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O publikacji Ruś Krośnieńska. Szkice i studia na temat „wyspy” łemkowskiej:
Inicjatywa i pomysł takiego tomu są bardzo cenne. Temat pogranicza fascynował i nadal fascynuje
badaczy, zarówno starszego jak i młodszego pokolenia. Prezentowane zagadnienia zostały ukazane
w szerokim aspekcie historycznym, kulturoznawczym, etnograficznym i religijnym. Na recenzowany tom
składają się teksty 9 autorów oraz „Zapiski z Waniwki” Sebastiana Dubiel-Dmytryszyna stanowiące rodzaj
wstępu do opracowania. W wielu przypadkach poruszane przez Autorów zagadnienia mają charakter
nowatorski i wykorzystują bogatą bazę źródłową.
W prezentowanym tomie dają się wyróżnić dwa główne wątki tematyczne podejmowane przez
autorów: życie religijne i polityczne (Jarosław Moklak, Piotr Siwicki) oraz dzieje wsi (Antoni Chuchla,
Łukasz Kaczkowski). Uzupełnieniem są teksty: „Łemkowie z północnej części powiatu krośnieńskiego” Teofila
Kuryłło oraz „Prawda o Ukraińcach spod Rzeszowa” Natalii Klasztornej. Całość ukazuje sytuację społecznopolityczną i religijną typowego pogranicza, z jego ciekawym i inspirującym przenikaniem się kultur.
Publikacja jako całość wnosi znaczący wkład do poznania regionu. Jest niezwykle cenna i potrzebna.
Jej lektura uzupełnienia i wzbogaca naszą wiedzę na temat prezentowanych zagadnień. Przywraca do pamięci
świat bezpowrotnie utracony. Znaczącym walorem publikacji jest interdyscyplinarne ujęcie problemu. Na
przykładzie regionu ukazane zostały czynniki „powstawania” etnicznej tożsamości w całym skomplikowanym
procesie dziejowym. Zapewne szkice i studia zawarte w tomie „Ruś Krośnieńska…” przybliżą Czytelnikom
niezapomnianą i wciąż żywą, także we wspomnieniach, „wyspę” łemkowskiego pogranicza.
dr hab., prof. UZ Stefan Dudra
Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski
Jest to kolejny już tom studiów poświęconych tej części Pogórza Karpackiego, która do 1945 roku
zamieszkiwana była przez tzw. Zamieszańców. Ta do niedawna niemal zapomniana grupa etniczna była
częścią wschodniosłowiańskiej ludności ruskiej (ukraińskiej), zaś nazwę Zamieszańców nadali jej żyjący na
południe od nich Łemkowie. Obszar ten nazwany nie bez przyczyny „Rusią Krośnieńską” stanowił etniczną
wyspę 10 wsi grekokatolickich otoczonych wokół terenami zamieszkiwanymi przez ludność polską i rzymskokatolicką. Losy jego mieszkańców powiązane były z losami całej Łemkowszczyzny, do której mimo pewnych
odrębności najczęściej był zaliczany. Stopniowo i z dużym opóźnieniem, od końca XIX wieku jego ruscy
mieszkańcy budowali swoje poczucie tożsamości etnicznej, początkowo zdecydowanie zdominowanej przez
mocno osadzony tu staroruski moskalofilizm, którego dominacja została tu częściowo podważona dopiero
w latach 30-tych XX wieku głównie za sprawą miejscowej inteligencji oraz grekokatolickich duchownych
forsujących idee ukraińskie.
Zamieszczone w tomie artykuły dają szeroką panoramę dziejów tego mikroregionu, ukazując go na szerokim
tle kulturowym i historycznym, co pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć jego specyfikę. Tom składa się z 9
tekstów zarówno współczesnych, jak i dawniejszych autorów, pisanych po polsku, jak i tłumaczonych z języka
ukraińskiego. Teksty te zostały starannie wybrane przez redaktora zbioru Sebastiana Dubiel-Dmytryszyna,
a choć w większości były już publikowane wcześniej, to w postaci jednego tomu stanowią nową jakość,
zwłaszcza dla Czytelnika polskiego.
dr hab. Marek Figura
Instytutu Wschodni UAM

Zapiski z Waniwki - tytułem wstępu
Sebastian Dubiel-Dmytryszyn
...I na to się z nami zgodzi, że mianowicie jakaś arcydawna ludność
w górach się znajdowała..
Oskar Kolberg
Gdy raz szedłem od Korczyny,
Przez zboża i łąk krainy;
Znużony, by wstrzymać kroku.
Siadłem nad brzegiem Wisłoku,
(...)
Zamilkł, przytłoczony męką,
Tylko na bok kiwnął ręką;
I poszedł sobie ponury
Gdzieś za lasy i za góry
Bogusz Zygmunt Stęczyński

