.

Ґладышів, 27 листопада 1918 рока
27 листопада вкінци мало місце тото долго ждане віче в Ґладышові.
Зобрало ся на ним аж 2000 Лемків. Очывидно в тій толпі народа была
і знана нам уж родина з Вірхні. Тото зобраня мало превеликє влияня на
молодых Русинів, котры одраз рішыли, же як треба буде, то будут боронити свойой рідной зeмлі, своіх прекрасных Карпат, хоц бы треба было
іти з оружом в руці. Треба спомнути, же вшыткы вышли одтамале одмінены. З каждом хвильом іщы барже хотіли ся унезалежнити і щырo вірили, же єст то можливе. Тота віра додавала ім силы і загрівала іх до борбы. Уж познали невыгоды звязаны з утворіньом границ. Всяди крутили
ся пограничникы, котры фурт стерегли границ і каждого, хто прібувал
перейти на полудне, мали за переступника.
Очывидно родиче барз ся непокоіли о своі діти.
– Не можеме допуститы жебы нашы діти гынули – трапили ся мамы –
дост уж терпліня перез Талергоф, войну. Треба нам веце?
– Знам, знам жено што чуєш, але не стримаме іх. Кєд треба буде, я тіж
оддам жытя… – повіл до жены неєден муж.
– Розумію і деси глубоко в серци єм з них горда і з тебе тіж, але мам
уж дост проливаня кырви… Ліпше бы было обыйти ся без того. І треба
ся старати так зробити.
На тым віче підняте было барз дуже важных постанов. Покликано
Руску Раду в Ґладышові і створено сельскы суды, котры мали занимати
ся меншыма, легшыма переступствами. Домагано ся, жебы делеґат Лемків взял участ в медженародных мирных бесідах і так дале.
А но і, праві бы-м забыла, сусіде з Вірхні єднак не передставили свойого пляну на публичным форумі, бо Ганця была направду мудра і переконала іх, же то не сут смішкы. Така республика то поважна справа,
зато вшыткы становиска мусят заняти поважны, мудры, вывчены люде,
котрых з цілых сил треба спомагати. Так ся тіж стало.
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Зато вернийме до родины з кінця Ґладышова. Надія то не єдине чым
чловек жыє. Наймолодшый сын, Петро, знал о тым аж за добрі. Хоц не
раз снил о свободі, то штораз частійше навіджали го кошмары, в котрых
мусіл на все розыйти ся зо свойом любом Ульцьом. Терпіл перез тото
страшенні. Улька мешкала в Бехерові, хоц не было то якоси далеко, праві
нияк не міг ся з ньом стрічати з огляду на новы границі. З каждым дньом
было штораз тяжше безпечні, без ниякых проблемів передостати ся на
полудне. Фурт лем комбінувал як тото зробити? Коли іти? Кади іти?
Раз выдумал, же закраде ся в неділю медже ночом, а дньом, закля іщы
буде свитало. Мама неможливі трапила ся о сына, а няньо барз хотіл,
жебы был він на службі в церкви, але докінце ся не спротивили. Петро
як подумал, так тіж зробил. Спакувал сой мериндю і якісый дрібный подарок для любой. Шугай ани не лігал спати, лем нетерпеливі ждал аж
буде міг выйти. Вкінци надышла долго ждана хвиля. Петро як шаленый
вылетіл з хыжы, мало не обудил піл села. Дале ішол барз осторoжні, але
так прудко, же ани ся не спохватил, як был уж в свойой возлюбленой. Хоц
поправді дорога была долга і тяжка, та і зморил ся хлопчыско страшні,
але о тым уж не думал. Непоняте щестя прополняло його голову і серце.
– І што мы бідны тепер зробиме? Як будеме без себе жыти? – звідувал
голосом полным терпліня.
– Нич ся не трап, даяк собі порадиме… – одповіла Ульця, хоц сама не
знала ци дадут раду перейти пробу, яку принесла ім судьба.
– Мусиме поважні ся застановити што дале – тягнул Петро.
– Може справы сами ся поскладают, не горячкуйме ся, не понагляйме
за барз, діждийме іщы даякій час… Претіж творят республику. То з думком о нас. Будеш виділ, вшытко буде добрі.
Хоц така одповід не до кінце переконала молодого Лемка, рюк лем
коротко.
– Дай Боже!
Для молодых люди тота тема была найважнійша, але Ульця і Петро
веце уж до нєй не вертали. Воліли тішыти ся собом і тым, і тепер сут
разом.
Вшыткы Лемкы, так як і Петро з Ульцьом, мали надію же справа як
найліпше і як найскорше ся закінчыт. Каждый мал пару причын, жебы
на тото ждати.
Найменше важном причыном было тото, же зближали ся Різдвяны
Свята і неєден Лемко мал надію сой дакус доробити гандлюючы. Вшыткы
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мріяли, же по тяжкых голодных роках войны, будут могли заробити на
колачыкы для діти. Новы границі окропечні в тым стояли на перешкоді.
По другє, вшыткы мали уж дост войны і спорів, хотіли, жебы політычны справы закінчыли ся не лем по іх думці, але і скоро.
Лемкы вірили, же як они не хочут польской землі, та і Полякы не будут собі желати прав до Лемковины.

Ґладышів, 4 грудня 1918 рока
Од самого рана вшыткы ходили неспокійны. Каждый застанавлял ся
што ся заран стане. Вкінци няньо Василь забрал голос.
– Но, не знам як вы, але я уж не можу вытримати…
– То так як і я – одповіла Ганця – Незнатя што то ся заран выкаре на
тым віче.
– Нич ся не перенимайте, бо то недобре на серце, підеме заран, та будеме видіти як ся справы мают – як все, залагодила Параска.
– Але як ту не думати, коли то ходит о будуче лемківского народа?
Ходит о нас!

Фльоринка, 5 грудня 1918 рока
Єден з найважнійшых дни в істориі Лемків. То власні товды мало місце
найсильнійше віче, на котрым зобрало ся близко 500 делеґатів з цілой
Лемковины. Усталено на ним, же до часу мирной конференциі в Карпатах остане утримана лемківска адміністрация, котром заряджала буде
Начальна Рада Лемковины. Тото вшытко функціонувало під назвом
Руска Народна Республика Лемків.
Ґладышівска родина зараз по фльориньскым віче скоро спросила сусідів i одраз завязала ся горяча дискусия. Ґазда Василь зас зачал застанавяти ся, як бы ту заплянувати Ганціну карєру в великым світі і дакус
ся збогатити.
– Хотіл бы-м уж знати як то буде по тій, но знате, парижскій конференциі… – зачал деликатні Василь.
– Та навет не зачынай! – крикнула одраз його жена. – Кєд бы не Ганця,
наробил бы-с нам стыду перед таком гурмом люди на віче в Ґладышові!
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– Жено, ты ся лем мя фурт чыпляш, а я хочу лем добрі! Дала бы-с хоц
докінчыти! Я тіж мам штоси до повіджыня!
– Уж я добрі знам, о чым ты думаш!
– Мамо, няню, дост! – забрал вкінци голос Любко. – Уж ся не сварте!
Было, минуло. Нич злого ся не стало.
– Але – не дал ся втишыти Василь і вшыткы аж заламали рукы – застанавлят мене барз, хто поіхат до той Франциі.
– А но, мушу признати, же і я єм ся над тым дуже застанавлял – одповіл сусід Роман – барз інтересуюча справа.
– Такій Париж… подібно крас єст – розмріяла ся Ганця.
– Дівко, тепер то ты мене ани не злост, я єм хотіл жебы-с ся розвивала, а ты фурт лем, же не хочеш. Тепер то я уж не знам ци даст ся дашто
зробити… А не было бы то зле, поіхала бы-с, новый язык чула, сыра
і вина бы-с нам навезла…
Ганця лем перевернула очами.
– Та йой, дітино, ты ниґде не іхаш! Абсолютні! – нараз заверещал Василь, як бы го дахто кропом полял.
– Чом єс так нараз змінил думаня? – звідала зачудувана Ружа.
– Не дай Бог там дакoгo познат i нa все остане, або іщы гірше, гев го
привезе! Треба нам ту Француза… За якы гріхы?
– Уж добрі, спокійні, я ся ниґде не выберам… Претіж мам гев добру
роботу в школі і фраіря порядного – засміяла ся дівка.
Але Василь так ся перенял, же мало што не зомліл, а потім о вшытко
обвинял Ганцю, бо то она оповідала ім о Парижу, о мирній конференциі
і о цілій тій світовій політыці.
Конец-кінцьом на парижску конференцию, котра тырвала од 19 січня
1919 рока поіхали о. Михаіл Юрчакєвич, др Александер Тиханьскій і др
Ярослав Карчмарчык. Домагали ся они прилучыня Pеспубликы до Чехословациі на основі автономіі. Як знаме, плян тот ся не повюл.
Петро не дозволил, жебы о його будучности рішали політыкы і іщы
в грудни 1918 рока втюк до Бехерова. Оженил ся з Ульком і барз добрі
собі жыли по полудньовій стороні Карпат. Лем його родиче нияк не
могли ся погодити з тым, же іх сын мешкат за гором, а видят внукы
лем раз до рока, як приіхают на Лемковину окружном дорогом през
Барвінок.
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***
На конец хотіла бы-м выповісти іщы своі думкы. Хыбаль не без причыны
гварит ся, же дахто єст «впертый як Русин», бо то чыста правда. Лемкы
змобілізували ся і в часі віче во Фльоринці створили свою Руску Народну
Республику. По пережытю войны, Талергофу і інчых барз тяжкых хвиль
могло бы ся тото здавати неможливе, але спрібували і ся повело. Як знаме, наша незалежніст не тырвала долго, але был такій момент в нашій
істориі і то уж на все остане запамятане. В тяжкых моментах додає нам
то силы і спричынят, же сме горды з того кым сме.
Тоты подіі сперед 100 років вказуют якым сме народом. На певно
барз стараме ся о своє і кєд треба, годны сме ся змобілізуваты і осягнуты незвычайны і важны цілі. І то є крас – наша детермінация, то якыма сме патріотами, яку велику вагу прикладаме до нашой землі, рідных
гір Карпат.
Мали сме мрію і помалы сме єй довершали. Декотры можут уважати
Республику за непотрібный твір, а сут певно і такы, котры навет сміют
ся, же было то глупе. Але для мене єст ясне, же тот історичный факт треба подивляти і шанувати тых, котры творили нашу Республику.
Найліпшом нагородом для тых, котры ся тому посвятили буде тото,
же будеме памятати о тым кым сме, плекалти свій язык і культуру.
Быти Лемком, потомком великых і одважных люди, то великє щестя!
Памятайме о тым в каждій хвили, не лем раз до рока, коли на Ґамбокнижці зміняме знимку на нашу фану, жебы вказати світу, же памятаме,
хоц то тіж красна і важна традиция остатніх років.
***
Текст тот ма розсмішати, не ображати. Передставила єм в ним на свій
спосіб тото, што могло ся товды діяти.
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Упамятніня 100. річницi
фльориньского віче