Związany z ziemią krośnieńską podróżnik, poeta i rysownik
(spędził tu młode lata, a później powróciwszy pobierał nauki
i pracował), autor cytowanego fragmentu „Krosno: opowiadanie
podróżnika” (1862), urodzony w niemiecko-ruskiej wsi podprzemyskiej
Hermanowice, żyjący w Galicji na przysłowiowych walizkach, dobrze
zapoznany z wielokulturowością tychże ziem: słowem opisywał i na
papierze rysował liczne wspomnienia ze swoich wypraw po Beskidach,
Bukowinie, Dalmacji, Siedmiogrodzie, Tatrach. Zaś już jako artysta
działający w Krakowie przedstawiał się, by „dobry cysorz” przyszedł
z zapomogą, jako niewinnie podupadły, latami sędziwego wieku
przyciśniony poeta, nie pomogły jednakże te apele w porę, żywota
dokonał, w nędzy i schorowany w roku 1890. W tym samym mniej
więcej czasie w Bielsku-Białej doszło do demonstracji robotniczej, jaka
przerodziła się w antysemickie zamieszki, odbył się uroczysty pogrzeb
Mickiewicza, którego pochowano w wawelskiej krypcie wieszczów
oraz otwarto austriacką linię kolejową Jasło-Rzeszów, ale też zmarł
wspomniany folklorysta Kolberg i wódz Siuksów Siedzący Byk,
a van Gogh popełnił samobójstwo, zaś na świat przyszedł filozof-logik
Ajdukiewicz, twórca opowieści grozy Lovecraft i radziecki zbrodniarz
Mołotow, natomiast Hamsun opublikował „Głód”, odbyła się
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petersburska premiera baletu „Śpiąca królewna” i za Oceanem
przeprowadzono pierwszą egzekucję na krześle, a w tajemniczych
okolicznościach zaginął Le Prince uważany za pierwszego twórcę
filmowego na świecie. Stęczyński, być może pełniąc obowiązki
leśniczego w Stępinie, w „Dodatku” do cytowanego utworu zapisał:
Krosno przy ujściu rzeki Lubatówki (Libatówki) do Wisłoku. O początku
miasta nic z pewnością nie da się powiedzieć; Kazimierz Wielki opasał
je murem, a może i prawem magdeburgskiem obdarzył, a w r. 1365
postanowił: ażeby kupcy jadący do Węgier i Rusi, jakoteż wracający
z tamtąd, tędy przejeżdżali pod zagrożeniem kary. (...) Miasto przez
samych Chrześcijan zamieszkane, leży w powabnej okolicy na gościńcu,
traktem węgierskim zwanym; od północnćj strony wzniosłe góry, od
południa zaś wesoła rozściela się, wioskami zasiana dolina. Penetrując
ziemię krośnieńską, prekursor polskiej archeologii Józef Łepkowski,
w „Okolica Krosna. Z notatek podróżnych” (1866) odnotował skrótowo:
Położenie przecudne..., a badacz dziejów średniowiecznej Europy
Wschodniej Fryderyk Papee pisał sto lat temu, malując widok z Krosna
w kierunku „Rusi”: ma się przed oczyma jakby czarodziejską panoramę
roztoczoną od północy..., gdzie skrywały się za majestatycznymi
szczytami Królewskiej i Suchej Góry wioski zamieszkałe przez ludzi
o odmiennej kulturze, języku i religii, żyjących w tych stronach
zapewne wcześniej niż ci, którzy przyszli w doły po burzliwych dziejach
i zajęli lepsze, choć wtedy opuszczone w strachu ziemie, kim więc
byli - może potomkami Białych Chorwatów, na których nałożyło się
ruskie osadnictwo wczesnośredniowieczne, zaś potem, po zajęciu Rusi
Halickiej, oddziaływało kulturowo i politycznie polskie panowanie.
Historyk Zbigniew Perzanowski w artykule sprzed czterdziestu
już lat „Średniowieczne osadnictwo rejonu Krosna” stwierdził:
W okresie poprzedzającym rok 1340 przebiegała tędy granica dwu
państw, polskiego i Rusi Halickiej. (...) Osadnictwo ruskie pojawiające
się tu we wczesnym średniowieczu, a pochodzące ogólnie z rejonu Sanoka,
jest niewątpliwie następstwem uzależnienia już w X w. (r. 981) terenów
Grodów Czerwieńskich od wielkiego księstwa kijowskiego i zruszczenia
przez ks. kijowskiego Włodzimierza. Granica etniczna polskoruska mogła biec inaczej niż zmieniająca się co pewien czas granica
polityczna. By jednak za chwilę wytrącić nas z tejże pewności: Prawie
kompletny brak źródłowych wiadomości o osadach istniejących na tym
terenie w wiekach XI-XIII uniemożliwia w zasadzie przedstawienie
zarówno stanu, jak i rozwoju osadnictwa, nie mówiąc już o określeniu
przebiegu granicy politycznej. (...) O samym Krośnie zaś pisze jasno:
Początki osady osnute są mrokiem przeszłości. (...) Wątpliwości można
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uniknąć, gdy się zważy, że z początkiem XIII w. granica polsko-ruska
na tym terenie dopiero się ustalała. Istotę sprawy uchwycił zdaje
się autor księgi uposażeń biskupstwa lubuskiego z 1405 r., gdy pisał
o Krośnie swojego czasu, że leży in Russia in metis Polonie. Z tym
zgadza się wcześniejsza informacja z dokumentu Kazimierza Wielkiego
(1358 r.) o leżącej dokładnie na południe od Krosna wsi Rogi, że jest in
terra Russiae prope Crosno sita in fluvio Lubatowa. Wreszcie ważkim
argumentem jest to, że Krosno nie należało ani do diecezji krakowskiej,
ani do krakowskiego województwa. A nasz niestrudzony Kolberg dodaje:
Zresztą sprawa kolonistów krośnieńskich bardzo jasno się przedstawia.
Najczęściej nawet wyraźnie wymieniono w dokumentach, iż potrzeba
zaludnienia spustoszonego przez Tatarów kraju wymagała sprowadzenia
kolonistów. Tych osadzał najwięcej Kazimierz Wielki. On w tych
stronach pewno na każde 300 wsi z jakie 200 lokował. Akt lokacyjny
Krosna nie zachował się, dokument z 1367 r. potwierdzający sprzedaż
wójtostwa mówi o istniejącym już mieście wymagającym poprawienia
dla doprowadzenia lokacji do końca, uważa się, iż przed nią miało
charakter osady wiejskiej, mogło też się składać z kilku jednostek
osadniczych, z których najstarszą niekoniecznie należy utożsamiać
z późniejszym miastem lokacyjnym, być może doszło też do procesu
dezurbanizacji wcześniejszej osady, musiały w tym czasie dokonywać
się tu przemieszczenia ludności i krystalizować nowe jednostki
osadnicze. Jako alternatywną lokalizację w stosunku do staromiejskiego
wskazywane jest również wzgórze leżące po przeciwnej stronie rzeki
Wisłok, która stanowić miała do 1340 r. granicę pomiędzy Koroną
a Rusią, a gdzie dość nieśmiało wykazują historycy istnienie starej,
nawet XIII-wiecznej osady, tu też mieli założyć swój pierwszy klasztor
przed pożarem z 1399 r. Franciszkanie, znaleziono w tym miejscu także
datowany na w. XI-XII enklopion, zaś na podstawie zapisu z 1405 r.
w księdze uposażeń biskupstwa lubuskiego oraz zestawień
z tegoż okresu składu rady miasta Krosna, można wnioskować, iż
równocześnie istniały dwie jednostki osadnicze - miejska z dominacją
ludności niemieckojęzycznej i wiejska zasiedlona już dużo wcześniej.
Pochodząca z poł. XVII w. „Lustracji województwa ruskiego”
przynosi informację, iż ówcześni Krośnianie ukryli przed królewskimi
urzędnikami oryginalny przywilej lokacyjny - a znany mówi jedynie
o odkupieniu wójtostwa od Michała i Jakusza (Jakowa?) - ale też
wspomina o powinności „od Spasza” (Spasa?). Do dziś zachowała się
nazwa pola cerkiewnego w niedalekich Targowiskach „Na bożnicy”,
a w podobnych rejestrach „bożnicą”, w odróżnieniu od łacińskiej
„fary”, nazywano ruską parafię. Położone przy drodze handlowej z Rusi
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na Węgry, a znane jako miasto już od 1365 r., miało zapewne ruski
charakter etniczny, na co wskazuje określenie w piętnastowiecznym
zapisie „de Ruthenicali Targowysk”. Mimo braku wiarygodnych
wczesnych poświadczeń dla Krosna (najstarsze z 1358 r.), ale też
pobliskich miejscowości, o których lokacji wspomina się w połowie
XIV w. (Miejsce, Rogi, Równe) oraz początkiem kolejnego stulecia
(Białobrzegi, Krościenko, Suchodół, Głowienka, Wrocanka, Iskrzynia,
Wróblik), jest niewątpliwie osadą sprzed zajęcia Rusi Halickiej (znane są
znaleziska z X-XIII w.). Natomiast zdaniem Adama Fastanachta zamku
odnotowanego w 1348 r. jako „Camyenyecz” i sąsiedniego Odrzykonia
w 1392 r. nie należy wiązać z erą staroruską, ale równocześnie trzeba
też dodać, że sprawą otwartą pozostają okoliczności powstania
wskazanych wyżej podkrośnieńskich miejscowości. Najstarszy znany
rejestr podatkowy, w którym wymieniano również cerkwie pochodzi
z 1507 r., choć zważyć należy na fakt, że kilka lat wcześniej ziemie ruskie
spustoszyły najazdy tatarskie i wołoskie, zaś na tej jedynie podstawie
odtwarzając ówczesny zasięg terytorialny Kościoła wschodniego na
późnośredniowiecznej rubieży polsko-ruskiego pogranicza etnicznego
natrafiamy na cerkwie we Wróbliku, Klimkówce i Jabłonicy oraz
podrzeszowskim Zalesiu, Pobitnie i Ruskiej Wsi. Regularnie też bywa
wymieniana w owych rejestrach cerkiew w Jasionowie, izolowana
od zwartego obszaru ruskiego znika. W rejestrze podatkowym
z 1517 roku wymieniono cerkiew w Korczynie, którą można by łączyć
z osadnictwem ruskim w sąsiednich Czarnorzekach, ale szczególną
uwagę zwraca prawosławny obiekt sakralny wymieniony w tymże
dokumencie w podkrośnieńskim Suchodole. Uformowany w późnym
średniowieczu polsko-ruski podział etniczny, poza przypadkami
polonizujących się miejscowości Pogórza Dynowskiego, miał
stosunkowo trwały charakter, nie miał też cech linearnego podziału,
lecz pogranicznej sfery mieszanej, a taki stan rzeczy utrzymał się mniej
więcej do tragicznych wydarzeń, które przeorały i zupełnie zniszczyły
ten krajobraz kulturowo-etniczny w latach 40-tych ubiegłego wieku.
Jak zwykło się przyjmować w 1470 roku przyszedł na świat
Paulus Crosnensis Ruthenus, którego łacińskojęzyczna twórczość jest
wymownym przykładem wzajemnego oddziaływania kultury ruskiej
i polskiej, ale też dążenia człowieka z tychże pogranicznych ziem
przez świat zachodniej kultury do ideałów humanizmu. A działo się
to ponad sto lat po zajęciu tych terenów przez Kazimierza Wielkiego,
gdy większość mieszkańców miasta stanowili Niemcy, jednak nie da
się wykluczyć, że wśród nich byli i Polacy, i Rusini, a ci ostatni liczyć
się jeszcze wtedy musieli też w sensie liczebności. Drogę do szerszej
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kariery przerwała jednak odmowa przyjęcia święceń - co zastanawia
polskich badaczy - by związać się następnie z krakowską uczelnią,
udaje się również na południe Karpat, gdzie stając przed szansą do
zaszczytów ponownie odrzuca łacińskie kapłaństwo, odwiedza Wiedeń
i pracuje nad wydaniami swojej poezji. Umiera Paweł Rusyn w 1517 r.,
w Nowym Sączu, bądź Sanoku, blisko swojego gniazda, ale w swoim
kraju, a jak zauważa badaczka literatury staropolskiej Antonina Jelicz:
Prawdziwe jego nazwisko brzmiało Proceler, uważał się jednak raczej za
Rusina i podpisywał się Paulus Ruthenus. Poza rzadkimi wyjątkami, nie
podkreślał swojej przynależności do Polski.
Z ustaleń zajmującego się wczesnośredniowieczną historią
Karpat Michała Parczewskiego wynika, że proces kształtowania się na
pograniczu wspólnoty polskiej i ruskiej trwający przez stulecia został
zainicjowany powstaniem już IX-X w. dwóch antagonistycznych wobec
siebie słowiańskich ugrupowań plemiennych. W rezultacie procesów
osiedleńczych i wewnętrznych przemian natury demograficznej oraz
kulturowej ludność tu zamieszkująca uformowała się w jednorodne
społeczności etniczno-religijne. Natomiast przeniesienie istniejących
na pograniczu polsko-ruskim, od średniowiecza aż po schyłek XVIII
wieku, podziałów wyznaniowych na etniczne wydaje się uzasadnione
ze względu na zasadnicze zbieżności w strukturze ludnościowej
odrębnej, dynamicznie rozwijającej się prowincji o przejściowym
charakterze, silnie skontrastowanym krajobrazowo i kulturowo,
w wyniku podziału Rusi Czerwonej i powstałej w ten sposób Ziemi
Sanockiej, w składzie której znalazły się również okolice Krosna
oraz zorganizowanych tu struktur kościelnych, jak diecezja łacińska
i eparchia prawosławna, a potem greckokatolicka, z ośrodkami
w Przemyślu, stanowiąc sferę przejściową między ziemiami polskimi
i ruskimi, a równocześnie pomiędzy Słowiańszczyzną zachodnią
i wschodnią oraz światem cywilizacji i kultury łacińskiej i bizantyńskiej.
Zdzisław Budzyński, autor pracy „Ludność pogranicza polsko-ruskiego
w drugiej połowie XVIII wieku”, pisze: Nie ulega też wątpliwości, że
poczucie tożsamości wewnętrznej (grupowej) wspólnoty zapewniał przede
wszystkim czynnik religijny i wyznaniowy: odrębna religia (katolicyzm
i prawosławie, następnie katolicyzm obrządku łacińskiego i greckiego)
i właściwe dla niej formy instytucjonalne (Kościół zachodni
i wschodni), a w dalszym planie również odmienność językowa
i obyczajowa. Odmienności etniczne i wyznaniowe stanowiły dostatecznie
płodną glebę, aby na niej mogła się ukształtować odrębność narodowa
wspólnot. Pogranicze jako teren konfrontacji rozmaitych wartości
i postaw tylko przyśpieszało ten proces, uruchamiając mechanizmy
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różnicowania się zasiedlających jej grupy, z których każda funkcjonowała
przez stulecia w odmiennej tradycji kulturowej. I jakkolwiek nie
jest to przedmiotem niniejszych badań, to jednak przejrzane źródła
dostarczają wiele dowodów na istnienie w strefie pogranicza polskoruskiego silniejszego poczucia odrębności już ponadetnicznej, narodowej.
Do połowy ubiegłego stulecia na rubieżach dawnej Rusi Halickiej,
na tych terenach przetrwały enklawy, pojedyncze miejscowości
z ludnością ruską: Jabłonica Polska i Malinówka, Wróblik Szlachecki,
Królewski i Ladzin, Zalesie, Biała i Matysówka, Gwoździanka, Małówka
i Blizianka oraz Oparówka, Pietrusza Wola, Rzepnik, Węglówka,
Bonarówka, Krasna i Czarnorzeki. W świetle dotychczasowych
badań niewiele wiadomo na temat istnienia cerkwi sprzed pięciuset
lat w zakolu Wisłoka, jednak niepodważalnym dowodem na
autochtoniczność ludności ruskiej tych ziem są przechowywane
w lwowskim muzeum XV-wieczne ikony w Waniwki (Węglówki)
wykonane prawdopodobnie przez miejscowego artystę-majstra.
Krosno wraz z okolicą, rozłożone na historycznej Ziemi Sanockiej
in terra Rusiae, znajdujące się na ważnym szlaku z Rusi na południe za
Karpaty, którego pograniczny charakter wyraża się już nawet w herbie
miasta, zaciera uparcie wszelkie ślady, co z prowincjonalnych
i szowinistycznych pobudek może jedynie wyrastać, a jakie wskazywać
by mogły na powiązania dziejowe i kulturowe ze Wschodem.
Aspirowanie dziś do miana „regionalnego centrum pogranicza” jeszcze
go samą nazwą takim nie czyni, ale jedno godne uwagi wytłumaczenie
tych rzeczy nasunąć się tu musi - wiatr od przełęczy, dość powszechnie
tu wiejący, wywołuje w mieszkańcach ciągły niepokój, zaś życie
w dołach, przez które genów się cała masa przewalić musiała, też
raczej czytelnej pewności siebie nie wzmacnia. W „Słonych rozstajach”
Mirona Białoszewskiego, wierszu zainspirowanym miejscowym
krajobrazem kulturowym spotykamy: „ruskich świętych”, „siwą stronę
cerkwi”, „ruskie banie” i „ruskie gały”, ale też „nie zadmucha ruski
anioł, nie pomogą jej Paraski, ani ruskie krokwie”. Zapewne wędrując
ze swym żarnowieckim kochankiem (zresztą będącym w stolicy pod
lupą służb, jako osoba z „terenów łemkowskich”) po okolicach Krosna,
musiał przeczuwać, że porusza się po pograniczu, nie tylko w sensie
metafizycznym, ale stąpa też po ziemi Rusinów, przemierzając
równocześnie świat podań o Prządkach i Odrzykoniu, czego ślady
zostawił w poezji (m.in. „Motowidła odrzykońskie”), czy jednak
mógł również wiedzieć o licznie żyjącym tu rodzie tkaczy o nazwisku
Motowidlak, zanim ich wypędzono niespełna dziesięć lat wcześniej,
nim on sam tu dotarł... Od Prokopa, Makarego brody wiszą ze lnu
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namaszczone niebiescieńkim bielmem (...) Motowidło jak skrzydło
świętego Gawryła (...) Hulają kądziele nawet w niedzielę (...) Matka
wraca ze mszy. Przeklina wszystkie trzy. Córki w skały rosną. Jeszcze
chwilę furkocą. Już na wieki posną nad Krosno. Pan z piórem na koń.
Odjeżdża Odrzykoń. Zmiłuj się, Cerkiewna z żółtego drewna. Zmiłuj
się, Czerwony od srebra. Dekanat krośnieński Kościoła wschodniego
mający wiekową historię nie przez przypadek przecież nazwę takową
posiadał, a że sto lat temu obejmując swym zasięgiem miejscowości
zamieszkałe przez Rusinów położone na północ od miasta - do którego
łącznie należało około 8 tysięcy dusz - w samym Krośnie już tylko
kilkudziesięciu grekokatolików liczył (przynależnych do parochii
w Waniwce). To jednak już temat na inną, nową opowieść.
Oskar Kolberg w jednym ze swych dzieł stwierdza jedynie
lakonicznie, opierając się na wywodach Kraińskiego, Stadnickiego,
Tatomira oraz Pola, że mieszkańcy dziesięciu wiosek w kolanie
Wisłoka - od Gwoździanki do Czarnorzek - góralami nie są (kim oni
byli pytam?! bo kim są, jak się identyfikują dzisiaj to zdecydowanie
łatwiejsza zagadka...). Regionalista ks. Władysław Sarna w swej
monografii powiatu krośnieńskiego wydanej pod koniec XIX w. był
jednak przekonany, że należą oni do łemkowskiej grupy etnicznej,
ale jednocześnie w ciągu wieków ulegli silnym wpływom polskiego
otoczenia. Natomiast znany etnograf Jerzy Czajkowski podejmujący
tematykę historii osadnictwa i etnicznych warunków kształtowania
się kultur Podkarpacia, którego przytoczone poniżej stwierdzenia
reprezentują ogólnie przyjęte polskie stanowisko badawcze w tej
kwestii, pisze: Między Krosnem a Strzyżowem, na terenie silnie
pofałdownym, znajduje się kilka wsi: Czarnorzeki, Węglówka, Krasna,
Oparówka, Gwodździanka, Bliźnianka, które powstały w XV w.,
a niektóre w XIV (Pietrusza Wola) lub XVI w. (Rzepnik, Bonarówka).
Brak tu śladów kolonizacji wołoskiej, natomiast niewątpliwy był duży
udział napływowej ludności ruskiej w procesie tworzenia tych wsi.
Domieszkę stanowił tu element polski. Z tego względu w dotychczasowej
literaturze zwano ich Zamieszańcami. Łączenie Zamieszańców
z Łemkami nie znajduje uzasadnienia. Ich właściwą przynależność
lub odrębność mogłyby rozstrzygnąć obiektywne badania wśród
przesiedleńców w obwodzie Tarnopolskim, gdzie również znajdują się
mieszkańcy z wyżej wymienionych wsi. Być może iż nowe światło na
kulturę Zamieszańców rzucą badania dra H. Olszańskiego z Sanoka,
które opublikowane zostaną w następnym tomie wydawnictwa. (...)
stwierdzenie T. A. Olszańskiego, „że na wschodzie sąsiadami Łemków
byli Rusini Pogórza Dynowskiego…”, uznajemy za przypadkowy błąd,
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bowiem od północnej granicy zasięgu Łemków w okolicy Szczawnego do
Dynowa jest 50 km w linii powietrznej, chyba że chciałby on zaliczyć
Dolinian do Łemków i poprzeć szerzoną przez Iwana Krasowskiego
nieuzasadnioną tezę, że Łemkowie sięgają właśnie do Dynowa. (...)
W gazecie „Nasze słowo” nr 5 z dn. 1 II 1987 w artykule „Do pytannja
pro etnograficzni meżi Ukrajinciw Karpat” pisze I. Krasowski, że
w kulturze Łemków aż po Dynów, a „naukowy” komentarz do niej
znajduje się w 6 n-rze tejże gazety z dn. 8 II 1987, w którym znajdujemy
Bliziankę, Oparówkę i Węglówkę na zachód od Dynowa zaliczone do
wsi łemkowskich. Nie ma jednak takich wątpliwości łemkowskoukraiński działacz i publicysta Julian Tarnowycz, który w pracy „Istorija
Łemkiwszczyny” (1936) stanowczo twierdzi, że: Do Łemkowszczyzny
zaliczymy także 16 wsi położonych na północ od Krosna (Blizianka,
Gwoździanka, Małówka, Baryczka, Połomia, Jawornik, Gwoźnica,
Żarnowa, Niebylec, Bonarówka, Budy Wysockie, Waniwka, Krasna,
Oparówka, Rzepnik, Czarnorzeki). Miejscowości te okrążone są ze
wszystkich stron polskimi wioskami, jednakże najbardziej ciążą one ku
Łemkowszczyźnie i niewątpliwie zgodzić się z tym należy, że w przeszłości
były z nią połączone. Podobnie uważa Wołodymyr Buczaćkyj (1958)
mówiąc o Dekanacie krośnieńskim obejmującym 9 wsi łemkowskich
na północ od miasta Krosna okrążonych polskimi wioskami, dlatego
i noszących nazwę „krośnieńska wyspa”, ale również I. F. Lemkyn
(ks. Ioan Polanskij), autor „Istorija Lemkowyny” (1969). A jak pisze
współczesny łemkowski historyk Bogdan Horbal w swej niedawno
wydanej (2010) monumentalnej pracy „Lemko Studies: A Handbook
(Reference Works in Carpatho-Rusyn Studies)” - do Łemkowszczyzny
zaliczyć należy niewątpliwie tzw. Zamieszańców mieszkających
na północ od Krosna. Warto powołać się tu jeszcze na najnowsze
ustalenia Stanisława Stępnia, który sądzi, że brak terytorialnej
łączności z „obszarem ruskim” i znaczne jak na tamte warunki od
niego oddalenie, przy otoczeniu zewsząd przez ludność polską,
spowodowało, że wytworzenie specyficznej kultury ludowej, z licznymi
zapożyczeniami, a mimo to tutejsi Rusini, nie tylko nie zatracili
swej tożsamości religijnej i kulturowej, ale początkiem XX stulecia,
a szczególnie w okresie międzywojennym, znacząco ją wzmocnili.
Pisze on: Otóż, najbardziej powszechny, podtrzymywany także przez
niektórych ukraińskich historyków, był pogląd o bytności tam ludności
ruskiej „od zawsze”, czyli autochtoniczności Zamieszańców. Mieli oni
być pozostałością sięgającego daleko na zachód od zarania dziejów
etnosu ruskiego, który dopiero z czasem pod naciskiem osadnictwa
polskiego cofał się w tereny górzyste lub ulegał denacjonalizacji.

Zapiski z Waniwki - tytułem wstępu

13

Dowodem ruskości tych ziem miały być, zdaniem zwolenników tej
tezy, ukraińskie nazwy tamtejszych miejscowości, np. Blizne, Czudec,
Żyznów. Zasadniczym celem takiej teorii było ukazanie Zamieszańców,
jako ostatniej tam ostoi „ruskiej wiary i mowy”. Inna z teorii nie
podkreślała autochtoniczności, lecz genetyczną jedność Zamieszańców
z Łemkami. Miała to być ludność łemkowska, która uciekając przed
hordami tatarskimi, schroniła się wśród wzgórz i lasów nieopodal
Krosna. Zarówno jedno, jak i drugie twierdzenie bez przeszkód mogło
służyć, tak kierunkowi rusofilskiemu, jak i zwolennikom ukraińskiej
orientacji narodowej. Inne teorie sprzyjały raczej ukraińskiej orientacji
narodowej. W jednej z nich pojawienie się ludności ukraińskiej na
omawianym terenie miało być związane się z rozbudową zamku
w Odrzykoniu pod koniec XIV w., prowadzoną przez starostę sanockiego
Klemensa Kamienieckiego. Na potrzeby budowy miał on niejako
sprowadzić i osadzić w swych włościach kamieniarzy z ówczesnych
Kresów Wschodnich. Również z Rusi, a konkretnie z Wołynia, mieli
pochodzić także osadnicy sprowadzeni na terytorium Zamieszańców,
przez kolejnych dziedziców klucza odrzykońskiego Bonarów, założycieli
Bonarówki. Z nowszych teorii z dużym oddźwiękiem w literaturze
historycznej i publicystyce spotkała się w okresie międzywojennym
teza o kozackim rodowodzie Zamieszańców. Powoływano się tu na
autorytet dziewiętnastowiecznego historyka Izydora Szaraniewicza,
który stwierdził, że osiedlono tam wziętych do niewoli Kozaków. W tej
niespełna dziesięciotysięcznej społeczności zachodziły analogiczne
procesy narodotwórcze, jak wśród całej ludności łemkowskiej,
która podlegając dyferencjacji etnicznej oscylowała pomiędzy
rusofilstwem, a rodzącą się ukraińską tożsamością narodową oraz
kiełkującym zwolna „separatyzmem” łemkowskim, będącym wyrazem
kształtowania się czwartego narodu wschodniosłowiańskiego.
Dwa głosy - z Korostenki i Petruszej Woli. W jednym
z ukraińskich tygodników, w latach 60-tych, ukazał się tekst Mychajła
Dzindzio pochodzącego z Krasnej (Korostenka) pod wymownym
tytułem „Łemkowska etnograficzna wyspa na Pogórzu Strzyżowskim”,
którego autor jednoznacznie określa miejsce tzw. Zamieszańców
przeciwko nazwie, której miejscowi Rusini zawsze protestowali.
Pisze natomiast: Nie mam żadnych wątpliwości, że we wczesnym
średniowieczu ta etnograficzna wyspa składająca się z około dwudziestu
wsi stanowiła wtedy jedną całość z Łemkowszczyną. Co prawda,
tylko w siedmiu wioskach, czyli Waniwce, Korostence, Czornorikach,
Bodnariwce, Opariwce, Ripnyku i Petruszej Woli, było prawie sto procent
ukraińskich mieszkańców, zaś w takich jak Blyznianka, Hwozdianka,
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Jabłonycia połowa, a w Połomyji, Żarnowej, Glynniku, Bereżance,
Wysokiej, Bratkiwce, Malyniwce, mniejszą cześć pośród tam żyjących.
Dowodami na jedność naszej wyspy z właściwą Łekowszczyzną jest
nie tylko podobna mowa, ale również folklor, obrzędy, zwyczaje, ubiór,
budownictwo. Wędrując po Beskidzie Niskim, nasz ziomek Iwan
Rusenko, opisał łemkowskie wesele. Gdy się czyta, to dziw aż bierze,
że tak to wszystko podobne do naszego. Po pierwszej wojnie światowej
na Pogórzu Strzyżowskim powstały dobre ekonomiczno-rolnicze
warunki do tworzenia ładnych i rozwiniętych gospodarstw, lepsze niż
na Łemkowszczyźnie. W Waniwce wydobywano już na dużą skalę ropę
naftową, w Korostence działał wielki tartak, była piękna ziemia. Dlatego
ludzie tutaj żyli bardziej dostatnio niż w innych, południowych rejonach.
Ubierali się po miejsku, ale pamiętam starszych, jacy nosili ludowe stroje,
niewiele różniące się od łemkowskiego, a opowiadali, że początkiem
stulecia w Korostence i pozostałych wioskach wszyscy się tak jeszcze
ubierali. Do II w. św. w naszej wsi prawie w każdym gospodarstwie
był już nowy, piękny drewniany dom kryty blachą lub dachówką, ale
ostało się też dwie stare kurne chaty, pokryte słomą, kiczkami, które
tworzyły stopnie, że dachy te były dwa razy wyższe niż same ściany,
w jednej części takiej chaty było miejsce dla zwierząt, a w drugiej
dla ludzi. Wspomniany już nauczyciel, poeta i malarz pochodzący
z Korostenki, Rusenko, żeby jeszcze bardziej podkreślić nasz bliski
związek i jedność z Łemkowszczyzną, zawsze używał w swoich wierszach
słowa „łem”, używał również inny słów, jakie u nas nie były spotykane,
zaś malując portrety naszych chłopów ubierał ich w typowy dla Łemków
strój, choć takiej tu nie noszono. Co zatem oddala tą ukraińską wyspę
z Pogórza Strzyżowskiego od „prawdziwej” Łemkowszczyzny ze zwanego
kiedyś Dukielskim, a dziś Niskim Beskidem? Oddziela nas szeroka dolina
krośnieńska, będąca środkową częścią Dołów Jasielsko-Sanockich, a jaka
rozciąga się pomiędzy Beskidem na południu i Pogórzem na północy,
dolina zasiedlone była przez prawie samych Polaków, natomiast tam
żyli Łemkowie. A dlaczego? Możliwe, że już po najazdach tatarskich,
Kazimierz Wielki zajmując te puste wtedy ziemie, osiedlił właśnie na
tej pięknej równinie Polaków. Co się zaś tyczy „Zamiszanciw”, to jestem
innego zdania. Wołodymyr Jarema, niegdysiejszy naukowy pracownik
lwowskiego muzeum, wspominał o przechowywanych tam trzech ikonach
z XIV w., które pochodziły z Waniwki koło Krosna, co znaczyć może
tylko jedno, a mianowicie że już wtedy istniała tam cerkiew i była to
ukraińska wioska. O Korostence zachował się natomiast zapis, iż
starosta Seweryn Bonar w 1571 r. nadał pole i przywileje ks. Iwanowi
Bańkiwśkomu, a co świadczy o wielkiej jak na owy czas już wsi. Dlatego
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i Kozacy mogli się tu osiedlić dopiero w XVII stuleciu, po nieudanym
powstaniu Naływajka lub porażce Chmielnyćkoho pod Beresteczkiem,
kiedy to wzięci do niewoli mogli zostać osadzeni w naszych wioskach.
Choć rzeczywiście, w Ripnyku, który położony jest zaledwie 3km od
zamku odrzykońskiego, gdzie rezydował polski magnat Kamieniecki,
wśród mieszkańców spotykało się kozackie nazwiska, np. Sirko, Bik,
Makuch, Chruniak, Drab...możliwe więc, że sprowadził on Kozaków
do obrony zamku. A zatem nie jesteśmy jacyś tam „Zamiszanci”, lecz
rdzenne osadnictwo, jakie żyło tu od czasów Rusi Kijowskiej. Petro
Kohut na pierwszej postkomunistycznej konferencji jaka odbyła się
w Sanoku poświęconej Łemkom mówił: Pragnę tylko dodać jedno
zdanie, a mianowicie, że należeli oni do Łemków. Są co prawda różnice
w gwarze, ale pewne nazwy jak: Magura, Kiczera, Diły były na terenie
Zamieszańców, takie same jak w Karpatach. Po drugie – najwybitniejszy
poeta łemkowski Iwan Rusenko, który pisał czysto łemkowskim
dialektem, a który jest wzorem dla Łemków pochodził z Zamieszańców.
Mówię to gwoli uzupełnienia, a nie oceny referatu, który został rzetelnie
opracowany. U nas współżycie kulturalne z Polakami było bardzo bliskie.
Byliśmy wysepką ze wszystkich stron otoczoną przez Polaków: żyliśmy
w górach, chociaż w oddaleniu od Łemkowszczyzny. Jak się to mogło
stać trudno powiedzieć. Przypuszczam, że kiedyś teren Zamieszańców
zjednoczony był z całym etnosem, a później ludzie bogaci zeszli
w doliny, asymilując się z elementem napływowym polskim, a w górach
pozostali Zamieszańcy. Po wojnie prawie wszyscy wyjechali do Związku
Radzieckiego. Pozostało bardzo mało i obecnie na ich miejscu mieszka
ludność polska. Byłem w swojej rodzinnej wiosce. Obecnie mieszkają
w niej przesiedleńcy z okolic Lwowa. Napotkana starsza kobieta
oświadczyła „… nam ksiądz mówi zawsze, żebyście byli tacy pracowici
jak ci Rusini, to byście lepiej żyli. Widzicie jacy biedni byli, a jaką
piękną cerkiew postawili, jak ona pięknie ubrana…”. Dla mnie osobiście
ważne było, że ten ksiądz nic z tej cerkwi nie ruszył, mimo iż żadnych
grekokatolików nie ma. Ksiądz szanuje pamięć dawnych mieszkańców,
pokazuje ludziom jak można żyć i pracować na tej trudnej, nieurodzajnej
ziemi. (...) Dziwią się Polacy, że dawni mieszkańcy znów się w te góry
pchają. Dlatego, że żyliśmy tu setki lat, tworzyliśmy swoją kulturę. Było
ciężko żyć, ale na tej ziemi, w tym powietrzu, nad tą wodą urodziliśmy
się. Ja też przyjeżdżam do rodzinnej wioski, chociaż mieszkam i dobrze
żyję we Lwowie. Idę zawsze na cmentarz obok szkoły, do której chodziłem
i odczuwam przypływ jakiejś nowej energii. Bo to są te kamienie,
to jest ta ziemia, bo tak mówi przysłowie, że kto się urodził w górach
w kamieniach to już nigdy w życiu nie zamieni się na urodzajne ziemie.
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urodzajne ziemie. Dlatego i my ciągniemy w te góry. (...) Wyjechaliśmy
z płaczem, odprowadzali nas Polacy również z płaczem, żegnaliśmy się
jak przyjaciele, jak sąsiedzi, jak ludzie, którzy przeżyli całe życie i ciężkie
czasy razem. Myślę, że w obecnych nowych warunkach można dokładnie
i naukowo udokumentować naszą łemkowską kulturę, która jest częścią
wielkiej kultury ukraińskiej, ruskiej, ale w ten bukiet należy wpisać
kwiat polskiej kultury. (...) Byliśmy pierwotnie ludnością ruską, później
ukraińską – my tej nazwy nie odrzucamy, bo historia idzie do przodu
i trudno się trzymać tego co było tysiąc lat temu wstecz. Ale też nie
wstydzimy się, że przeżyliśmy tak ciężkie czasy i, że dzięki naszym
dziadom i pradziadom, ich twardości i nieugiętości mogliśmy pozostać
sobą, że nie ulegliśmy asymilacji.
Już „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich” z 1889 roku ma najwyraźniej problem, gdyż podaje:
Nazwa niedająca sie ściśle określić pod względem geograficznym,
w rozmaitych bowiem okresach dziejów, rozmaite pod nią rozumiano
obszary. Pod względem etnograficznym oraz etymologicznym
objaśnienie tej nazwy przedstawia niemałe trudności. Przed okresem
dyferencjacji narodowej Słowiańszczyzny Wschodniej nazwa „Rusin”
wskazywała głównie na przynależność konfesyjną i używana była do
określenia wszystkich wschodnich Słowian, natomiast w stosunku
do ruskich mieszkańców Karpat występuje wiele nazw zmieniających
się i uzależnionych od pojawiających się koncepcji narodowych.
Pierwotnie ruska ludność Karpat używała w stosunku do siebie
określenia „Rusnacy” oraz tradycyjnej nazwy „Rusini”, z czasem coraz
powszechniej zastępowanej samookreśleniem „Łemko”. „Rusini” to
termin w sensie historycznym odnoszący się do wschodniosłowiańskich
narodów bądź grup etnicznych, powszechnie stosowany na określenie
tejże ludności w Galicji - nazwę „Ukrainiec”, rozpowszechnianą
od końca XIX stulecia, na określenie narodu upublicznił w sensie
politycznym zamiast „Rusin” historyk Mychajło Hruszewśkyj w pracy
„Historia Ukrainy-Rusi”, natomiast w II RP została oficjalnie zastąpiona,
pomimo, że większość zainteresowanych w sensie historycznym, ale
też świadomościowym, pozostawała przy starej nazwie „Rusin”, „ruski”,
nową rezerwując do opcji politycznej i rodzącego się ukraińskiego
ruchu narodowego - współcześnie stosowany w stosunku do
autochtonicznej ludności Karpat, wobec której nie powiodły się próby
ukrainizacji, a jaka wykazuje nadal poczucie swojej karpackorusińskiej
odrębności etnicznej z aspiracjami do stania się czwartym narodem
wschodniosłowiańskim, obok Ukraińców, Rosjan i Białorusinów.
Dziś również można by przytoczyć sporą ilość opracowań, w często
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odmienny sposób, w zależności od przyjętego metodologicznego
stanowiska, czy też etniczno-kulturowych oraz historycznych
kryteriów, ale też politycznych zapatrywań, definiujących „Ruś” pochodzenie tego etnonimu jest wciąż dyskutowane. Przyjmuję jedynie
teraz za pewnik dookreślający społeczność, z żyjących na północ od
Krosna miejscowości, iż to autochtoni, ludzie „ruskiej wiary i języka”,
zaś na poziomie etnograficznym, poprzez zespół odmiennych cech
kulturowych, wyraźnie odróżniających „swoich” i „obcych”, w stosunku
do polskich sąsiadów pozwalających na samoidentyfikację - stąd
też zastosowane w tytule zbiorku pojęcie „Ruś krośnieńska” na
równoczesne doprecyzowanie etniczne i umiejscowienie w przestrzeni,
pomijając w tym miejscu złożony kontekst historyczny i polityczny.
Do świata sprzed wysiedleń nie ma dziś powrotu, lecz przestać
widzieć nie musi oznaczać zapomnieć. Trzeba jednak budować nowy
rodzaj więzi z przeszłością oraz kreować tożsamość odpowiadającą
na sygnały współczesności, w oparciu o dialog międzyetniczny
bazujący na prawdzie, równości kulturowej, bez manipulacji historią
i zacierania śladów - autoetnologia stwarza szansę na odnalezienie
zerwanych połączeń. Pomimo wszystko, jednak pozostać sobą. Mychał
Wołoszynowycz, według przekazu w 1924 r. na spotkaniu w Sanoku
mówiąc o nauczycielach, od których pobierał lekcję życia wyraził się
w te słowy: Kocham wszystkich naszych profesorów - i Polaka kocham,
Rosjanina i Ukraińca kocham, ale najbardziej kocham swoją biedę,
bo tylko ona jedna zahartowała we mnie duchową dyscyplinę i wolę.
Oddaję Czytelnikowi plon poszukiwań łemkowskiej „wyspy”,
zachęcając tym samym do wspólnej wędrówki przez „Ruś krośnieńską”.
Aby zaś nadal podążać gościńcem poezją wyrytym, przywołać należy
ten najznamienitszy wśród Łemków głos. Bohdan Ihor Antonycz
w roku 1935 napisał: Chcę i mam odwagę iść samotnie i być sobą. Nie
jestem mandolinistą żadnej grupy. Nie wystukuję werbli na bębnie
drewnianego patosu. Wiem dobrze czym są stal i bunt, wysokie koturny
i surmy naszych poetów, to przeważnie weksle bez pokrycia.
„БОНАРОВЯНИ”

„BONAROWCZANIE”

Писав в книжках пан Зелінський
(Давно звали го Ковбаса)
Що люди з сева Бонарівки
Іншого роду, друга раса.