Історию Лемків, так як і інчых народів, мож ділити на смутну та щестливу і хосенну. Протягом двох послідніх років лемківска меншына в Польщы припоминала дві річниці подій, якы не лем міцно вписали ся в народну памят, але тіж довели до великых змін в кондициі лемківского
світа. Першом з річниц была 70. річниця выгнаня Русинів з Лемковины
в рамах акциі «Вісла». Тоту річницю абсолютно зараховує ся до подій
смутных, травматычных, такых, якы безповоротно довели до знищыня
Лемковины в єй основній достоменностьовій функциі.
Другом з подій, котрой округлу 100. річницю споминали сме протягом
текучого рока было всенародне віче во Фльоринці, якє дало початок Рускій Народній Республиці Лемків. Тоту подію мож клясифікувати до подій хосенных, то є такых, завдякы котрым нашы предкы прібували – хоц
конче ся тото не повело – на ліпше змінити будуче Лемків і Лемковины.
Кажда округла річниця выкликує в людьох, якы чуют з ньом звязок,
почутя одповідальности памятаня і потребу припоминаня. Не інакше
было і тым разом, коли дві лемківскы орґанізациі, маючы долгу історию
власной діяльности, рішыли торжественно прикликати шор подій сперед 100 років, а якы то подіі тырвали протягом 1918-1921 р.
8 грудня 2018 р. найстарша повыселенча лемківска орґанізация, основана на фоні політычных перемін 1989 р. – Стоваришыня Лемків і найстарша за стажом фунґуваня – Руска Бурса з Ґорлиц, яка до жытя была
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покликана в 1908 р., а пак реактывувана як стоваришыня в 1991 р., провели довєдна річницьовы упамятніня. Хоц 100. річниця віче припадала
вірно 5 грудня, то за причыном нелегкых реалий лемківской соспільности, орґанізаторе рішыли провести свято в суботу.
На 12.00 год. скликане было символичне віче, якє запянувано провести такой в місци, де перед сто роками 500 делеґатів зо 130 сел Лемковины проголосило желаня самостійно рішати о своій будучности. Віче
зачало ся з невеликым опізніньом, зато што в хоснуваній тепер римокатоицкым Костелом грекокатолицкій церкви під покровом Аpхангела
Михаіла як раз в полудне завершано похоронны богослужыня.
Згромаджыня конец-кінцьом мало місце при давній сельскій дорозі,
яка тягне ся вздож рікы Мостишы за огороджыньом днешньой римокатолицкой парохіі, в невеликій одлеглости од символичной долинкы, де
славне віче сперед столітя мало місце.
Упамятніня зачали ся од пригаданя выімків з архівальных документів
і резолюций, якы прочытал Ваньо Феш. Згромаджены – а было іх шумні
понад пятдесят осіб – бачно прислухували ся голошеным словам. Внет
голос забрала др габ. Олена Дуць-Файфер, яка спостерегла вымовный
факт, што перед сто роками было нас в тым самым місци близко 500 осіб.
По єдным столітю пришло нас лем (а може ачий) 50 осіб. Выступуюча
розповіла і о прикрым факті, што днешні ґаздове фльориньского приходства не дали згоды на поставліня пропамятной таблиці в памят тых
історичных подій. Выразила непокій, але заєдно дала притиск на надію,
же може іщы поведе ся речену таблицю в пізнійшым часі помістити во
Фльоринці. Зато, што не было сесе данe того дня, таблиця пак была одкрыта в бурсяных просторах.
Надале промовил Петро Трохановскій/ Мурянка, якій в своій выповіди вернул до років свойой молодости. Споминал на народну памят,
яку йому самому передала матір, а і уйко Владимір Возняк, котрый был
обычным свідком роджыня ся лемківского політычного руху на західній Лемковині. По сто роках од віче ніт серед нас свідків тамтых подій,
так мусиме будувати свою памят і історию на тым, што нашы предкы
лишыли в текстах, оповіданях, а і передали бесідуваным словом.
Торжественности і достоінства придало символичному віче спільне
одспіваня лемківского гымну На Лемковині, слова котрого написал найпевнійше уж по 1918 р. Учытель Іван Русенко. Іщы в пізнійшых декадах
музыку скомпонувал Маестро Ярослав Трохановкій, якій того же дня
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был пак присутный в Рускій Бурсі. Хоц было такой по дойжду, хоц дост
дуло, як пристало на груден, то здає ся, вшыткы участникы чули гордіст
і історичный вымір тамтого дня.
Присутны были православны священникы, парох Ганчовы о. Володимир Канюк, якого рід выводит ся як раз з Фльоринкы та настоятель
креницкой церкви, о. Петро Пупчык. Польскє місцеве середовиско было
представляне шолтысом Фльоринкы, Ґжеґожом Каракульом. До Фльоринкы з далекой чужыны приіхала двадцетособова делеґация Стоваришыня Лемків, серед котрой были потомны выселеных Фльоринчан.
Віче притягнуло шор польскых і лемківскых медий, якы записували
важный історичный момент рытуалу памяти діючой по сто роках. Святкувати з Лемками пришли представникы польской наукы – др габ. Єва
Міхна і др габ. Анджей Зємба з Ягайлoньского Університету. Tак як колиси, на Лемковину пришли жытелі Пряшівской і Підкарпатской Руси,
якы довєдна хотіли святкувати з жытелями лемківскых сел. На згрома
джыню явили ся лемківскы/ русиньскы та польскы фаны.
Пак участникы зашли довнутри муруваной церкви з 1875 р., в котрій
перед столітьом, подля переказів, делеґаты присігали на Євангелию вірніст Республиці. В храмі священникы і вірны одспівали молитву Отче
наш, яка вызвучала во фльориньскій церкви так вельонародні такой
першый раз од долгых декад.
Остало іщы увічнити віче на спільній фотоґрафіі, котру зроблено перед входом до храму. Потім же, присутны сідали до своіх авт, жебы на
14.00 год. зыйти ся до Руской Бурсы в Ґорлицях.
Офіцийну част проґраму в Ґорлицях зачал ведучый заряду Стоваришыня «Руска Бурса», Даміян Трохановскій, якій неодолга запросил до
спільного одкрытя таблиці в чест Руской Народной Республикы Лемків,
яка – як уж было повіджене – мала початково найти місце при фльориньскій плебаніі. Таблицю довєдня одкрыли председа Стоваришыня
Лемків – Андрий Копча, ведучый Стоваришыня «Руска Бурса» Даміян
Трохановскій, та Роман Дзюбина – віцеведучый Рады Ґорлицкого Повіту, як представник самоурядовых власти. Внет одспіваный был Русенків
гымн, а по ним русиньскій гымн Я Русин был, єсмь и буду на слова Будителя Александра Духновича.
Дальшым пунктом проґраму было выголошыня выклядів троіх науковців занимаючых ся професийні лемкознавством. Перша свою доповід
Фльоринка як лемківскє місце памяти дала др габ. Олена Дуць-Файфер.
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По ній в польскым языку выклад на тему медженародного контексту подій на Лемковині з 1918-1921 рр. дал історик др габ. Анджей Зємба. Третім з прелеґентів был проф. Петер Шворц з Пряшівского Університету,
якій в словацкым языку представил тему політычных стремлінь Русинів
по І світовій войні.
По выкладах пришол час на короткій артистычный выступ, приготовленый Петром Мурянком і штырьома молодыма людми: Варваром
Дуць, Мирославом Пелехачом, Андрийом Трохановскым і Северияном
Косовскым. В короткій сценці представили они выімок з трилоґіі Дмитра Бедзика Украдені гори пн. Віче.
Пунктом, якій декотрым был уж знаный, было вказаня документального фільму о Лемківскій Республиці. Фільм в 1995 р. выпродукувал
краківскій режысер Кжыштоф Кшыжановскій. Є він о тілько цінный,
што головным выступуючым в ним был внук о. Василія Куриллы, покійный уж, Александер Курилло з Кракова. Во фільмі вказуваны были
архівны документы з часів республикы, што тым більше притігало увагу
обзераючых.
Єдным з остатніх пунктів торжественного програму было оголошыня
результатів літературного конкурсу орґанізуваного редакцийом науко
вого часопису «Річник Руской Бурсы», якій был присвяченый реченым
подіям з 1918-1921 рр. Жірі1 в складі головной редакторкы Річника, др
габ. Олены Дуць-Файфер і Анны Масляной передало почестны грамоты
для участників. Перше місце за оповіданя Обычне пізрiня занял Севериян Косовскій. Друга нагорода повандрувала до Меланіі Пелехач, яка
в своім оповіданю пн. Што думают Лемкы...? навязала до подій з істориі
єй рідного села Ґладышова. Авторка припомла не меньше важне віче з 25
листопада 1918 р. Третє місце занял Фома Болех зо Ждыні, якій в формі
есею описувал шор історичных подій сперед столітя.
При кінци святочных упамятнінь свій выступ дал з рамени ґаздів,
Руской Бурсы, ансамбль Терочка, якій є постійным гостьом каждой бурсяной ініциятывы. Співакы під дириґуваньом Андрия Трохановского
заспівали пару патріотычных пісен. Дарко Копча выголосил верш Нестора Жылича Фльоринка.
Як пристало на свято – была і гостина. Участникы по офіцийній части честували ся зрыхтуваныма стравами і напитками. Каждый зміг
1

В складі жірі была тіж неприсутна на торжестві Марта Ватраль (прип. pед.)