Pisał w książkach pan Zieliński
(Dawno zwali go Kowbasa)
Jakoby ludzie z Bonarówki
Innego rodu, odmienna rasa
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Бонарівка, Опарівка
То потомки запорожців,
Гварив доцент пан Зелінський
Твердили й єгомосці.

Bonarówka, Oparówka
Potomkowie Zaporożców,
Mówił docent pan Zieliśki
Dowodzili Jegomoście.

Повідали такі чуда
Єгомость Іван Клюфас
І твердили же то люди
Що є українці а не русини.

Opowiadał za nim cuda
Ksiądz Iwan Klufas
I twierdzili że ci ludzie
Ukraińcy Nie Rusini.

Дуже з «наших» повірили:
Так і правда бути може.
Хиба то юж так далеко
З Бонарівки в Запорожжя.

Dużo naszych powiadało:
Tak to prawda być też może,
Czy nie jednak za daleko
Z Bonarówki w Zaporoże.

Могли прийти запорожці
Аж за Вислок у Карпати
З українських чорноземів
В наші гори будувати.

Mogli przybyć Zaporożcy
Aż za Wisłok i Karpaty
Z ukraińskich czarnoziemów
Budować w góry nasze.

Бонарівка, то відомо,
Село зорганізоване
Мало єдність, проводирів
Не то, што коростенчани.

Bonarówka, to wiadomo,
Wioska zorganizowana
Zjednoczona, z przywódcami
Nie to co Korostenczany.

(...)
І готово дали знати
Машиніст дав два сигнали.
В той час вшитки бонарівяни
З Коросна на Схід вирушали.

(...)
I gotowe dano znać
Maszynista dwa sygnały.
Wtedy wszystkich Bonarowczan
Z Krosna na Wschód już pognali.

Юж аж тепер Бонарівка
Перестала існувати,
Бо юж нема наших людей,
Лиш остались пусті хати.

Teraz Bonarówka
Istnieć przestała,
Bo tam nie ma naszych ludzi,
Tylko puste chaty.

(...)
Мрії наші ся сповнили –
Вшитки є на Україні.

(...)
Nasze sny się tak spełniły Wszyscyśmy na Ukrainie.

Іван Русенко, 31.01.1957 р. (Iwan Rusenko), przekład Sebastian Dubiel-Dmytryszyn
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Łemkowie z północnej części powiatu krośnieńskiego
Teofil Kuryłło
Powiatowe miasto Krosno może poszczycić się kilkusetletnią
historią. Rozłożyło się nad Wisłokiem, który w swym górnym biegu
przynależy do naszych, łemkowskich rzek. Przez Krosno wiedzie droga
w kierunku Dukli, a stąd na drugą stronę Karpat – na Ruś Zakarpacką
i dalej na Węgry. W dawnych czasach miasto miało duże znaczenie
jako ośrodek leżący na trakcie handlowym wiodącym z Polski na
południe, przez Przełęcz Dukielską, najniższą w Karpatach, znajdującą
się w centralnej części Beskidu Niskiego.
W powiecie krośnieńskim położonych jest wiele wsi
łemkowskich, ale tam gdzie lepsza, bardziej urodzajna ziemia,
w dolnym biegu Wisłoka, gospodarzą Polacy. W przeszłości i te tereny
były zamieszkałe przez Rusinów, a pas osadnictwa ruskiego sięgał
szerzej niż obecnie. Jednak w czasach, gdy na Ruś i na Polskę napadały
hordy tatarskie, nasi przodkowie zmuszeni byli skryć się w górach.
Znaczne połacie tych ziem opustoszały. Ruscy kniaziowie, haliccy
i wołyńscy, zostali uzależnieni od tatarskich chanów, dlategoż nie mogli
przyjść karpackim braciom z pomocą, zaś polscy, krakowscy książęta
poczęli sprowadzać na tą zniszczoną i wyludnioną krainę Niemców
i Węgrów, którzy mieli ją ponownie skolonizować.
Świadczyć o tym mogą choćby niemieckie i szwedzkie nazwiska ich
potomków żyjących w takich wioskach jak Haczów, Kombornia,
Korczyna, ale też innych, jak: Wulf, Rozenbajger, Stec, Lorenc, Szmyd,
Pelczar, Nojbar itd. Zrozumiałym jest, że wszyscy oni się spolonizowali
i dzisiaj uważają się za Polaków. Spotykamy także nazwiska węgierskie:
Arszak, Gabor i inne (np. w Waniwce).
Dla nas interesujące jest jednak to, że w krośnieńskim powiecie
znajduje się też grupa miejscowości, tworząc enklawy, okrążone wokół
Polakami, które wciąż, do czasów obecnych, utrzymują narodową
odrębność oraz opartą na religii, zwyczajach i tradycji własną
tożsamość kulturową. Na północ od Krosna, w zakolu Wisłoka, aż do
Strzyżowa ciągnie się pasmo dość wysokich gór, których wysokość
dochodzi do 600 m n.p.m. (Sucha Góra pomiędzy wioskami:
Czornoriky, Waniwka i Korostenka), w tych to właśnie wzniesieniach
leży sześć ruskich wsi (Czornoriky, Waniwka, Krasna lub Korostenka,
Ripnyk, Petrusza Wola, Oparowka i Bodnarowka, która należy już
do powiatu rzeszowskiego), a dalej na północ od tych miejscowości,
nieco oddalone, kolejne dwie, małe ruskie wioski tego powiatu, czyli
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Blyzianka i Hwozdianka. Wynika z tego, iż Rusnaki żyją zarówno
w południowej, jaki i północnej części powiatu krośnieńskiego.
W Blyziance i Hwozdiance stoją małe, drewniane cerkiewki,
ale parafia znajduje się w tej pierwszej. Obydwie wioski są już mocno
spolonizowane, choć Rusnaki jeszcze rozmawiają po rusku, tylko że
czytać i pisać mało kto już potrafi - no może starsi ludzie, bo szkoły
w obu miejscowościach są polskojęzyczne. Dalej na północ leżą wioski
Lubenia, Połomia, ale tam już teraz żyją Polacy, mimo że nazwy
wskazują na ruski rodowód wsi. Natomiast pod samym Rzeszowem
znowu wioski: Zalesie i Biła, gdzie ludność ma własną cerkiew
greckokatolicką, jednak po rusku już nie mówi. A i w samym Rzeszowie
znajduje się przedmieście zwane do dziś dnia „Ruska Wieś”, ale
Rusnaków już tam nie ma, choć nie da się zaprzeczyć, że w przeszłości
również i tu żyli, na co wskazują same nazwy. Do dziś jeszcze
mieszkańcy sąsiednich, polskich wiosek, np. z Łączek albo z Łęk, żyjący
na prawym brzegu Wisłoka, niedaleko miasteczka Frysztak, zwą ruskie
wioski, jak Petrusza Wola i Ripnyk „Ruś”. Jeden drugiego zapytuje:
„Gdzie idziecie?” - „Na Ruś” - odpowiada.
We wszystkich tych wioskach mowa jest inna, niż u Łemków, ale
ciągną oni ku Łemkom, jako najbliższym im ruskiej grupie. Nie używa
się tutaj słowa „łem” i w mowie występuje dużo polskiego słownictwa,
o sobie zaś mówią, że są Rusnakami. Słowo „Rusyn” także używają, ale
rzadziej. Natomiast nazwy „Ukrainiec” nie używają nigdy.
Podam tutaj przykład, jak rozmawiają w Krasnej, albo
Korostence: „Bywem neska w Chiczczyni na jarmarku. Mowiem
trocha towaru, zdesiat mitow, troy grabli, so sztyry dencia. Hnet jem
toto szytko prowod, kupyw jem sztokolwiak - y zabrow jem sia domiw.
Pustyw sia doszcz, zrazu dribnyj, ba potym, jak zaczne liaty, to zakyl
jem wyszow na Czornoriky, zmik jem ciłyj do nytky. A tu yszczy do
Korostenky kawał. Tak zyszow jem do jednoj chawupy, skrutyw jem
sy cyhara, zakuryw y ydu dali. Jeno m dwery otworyw, a tu Semencio
s Wyspy yde s michom na płeczach. Poczkaj - powidam - Seman, pideme
razom. „Łeżeły zdołysz so mnom - to pody - powidat Seman, bude na
łeksze pity”. Ta jusz ty tak, - powidam y piszły my razom na werch.
A tymczasom zrobywo sia pid nohamy słysko. Het by sia perewernuw,
żyby ne wuważow. A ty mi sia ne chtiwo znymaty czerewykiw bo to jusz
sia zrobywo bowoto takoje, ridojnkoje, jak farmuha. A Seman bresto
szow sporo, bo byw bosyj, a dopowidaw bodajszto, jeno wajnsamy
ruszow. Wnet my zyszły s wercha y wyszły my na Netrebu. Hawuszka
Fecak pas pid lisom w powotnianci, w kapeluszysku… „Spiwajte
Fecak!” powidam ja, a Fecak any sia ne wizwow. A Seman powidat:
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„Hde sia staromu chocze spiwaty - yszczy w neśnim czasi - bida”…
Any ne znaty, koły my zyszły s Diwa. Na Netrebi nykoho my bilsze
ne wydiły, jeno Kuzmiw Iwan howuzia rubow a wobori y Kyczanowa
Tajnka zahrabuwała smitia pid szopu. Zyszły my na hostynec doszcz
wustow. „No, chwawa Bohu - powidam - choc wszystko mokroje u nas,
ałe za chwylu budeme doma”. „Ajno” - powidat Seman - „za jakyj
kwandras budeme”.
Tak mniej więcej rozmawiają nasi krajanie z wymienionych
wcześniej wsi, i co ciekawe, mówią: „takoje, wełykoje, biwoje, czornoje”
itd., jak wielkorusy. Za to w Waniwce wymawiają: „takoj, wełykoj,
biłoj, czornoj”. Tylnojęzykowe „y” zaś wszędzie twardo, z wyjątkiem
Bodnarowki, gdzie zaciągają już inaczej. W Krasnej, na Czornorikach
usłyszymy: „byky”, a w Waniwce i Bodnarowce „byeky”. Interesujący
jest też fakt podwójnych nazw niektórych miejscowości, własnych ruskich i oficjalnego polskiego wariantu. Krasna dla miejscowych to
Korostenka, zaś Węglówka zwie się Waniwka, natomiast przysiółek
Netreba Polacy nazywają Małą Krasną.
Czornoriky położone są na znacznej wysokości (500 m n.p.m.),
dlatego i ludzie gospodarują na niewielkiej ziemi nieurodzajnej, sieją
głównie zboże jare, gdyż śnieg długo zalega, a jesień szybko się kończy,
sadzą kartofle i karpiele, zaś niektórzy zakładają sady owocowe. Mają
tutaj dobry kamień i rozwinięte kamieniarstwo, a wyrabiają młyńskie
żarna, osełki, brusy, co hurtem sprzedają, do tego też obrabiają kamień
pod budowę. Szkoda tylko, że nie dość wystarczająco starają się
przysposobić młodych kamieniarzy w kierunku bardziej artystycznych
prac. Dzisiaj ludzie stawiają kamienne pomniki na grobach bliskich
i płacą duże pieniądze majstrom w Krośnie, a przecież wcale nie gorsze,
a tańsze, można by było wyrabiać w Czornorikach.
W Waniwce znajduje się kopalnia, we wschodniej części wsi
zlokalizowanych jest kilkadziesiąt szybów naftowych, a jeśli na czyimś
polu on stanie, właścicielowi tego miejsca przynosi znaczny dochód,
bo reszta mieszkańców jest raczej biedna, ziemia zaś mało urodzajna.
W kopalni pracują głównie Polacy z sąsiednich wsi i przyjezdni, tak jak
w jej samym zarządzie, na bardziej wykwalifikowanych stanowiskach.
Za to Waniwka jest najbardziej rozwiniętą kulturalnie wioską z całej
tej grupy ruskich wsi. Działa tu kilku światłych ludzi prowadzących
miejscową społeczność do większego rozwoju, stworzono kooperatywę,
funkcjonuje czytelnia, w budowie jest Narodnyj Dom.
Podobnie, kulturalnie rozwiniętą wioską jest Ripnyk, choć dużo
biedniejszy. Bardzo nieurodzajne grunty, same „żbyry”, ale ludzie
pracowici, rozsądni i oświeceni. Duża w tym zasługa miejscowego
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parocha Teodora Mereny, który spędził tu kilkadziesiąt lat. Trafił też
do obozu w Talerhofie, jak zresztą dużo osób z tych wiosek. Do parafii
przynależy również sąsiednia Petrusza Wola i przysiółek Zawada.
Teren tu podobny, działa kooperatywa, w której z poświęceniem pracuje
miejscowy nauczyciel St. Graf, choć Polak, dużo dobrego wniósł do
Petruszej Woli, prowadzi on również chór cerkiewny.
Bonarówka, po rusku Bodnarowka, jest wioską biedną, grunty
tu jałowe, podmokłe. Gdyby nie nakład pracy i włożone koszty,
sprowadzane przez bodnarowczan każdego roku duże ilości nawozów,
to niewielkie byłyby plony. Ludzie tu bardzo pokorni i nieśmiali,
wychowani tak przez swiaszczenników, prawdziwi Rusnaki, pobożni
i religijni, na odpust do Kalwarii Pacławskiej udają się masowo. Księża
tam Ukraińcy, zrozumiałe zatem, że również diak i cerkownik, więc jak
jegomość powie - tak ma być, to tak się zrobi, gdyż ludzie nie nawykli
się nad tym zastanawiać. Ale gdy zapytać kogoś z bodnarowczan za
kogo się uważa, to wyraźnie powie, że za Rusnaka. Pomimo to działa
ukraińska czytelnia, spółdzielnia, kasa i mleczarnia. W Bodnarowce
od dawna wyrabiają gonty do krycia dachów, co przynosi duże zyski,
jeśli więc spotkać furmankę załadowaną gontami, od razu poznać, że
człowiek z Bodnarowki. Wśród nich i dziś są ludzie sprytni – w dużej
części samoucy, stolarze i różni majstrzy, myśliwi, bo w okolicznych
lasach i zwierz się czasem trafi.Jeszcze do niedawna noszono dość
powszechnie stroje ludowe, obecnie panuje moda miejska, a dzięki
ukraińskiej propagandzie zauważa się też wśród chłopów wyszywane
koszule. Rozmawiają tu ludzie podobnie jak w Korostence, tylko
różnica jest w wymowie - w Korostence wymawiają twardo, zaś
w Bodnarowce miękko i śpiewnie. Ot na przykład: „Josafat puudy na
westyn”, „Ba ta ne maw czasu, bo muszu dobytok pasty”, „Wo, ta chyeba
nima dakoho ynszoho do nasinia?”, „Ta nima bo wszyetky desyk piszły
z chawupy jeno ja sam zystow”.
Korostenka jest najdogodniej położoną wioską. - Na miejscu był
folwark, wokół pańskie lasy i leśniczówka. - Korostenczanie uważają
się za „lepszych” od Waniwczan i Czornoriczan, a na Ripnyczan
to już z góry patrzą. - Jednak są mało oczytani i nie zorganizowali
się dotąd, a wszystko to im na szkodę wyszło. - Bo nie ma między
miejscowymi chłopami naprawdę inteligentnego, ni wykształconego.
-Mało kto czyta gazety, interesuje się życiem społecznym - tak, że
jak nauczyciel M. Kmetko chciał utworzyć kooperatywę ledwo
zebrał wymaganą liczbę członków. - Ale, gdy Kmetka przeniesiono,
a ludzie zostali sami, nie było komu się dalej tym zająć, czy też
zwrócić się o poradę. - Do realizacji zadania wybrano wtedy
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nieodpowiedniego człowieka, niepiśmiennego, który nie miał
o tym wszystkim pojęcia. - Więc co sprytniejsi poczęli rozkradać
zgromadzony majątek, gdyż nie było nad nim żadnej kontroli. -Dziś
już, choć czytelni nadal nie ma, trochę się nauczyli i bardziej się
w tym orientują. - Trwa budowa Narodnego Domu. - Co prawda
pod szyldem „ukraiński”, ale jak się to zakończy, nie wiadomo.
Z iemia w Korostence lepsza niż w innych wioskach
i choć folwark został rozparcelowany to jest jej za mało.
Rozwinięte jest rękodzielnictwo, wyrabia się miotły z brzozy
- co może wydawać się śmieszne - to dobry przynosi zarobek.
A prócz tego grabie, tyczki do fasoli, łopaty i różne inne
sezonowe narzędzia gospodarcze. Pracuje też tu sporo bednarzy,
którzy handlują potem w mieście cebrzykami, szaf likami,
maselniczkami. Sprzedają również drzewo na opał, na budowę
i żerdzie na maszt do anteny radiowej, ale też wożą końmi ciosane
belki. Pomimo, że lasów własnych nie mają - tylko Bóg jeden wie skąd
biorą -drzewem handlują. Od czasu do czasu mają tylko tacy fachowcy
problemy z policją i sądem. Za to w Korostence wszyscy noszą się
z pańska - lakierki, pończochy, płaszcze i beretki, a chłopcy pumpy
i krawatki - mają na to wszystko pieniądze. Zaś przyjdzie niedziela –
popiją gorzałki, czy wina, a potem śpiewają, ale głównie po polsku…
Co zrobić - takie czasy.
O Blyziance i Hwozdiance trzeba by jeszcze powiedzieć, iż są
to wioski na rubieżach Łemkowyny. W Blyzniance mało już naszych.
Nawet w Wełykden coraz mniej ludzi bierze udział w liturgii, w tym
roku czterdzieści pięć, a może i mniej, nieśmiało śpiewali „Chrystos
Woskres”, i to tylko starsi, młodzież nic. Zaś w cerkwi tylko diak
przewodzi, reszta milczy, jedynie baby i dziewczęta, lecz już z polskich
modlitewników.

Tekst oryginalny: Тeoфiль Курилло, Лемкы c полночнoй чacти кopocнянcкoгo
повiтa, „Календар «Лемка» на рок звычайный 1935”, Перемышль, przekład
Sebastian Dubiel-Dmytryszyn.
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Zamieszańcy
I. Korostianśkyj
Na północ od właściwej Łemkowszczyzny, w dorzeczu
środkowego biegu Wisłoka, znajduje się 11 ukraińskich wsi,
które należą do trzech powiatów: krośnieńskiego, brzozowskiego
i rzeszowskiego, tworząc trzy „wyspy pośród polskiego morza”. Pierwszą
stanowi Jabłonica i Malinówka w powiecie brzozowskim, zaś drugą,
największą, w górnym biegu kolana Wisłoka: Krasna (jaką miejscowi
Rusini zwą Korostenka) Czornoriky, Waniwka (zwana tutaj Waniówka,
oficjalnie zaś Węglówka), Ripnyk, Petrusza Wola, Opariwka (wszystkie
w powiecie krośnieńskim) oraz Bonariwka (w powiecie rzeszowskim)
- jedna z najbardziej świadomych, ukraińskich wsi, na zachód od
Sanu. Jeszcze dalej na północ od Krasnej znajduje się trzecia „wyspa”
z wioskami: Blyzianka (przez miejscowych nazywana Błyzeńka)
i Gwozdianka, które należą do powiatu rzeszowskiego.
„Prawdziwi Lemky-hirniaki” nazywają mieszkańców tych wiosek
„Zamiszanciami”, bo są niejako oderwani od zwartego ukraińskiego
terytorium i zamieszali się pomiędzy Polakami.
Na podstawie wieści historycznych „Zamiszanci” pochodzą od
ukraińskich Kozaków wziętych do niewoli i tutaj osiedlonych,
którzy następnie zmieszali się z miejscową ludnością łemkowską.
Na ich wschodnio-ukraińskie pochodzenie wskazują choćby
rozpowszechnione tutaj nazwiska rodzin z przyrostkami: -enko, - ko,
np. Rusenko (w Krasnej jednego z Rusenków do dzisiaj cała wioska
przezywa Kozakiem, jego żonę Kozaczką), Seńko, Sirko, Piszko, Lewko,
Cepko, Unysko, Karmazyn, ale też nadawane na chrzcie imiona:
Marusia, Maruszka, Hnatko, Pańko, Dańko, Tymko, Kostko itd., a do
tego czysto kozackie typy antropologiczne. Poza tym zachowało się po
skrzyniach dużo ciekawych, starodawnych kobiecych dodatków do
ubrań i haftów, jakie spotykane są właśnie na Połtawszczyźnie. Mowa
„Zamiszanciw” jest w dużym stopniu zbliżona do łemkowskiej, ze
stałym akcentem, zachowało się też w niej sporo archaizmów, jednak
nie używają słowa „łem”.
Zresztą przeszłość, jak i teraźniejszość tej okolicy, jest nadzwyczaj
ciekawa. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że tędy przebiegała
dawna granica między Halicką Rusią a Polską, a następnie zbiegały się
tu ruskie, krakowskie i sandomierskie województwa. W lasach koło
Krasnej jeszcze do dnia dzisiejszego, gdzie obecnie schodzą się granice
trzech powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego i rzeszowskiego,

30

I. Korostianśkyj

odnaleźć można usypany 25 VIII 1460 r. kopiec, który rozgraniczał
województwo ruskie i sandomierskie. Niedaleko od tego miejsca,
nad sąsiednią dziś czysto polską wsią Wola Jasienicka (na wschód od
Krasnej), wznosi się bardzo stroma góra porosła gęstym lasem, jaką
miejscowi nazywają „Połom” albo „Piotrowa Góra”, o której starsi
ludzie opowiadają, że niegdyś stał na niej „ruski klasztor”, ale również
sama miejscowość była „innej wiary”. Jeszcze końcem XIX w. kierownik
szkoły w Krasnej Mykoła Nałysnyk widział w Woli Jasienickiej dzwon
z napisami w cyrylicy pochodzący zapewne z tegoż monastyru.
Zabrał go stamtąd do kościoła w miasteczku Jasienica łaciński ksiądz
Steczkowski, zaś w czasie I wojny dzwon zarekwirowało wojsko.
Jak wyżej już wspomniano, na co wskazują zarówno historyczne,
ale i współczesne źródła, nie tylko Wola Jasienicka, lecz cały obszar
leżący między rzekami San i Wisłok był w przeszłości czysto ukraiński,
natomiast jego dzisiejszy skład narodowościowy wytworzył się na
skutek kolonizacji tych terenów między XIV a XV wiekiem polskimi,
niemieckimi i szwedzkimi osadnikami. Świadczą o tym między innymi
dziś spolonizowane miejscowości jak: „Ruska Wieś”, czyli przedmieście
Rzeszowa, Czudec nad Wisłokiem i Połomia (na południowy-wschód
od niego), albo wioski Zalesie, Biała (na południe od Rzeszowa),
które już dawno zatraciły mowę ukraińską, za to zachowały jeszcze
wiarę greckokatolicką. Adwokat dr Nyczka stwierdził niedawno, że
mieszkańcy Frysztaka (jaki leży na lewym brzegu kolana Wisłoka)
mówią zgodnie o wszystkich wioskach leżących na wschód od Wisłoka,
że to „Ruś”, „on poszedł na Ruś”, „deszcz pada na Rusi” itp.
Oprócz tego związane są z tą okolicą przekazy dotyczące dawnych,
kniazich czasów: Wołodar Rostysławycz, książe halicki, został pojmany
przez Polaków podczas wyprawy w 1122 r. w miejscowości Wysoka
położonej na północny-wschód od Opariwki.
Iwan Fyłypczak [pisarz, pedagog, publicysta, ur. w 1871 r. w Lisznej
k. Sanoka, autor m.in. historycznych powieści: „Kniahynia Romanowa”,
„Za Sian”, „Kulczyćkyj-heroj Widnia”, „Dmytro Detko”, aresztowany
przez sowietów zmarł w 1945 r. na zesłaniu] podaje w swojej powieści
„Dmytro Detko” opis bitwy wojsk Kazimierza Wielkiego pod
wodzą Jaśka z Toporowa, z wojskami Dmytra, bojara i namiestnika
litewskiego księcia Lubarta, pod Lutczą [obecnie czysto polska wioska
sąsiadująca z Krasną], gdzie Detko pokonał wojska polskiego króla,
który wycofywał się z Rusi Halickiej.
Niemało historycznych informacji związanych jest też ze słynnym
zamkiem odrzykońskim (Kamieniec), rozsławionym przez polskiego
poetę i publicystę, „przedstawiciela ukraińskiej szkoły” w polskiej
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literaturze romantycznej Seweryna Goszczyńskiego w poemacie
„Zamek kamieniecki” (1828), którego ruiny znajdują się na zachód
od Czornorik, gdzie z kolei są olbrzymie, owiane legendą skały zwane
„Prządkami”.
Brak tutaj miejsca, by się na wszystkie tematy dotyczące dziejów
polonizacji całego Nadwisłocza, trwającego pięć stuleci, rozwodzić,
dlatego jedynie pokrótce i w uogólnienie wspomnijmy, że w ostatnich
czasach najbardziej zagrożone „zalaniem przez polskie morze” są
jeszcze dwie małe „wysepki” położone niżej, na pagórkach, a dokładnie
wioski Małyniwka [Malinówka] i Błyzeńka [Blizianka].
Bardziej wytrzymała na ten cały napór jest trzecia, największa spośród
enklaw, z siedmioma ukraińskimi wsiami, położona w do niedawna
ciężko dostępnych, górzystych kotlinach - pomimo, że podzielono ją
z wiadomych przyczyn pomiędzy cztery gminy z dominującą
ludnością polską. Nawet w niektórych „czysto-ukraińskich” wioskach
Polacy starali się często przejąć w swoje ręce życie gromady, wybierając
choćby możliwie najwięcej radnych spośród siebie i im przychylnych
sołtysów. Policja prześladowała ukraińskie towarzystwa, aresztowano
działaczy, likwidowano organizacje, ku wielkiemu zadowoleniu
moskwofilów, jacy mocno zagnieździli się we wsiach krośnieńskiego
powiatu, pomagając tym samym Polakom na wszystkie sposoby
niszczyć Ukraińców.
Trochę lżej żyło się Ukraińcom w najbardziej świadomej narodowo wsi
„wyspy” -Bonariwce w powiecie rzeszowskim, jednakże i tu w ostatnim
czasie polskie władze przystąpiły do likwidacji ukraińskich organizacji.
Ale wręcz całą martyrologię przeszedł „Ukrajinśkyj Narodnyj Dim”
w Krasnej. Sprawa tej wielkiej budowli, w jakim oprócz sali teatralnej
mieszczącej 500 osób miały znaleźć swe miejsce różne kulturalnooświatowe i gospodarcze instytucje, ciągnęła się przez prawie dziesięć
lat. Dzięki wytężonej pracy, po długich przygotowaniach utworzono tu
w 1931 roku Towarzystwo U.N.D., którego statutowym celem miała być
wspomniana działalność zmierzająca do społecznego i narodowego
podźwignięcia, dość mocno w tym względzie zaniedbanej miejscowej
ludności, dawno zbałamuconej, jak cała i okolica, zdurniałej od
moskwofilskich idei.
Zatwierdzenie statutu nowej instytucji przyszło szybko, jednak wydanie
odpowiednich, wojewódzkich pozwoleń na realizację przygotowanego
wcześniej, przez pochodzącego z Bonariwki inż. M. Szufłata, planu
ciągnęło się kilka lat. Nie pomogły tu żadne prośby, nawet interwencje
naszych posłów, wydawało się już, że cała sprawa na wieki została
pogrzebana u lwowskich władz. W tym samym czasie odbywała się
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wielka zbiórka funduszy na budowę. Napływały dary z kraju, jednak
głównie od współziomków żyjących w Ameryce, którzy nie żałowali
na ten cel grosza.
Równocześnie rozwijała się praca w czytelni, w domu prywatnym,
przygotowywano wystawy, zorganizowano piękny chór mieszany,
a wszystko dzięki dużemu zaangażowaniu „sotrudnika” o. Mychajła
Hajduka [ur. 1906, w latach 1934-36 pełnił posługę jako pomocnik
parocha w Krasnej, został zamordowany przez polską bojówkę w 1944
r. w Hłudnie, gdzie w tym czasie był już parochem]. Nie obeszło się
bez różnych trudności i przeszkód ze strony władz lokalnych oraz
miejscowych moskwofilów - m. in. w trakcie „Święta Pieśni” 30.08.1935
r. doszło do incydentu, „przy akompaniamencie” rzucanych na dach
sali kamieni, w asyście policji.
W końcu, po wielu trudach udało się zdobyć pozwolenie na rozpoczęcie
budowy tej ukraińskiej pogranicznej twierdzy narodowej. W przeciągu
1936 roku z dużym wysiłkiem postawiono ściany pod dach i nakryto
blachą.
Dalsze wykończenie budynku postępowało już jednak wolniej ze
względu na różne przeszkody tak, że do jesieni 1937 roku skończono
tylko dwie sale czytelni i je poświęcono. Aktu tego dokonał krośnieński
dziekan i paroch w Bonariwce o. Iwan Klufas, w asyście miejscowego
„sotrudnika” o. Bilewycza oraz o. Kostyszyna z Czornorik i w obecności
kilkuset parafian.
W nowej budowli z pełnym rozmachem rozpoczęto pracę oświatową
i ekonomiczną, lecz wrogowie nie spali. Dnia 8.09.1937 r. przybyli
do Krasnej niedobitki okolicznej moskwofilskiej inteligencji
w towarzystwie grupy „russkych” działaczy ze Lwowa, którzy nakazali
sołtysowi zwołać wiejskie zebranie i powołać na nim czytelnię im.
Kaczkowśkoho. Cel tego działania był jasny: skłócić mieszkańców wsi,
doprowadzić do nieporozumień, nawet w rodzinach, przeszkodzić
w dokończeniu rozpoczętej pracy, a przy okazji wstrzymać ukończenie
budowy „Ukrajinśkoho Narodnioho Domu”.
W tenże sposób moskwofile osiągnęli swój cel przy pomocy policji
i miejscowego kierownika szkoły, polskiego szowinisty, Kowalskiego.
We wsi rozpoczęła się zawzięta, bratobójcza walka pomiędzy
moskwofilami i Ukraińcami. W niejednych rodzinach pojawiły się
niesnaski i swary, między mężem a żoną, „dzieci-Ukraińcy” nie chciały
z „dziećmi-kacapami” siedzieć w jednej ławce i przezywały siebie
nawzajem, „russki” wrzucały „ukraińskie dziewczęta” do przydrożnych
rowów, bili „ukraińskich chłopców”, a ci z kolei się im rewanżowali tym
samym, itd.
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Niebawem doszło do policyjnej rewizji w czytelni i w „Silśkom
Hospodari", w końcu Starostwo w Krośnie rozwiązało wszystkie
ukraińskie organizacje w Krasnej, w tym „Ukrainśkyj Narodnyj Dim".
Na nic się nie zdały odwołania i petycje do województwa, ministerstwa
i zażalenie do Trybunału Administracyjnego.
A jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, miejscowemu kierownikowi
szkoły, Polakowi Kowalskiemu, postanowił on za wszelką cenę
przejąć „Narodnyj Dim" w swoje ręce oraz zniszczyć raz na zawsze
to "ukraińskie gniazdo". W porozumieniu z policją przeforsował na
gromadzkiej radzie uchwałę w sprawie budynku uzasadniając, iż w
dotychczasowej szkole niemożliwe jest dalsze prowadzenie nauki, a
w związku z tym w sierpniu 1939 roku przy pomocy policji i wójta
odebrał sołtysowi klucze i zerwał plomby z drzwi „Narodnoho Domu".
Pomimo próśb ze strony przewodniczącego Towarzystwa U.N.D.,
Kowalski nie oddał kluczy, do tego rozebrał scenę, samowolnie zajął
inwentarz Czytelni, „Silśkoho Hospodara", wybielił sale, by końcem
sierpnia ustawić szkolne ławy.
Był już przekonany, że za kilka dni spełnią się jego sny: w zupełności
zapanuje nad „hajdamacką twierdzą" i zniszczy całkowicie ukraińskie
życie w Krasnej.
Tak się jednak nie stało. Po niespodziewanym wejściu armii niemieckiej
na ziemie krośnieńską wszystko się nagle zmieniło. Nie tylko nie udało
się Kowalskiemu zagnieździć w Ukraińskim Domu Narodowym,
ale sam również zmuszony został niebawem do pakowania manatek
i zabrania się czym prędzej - „het" z Krasnej.