Севериян Косовскій, Упамятніня 100. річници фльориньского віче
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в свобідній атмосфері вести дальшы бесіды о давных стремлінях предків. В бурсяных поміщынях чути было і бесіды на тему сучасных русиньскых діянь і позиций.
Памят о Фльоринці, о лідерах політычного руху з 1918-1921 р. іщы
долго остане серед народа. Не може то быти памят менше цінна од той
о Талергофі, о выселінях з 1940-1945 рр., ци вкінци о выгнаню в 1947 р.
Шак, Фльоринка то єдна з нечысленых подій в нашій богатій істориі,
на яку Лемкы гордо і сміло споминают. Памят о вічи, о Республиці будує і заєдно додає імпульсу до сучасных стремлінь та діянь лемківской
громады.

Фотоґрафічна реляция з упамятняючых торжеств –
Фльоринка – Ґорлиці 08.12.2018 p. (Петро Басалыґа)

Символічне віче – одчытаня меморандів

Символічне віче – десята част нас остала по 100 роках

В тій церкви понад 70 років не звучал так вельолюдні одспіваный Отче наш…

Пращаме ся з тым місцьом памяти – остатня знимка пeред церквом

Гевса таблиця не ту мала быти одслонена, але добрі, же ту сме на своім

Віриме, же о 10 років напис «В тій плебаніі…»
буде вірні односил ся до місця, якє означат

Гымны Я Рисин был… і На Лемковині одспіваны были і во Фльоринці, і гев в Бурсі

Выклад Професора Шворца был богато ілюструваный

Конкурсовы побідителі – вручыня грамот і нагорід

Повагу, увагу, почутя торжества проходячых подій проявляли вшыткы присутны

Театральна сценка Віче на основі повісти Димитрия Бедзика

«Терочка» – молодіст, яка хоче памятати і споминати діі народу
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Ярослав Горощак

Книга Білцаревы під редакцийом
Петра Трохановского
Крениця-Ґорлиці-Білцарева 20171

Лемкознавча і лемкоязычна бібліотека
збогатила ся в 2017 р. барз цінном книжком. Ба, не тильо книжком, што Книгом – і так ся тіж она зове: Книга Білцаревы. Мала то в задумі быти, з того што
знам, моноґрафія нашого села, Білцаревы (пишу нашого, хоц я ся вродил на
Заході, та мимо того оно для ня все буде
наше), але вышло штоси дуже векше
і важніжше як лем моноґрафія єдного
села.
На початок жменя сухых даных: формат А-4, тверда окладинка, 580 сторін на
кредовым папері о ґраматурі, на моє око,
120. Зміст поділений на 6 розділив:
1

В сесым тексті, одмінні од стосуваной в «Річнику Руской Бурсы» едиторско-коректорской
практыкы, не вводиме ниякых орфоґрафічных і лексикальных корект. Автором рецензиі
єст бо творця Словника лемкківско-польского/польско-лемківского, котрого концепциі
языковой нормы не хочеме нарушати (прип. ред.).
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1. Част вступна – 7 сторін;
2. Ґеоґрафія – 30 сторін;
3. Істория – 187 сторін, поділена на підрозділы: Праістория, Середньовіча, Середньовічна Білцарева, Новожытна Білцарева, Під Австрийом,
Білцарівска еміґрация, Зас під Польщом;
4. Духова, матеріальна і соспільна культура – 56 сторін;
5. Знатны люде, білцарівскы творці – 166 сторін;
6. На выгнаню – 71 сторін.
Поза тым єст в ній понад 450 знимок, гнешніх (кольоровых) і архівальных (чорно-білых), як тіж понад 100 інчого роду ілюстраций і репродукций, мапок, табель, аж і пару ікон. Похоснувана література обнимат 106 позиций, а архівальны документы – 145 позиций.
Головні в части історичний, але не лем, стороны сут поділены на част
головну і шырокы марґінесы на якых, дрибніжшым шрифтом, поміщены сут ноткы, часто цитаты, з книжок, документив і інчых жерельных
матерялив на потверджыня представленых інформаций. Поза тым – ту
позволю си зацитувати Автора: «вміщат в собі – похоснуваны окремо,
або серед розділів трактуючых о істориі і матеріальній культурі – творы
і дописы» – і ту подано 21 назвиск, в тым 13, якых юж неє серед жывых.
Серед тых, котры вспомогли Книгу... інчыма матерялами – фотоґрафіями, документами, розповідями, інформациями, подано 45 осиб, з котрых
тіж юж 16 вснуло сном вічным. Помочом практычном служыло 11 осиб.
Не буду ту выріжнял никого, поза єдным чловеком – Петром Басалыґом,
якого добрі понад 100 чудовых фотоґрафій єст в Книзі... і якій помагал
Авторови і в інчий спосиб. Під наголовком написано «під редакцийом
Петра Трохановского». De facto Він є автором того діла, а не лем редактором. В части: Духова, матеріальна і соспільна культура ведучий текст
написал Богдан Ґамбаль, а матерялы дал Петро Трохановскій. Книга...
обнимат і еміґрацию, так на Всхід – на тилько, на кілько удало ся зобрати, як і на Захід.
Знал єм, же Трохановскій працує над том моноґрафійом і знал єм,
знаючы Його, же то буде велика річ під каждым взглядом, але коли єм
дистал пресылку з Руской Бурсы, та єм ся зачудувал. Кількіст зобраного
матерялу, спосиб його представліня, кількіст інформаций і знимок єст
задивляюча. Вартат звернути увагу, же коли гнеска дахто бы задумал
таку моноґрафію писати, та з помочы найважніжшых для той книгы
(не жыючых уж) осиб не міг бы юж скорыстати – а сут то інформациі
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безцінны, «з першых уст», од люди, якы жыли іщы на Лемковині закля
«воля міцніжшых» іх одтамаль не выгнала. Гнеска юж ся ничого од них
не довідаме. А Він вспіл. Знал, же треба ся понагляти, бо жытя втіче,
а Лемкы якы іщы «дома» ся родили одходят штораз скорше і юж гнеска
мало хто остал. А тоты, што іщы жыют, сут юж часто в марным стані
або товды были іщы малы і невельо можут памятати. Зберал матерялы,
слухал оповідань, ходил там на місци по Білцареві, зо старыма Білцаривянами. Зьвідувал ся о назвы тереновы і записувал.
Так єм си думал нераз, же не буду юж знал де єст «Сохів» (великій
потик), де «Шкварлівка» (риля, на якій мешкала родина мого Няня), де
«Бырлів», ци «Быча покута» – бо юж неє мі хто вказати. Жаль мі было,
же єм з Няньом не поіхал до гір, жебы мі тото повказувал. Споро єм ся
од него довідал і навет кусьцьок записал, але де што было в терені не
знам і юж знал не буду, пропало. Тымчасом отверам першу окладинку
і на розкладі назвы тереновы, а на задний окладинці на розкладі рилі.
Втішыл єм ся незмірно. Не пропало. Хтоси задбал, хтоси записал. Хтоси
іщы, подибні як мій Няньо, так кохал Білцареву і наш «Олімп» Дзелярку.
Хтіл і потрафил. Вшытко тото коштувало вельо, і часу, і труду. Слава му
за то! І за цілий двадцетрічний, як пише, труд над том книгом. Думам си,
же нихто інчий не был бы в силі того в такій якости доконати, а коли бы
прібувал, та люде бы му не помогли так, як Йому, завдякы Його позициі,
Його заслугам для нашой культуры.
Задумал єм си, же найперше подам сухы, статистычны факты о Книзі..., а потим моі емоцйональны одчутя, але трудно ся оперти тенденциі
до оціны, описуючы зміст.
Окрем розмаху выконаной працы, вражыня робят вспомнены юж
выжше, выратуваны од забытя назвы тереновы, а тіж красетны фотоґрафіі з оточыня села в розділі Ґеоґрафія. Самого села, в значыню хыж,
ци ґенеральніжше забудовы, не вказал (окрем церкви). І добри. Был єм
в Білцареві коли село мало практычні іщы лемківску забудову. Было
прекрасне. Коли зме вышли з Братми – якы мали товды по парунадцет
років – на Дзелярку і на стоячу там іщы деревяну «патрию», як звали
Лемкы вежу трянґуляцийну іщы з часив комасациі, та видок аж дых заперал в грудях. Хыжы серед садив были так вкомпонуваны в видок, же
не лем не разили, але іщы были прикрасом. Гнеска там набудувано тых
муруваных «кльоцків», часто по два, а быват і по три на єдным подвірци,
та ся такє якісе чудне, брыдкє зробило, же не годен смотрити. На місци
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старой патриі єст модерна вежа видокова, але видок на село юж не тот.
Зато вколо села краса тота сама, як видно на поміщеных в Книзі... знимках Петра Басалыґы.
Част історична задивлят не лем велькістю, але і часовым закресом,
котрий зачынат ся од палєоліту, то єст старшой епокы камінной. Видно, же істория то «коник» Автора, же єй зна в степени, якым мало хто
з докторатом може ся похвалити. Розділ тот є, в моім одчутю, вказаньом
як бздурна єст польска теория о нашым нибы волоскым (румуньскым)
походжыню. Приведу ту фраґмент з марґінесу на стороні 97, де в вельох
жерелах єст поданий перший знаний з імена і назвиска шолтыс Білцаревы – Іван Труханович, а польска авторка, Кристина Пєрадзка, пише
о ним Stanisław Truchanowicz. Но а Stanisław то юж відомо чыє імено. Тот
Іван єй выражні колов в очы і постановила го прекстити. Явні, можна бы
речы – в жывы очы, бреше. Трохановскій пише іронічні: «Якє щестя, же
мій записаний пращур мал імено Іван! Якого не даст ся „підіванити”».
Імпонує в тий части кількіст жерел, през якы Автор мусіл ся «пребити»,
жебы мати такє знаня і такы цєкавосткы вынайти.
Інформаця о родинах, списы з давных жерел можут буд кому помочы найти і шліды своіх предків. Для прикладу подам што мене особисто дотычыло. Ведлуґ мого Няня – жена мого прапрапрадіда Афтана
называла же ся з дому Ференцяк. В Білцареві, з того што знам, не было
Ференцяків. Не барз єм товды в тоту Ференцячку вірил, бо то навет
для Няня давна давнина. Но, але, думал єм, може тот Афтан си взял
жену споза Білцаревы. Тымчасом зо записив метрикальных з кінця
XVIII столітя і зо списку на стороні 128 в тий книзі довідал єм ся, же
были в нас Ференцякы. Выходит з того, же Афтан (якій же был з Боґушы) приженил ся до Білцаревы до Ференцяків. Юж єст конкретна
корыст з той книгы – знам, же Няньо повідал правду, яку знал од сестры свого діда.
Барз ня зачудувала част розділу Білцарівска еміґрация – За Вельку
Воду. Споро знам о Лемках, як і о тым, же еміґрували до Америкы і де
(менче більше) там мешкали. Єднак комплєтні ня заскочыла част названа Wolf Run – Волчий шлід або мала Білцарева в Аппаляхах. На західніх схылах Аппаляхів заложыли Лемкы село, якє звали «малом Лемковином», а якє Трохановскій назвал «малом Білцаревом», бо в декотрым
часі было там 50% Білцаривян. Другу половину становили Фльоринчане, Боґушане, Камяняне, Брунаряне, Кунковяне і інчы. Видно як барз
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в чужым краю з «нелюдзком мовом» хтіли быти серед своіх. Інформациі
сут обшырны. З мапком і списом назвиск. Єст тіж велика табеля зо списом Білцаривян в Америці, де мож поглядати свойой родины. Я нашол
споро люди мойого родового назвиска і назвиска родового мойой Мамы,
як тіж інчы родовы по стороні маминой Мамы, а мойой Бабці. Єст там
тіж американьска знимка сестры мойой Бабці.
Дуже місця присьвачено обом сьвітовым войнам і часови меджевоєнному. Єст і спис, а навет 4 списы жытели нашого села в меджевойню
(ріжнят ся мінімальні медже собом) і приписаня іх до окремых ріль. Єст
навет мапка де чыя хыжа ся находила. Одручна і в кусьцьок здеформуваний скалі, але дає понятя о розміщыню хыж. Споро єст тіж архівальных
знимок з тамтого часу.
Част історична кінчыт ся выселіньом, зо знаменным стверджыньом
Автора, же «прешмарил» вельо літературы, в тым найновшой, але ниґде
в польскых жерелах не натрафил на буд якій шлід, найделикатнійше повівшы, сваволі на Лемковині в роках 1945-1947. Єст о тым в части Знатны люде – білцарівскы творці во вспоминах тых люди (і не лем) і єст то
важне сьвідоцтво.
Част о духовий, матеряльний і соспільний культурі зачынат ся прекрасным вступом Богдана Ґамбаля і потим є част ґаздивска. Хыжа (так
при нагоді, нашол єм свого часу в словнику болгарско-польскым слово
«хыжа» в подибным значыню як в нас) є описана на прикладі забудувань
Владиміря Возняка, знатного Білцаривяна, уйка Автора. Опис жытя
штоденного поданий єст попрез вспомины люди. Єден зо вспоминив
припомнул мі Няньовы слова, же в селі росло дуже сливок. Няньо з тых
сливок нагнал самогону на своє весіля. Іщы пред выселіньом посадил
в саді 70 сливок, а як поіхaл там в 60. (хыбаль) роках, та не было юж
ани єдной. Вшыткы осадник вырубал. Дальше єст опис жытя пастушого,
яри, літнього циклю, осени, зимы і робіт домовых, а тіж молотя в млинци, праня, управы лену, выробу ґонтив, выробу масла. Потим є част Церков зо знимками білцаривской церкви і парох ікон (іконы сут і в інчых
місцях). Є тіж листа парохів нашой церкви од 1752 рока. Дальше є опис
родинных обрядив, як весіля (зілюструване знимками рукопису Владиміря Возняка з описом весіля), хрестины і погріб. Тота част кінчыт ся
описом дорічного сьваткуваня. Заміщене є тіж пару сьпіванок і пісень
церковных з нотами. На єденадцетьох сторонах додано знимкы крестив,
капличок, хыж і вышываной запаскы.

314

Рецензиі і справоздана • Recenzje i sprawozdania

Част Знатны люде – білцарівскы творці занимат вельо сторін не зато,
жебы тых люди было аж так дуже (хоц і не мало – як на такє село), лем
зато, же Автор хтіл тіж вказати приклады іх творчости. З описом той
части мам кус проблєм, сут бо там і моі оповіданя, і творы мого Няня.
Трудно товды заховати холодне, обєктывне пізріня. Ґенеральні помысл
єст добрий, жебы презентувати творців попрез іх творы. Зачынат ся тота
част од Андрия Трохановского з початку XIX столітя і веде аж до Олександра Козаренко з другой половины XX столітя – обнимат 23 назвиска.
Серед них сут такы тузы, як Ярослав Качмарчык – премєр Уряду Руской
Народовой Републикы Лемків (в сьвідомости Лемків, Президент). Майже каждий з них ма нотку єднакого обєму, незалежні од його значыня
і доробку. І ту позволю си на дописаня пару речынь о Автори Книгы
Білцаревы:
Поета, прозаік і драматурґ, композитор (хоц він бы ся певні обрушыл на такє – от по просту написал музыку до кількоси там сьпіванок),
соспільний діяч, вспілтворец і головний вспілорґанізатор першых семох
Лемківскых (іщы товды) Ватр в горах, вспілорґанізатор і вспілведучий
(іщы до недавна) Лемківской Ватры на Чужыні, головний редактор нашого двомісячника «Бесіда», дириґент церковного хору, бывший член
і соліста Ансамблю Пісні і Танця «Лемковина» (з прекрасным, потужным баритоном – а і басом, як треба было) і Староста його Рады, тлумач
літературы славяньской, научытель реліґіі і лемківской мовы, учасник
чысленных русиньскых Конґресив, симпозиів, конференций (де лем ся
розходит о нашы лемківскы справы), стріч поетыцкых в краю і за границьом, вспілорґанізатор і вспілведучий Лемківской Творчой Осени,
вспілавтор і головний вспілорґанізатор Бєнналє Русиньской Культуры
в Креници, лявреат поетыцкых нагород, неструджений пропаґатор лемківской культуры на вельох імпрезах в краю і за границьом, одзначений
Срібным Крестом Заслугы (якій рад бы замінити на кавальчык землі
в Білцареві), автор Лемківского Букваря і збіркы верши для діти Мамко куп мі книжку, вспівавтор збіркы русиньской поезиі Русиньски/руски
піснї Наталиі Дудаш з бывшой Юґославіі (в єй части присьвачений Лемкам). Здибний рысовник і ґрафік. І так бы певні можна было іщы гідні
додати.