І. Коростянський „Замішанці” [za:] Праці про говірки Лемківщини
(від Попраду до Ослави), вступ та ред. М. Лесів, зібрав і до друку підгот.
В. Пилипович, Горлиці: Об’єднання лемків, 2008,
przekład Sebastian Dubiel-Dmytryszyn.

od Redakcji

34

od Redakcji
Na podstawie książki Jarosława Paszczaka z Bonarówki (1922-1996)
„Родимий край, село родиме”. Документальний нарис, Київ 2001
Ani za austriackiej, ani za polskiej władzy, nie udało się scalić ukraińskich
wiosek “Zamieszańców” w jedną administracyjną całość. Jedynie w strukturze
Greckokatolickiej Cerkwi była złączona w Dekanacie krośnieńskim, za wyjątkiem
Jabłonicy Polskiej, która wchodziła w skład rymanowskiego. Choć w samej Jabłonicy,
gdzie znajdowała się greckokatolicka parafia, Ukraińcy stanowili we wsi tylko około
50 % mieszkańców, to działała czytelnia, urodziły się też tutaj znane ukraińskie
śpiewaczki, siostry Bajko, córki jabłonickiego diaka Pawła Bajko.
Bonariwka należała do strzyżowskiego powiatu województwa lwowskiego. Wieś
oddalona była od Lwowa o 175 km, zaś od Przemyśla, który znajdował się w centrum
województwa, o 80 km. Oprócz Bonariwki do powiatu strzyżowskiego należały
jeszcze cztery ukraińskie wioski: Błyzenka, Hwozdianka, Opariwka i Petrusza Wola.
Ukraińcy żyli także w okolicznych miejscowościach: Wysokiej, Brzeżance, Żarnowej,
Połomi, Gwoźnicy Dolnej i Gliniku. Bonariwkę założył w 1460 r. rycerz Michał Bonar,
o czym świadczy zapis po łacinie umieszczony na 198 str. publikacji wydanej w 1879 r.
przez biskupa Iwana Snihurśkoho dotyczącej greckokatolickiej eparchii przemyskiej.
Z czasów Rzeczypospolitej nie zachowało się wiele dokumentów traktujących
o Bonariwce i sąsiednich ukraińskich wioskach, jak Waniwka, Czornoriky, Błyzenka,
Hwozdianka i Jabłonycia. Uważa się, że Czornoriky powstały w XV wieku. Ich
pierwszymi, znanymi właścicielami był Wojciech i Jan Kamienieccy - ci sami,
którzy wygnali Seweryna Bonara z Odrzykonia. Potem należały one do Skotnickich,
Firlejów i innych rodów magnackich, aż do połowy XIX wieku, kiedy to tereny wokół
Czornorik przeszły na własność hr. Szeptyckich.
Waniwka położona jest najbliżej Bonariwki. W jej centrum stoi wielka, murowana
cerkiew, dwupiętrowy budynek czytelni oraz szkoły. Znajdują się tu spore złoża
ropy naftowej, największe na Łemkowszczyźnie, dlatego nazywano ją “łemkowskim
Borysławiem”. Niewiele wiadomo o początkach powstania wioski, podczas pożaru,
który miał miejsce w 1794 r., spłonęły wszystkie akta i dokumenty, jakie były tu
zgromadzone. Ojciec mój uważał Waniwke za najstarszą miejscowość w północnej
części Ziemi krośnieńskiej. W polskiej historiografii pojawia się ona pod datą 1448 r.
jako Węglówkę. W pobliżu miejscowej cerkwi rośnie bardzo stary dąb mający prawie
9 m średnicy. W 1934 r. Waniwke zamieszkiwało 2246 Ukraińców, 37 Polaków i 12
Żydów. Do greckokatolickiej parafii należało również miasto powiatowe Krosno
i niegdyś ukraińska wieś Odrzykoń. “Zasługą” miejscowych swiaszczenyków Lwa
Mijśkoho oraz Ołeksija Malarczyka było to, iż wioska uparcie trwała przy nazwie
“Ruś”. Waniwczanie nazywali siebie Rusynami. Jednak w bibliotece przy czytelni im.
Kaczkowśkoho było także ukraińskie tytuły, wisiały portrety T. Szewczenki, I. Franko,
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O. Puszkina, L. Tołstoja, a kółko dramatyczne wystawiało wyłącznie ukraińskie sztuki
M. Staryćkoho, M. Kropywnyćkoho, I. Tobilewycza. Wśród Waniwczan popularne
były idee komunistyczne, działała tu partyjna komórka. Dziwni to jednak byli
komuniści. Wszyscy aktywiści równocześnie działacze działali przy cerkwi, śpiewali
w chórze i brali aktywny udział w religijnych i cerkiewnych świętach.
Sąsiadujący z Waniwką Ripnyk stanowił jedną parafię z Petruszą Wolą i Wólką
Bratkowką. W 1934 r. mieszkało tu 320 Ukraińców, zaś w Petruszej Woli 839
i w Wólce 91, natomiast Polaków łącznie było 73. Starą, drewniana cerkiew rozebrano
w 1914 r. , a w tym miejsce wybudowano nową, już murowaną, pod wezwaniem pw.
św. Paraskewii. Mieszkańcy Rypnika, jak i Petruszej Woli, byli pod silnym wpływem
miejscowego parocha Teodora Mereny, trzymali się starej nazwy “Ruś”. Za Ukraińców
uważała się tu tylko rodzina diaka Konstiantyna Jaskiły. Dyrektorem szkoły
w Petruszej Woli był jeden z bardziej zawziętych rusofilów na “Zamieszanszczyźnie”,
Polak niemieckiego pochodzenia rodem z Komborni o nazwisku Graf. Gdy podczas
niemieckiej okupacji został on mężem zaufania ukraińskiego komitetu w Petruszej
Woli, mówił: „Ja już sam nie wiem, jakiej jestem narodowości - niemieckiej, polskiej,
czy ukraińskiej”.
Korostenka od wschodu graniczyła z Bonariwką. W II połowie XIX w. krośnieński
urząd zmienił nazwę Korostenka na Krasna, aby uniknąć nieporozumień w związku
z tym, że w powiecie były jeszcze dwa wioski o nazwie Korostenka. Była to druga
co wielkości i ilości mieszkańców wioska “Zamieszańszczyzny”. Szkoła działała tu
od dawna, a do lat 70-tych XIX w. była jedyną w okolicy. W Korostence urodziła się
Kławdija Ałeksowycz, działaczka społeczna i literatka oraz nauczyciel i poeta, pisarz
o rusofilskiej orientacji, Iwan Rusenko, a także oficerowie UHA Nałysnyk, Gazdajka,
Lisniak i wielu innych chłopskich synów, którzy zasilili ukraińską inteligencję
w Galicji. Jednym z nich był profesor Uniwersytetu Jagielońskiego Iwan Ziłynśkyj
(pierwsze nazwisko Kowbasa), uczeń znanego sławisty Jagicza. W 1936 r. powołano
w Korostence Tow. „Proswita”, którego czytelnia mieściła się w nowo wybudowanym
budynku „Narodnoho domu”.
Po raz pierwszy Opariwka pojawia się w dokumentach w 1513 r., kiedy to utworzona
została tu parafia prawosławna - cerkwie wybudował swiaszczenyk Hnat. W 1934 r.
we wiosce żyło 540 Ukraińców i 47 Polaków. Działa tu ukraińska szkoła, kooperatywa,
bractwo trzeźwości i najstarsza na tym terenie czytelnia „Proswity”. W Opariwce
urodzili się tacy znani ludzie, jak pracujący w Czechosłowacji adwokat Roman
Wenhrynowycz, prawnik Iwan Osołynśkyj, paroch Małastowa w powiecie gorlickim
o. Pawło Szuflat, członek OUN inż. Osyp Fenyk i inni. Była to patriotyczną wieś. Do
miejscowej parafii należały również pojedyncze ukraińskie rodziny z Markuszowej,
Kozłówka i miasta Strzyżów oraz kilkanaście rodzin z Wysokiej. Wyżej opisane
wsie Dekanatu krośnieńskiego stanowiły ukraińską etnograficzną wyspę (odsetek
Ukraińców sięgał 90%) w środkowym biegu rzeki Wisłok.
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Iwan Werchratśkyj (1829-1901), ukraiński filolog i przyrodoznawca, jako pierwszy
z ukraińskich językoznawców zaciekawił się ukraińskimi gwarami dając tym
samym początek naszej dialektologii. Pracując jako wykładowca w rzeszowskim
gimnazjum zainteresował się okolicami Bonarówki. Spod jego pióra wyszła drukiem
w "Zapiskach Naukowego Towarzystwa im. T. Szewczenki" praca "Howir
zamiszanciw". Za Werchratśkim nazwa "Zamiszanci" przyjęła się nie tylko w filologii,
ale również w innych dziedzinach nauki.
Należy zaznaczyć, że „zamieszańskim dialektem” posługiwali się mieszkańcy takich
ukraińskich wiosek jak: Błyzenka, Bonariwka, Waniwka, Hwozdianka, Korostenka,
Opariwka, Petrusza Wola, Ripnyk, Czornoriky, Jabłonycia Polska i przysiółek Wólka
Bratkowska, a także Ukraińcy, którzy zamieszkiwali okoliczne polskie wsie - Wysoką,
Brzeżankę, Gwoźnicę, Żarnową, Glinik, Połomia i Malinówka.
Zasłużony ukraiński dialektolog, profesor UJ Iwan Ziłynśkyj, w 1940 r. powiedział do
mnie: „Gdyby Werchraćkyj zapisując naszą mowę udał się nieco dalej na południowywschód to zaliczyłby i do Zamiszanciw Worobłyky [Wróblik Szlachecki i Królewski]
i Ladżyn [Ladzin]”. I faktycznie, we Wróbliku Królewskim i Szlacheckim mowa nie
różni się niczym fonetycznie i leksykalnie od „zamieszańskiej”, choć nikt nigdy na
„Zamieszańszyźnie” nie używał charakterystycznego dla Łemków przysłówka „łem”,
Ziłynśkyj, jak i inni językoznawcy, począwszy od lat dwudziestych XX w. zaliczali
dialekt „zamieszański” do łemkowskiego dialektu. Przyczyn, jak myślę, było kilka.
Geograficzne położenie „Zamieszańszczyzny”, leksyka, jaka w przybliżeniu 70% była
łemkowska, fonetyka, a także stały akcent.
Wprowadzoną przez Werchratśkiego nazwę „Zamieszańcy” dość ciekawie wyjaśniał
mi Ziłynśkyj. Dowodził, że w języku mieszkańców naszej okolicy odnaleźć można
składniki pochodzące z prawie wszystkich dialektów ukraińskich. Uważał on za
wiarygodną hipotezę Izydora Szaranewycza o osiedleniu na „Zamieszańszczyźnie”
wziętych do niewoli Zaporożców, którzy wnieśli do tutejszej mowy także elementy
wschodnioukraińskiego dialektu.
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Życie polityczne i religijne ludności łemkowskiej powiatu
krośnieńskiego w latach 1918-1939
(z uwzględnieniem Pogórza Strzyżowskiego)
Jarosław Moklak
Powiat krośnieński, ukształtowany w latach sześćdziesiątych
XIX w., zreformowany administracyjnie w okresie międzywojennym,
stanowił pod względem rozmieszczenia narodowości ruskiej
ewenement wśród łemkowskich powiatów II RP. Jedynie centralnie
położone, stosunkowo żyzne ziemie, a po włączeniu w granice
powiatu okręgu sądowego frysztackiego (1928) także ziemie północnozachodnie, zajmowali Polacy. Natomiast północno-wschodnie
i południowe regiony górskie zamieszkiwali Rusini (Ukraińcy),
co grupowało ich w dwóch zwartych, naprzeciwległych zespołach
osadniczych. Warto wspomnieć, że część ziem północnych tego
powiatu stanowiła wydzieloną grupę wsi łemkowskich. Pogórza
Strzyżowsko-Dynowskiego, które (oprócz krośnieńskiego), wchodziły
także w skład sąsiednich powiatów, stanowiąc łemkowską „wyspę”
w morzu osadnictwa polskiego1.
Po zmianach administracyjnych przeprowadzonych na mocy
rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z czerwca 1934 r.,
ze 111 wsi, dotąd samodzielnych gmin, utworzono w powiecie
krośnieńskim jedenaście gmin zbiorowych, z których południowe:
Tylawa i Polany, w ponad 80 proc. zamieszkane były przez Rusinów,
natomiast wśród północnych gmin: Wiśniowej, Odrzykonia i Korczyny
w otoczeniu ludności polskiej znajdowały się czysto ruskie wsie
wspomnianej enklawy: Oparówka (83,7 proc. Rusinów), Rzepnik (93,4
proc.), Pietrusza Wola (87,9 proc.), Węglówka (93,3 proc.) i Krasna
(91,4 proc.). Statystyki notują także udział Łemków w centralnych,
zdecydowanie polskich gminach, np. wsie Hyrowa (99,7 proc.)
i Trzciana ( 94,3 proc.) w gminie Nadole oraz Wróblik Królewski (93,9
proc.) w gminie Miejsce Piastowe2. Ta jednorodność wsi łemkowskich
pod względem etnicznym silnie akcentowana wschodnim obrządkiem
religijnym i odrębną gwarą łemkowską, dawała wystarczające poczucie
inności od sąsiadów Polaków i pozwalała Rusinom z dida pradida
1. Enklawa obejmowała 16 wsi i przysiółków. Zob. J. Tarnowycz, Iljustrowana Istorija Łemkiwszczyny, Lwiw 1936, s. 9, 50.
2. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), sygn. 320, s. 250-471.
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oscylować pomiędzy nieistniejącą już w okresie kształtowania się
Rusią halicko-włodzimierską, kultywowaną w tradycji przodków,
nowoczesnych świadomości narodowych w Europie Środkowej dawną
a Rosją lub Ukrainą, tworząc podstawę pod rozwój późniejszych partii
politycznych na Łemkowszczyźnie w interesującym nas okresie.
Geneza podejmowanych tu kierunków politycznych sięga
połowy XIX w., tj. czasu odrodzenia ukraińskiego w Galicji w latach
trzydziestych, i nasilenia trendów prorosyjskich wśród Rusinów po
nieudanej ukraińskiej Wiośnie Ludów. O ile jednak kwestia odrodzenia
ukraińskiego ruchu narodowego posiada opracowania w historiografii3,
o tyle zjawisko moskalofilstwa wciąż czeka na pełne monograficzne
ujęcie4. Szczególnie niekorzystnie pod względem przedstawiają się
możliwości poznania sytuacji politycznej Łemkowszczyzny w drugiej
połowie XIX w. i okresie międzywojennym.
Na przełomie XIX i XX w. Łemkowszczyzna, z uwagi na
silny konserwatyzm jej mieszkańców – w swej masie zacofanych
światopoglądowo i długo izolowanych od nowych prądów społecznopolitycznych, została niemal całkowicie opanowana przez zwolenników
orientacji prorosyjskiej. Jeszcze w 1936 r. Julian Tarnowycz, rodem
z Rozstajnego (w pow. gorlickim), jeden z czołowych ukraińskich
działaczy łemkowskich w okresie międzywojennym, doceniając
skuteczność propagandy moskalofilskiej na Łemkowszczyźnie napisał:
Przeciwnicy nie przebierali w środkach i wpajali w nieświadomy lud tak szaleńczą
nienawiść, nie tylko do ukraińskiej idei, ale i do samej nazwy «Ukraina», że po dziś
dzień ciężko przychodzi ludowi otrząsnąć się z tego oburzenia⁵.

W duży m stopniu stan ten za leżny był od k ierunków
oddziały wania ówczesnego ukraińskiego ruchu narodowego
obliczonego początkowo na umacnianie wpływów w ośrodkach
miejskich.
Należy pamiętać, że rywalizacja ukraińsko-moskalofilska
rozegrała się wpierw w centralnych regionach Galicji Wschodniej
3. Zob. J. Kozik, Ukraiński ruch narodowy w Galicji 1830-1848, Kraków 1973; tegoż, Między reakcją a rewolucją. Studia z dziejów
ukraińskiego ruchu narodowego w latach 1848-1849, Kraków 1975.
4. L. Wasilewski, Ruski czy ukraiński?, [w:] „Spawy Narodowościowe”, 1927, nr 4, s. 388-392. Istnieje na ten temat
nieopublikowana praca J. Kozika pt. Moskalofilstwo w Galicji w latach 1849-1866, na tle odrodzenia narodowego Rusinów
(maszynopis pracy magisterskiej, 1958); P.R. Magocsi, Old Ruthenianism and Russophilism: A New Conceptual Framework for
Analyzing National Ideologist in Late 19th Eastern Galicia, [w:] American Contributions, to the Ninth International Congress of
Slavists, t. 2, Columbus, Ohio 1983.
5. J. Tarnowycz, op. cit. ,s. 246.
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i zakończyła się zwycięstwem narodowców. Ponadto pracę oświatową
na terenie znacznie oddalonym od Lwowa – centrum życia społecznopolitycznego Ukraińców zachodnich – odczuwano jako karę,
upokorzenie, a nawet banicję⁶, to zaś powodowało trudne do odrobienia
w przyszłości zaniedbanie górskich wsi łemkowskich położonych na
zachód od Sanu. Swoiste pozostawienie Łemków „własnemu losowi”
stworzyło dogodną sytuację dla politycznych przeciwników idei
ukraińskiej, tym bardziej że moskalofile, mimo znacznych subwencji
carskich gwałtownie tracący swe wpływy z końcem XIX w., uzyskali
tu nowe terytorium pod rozwój obumierającej w Galicji Wschodniej
propagandy⁷.
Sukces orientacji prorosyjskiej na Łemkowszczyźnie przed 1918 r.
w znacznej mierze uzależniony był od postawy miejscowej inteligencji
– „prawie w stu procentach duchownej i prawie w stu procentach
rusofilskiej”⁸, wychowanej na spuściźnie czołowych przywódców
dziewiętnastowiecznego moskalofilstwa ukraińskiego (D. Zubryćkiego,
B. Didyćkiego, I. Naumowycza, A. Dobriańskiego). Treści prorosyjskie
sławiące rosyjską kulturę i świetność historyczną Rosji już wówczas
upowszechniano za pośrednictwem rozbudowanej sieci czytelni im.
Kaczkowśkiego⁹, a także prenumerat czasopism moskalofilskich
i rosyjskich (np. „Poczajewskij Łystok”). Stworzyły one grunt pod
rozwój czasopiśmiennictwa moskalofilskiego na Łemkowszczyźnie,
czego w yrazem było powołanie do życia gazety „Łemko”,
drukowanej początkowo w Nowym Sączu, a następnie w Gorlicach.
Wzrost znaczenia moskalofilstwa w Galicji (także na
Łemkowszczyźnie) w okresie poprzedzającym I wojnę światową
związany był także z polskimi czynnikami politycznymi reprezentujący
orientację prorosyjską, tj. z Narodową Demokracją. Wobec napiętej
sytuacji międzynarodowej u progu wojny, hołubieni przez endecję
moskalofile (także łemkowscy), których na zjeździe słowiańskim
6. Tarnowycz, 20 rokiw newoli. Łemkiwszczyna pid pol’skym jarmom, Kraków 1940, s. 38.
7. E. Słuszkiewicz, Egotyzm ziemi sanockiej. Wrażenie z wycieczki w Bieszczady w roku 1935, [w:] „Rocznik Sanocki”, r. 1979, s.
163-180. Za przełomową datę znamionującą upadek ruchu moskalofilskiego w Galicji Wschodniej historiografia podaje 1882 r.
(moskalofilski proces o zdradę stanu), co następnie pogłębiły polityczne wystąpienia pro ukraińskie w latach 1882-1890 i ugoda
polsko-ukraińska z 1890 r., łamiąca wpływy moskalofilskie w konsystorzu świętojurskim we Lwowie, dotychczasowym centrum
dyspozycyjnym orientacji prorosyjskiej. Zob. H. Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864-1918, Kraków, 1981 r., s. 157.
8. J. Tarnowycz, 20 rokiw newoli, op. cit., s. 3.
9. Czytelnie te powstawały jako lokalne komórki Towarzystwa im. Kaczkowśkiego (Obszczestwa im. Michaiła Kaczkowskogo),
założonego w 1874 r., w Kołomyi, przeniesionego do Lwowa.
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w Pradze w 1908 r. oficjalnie uznano za Rosjan¹⁰, organizowali coraz
to nowe fale procarskiej propagandy. Dla realizacji zakreślonych
celów z powodzeniem wykorzystano czynnik religijny. Szczególnie
duchowni agitatorzy, przemierzając tereny zamieszkane przez
Łemków, głosili „wyższość” prawosławia nad katolicyzmem. Znana
jest z ówczesnej prasy aktywność polityczna księży prawosławnych
wyświęconych w Rosji (np. Maksyma Sandowycza). Niemniej
w propagowaniu prawosławia znaczną rolę odgrywali także księża
greckokatoliccy, starorusini lub moskalofile. Szczególne zasługi dla
prawosławia rosyjskiego w Galicji oddał ks. Mykoła Jurczakewycz
z Czarnego (w pow. gorlickim). Znaczącą rolę w rozwoju ideologii
moskalofilskiej na pograniczu powiatów krośnieńskiego i sanockiego
odegrał ks. Mykoła Wołoszynowycz z Lipowca, założyciel
i długoletni przewodniczący tamtejszej czytelni im. Kaczkowśkiego,
współpracującej z Tylawą i Zyndranową¹¹. Szeroko zakrojona
propaganda prorosyjska doprowadziła do udziału przedstawicieli
powiatu krośnieńskiego w Sejmie Galicyjskim i Radzie Państwa. Już
w wyborach parlamentarnych 1907 r., z ramienia moskalofilskiej
organizacji politycznej Russko-Narodnaja Partia, mandat otrzymał
krośnieński radca prawny, późniejszy poseł do sejmu galicyjskiego –
Wołodymyr Kuryłowycz¹². Ale co istotniejsze, ideologia moskalofilska
stopniowo przenikała do świadomości prostego Łemka. Obce
kulturowo i politycznie treści wrastały w tradycję i dziedzictwo tego
regionu rozwijane i przetwarzane przez następne pokolenia ludności
miejscowej.
Na tak ideologicznie przygotowany grunt trudno było z sukcesem
wejść ukraińskim działaczom, narodowym młodego pokolenia.
Sytuacja na korzyść narodowców zmieniła się dopiero w okresie I wojny
światowej (po przełamaniu frontu pod Gorlicami), tymczasem młodzi
narodowcy z trudem organizowali pierwsze ośrodki ukraińskie na
Łemkowszczyźnie. Do rywalizacji z Towarzystwem im. Kaczkowśkiego
stanęła mająca ogromne zasługi w upowszechnieniu ukraińskiej
świadomości narodowej w Galicji Wschodniej „Proswita”- towarzystwo
kulturalno-oświatowe, którego statutowym celem było „poznanie
10. Wasilweski, Sprawy Narodowościowe w teorii i w życiu, Warszawa 1929.
11. „Łemko” (Gorlice), R. 1913, nr 40, s. 6.
12. I. Winiarski, Rusini w Radzie Państwa1907-1908, Lwów 1909 r., s. 8; W. Buczćkyj, Moskalofilstwo na Łemkiwszczyni, Nju Jork
1995 r., s. 13.
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i oświata ludu”¹³. W grudniu 1892 r. we wsi Odrzechowa k/Rymanowa
założono pierwszą czytelnię „Proswity”.
Jednak pełne ożywienie ukraińskiego ruchu czytelniczego
w powiatach zamieszkanych przez Łemków nastąpiło dopiero
z początkiem XX w. W wyniku zaangażowania radcy sądowego
osiadłego w Nowym Sączu, Wasyla Jaworskiego, który często
własnym kosztem podtrzymywał ukraińską działalność w powiecie
nowosądeckim, Nowy Sącz stał się ukraińskim centrum oświatowym
dla Łemkowszczyzny Zachodniej. W 1902 r. założono tam pierwszą
filię „Proswity” obejmującą powiaty: nowosądecki, grybowski, gorlicki
i jasielski. Powiat krośnieński znalazł się w zasięgu oddziaływania¹⁴.
Postępujący proces upowszechniania ruchu ukraińskiego znalazł swe
odzwierciedlenie w rejestrze moskalofilskiego czasopisma „Łemko”
(Gorlice), w którym zamieszczono kilka krośnieńskich wsi określonych
mianem „ośrodków ukrainofilskich”. Figurują tam: Myscowa,
Węglówka i Rzepnik¹⁵.
Mimo pewnych sukcesów działaczy ukraińskich, pozycja
moskalofilstwa na Łemkowszczyźnie w początkach XX w. nie uległa
osłabieniu. Przeciwnie, wzrosła w związku z nasilającym się konfliktem
rosyjsko-austriackim w okresie poprzedzającym wybuch I wojny
światowej. Wkroczenie wojsk carskich do Galicji (w sierpniu 1914 r.),
wzmogło aktywność polityczną miejscowych działaczy moskalofilskich.
Powiat krośnieński w całości znalazł się pod okupacją rosyjską
i zwłaszcza w południowych gminach rozwinięto akcje antyukraińskie
i antykatolickie. Masowo likwidowano greckokatolickie ośrodki
wyznaniowe, wprowadzając na probostwa prawosławnych popów.
W wielu przypadkach było to udziałem księży greckokatolickich,
reprezentujących orientację prorosyjską, a nawet sympatyzujących
z prawosławiem rosyjskim. W szeregach prostych ludzi musiało
to pogłębiać niezrozumienie rozgrywek dokonywanych wśród
inteligencji¹⁶.
13. Cyt. za O. Ohnowskij, Istorija literatury ruskoi, Lwow 1889, cz. 1, s. 81. Towarzystwo „Proswita” utworzone zostało we Lwowie
w 1958 r.
14. J. Tarnowycz, Iljustrowana istorija Łemkiwszczyny, s. 226. Zob. tegoż, 20 rokiw newoli, s. 39-40.
15. „Łemko”, r. 1913, nr 2, s. 2.
16. Zob. F. Przysiecki, Rządy rosyjskie w Galicji Wschodniej, Piotrków 1915; W. Kołpaczkiewicz, Starorusini wobec rzeczywistości
rosyjskiej w okresie wojny światowej, [w:] PB-U, R. 1938, nr 14; E. Pełczyński, Prawosławie w Galicji w świetle prasy ruskiej
we Lwowie podczas inwazji 1914-1915 roku, Lwów 1918; J. Moklak, Aspekty polityczne życia religijnego Ukraińców w Galicji,
[w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa,t.1, Przemyśl 1990, s. 199-206.
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Sytuacja diametralnie uległa zmianie z chwilą wyparcia Rosjan
z Galicji. Zagrożeni przywódcy moskalofilscy emigrowali na wschód,
chronieni przez wycofującą się armię carską.
W swych domostwach pozostawali natomiast chłopi, dla których udział
w moskalofilstwie (działalność w czytelniach im. Kaczkowśkiego)
wynikał z obrony ich ruskiej kultury, zagrożonej polonizacją
i latynizacją. Dla tych ludzi religia prawosławna była odskocznią od
wplecionego w system władzy katolicyzmu, była symbolem wolności
w rozwijającej się świadomości politycznej Łemków. Ludność
łemkowska zapłaciła też najwyższą cenę za tak manifestowany
patriotyzm. W odwecie do obozów koncentracyjnych Austro-Węgier
wywieziono setki Łemków. Szczególnie mroczną sławę zyskał obóz
w Thalerhofie (Styria), dokąd zabierano aktywistów moskalofilskich
niemal ze wszystkich zamieszkanych przez Łemków miejscowości.
Brutalne represje nie ominęły powiatu krośnieńskiego. Zabierano
często całe rodziny. W rejestrach aresztowanych widnieją nazwiska
Kopystianśkych (Zyndranowa), Kopczaków (Tylawa), Durkotów
(Myscowa i Olchowiec), Wozniaków i Senczaków (Czarnorzeki
i Krasna) i wiele innych pojedynczych nazwisk z Polan, Hyrowej,
Rzepnika, Węglówki, itd¹⁷. Aresztowano i wywieziono także wybitnych
działaczy z ośrodków miejskich powiatu: profesorów krośnieńskiej
szkoły tkackiej, Kosa i Kostećkiego oraz I. Kardasza i W. Kotelnyćkiego
z Dukli¹⁸. Smutna legenda Thalerhofu wzmogła dodatkowo
wewnętrzny antagonizm w środowisku łemkowskim, ponieważ
propaganda moskalofilska winą za tragedię represjonowanych
obciążała ukraińskich działaczy narodowych¹⁹, a stereotyp ten sprzyjał
pogłębianiu się podziałów społecznych na całym obszarze byłej
Galicji Wschodniej. Wypada w tym miejscu nadmienić, że władze
okupacyjne dysponowały listami członków instytucji moskalofilskich
wziętymi z urzędów powiatowych, co usprawniało aresztowania. Za
mit należy uznać rozpowszechniane przez propagandę antyukraińską
twierdzenie o istnieniu list przygotowywanych przez narodowców, choć
indywidualnych denuncjacji z tej strony wykluczyć nie można²⁰.
Wraz z odrodzeniem państwa polskiego rozpoczął się dla
Łemkowszczyzny nowy okres jej dziejów. Wzmogły w tym regionie
17. Hałyckaja Holhota. Wojennyje priestuplienija habsbursko monarchii 1914-1917, Trumbull 1964, s 108-109.
18. Ibidem, s. 109.