Ярослав Горощак, Книга Білцаревы під редакцийом Петра Трохановского…
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О його Браті, Ярославі Трохановскым:
Маестро, граючий хыбаль на вшыткым, што му впало в рукы: на
фортепяні, на акордеоні, на трубці, як треба та і на цимбалах, на басах,
вйольончелі (басятах), а на гушлях впрост віртуоз. Любитель поезиі
Івана Русенка (якого вершы потрафит деклямувати з памяти), композитор мельодий до його вершив і не лем. Мам для него велику пошану
і вдячнист за створіня і проваджыня през довгы рокы Ансамблю Пісні
і Танця «Лемковина» і за вспільне наше, майже 8 років в тым ансамблю,
овінчене tournee по Канаді і ЗША. Ансамбль сьпівал на 4 голосы і майже вшыткы мельодиі сам на тоты голосы розписyвал. З огляду на нашу
дяспору нагрывал окремы партиі на маґнетофоновы касеты і давал членам, або пересылал почтом. Залюбений в наший Лемковині, вернул до
ней не зважаючы на біду і всякы противности долі. То Його діяльнист
започаткувала лемківскій ренесанс по райді «Лемковины» по Західній
части Польщы. То під еґідом Його «Лемковины» заістніла можливіст
зорґанізуваня в тамтых часах – коли на вшытко треба было мати позволіня власти – Лемківской Ватры в Чарний, під позором, же то «warsztaty
plenerowe Zespołu „Łemkowyna”». Слава Ти за то друже Ярославе. Вартат
тіж вспомнути, же мал і інчы таланты. Добри рысувал і малювал акварелями. Творил тіж оздобны деревяны тереликы з прекрасныма візерунками лемківскых церкви.
То тилько о знатных людях Білцаревы. Хто буде хтіл дашто більше
о них знати – най зазрит до Книгы....
Остатній розділ, На выгнаню, обнимат листу преселеных так на Захід
в 1947 р., як і скорше на всхід. На жаль листа всхідня є неповна. Барз бо
трудно выдостати інформациі з краю, де люде жыли (і іщы певні часто
жыют) в великым страху, а і по части юж на тилько ся вынародовили,
же не памятают о своім родовым гнізді, або не хтят памятати (в нас ся
тіж такє нерідко трафят). По части зас могли і не знати, же така Книга
ся творит. То великій край, а люде розтрачены медже чужыма не мают
доплыву інформциі з родинных гір. Представены сут в тий части цєкавы
документы родины Автора, як і листа Лемків, якы хтіли прехытрити комуністычны власти товдышньой Польщы. Отже был то час, коли
в Польщи, під радяньскым натиском, прібувано впровадити колхозы (од
росийского коллєктивнoе хозяйство). Люде за фраса не хтіли ся до того
писати. Білцаривяне подумали, же як ся згодят на такій колхоз в Білцареві, та ім може позволят вернути. Написали лист до міністерства
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і залучыли листу охочых (наш Няньо тіж єй підписал). Єднак власти не
дали ся на тото набрати. Тым барже, же то был юж рік 1959, коли в Польщи, по ґомулковскій odwilży натиск на творіня колхозив міцно злекшал.
Може як бы то были вчасніжшы рокы пятдесяты, коли комуністам барз
залежало, жебы ся пред Сталіном похвалити сукцесами колєктывізациі,
та бы ся ім скорше могло удати. Єст в тий части тіж споро знимок і зо
Заходу, і зо всходу, а навет і з Канады.
Кінчыт ся попрез роздів В поклоні Дідам, Прадідам, якым зме поставили (мы – Білцаривяне) пропамятны кресты на обох цмонтерях, і реляцийом з іх посьвачыня. І зас ту Автор Книгы... грал першы гушлі. Його
авторства сут тексты на крестах, а здає ся, же і форма креста з назвисками білцаривскых Родив. І його підпис єст яко перший на просьбі до католицкого сьващенника о позволіня на поставіня тых памятників. Дальше
єст юж лем Його реляция з того як Книга... ся родила, з суґестийом, же
великє осувиско землі, якє трапит гнешніх жытели нашого села, то кара
Божа за наше выгнаня.
Є то книга красота і незмірні цінна під кождым взглядом. Містит
в собі барз дуже інформаций, якы ся тычат вшыткых Лемків, не лем
з Білцаревы (зокрема розділ історичний – початковы його части) і з того
взгляду може быти інтересуюча для каждого, незалежні з якого родового гнізда ся выводит його родина. В моій Родині вшыткы ся зачудували
і вшыткы єй купили (декотры по пару примірників, бо як мало котра
надає ся на презент).
Выпадало бы тіж написати дашто in minus, но але трудно ся до дачого причыпити. Можу лем повторити тото, што єм на горячо, сьвіжо по
прочытаню, написал в е-майлю до Автора. Шкода, же не замістил барз
важной мапкы, вказуючой де, в якы стороны нас Лемків розсіяно (так
на Всхід, як і на Захід). Мапку тоту заміщено в «Лемківскым Річнику
2017». Поза тым іщы шкода, же в пару місцях тлумачыт ся, же дачого не зробил кус інакше, ліпше, шырше. Не барз можу си выобразити
як мож бы «тото ци оне» зробити іщы ліпше, шырше, докладніжше.
Юж тото, што єст то кольосальна робота, а коли бы хтіл іщы дашто
«добавити», та ниґда бы єй не скінчыл і не выдал друком, бо все мож
дашто поправити і страта бы для нас была превелика. Знам, же то є такій кус ідеаліста, якій бы хтіл довершыти вшытко «до вершын», але то
є звычайні неможливе. Над такыма ділами працуют довгыма роками
ґрупы науковци.

Ярослав Горощак, Книга Білцаревы під редакцийом Петра Трохановского…
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Не барз знам чого Трохановскій не замістил серед знатных Лемків
Симеона Трохановского – посла до Сойму Крайового Галичыны І каденциі (1861-1867). Присьватил му што правда дуже місця (дві стороны 142143) в части описуючий австрийскій перйод нашой істориі, але я бым го
окрем того вставил і в части Знатны люде..., хоцбы в формі одсылача до
тамтых сторін. Был то бо непресічний Білцаривян.
В рецензиі Книгы Білцаревы тилько іщы вартало бы написати. По декотрых темах лем єм ся преслизнул, але мам надію, же єм кус приближл
тот твір. Думам, же буду выразительом нас вшыткых, чытачив Книгы…,
коли повім: крашні дякуєме друже, Петре. Желаме довгых років жытя
в добрым здоровю і чекаме на дальшы творы.

РІЧНИК РУСКОЙ БУРСЫ
2018, P. 14, c. 319-325
https://doi.org/10.12797/RRB.14.2018.14.14

Марта Ватраль

Бравура іґноранциі1

В 70. річницю акциі «Вісла» Павел Смоленьскі рішыл одтворити зо свойой памяти
тото, чого на тему выселеньчой акциі з 1947
р. через рокы ся дознал, што прочытал, почул, чого сам ся додумал на основі аналіз
(часто тіж психоаналіз) выповіди, поведіня,
материяльного статусу жертв. Послідовні
вюл ся лоґіком памяти і не хотіл єй коломутити порядном і уцтивом дослідничом
і репортерском роботом. Зато, не узнал за
придатне хоц бы перезрити соток публикаций односячых ся до темы, котрой ся піднял, жебы зверифікувати і упорядкувати
своі знаня, лем зіл флячкы з пульпетами
в кнайпі на варшавскым Банковым пляцу
і рушыл в терен, на бідны і зацофаны (што без перервы підкрислят)
пілнічный і полудньовый край східньой границі, де подавано му сыпану
каву в шклянках і гощено на невельох квадратных метрах (єдній зо своіх
1

Tekst ukazał się pierwotnie w numerze 760 miesięcznika „Znak”, © SIW Znak sp. z o.o.:
M. Watral, Brawura ignorancji, „Znak” 2018, nr 760, s. 100-103. / Репортаж первістні был
опубликуваный в місячнику „Знак”: M. Watral, Brawura ignorancji, „Znak” 2017, ч. 760,
с. 100-103. З польского языка перевела Марта Ватраль.
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бесідниц вымірял прецизийным пізріньом мешканя) серед мебльовых
стінок і портретів Тараса Шевченкы. Рушыл єднак символічні, бо хоц
тяжко тото єднозначні вывести з веденой наррациі, інтервю (або іх част)
зберал на долго перед написаньом той книжкы.
*
Сироп з полыну. Выгнаны в акциі «Вісла» то репортаж, котрого премєра
мала місце в листопаді 2017 р. В тым році припадала округла річниця той
подіі, єднак, што важнійше як ходит о атракцийніст темы, польскій уряд
не признал ниякых дотаций на єй упамятніня стоваришыням єднаючым
і репрезентуючым меншыны, котры были головныма жертвами выселенчой акциі – етнічну лемківску і національну украіньску. І як раз тот
аспект стал ся головным для ведучой тезы і основы наррациі в книжці
Смоленьского. Репортаж бо до спомненых в наголовку выгнаных в акциі
«Вісла» односит ся лем принагідні. Радше є він коментарьом до днешньой ситуациі в Польщы, запертым розділом вычыслюючым приміры
аґресиі і дискримінациі Украінців, якы сут дуже частійшы по зміні
влады (вартат зазначыти, же вымінены в тым розділі приміры односят
ся тіж до іміґрантів з Украіны, котры оселили ся в Польщы в остатніх
роках, жертвы акциі «Вісла» натоміст были/ сут громадянами Польщы,
зато іх почутя кривды і несправедливости, а тіж страх мают інчы джерела, што можна бы было одділити і пояснити, жебы слова єдного з героів:
«В жытю єм не был на Украіні, а за Украіну ся надо мном знущали» не
лишали ся в порожнім просторі). В блюрбі Адама Міхніка (котрый по
мойому з прецизийом описує тото, чым як раз тот репортаж неє) можна
прочытати: «Так адже возникло барз значуче свідоцтво польского писателя, котрый розуміє свій польскій патріотызм як обовязок бесідуваня
правды в очы власному народови». А як-же, бесідуваня правды в очы
народови є в днешній політычній ситуациі на певно барз популярне.
З охотом вычыслят ся Польщы вшыткы провины, жебы здемаскувати
фасадовый патріотызм в польскым виді. І добрі. То важне і потрібне, бо
пропонувана новом історичном політыком Польщы альтернатыва здає
ся нестерпна. Єднак чую в собі велику незгоду на попераня голосів, котры сут неуцтивы, непровірены, выникаючы з переконаня, же уж сама
даяка критыка вказує ся актом превеликой одвагы. Схоснуваня бо чыісой кривды як оружа в борбі з системом, не вымагат великого характеру.
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Але порядне провіріня архівів, емпатия в однесіню до героів та признаня
ся до безсильности што до підниманой темы, уж так. Павел Смоленьскі
єднак як репортер рішыл ся тым не старати.
Видит ся мі тото актом бравуры, жебы репортаж посвяченый акциі
«Вісла» (то є подіі, котра єст вплянтана в вельо здогадок і спекуляций,
важных для зрозумліня помішаных польско-украіньскых одношынь),
в якій автор вельо місця посвячат на цитуваня історичных джерел,
лишыти без ниякого припису. В книжці неє тіж поданой бібліоґрафіі,
окрем єдной марной страны на кінци книжкы, описаной як «Джерела»
і вміщаючой 11 позиций, в тым інчу книжку автора. Бракує в ній вступу,
в котрым Смоленьскі пояснил бы, о чым властиві пише (сам неєднократно суґерує, же тема акциі «Вісла» є в Польщы радше незнана, перемолчана, забыта, прото мусіл мати свідоміст, же потенцийный чытатель може
блудити наомацкы в шептах і недомовлінях наступных розділів), а тіж
доокрислил, якым аспектом акциі «Вісла» ся занимат, яку і чом наррацию о ній выберат. Окрем того тот вступ міг бы окрислити, кым сут наголовковы выгнаны і вратувати тот репортаж перед ганьблячыма упрощынями, в котры автор гружат з чудуючом дезинвольтурьом.
Книжка Смоленьского основана єст ся на выповідях жертв (о них
дальше) а тіж історичных джерелах, цитуваных головні за збірком документів опрацуваном через Євгена Місилу. Цитаты сут єднак невыстарчаючо описаны, прото тяжко іх найти в джерельній публикациі (нп.
«Бюлетин Сенату Польской Республикы, сім років по уставі перепрашаючій Украінців за выселіня»). Часто тіж не сут ниякым способом скоментуваны. З причыны того, же репортаж неє свобідный од хыб – од
колючых в очы недосмотрінь (як нп. попутаня Вєслава Ґоласа з Янушом Ґайосом як одтворцьом головной ролі в Огньомайстрі Каленю2),
по поважны мериторичны хыбы (выіманы м.ін. Даміяном Марковскым
на ламах «Nowej Europy Wschodniej»), через надто упрощены, але переказуваны як богоявлены правды внескы – можна однести вражыня, же
є то радше оповіданя ци есей. З чысленном літературом на тему акциі
«Вісла» Смоленьскі розраховує ся коротко: «Стрямбы оповісти, латы,
кавалці. Так ся зошыват тоту історию, хоц на поличках бібліотек стоят
грубезны книжкы написаны узнаныма істориками, полны документів,
2

Тот блуд остал поправленый перед самым выданьом репортажу, в пдф-і (електроній версиі) высиланым выдавництвом «Чорне» до рецензентів, котрый хоснувала авторка, тота
хыба ся появлят, зато остала спомнена в рецензиі.
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польскых і украіньскых, а тіж дуже правдоподібных тез, котры дослідникы поясняют механізмами діів і записаным в памятниках настройом
тамтых часів». З досвідчыня знам, же вцалі не мусит ся «зошывати» той
істориі, на певно в припадку Лемків є она дрібницьово описана і записана, адж і методолоґічні опрацувана. То Смоленьскі выбрал таку форму,
бо пасувала до принятой ним манєричной наррациі і ліпше на ній ся
презентували втручыня в роді «мудрости з календаря», котрыма автор
сыпле як з рукава: «Як хтоси памятат, же давно тому стрітило го штоси такє, видно не мал в жытю ани хвилі щестя». Уж лем на основі того
речыня мож бы было провести аналізу ражучых упрощынь форсуваных
Смоленьскым.
Як іде о репортажову част, справа ма ся подібні хаотычні. Так направду то тяжко окрислити, якє одношыня ма Смоленьскі до своіх собесідників. Вчытуючы ся в спосіб, в якій о них пише і в якій іх передставлят, ма ся вражыня, же ставлят себе понад нима, як особу мудрійшу,
бо обєктывну, «чловека з зовні», котрый не лем барз добрі іх розуміє,
але тіж знат посмотрити з дистансом на іх травму, трафні поназывати
іх чутя і здефініювати досвідчыня. Описы місц прожываня героів, так
перед выселінями, як і по них, сут аж і турпістычны, часом ґротесковы,
як прикликаны уж мебльовы стінкышоры стіных шафок, макаткы і тяжка до понятя для Смоленьского кава подавана в шклянках. Такій підхід
уставлят наголовковых выгнаных як выбляклы постаті без властивости,
котры од років повторюют тото само о своій травмі.
*
Не є тіж правдиве приняте Смоленьскым предположыня, же спомины
переселенців сут протягом 70 років, котры минули од тых траґічных подій, такы самы, же ся не допрецизували, не узагальнили серед групы. Уж
сам выбір языка, в котрым ся веде того рода бесіды ма великє значыня.
Оповісти выселеных сут інакшы в польскым языку (языку, в котрым дотерали до них пропаґандови фразы, якы ся мали нияк до істины досвідчыня), як в рідній бесіді, в котрій ся тоту траґедию пережывало і осваяло. Проблематычный єст тіж факт, же властиві не знатя з кым (і што
важнійше: коли) Смоленьскі бесідувал, а кого цитує з джерел. В оповісти явит ся героіня, котра «пише». Не знатя єднак, де пише. Ци Смоленьскі бесідувал з ньом листами? Ци пише в даякых споминах, котры
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остали удоступнены авторови? З того, што ся мі повело провірити, не
выдала ниякой споминовой прозы, до котрой тото «пише» чытатель міг
бы однести. Тоты вшыткы аспекты сут основны, головні в припадку так
вражливой квестиі, як памятаня і переказуваня травм. Єднак, коли Смоленьскі бы дрібницьово описал материял з інтервю, котрый ся му повело
зобрати, могло бы ся вказати, же сут в ним даякы нестислости, котры не
пасуют до ключа принятого в наррациі. Так як выповід Лемка, котрый
бесідує, же є Лемком, кымси інчым як Украінец, але пак на щестя додає,
же може в сумі то єдно, бо стрітила іх така сама доля. Тым самым автор
чудом уникнул конечности мішаня ся в достоменностьови нюансы, котры вымагали бы, жебы провюл кус веце часу в архівах і сконтактувал ся
і з інчыма меншыновыма орґанізациями, не лем з Об’єднаньом Украінців
в Польщы. Тото переконаня в цитуваным Лемку не взяло ся одникаль.
Є ефектом веденой роками пропаґанды, в котрій головне было зєднаня
тых двох етносів, м.ін. на основі спільного досвідчыня – трафило ся вам
єдно, зато сте докладні тым самым (памятам, як на котрысій стрічы в середовиску Лемків і Украінців знаєма Украінка прібувала ня переконати, же сме «єдно», бо маме подібны співанкы). То дост помішана лоґіка,
а повторюваня єй в ситуациі, коли неє ся обнятым діянями цензуры, ани
ниякыма ідеолоґічныма загрывками (а Смоленьскі мал прецінь быти таком обєктывном, свобідном од упереджынь особом) є проявом незнаня
і недочытаня і ма невельо спільного з порядным репортерством.
Тоты вшыткы бракы, трісниня в наррациі, нестислости видно особливі явно в способі, в якій Смоленьскій радит си з лемківском квестийом. В описі книжкы на стороні выдавництва і в промуючых материялах,
а тіж в прикликаным блюрбі Міхніка, Лемкы ся появяют, єднак вартат
переслідити, што властиві значыт Лемко подля Смоленьского. Прикликаный скорше передставник той групы є єдиным, якій выповідат ся в репортажу. Коли вчытати ся в істориі собесідників і на іх основі накрислити мапу переселінь (што єм зробила), выходит на тото, же акция «Вісла»
односила ся праві выключні до земель находячых ся тепер при самій граници з Украіном (м.ін. Журавці, Горосита, Сушів), выселано люди праві
выключні до кентжыньского повіту, а тіж выселано выключні Украінців.
Што з рештом Лемковины і рештом «Одзысканых Земель»? Но власні,
не знятя. Лемкы в тым репортажу ся, правда, появляют, хоц бы в цитуваных джерелах. Смоленьскі єднак недокінце знат, што з нима зробити,
трактує іх як синонім Украінців, бо так му легше вести тримаючу ся
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і так лем на слово гонору наррацию. До якых абсурдів доводит го такє
неперениманя ся, добрі вказує примір села Завадка Морохівска. Смоленьскі пише о ній: «Бідні гев было, як то на Лемковині, але подібно
нарід добрый і жычливый: векшына Украінців, пару Жыдів і римскых
католиків; вшыткы бесідували єднакым языком. Якісы коровкы, овечкы, куры». Здемаскуваня вшыткых слабых шкодливых упрощынь того
речыня могло бы ся стати темом осібной статі (од того, ци Лемковина
в 1947 р. была синонімом біды, по – што то значыт «єднакым языком»,
през застановліня ся, чом в тым вычысліню сут куры, а не куркы, ци то
значыт, же на Лемковині куры были переважні великы, ци же мали до
них не так чутливы одношыня, як до коровок?). Важне є гев єднак передставіня етнічного складу села, повторене іщы: «Вшыткы – Украінці,
Жыды і Полякы – мали воля, бо в воді з місцевых студен бракло йоду».
Але парудесят сторін дальше называт Завадку лемківскым селом («Перестало істнувати тіж лемківскє село Завадка Морохівкса, спацифікуване
(зас) реґулярныма одділами польского войска»). Што в такым выпадку
значыт подля Смоленьского фраза «лемківскє село»? Ци є то село на бідній Лемковині, в котрым прожывали вшыткы – Украінці, Жыды, Полякы, не было там єднак ани єдного Лемка?
І так адже 12 років по принятю Уставы о національных і етнічных
меншынах і о реґіональным языку, в котрій Лемкы сут вымінены як
осібна етнічна меншына (Украінці сут осібном національном меншыном), остає выданый репортаж, котрый тот стан непризвоіто упращат,
аж і неґує.
Очывидно нияк не уважам, же на 200 странах даст ся передставити
вшыткы нюансы звязаны з том темом, єднак Смоленьскі выдає ся твердити, же ся му повело, бо ниґде ся з тых недостатків навет не прібує
оправдати, што на жаль значучо ослаблят вірогідніст того репортажу.
І в часі, коли Польща высылат до Європы тягаровы авта достоінства
з гаштаґом #respectUs, жебы выкричати, же што лем стала з колін і не
даст си в кашу дути, Лемкы зас збыхают безсильно, бо з таком іґноранцийом борют ся цілы рокы і як видно, є ім суджена програна. Тіж і выдавництво, котре ма свою сідибу на Лемковині і на тым факті будує свій
міф, не одробило той важной лекциі з уважности.
По прочытаню репортажу Павла Смоленьского приходит мі пару
рефлексий. Предо вшыткым видит ся мі, што автор написал го барз ся
понагляючы. Певный своіх знань і вникливости, не задал си труду, жебы
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провірити основны факты, почытати о методолоґіі досліджаня переказуваной поколінями травмы, о тым як діє памят. Своіх собесідників
потрактувал як фіґуры минулого заперты в скансені з мебльовыма стінками, котры іщы до того даст ся добрі зрозуміти лем єдным пізріньом
ока, тіж товды, коли ся не ма понятя о тым, што перешли. А тіж зєднал
вшыткых Лемків з Украінцями, што в часі, в котрым меншыновы студия сут важном частю гуманістыкы, є тяжкє до заакцептуваня. Долго
єм думала, ци то добрі, же тота книжка остала выдана, вкінци выдавця
і серия мают добру реному і дякуючы тому інформация о акциі «Вісла»
мала шансу дійти до шыршой групы чытателів. Єднак коли подумала єм
о тым, з якым наставліньом чытала єм інчы репортажы з той сериі, з довірьом до автора і без почутя, же мушу го цілый час провіряти, а тіж
передкладаючы його рефлексиі на своє постеріганя доталь незнаной мі
темы, діша єм до внеску, же може ліпше бы было інакше упамятнити
тоту річницю.
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язык, літературу і культуру; секретар Східньоєвропской Комісиі Польской Академіі Знань; в роках 2005-2014 репрезентантка Лемків в Спільній Комісиі Уряду
і Народовых і Етнічных Меншын. Єй науковы заінтересуваня: література а етнічніст, література етнічных меншын, меншыновы дискурсы, меджекультуровы
реляциі, антрополоґія літературы, ревіталізация загороженых культур і языків.
Авторка понад 200 науковых публикаций, в тым моноґрафій: Literatura łemkowska
w drugiej połowie XIX i na początku XX w. (2001), Między bukwą a literą. Współczesna
literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce (2012). Опрацувала
Антолоґію повыселенчой лемківской літературы, Бесідник польско-лемківско-английскій, веде ансамбль опрацовуючый Контекстуальный словник лемківского
языка.
helena.duc-fajfer@uj.edu.pl
Анджей А. Зємба, др габ. – історик, кєрівник Закладу Етнічных Одношынь в Європі в Інституті Етнолоґіі і Культуровой Антрополоґіі Ягайлоньского Університету, секретар Східньоєвропской Комісиі Польской Академіі Знань. Занимат ся
квестиями міґрациі і етнічности в історичным аспекті. Єст автором, спілавтором
і редактором прац на тему реляций польско-украіньскых, діів грекокатолицкой
і православной Церкви, культуровых перемін серед Лемків, Орміян і Жыдів в
XIX i XX столітях, в тым книжок: Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały
(1994); Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce (1997); Mechanizmy zamorskich migracji
łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini (2004); Nahum Sokołów, życie
i legenda (2006), Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności
do współczesności (2009); Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej (2010);
Ormiańska Warszawa (2012), Rzecz o roku 1863: Uniwersytet Jagielloński wobec powstania
styczniowego (2013); Monarchia, wojna, człowiek: codzienne i niecodzienne życie w Galicji
w dobie pierwszej wojny światowej (2014); Ormianie polscy: kultura i dziedzictwo (2016);
Ormiańska Polska (2018).
andrzejzieba1@wp.pl
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Севериян Косовскій – журналіста, студент V рока права Вроцлавского Університету. В 2014 р. писал матуру з лемківского языка. Член Стоваришыня Лемків і Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях. Реалізує авдициі для радия ЛЕМ.фм, публикує
на інформацийным портали ЛЕМ.фм+. Його тексты вказуют ся тіж в двомісячнику
«Бесіда» та двотыжденнику «НН ІнфоРусин». Зредаґувал «Лемківскій Річник» на
2017 рік, выдаваный Стоваришыньом Лемків. Є членом робочого ансамблю опрацовуючого Контекстуальный словник лемківского языка.
sewerynkosowski@gmail.com
Пшемыслав Мазур, др – політолоґ, адюнкт в Інституті Безпекы і Громадяньской
Едукациі Педаґоґічного Університету ім. Комісиі Народовой Едукациі в Кракові.
Серед його науковых заінтересувань сут квестиі ґеополітыкы, етнічности, націоналізмів, сучасных достоменностьовых пробемів, головні Лемків, Украінців і муслиманів. Автор або спілавтор такых моноґрафій як: Odstraszanie militarne w XXI wieku.
Polska – NATO – Rosja (Краків 2017), Społeczeństwo przeciw państwu, państwo przeciw
społeczeństwu: bezpieczeństwo ustroju Polski Ludowej na wybranych przykładach z ziemi
tarnowskiej (Краків 2017), Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu (Варшава 2018), Współczesna idea narodowa Łemków (Краків 2018); спілредактор вельоавторскых моноґрафій посвяченых безпеці: Współczesne wyzwania bezpieczeństwa
europejskiego (Краків 2016), Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa: księga
pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia (Стальова Воля 2017), Wyzwania
bezpieczeństwa międzynarodowego: księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy (Стальова
Воля 2017). Автор чысленных пубикаций односячых ся до Украіны, Росиі, а головні
Лемковины (в тым публикуваных на сторонах лемківскых часописів і моноґрафій,
нп. в «Річнику Руской Бурсы».
mazur1982@wp.pl
Даміян Новак – куьтурознавця, історик. Закінчыл культурознавство (культура
карпатскых краів) на ПВЗШ в Саноці, етнічны одношыня і медженародны міґрациі на Ягайллоньскым Університеті, тепер кінчыт докторантскы студия в обсягу
істориі на Ряшівскым Університеті. В роках 2014-2017 працувал в ряшівскым Тереновым Одділіню Народового Інституту Дідицтва, од 2018 р. єст музеальным
асистентом в Мазярскій Загороді в Лоси вразз церквю в Бортным – одділі Музею
«Дворы Карвациянів і Ґладышів» в Ґорицях. Од 1997 р. працує соспільні в позаурядовых орґанізациях діючых для сохраніня материяльного дідицтва Карпат. Автор парудесятьох публикаций односячых ся до діів церковной архітектуры, істориі
Лемковины, моноґрафічных нарысів місцевости з обшыри Галициі і Подоля.
cerkwie@gmail.com
Павло Роберт Магочій, проф. – історик, кєрівник Кафедры Украіністыкы Торонтоньского Університету, де окрем украінознавчых досіджынь, пубикує вельо прац
посвяченых істориі і сучасности Карпатскых Русинів. Зредаґувал м.ін. Encyklopedia
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of Rusyn History and Culture (2002), єст автором вызначных прац: Shaping of a National
Identity: Subcarpathian Rus’, 1848-1948 (1978), Our People: Carpatho-Rusyns and Their
Descendants in North America (1984), Historical Atlas of Central Europe (History of East
Central Europe) (1995), Galicia: A Multicultured land (2005), With Their Backs to the
Mountains: A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-rusyns (2016), Carpathian Rus’.
A Historical Atlas (2017). Єст єдном з найбарже знаных в світі персон русиньского
руху народового.
ukr.chair@utoronto.ca
Меланія Пелехач – учениця III клясы Ґімназиі в Устю Рускым/ Ґорлицкым, членкыня молодіжного ансамблю «Терочка». Вчыт ся лемківского языка од початку свойой
едукациі.
Петер Шворц – університетскій професор в Інституті Істориі Пряшівского Університету, заступця ведучого Словацкого Товариства Історичного при Словацкій
Академіі Наук в Братиславі, член Словацкого Народового Комітету Істориків,
Чехословацкой Комісиі Істориків, Словацко-Украіньской Комісиі Істориків, Світовой Академіі Русиньской Культуры. Є членом редакцийных рад вельох часописів: «DEJINY» (Пряшів), «Kirchliche Zeitgeschichte» (Німці), «Przegląd ArchiwalnoHistoryczny» (Польща), «Історичний часопис з богемістики і словакістики» (Украіна)
і ін. Специялізує ся в істориі Чехословациі по 1918 р., особливі в істориі Карпатской
Руси: Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou (1919-1939) (Пряшів
2003); Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946, (Прага 2007); Od pluhu do senátorského
kresla. Jurko Lažo a jeho doba (1867-1929) (Пряшів 2018). Тіж в істориі Церкви в меджевоєнным часі, спілредаґувал працы: Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte
in der Slowakei (Віден 1996); Cirkvi a národy strednej Európy 1800-1950 (Пряшів-Віден
2008). Окрем того, в етнічных ідентифікацийных процесах на Словациі.
psvorc@universum-eu.sk
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Helena Duć-Fajfer, dr hab. – literaturoznawczyni, łemkoznawczyni, historyczka sztuki,
redaktorka, poetka; kierowniczka Katedry Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
założycielka kierunku/specjalności filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie wykładała język, kulturę i literaturę
łemkowską; sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU; w latach 2005-2014 reprezentantka Łemków w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Jej zainteresowania naukowe to: literatura a etniczność, literatura mniejszości etnicznych,
dyskursy mniejszościowe, relacje międzykulturowe, antropologia literatury, rewitalizacja
kultur i języków zagrożonych. Autorka ponad 200 publikacji naukowych, w tym monografii: Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX w. (Kraków 2001)
oraz Między bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej
i łemkowskiej w Polsce (Kraków 2012). Opracowała Antologię powysiedleńczej literatury
łemkowskiej oraz Rozmówki polsko-łemkowsko-angielskie. Kieruje zespołem przygotowującym Kontekstualny słownik języka łemkowskiego.
Adres e-mail: helena.duc-fajfer@uj.edu.pl.
Bogdan Horbal, dr – historyk, bibliotekoznawca, kierownik Oddziału Słowiańskiego
w New York Public Library. Jego zainteresowania naukowe to historyczny rozwój społeczności łemkowskiej zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej. Opublikował ponad
sto prac naukowych i popularnonaukowych, w tym książki: Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921 (1997), Лемківска Народна Музыка на Восковых
Циліндрах (1901-1913) і Американьскых Рекордах (1928-1930) / Lemko Folk Music On
Wax Cylinders (1901-1913) And American Records (1928-1930) (2008) [z Walterem Maksymowiczem], Lemko Studies: A Handbook (2010) oraz imponującą dwutomową, bogato
ilustrowaną i dokumentowaną monografię Бортне – село з каменя (2017). Jest autorem prawie 200 opracowań w: Encyclopedia of Rusyn History and Culture (2002, wyd. II
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poprawione i uzupełnione 2005), przetłumaczył też niektóre teksty do: God Is a Rusyn: An
Anthology of Contemporary Carpatho-Rusyn Literature, red. E. Rusinko (2011).
Adres e-mail: bogdanhorbal@nypl.org.
Jarosław Horoszczak – inż. mechanik, wywodzący się z Biłcarowej (Binczarowej), pasjonuje się dziejami Łemkowyny i jest ich badaczem-amatorem. Jest jednym z najaktywniejszych łemkowskich działaczy ostatnich dekad XX i początku XXI w., wieloletnim
członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Łemkowyna”, inicjatorem Łemkowskich Watr na Obczyźnie. Jest autorem głośnej broszury Łemkowie – dzisiaj (1985) і Słownika łemkowsko-polskiego / polsko-łemkowskiego (2004), a także opowiadań dotyczących dawnego życia
na Łemkowynie.
Adres e-mail: jaroslaw.jh@gmail.com.
Seweryn Kosowski – dziennikarz, student V roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.
W 2014 r. pisał egzamin maturalny z języka łemkowskiego. Członek Stowarzyszenia Łemków i Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach. Realizuje audycje dla radia LEM.fm, publikuje na informacyjnym portalu LEM.fm+. Jego teksty ukazują się również w dwumiesięczniku „Besida” i dwutygodniku „НН ІнфоРусин”. Zredagował „Лемківскій Річник”
na 2017 rok, wydawany przez Stowarzyszenie Łemków. Jest członkiem zespołu roboczego
opracowującego Kontekstualny słownik języka łemkowskiego.
Adres e-mail: sewerynkosowski@gmail.com.
Przemysław Mazur, dr – politolog, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się: zagadnienia geopolityki, etniczności, nacjonalizmów,
współczesnych problemów tożsamościowych, zwłaszcza Łemków, Ukraińców i muzułmanów. Autor lub współautor takich monografii jak: Odstraszanie militarne w XXI wieku.
Polska – NATO – Rosja (Kraków 2017), Społeczeństwo przeciw państwu, państwo przeciw
społeczeństwu: bezpieczeństwo ustroju Polski Ludowej na wybranych przykładach z ziemi
tarnowskiej (Kraków 2017), Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu (Warszawa
2018), Współczesna idea narodowa Łemków (Kraków 2018); współredaktor monografii
wieloautorskich poświęconych bezpieczeństwu: Współczesne wyzwania bezpieczeństwa
europejskiego (Kraków 2016), Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa: księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia (Stalowa Wola 2017), Wyzwania bezpieczeństwa
międzynarodowego: księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy (Stalowa Wola 2017). Autor
licznych publikacji dotyczących problematyki Ukrainy, Rosji, a zwłaszcza Łemkowyny
(w tym publikowanych na łamach łemkowskich czasopism i monografii, np. w „Roczniku
Ruskiej Bursy”).
Adres e-mail: mazur1982@wp.pl.
Paweł Robert Magocsi, prof. – historyk, kierownik Katedry Ukrainistyki na Uniwersytecie w Toronto, gdzie obok badań ukrainoznawczych rozwija badania i publikuje prace
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poświęcone historii i współczesnemu życiu Rusinów Karpackich. Zredagował m.in. Encyklopedia of Rusyn History and Culture (2002), jest autorem znaczących prac: Shaping of
a National Identity: Subcarpathian Rus’, 1848-1948 (1978), Our People: Carpatho-Rusyns
and Their Descendants in North America (1984), Historical Atlas of Central Europe (History of East Central Europe) (1995) Galicia: A Multicultured land (2005), With Their Backs
to the Mountains: A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-rusyns (2016), Carpathian
Rus’. A Historical Atlas (2017). Jest jedną z najbardziej znanych na świecie person rusińskiego ruchu narodowego.
Adres e-mail: ukr.chair@utoronto.ca.
Damian Nowak – kulturoznawca, historyk, regionalista. Ukończył kulturoznawstwo (kultura krajów karpackich) na PWSZ w Sanoku, stosunki etniczne i migracje międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie kończy studia doktoranckie na kierunku
historia na Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 2014-2017 pracował w rzeszowskim
Oddziale Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa, od 2018 r. asystent muzealny
w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu wraz z cerkwi w Bartnem – oddziale Muzeum „Dwory
Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach. Od 1997 r. pracuje również (społecznie) w organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego
Karpat. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących dziejów architektury cerkiewnej, historii Łemkowyny, zarysów monograficznych miejscowości z obszarów Galicji i Podola.
Adres e-mail: cerkwie@gmail.com.
Melania Pełechacz – uczennica III klasy Gimnazjum w Uściu Gorlickim (Ruskim), członkini młodzieżowego zespołu „Teroczka”. Języka łemkowskiego uczy się od początku swojej
edukacji.
Peter Švorc, prof. nadzw. – historyk zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu Preszowskiego, wiceprzewodniczący Słowackiego Towarzystwa Historycznego przy Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, członek Słowackiego Narodowego Komitetu Historyków, Czesko-Słowackiej Komisji Historyków, Słowacko-Ukraińskiej Komisji Historyków,
Światowej Akademii Kultury Rusińskiej. Jest członkiem rad redakcyjnych wielu czasopism: „DEJIN” (Preszów), „Kirchliche Zeitgeschichte” (Niemcy), „Przegląd Archiwalno-Historyczny” (Polska), „Історичний часопис з богемістики і словакістики” (Ukraina)
і іn. Specjalizuje się w historii Czechosłowacji po 1918 r., w tym szczególnie w historii
Rusi Karpackiej: Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou (1919-1939)
(Preszów 2003); Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946, (Praga 2007); Od pluhu do
senátorského kresla. Jurko Lažo a jeho doba (1867-1929) (Preszów 2018). Także w historii Kościoła w czasie międzywojennym, współredagował prace: Die Reformation und ihre
Wirkungsgeschichte in der Slowakei (Wiedeń 1996); Cirkvi a národy strednej Európy 18001950 (Preszów-Wiedeń 2008). Oprócz tego, w badaniu etnicznych procesów identyfikacyjnych na Słowacji.
Adres e-mail: psvorc@universum-eu.sk.
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Marta Watral – była studentka filologii rosyjskiej z językiem rusińsko-łemkowskim, absolwentka polonistyki-komparatystyki na Wydziale Polonistyki UJ, doktorantka na Wydziale Filologicznym UJ (rozprawę doktorską poświęca zagadnieniom z literatury łemkowskiej). Od 2013 r. korektorka „Rocznika Ruskiej Bursy”, członkini zespołu roboczego
opracowującego Kontekstualny słownik języka łemkowskiego. W sprawach łemkowskich
współpracuje m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Wydziałem „Artes Liberales” UW, Uniwersytetem we Fryburgu, John & Helen
Timo Foundation w Pittsburghu, Żydowskim Muzeum „Galicja”, Fundacją Centrum Taubego odnowy życia żydowskiego w Polsce.
Adres e-mail: marta.watral@gmail.com.
Andrzej A. Zięba, dr hab. – historyk, kierownik Zakładu Stosunków Etnicznych w Europie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Zajmuje się
zagadnieniami migracji i etniczności w aspekcie historycznym. Jest autorem, współautorem i redaktorem rozpraw na temat stosunków polsko-ukraińskich, dziejów Kościoła
greckokatolickiego i prawosławnego, przeobrażeń kulturowych wśród Łemków, Ormian
i Żydów w XIX i XX w., w tym książek: Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały (1994); Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce (1997); Mechanizmy zamorskich migracji
łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini (2004); Nahum Sokołów, życie
i legenda (2006), Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności (2009); Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej (2010); Ormiańska Warszawa (2012), Rzecz o roku 1863: Uniwersytet Jagielloński wobec powstania
styczniowego (2013); Monarchia, wojna, człowiek: codzienne i niecodzienne życie w Galicji
w dobie pierwszej wojny światowej (2014); Ormianie polscy: kultura i dziedzictwo (2016);
Ormiańska Polska (2018).
Adres e-mail: andrzejzieba1@wp.pl.