19. Liczne wzmianki o tym w prasie moskalofilskiej i staroruskiej z lat 1918-1939 („Zemija i Wolja”, „Russkij Gołos”, „Hołos
Naroda”).
20. Zob. „Talierhowskij Almanach” (Lwów), r. 1924.
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penetrację czynniki administracyjne i rządowe. Coraz bardziej
aktywni stawali się ukraińscy działacze narodowi, rozwijający sieć
instytucji kulturalno-oświatowych i gospodarczych. Odnowili swą
działalność także moskalofile i starorusini początkowo skupieni we
wspólnej partii – Russko Narodnej Organizacji (RNO). W połowie
lat 20 wśród części członków o poglądach staroruskich dojrzała myśl
o secesji. W 1928 r. utworzyli oni Ruską Agrarną Organizację (RAO).
Aktywność polityczna tej partii dokonywała się przy wydatnej pomocy
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). To właśnie
z tego nurtu w 1933 r. wyłonił się Związek Łemkowski (Łemko-Sojuz).
Natomiast zachowawcza część członków RNO utworzyła w 1928
r. stricte moskalofilską Rosyjsko-Włościańską Organizację (Russko
Seljanśka Organizacija – RSO)²¹. Ponadto pojawił się nowy czynnik
polityczny oddziałujący na środowisko ukraińskie województw
południowo-wschodnich – rosyjska emigracja w Polsce²².
W rywalizacji ukraińsko-moskalofilskiej z lat 1918-1926
znaczną przewagę uzyskali w powiecie krośnieńskim (i na całej
Łemkowszczyźnie) ukraińscy działacze narodowi. Niemałą rolę
odegrały w tym represje austro-węgierskie z lat 1915-1917, które
pozbawiły stronnictwo moskalofilskie najbardziej aktywnych
działaczy. W czasie wojny rozwiązano wszystkie czytelnie im.
Kaczkowśkiego, upadły też ośrodki prawosławia rosyjskiego licznie
rozbudowane na przełomie 1914 i 1915 r. opustoszałe probostwa
obejmowali proukraińsko nastawieni księża greckokatoliccy młodego
pokolenia, a posady nauczycieli szkół ludowych otrzymywali osadnicy
z terenów byłej Galicji Wschodniej. Postępująca stabilizacja życia
społeczno-politycznego wpłynęła również na rozwój gospodarczy wsi
łemkowskiej. Przewaga nurtu ukraińskiego była wyraźna do czasu, gdy
ponownie odżyły antagonizmy religijne i polityczne.
Sytuacja uległa zmianie w związku z organizującą się prawnie
rosyjską emigracją polityczną w Polsce, która potrafiła wciągnąć w swe
szeregi resztki moskalofilstwa galicyjskiego. Doniosłe znaczenie miały
w tym względzie uchwały zjazdu Rosyjskiego Zjednoczenia Narodowego
w Warszawie, w marcu 1925 r. w obecności i przy akceptacji
przedstawicieli stronnictwa moskalofilskiego (RNO i Towarzystwa
21. Kwestie ewolucji w łonie nurtów staroruskiego i moskalofilskiego autor szerzej przedstawił w rozprawie doktorskiej pt.
„Orientacje polityczne na Łemkowszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej (moskalofilstwo, ruch staroruski, ukraiński ruch
narodowy)” przygotowywanej obecnie do druku.
22. AAN, MSW, sygn. 945; M. Baczyński, Kwestia mniejszościowa, s. 6-7.
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im. Kaczkowśkiego) uznano, że „wszystkie plemiona ruskie (a
zatem i Łemkowie – JM), tworzą jeden naród rosyjski”²³. W skład
zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 1926 r.
Rosyjskiego Zjednoczenia Narodowego w Polsce weszli licznie Rusinimoskalofile, a ich organ prasowy „Hołos Naroda” (Lwów) został uznany
za urzędowy organ emigracji rosyjskiej²⁴. Zawiązana współpraca
zapowiadała wzrost znaczenia moskalofilstwa i podjęcie rywalizacji
z ośrodkami ukraińsko-greckokatolickimi.
W zaplanowanym procesie integracji emigracji rosyjskiej
z ludnością łemkowską znakomitą rolę odegrało wyznanie
prawosławne, wzorem carskim wykorzystane jako czynnik polityczny.
Gwałtowną agitację za prawosławiem – „rodzonym dzieckiem
moskalofilstwa”²⁵, rozwinięto z początkiem 1925 r. W propagandzie
skutecznie wykorzystywano martyrologię Łemków z czasów I wojny
światowej. Głośno przypominano tragiczne losy rozstrzeliwanych
o osadzanych w obozach koncentracyjnych. Organizowano masowe
pielgrzymki na groby poległych duchownych prawosławnych,
zamieniając je w manifestacje polityczne. Znane są ze sprawozdań
prasowych i przekazów źródłowych pielgrzymki na grób ks. M.
Sandowycza ze Zdyni, czczonego jako bohatera narodowego, który
dla wielu Łemków stał się symbolem patriotyzmu²⁶. Na potrzeby
propagandowe rozbudowano piśmiennictwo moskalofilskie
kolportowane w odbudowanych czytelniach im. Kaczkowśkiego.
Wyznanie greckokatolickie przedstawiano tam jako szczególnie
niebezpieczne dla Rosji, mające na celu latynizację obrządku
wschodniego i wynarodowienie. Świętych greckokatolickich określano
mianem zdrajców narodu (np. Josafata Kuncewycza), natomiast
prawosławie jako „sławę Rusi”²⁷. W ferworze dyskusji działaczom
proukraińskim przydawano rozmaite przezwiska o zabarwieniu
pejoratywnym.
Zainicjowana z zewnątrz propaganda prawosławia natrafiła na
podatny grunt. Szybki sukces możliwy był przy sprzyjającym, często
bezgranicznym zaangażowaniu miejscowych chłopów. Upośledzeni
23. Cyt. Za L. Wasilewski, Sprawy Narodowościowe, s. 107.
24. Ibidem, s. 113.
25. „Diło” (Lwów), R. 1936, nr 206, s. 1.
26. Zob. Łemkiwszczyna, [w:] „Nasza Sprawa” (Lwów), R. 1934, nr 34, s. 2. M. Sandowycz pochodził ze Zdyni w pow. gorlickim.
Wykształcenie i święcenia kapłańskie uzyskał w Rosji. W 1911 r. powrócił na Łemkowszczyznę jako ksiądz i stanął na czele
gromady prawosławnych w Grabiu (w pow. jasielskim). W 1914 r. został rozstrzelany w Gorlicach przez wojska okupacyjne.
27. W. Jarosławycz, Moskalofilstwo na Łemkiwszczyni, Lwiw 1939, s. 11.
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społecznie i politycznie Łemkowie niekiedy traktowali Kościół
greckokatolicki jako ekspozyturę polskich władz kościelnych
i państwowych. Msze greckokatolickie niejednokrotnie uważano za
„polskie Służby Boże”²⁸, co prowadziło do konfliktów między księżmi
a wiernymi. Nie obeszło się bez naruszających powagę nabożeństw
incydentów, np. w czasie jednej z mszy wierni parafii tylawskiej oburzeni
katolicką postawą swego duszpasterza, skandując: „Boże umocnij
wiarę prawosławną”, gremialnie opuścili cerkiew²⁹. Narastających
konfliktów, mimo wielu prób porozumienia podejmowanych przez
greckokatolickie dekanaty, nie potrafiono rozwiązać w sposób
polubowny. Celowo rozgłaszane, stawały się mocnym argumentem
przemawiającym na rzecz zwolenników prawosławia.
Oprócz weteranów moskalofilstwa gorączka prawosławia objęła
licznie młode pokolenie Łemków. W atmosferze wrzawy religijnej
dyskusje przekształciły się w otwarte konflikty społeczne. Powiat
krośnieński odegrał w tym względzie rolę pierwszorzędną. Jesienią
1926 r. prawosławie objęło wsie Tylawę i Trzcianę. W latach 1926-1928
objęło już około 40 miejscowości, tj. ok. 20 tys. Łemków, co stanowiło
wówczas 13 proc. ogólnej liczby ludności łemkowskiej w Polsce³⁰.
Konwersja Tylawy i Trzciany podziałała na okoliczne wsie i dalej na
całą Łemkowszczyznę, jak „silny wybuch chytrze podłożonej bomby”,
według określenia jednego z pism greckokatolickich³¹. W samej
Tylawie i Trzcianie prawosławie określano jako „świetlany moment”
w życiu obu wsi, jako „szczęśliwy powrót do dawnej, zapomnianej
przez wieki wiary ojców”³². Formalna zmiana wyznania nie oznaczała
jeszcze ostrych podziałów wewnętrznych w społeczeństwie. Prawdziwa
walka rozgorzała dopiero z chwilą, gdy neofici wystąpili do władz
greckokatolickich o przekazanie majątków cerkiewnych na użytek
wyznawców prawosławia. Zapoczątkowało to ciągnące się miesiącami,
nierzadko drastyczne konflikty włącznie z kradzieżą przedmiotów
28. A. Kruhelśkyj, Tylijawśka schyzma na Łemkiwszczyni, Jiji istorija i teperisznyj stan, Lwiw 1934, s. 8.
29. Ibidem, s. 11.
30. Łemkiwszczyna, [w”] „Nasza Sprawa”, r. 1934, nr 34, s. 2-3. Zob. „Diło”, r. 1937, nr 157, s. 1-2. Statystyki sporządzone dla
kół rządowych mówią o 18 tys. konwertytów. Natomiast organ prawosławnej metropolii warszawskiej „Woskriesnoje
Cztiennje” podaje liczbę 25 tys. w odniesieniu do 1932 r. (za: „Diło”, r. 1938, nr 148, s. 3). Por. J. Moklak, Kształtowanie się
struktury Kościoła prawosławnego w Drugiej Rzeczypospolitej,[w:] Przez dwa stulecia, XIX i XX w. Studia ofiarowane prof.
Wacławowi Felczakowi, Kraków 1993, s. 51-77.
31. A. Kruhelśkyj, op. cit., s. 14.
32. Ibidem.
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liturgicznych i dewastacją obiektów cerkiewnych. Np. w Tylawie, 3 lipca
1927 r. miał miejsce tzw. babski napad polegający na tym, że kobiety
z furią zaatakowały plebanię księdza greckokatolickiego, wyrzucając mu
z mieszkania meble i rzeczy osobiste. Akcja zmierzała do wymuszenia
na proboszczu, ks. Iwanie Szkilnyku, opuszczenie parafii³³. Podobne
akcje inicjowano także w innych miejscowościach i dopiero interwencje
policji unormowały sytuację. Kiedy organizowane przez moskalofilów
próby przejęcia majątków greckokatolickich nie przyniosły
spodziewanych rezultatów, zwolennicy prawosławia zmuszeni zostali do
tworzenia tymczasowych obiektów kultu, zakładając tzw. czasownie –
prowizoryczne kaplice wolno stojące lub lokowane w pokojach domów
prywatnych, bądź spółdzielczych. W niektórych wsiach łemkowskich
przystąpiono do budowy odrębnych cerkwi prawosławnych z myślą
o prawnej legalizacji parafii³⁴.
Znamionujące nową erę wydarzenia przełomu 1926 i 1927
r. wysunęły Tylawę i Trzcianę (a zatem i pow. krośnieński) na czoło
ośrodków staroruskich i moskalofilskich na Łemkowszczyźnie. Tam,
przy aktywnej współpracy działaczy z innych powiatów, odbywano
często zjazdy księży prawosławnych³⁵, stamtąd rozbudowywano kolejne
ośrodki prawosławia na zachodzie regionu, przerzucając agitację do
powiatu nowosądeckiego. W ostatecznym zamierzeniu planowano
objąć prawosławiem centralnie położone tereny.
W ogólnym bilansie rozwoju prawosławia powiat krośnieński
osiągnął szczególnie wysoki wskaźnik. Według spisu z 1931 r., na ponad
8700 Łemków prawosławie przyjęło 4235 osób (ok. 50 proc.). Jedynie
w liczbach bezwzględnych więcej prawosławnych posiadał powiat
gorlicki (5921 na 19 673 grekokatolików)³⁶. Prawie w całości przyjęły
prawosławie wsie: Tylawa, Trzciana, Hyrowa, Mszana i Wilsznia (od 75
do 100 proc.). W mniejszej części – ok. 50 proc. – Ciechania, Polany,
Ropianka i Smereczne. Wsie te wchodziły w skład czterech filii lwowskiej
parafii prawosławnej powstałej w marcu 1928 r.: 1) Tylawa z Trzcianą, )
Mszana z Wilsznią, Smerecznem i Ropianką, 3) Polany i 4) Hyrowa³⁷.
33. Ibidem, s. 30-31.
34. Zob. J. Moklak, Kształtowanie się struktury Kościoła prawosławnego, s. 69-74.
35. Ibidem, s. 20. Propaganda antyprawosławna określała je mianem „schizmatyckich zjazdów”.
36. J. Jaszczakówna, Stosunki wyznaniowe na Łemkowszczyźnie 1880-1931, Biblioteka Instytutu Geografii UJ, rkp. Nr 169, tabela
V. Inne źródło do 1933 r. podaje 4008 prawosławnych dla pow. krośnieńskiego i 6455 dla pow. gorlickiego; zob. AAN,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 5219, s. 3.
37. ANN, MSW, sygn. 330, s. 269 (mapa sieci parafialnych).
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Próby utworzenia parafii w miejsce tych filii nie przyniosły skutku³⁸.
Rozwój prawosławia nie oznaczał zmian w strukturze
administracyjno-parafialnej Kościoła greckokatolickiego. Sieć parafii
greckokatolickich nie została naruszona, zaś w całości wytrwały przy
unii gminy północne. Wysoki procent konwersji na południu powiatu
związany był przede wszystkim z gwałtowną agitacją miejscowych
propagatorów, wśród których szczególnie odznaczyli się: Michajło
Kopczak z Tylawy – emerytowany nauczyciel i ks. Kyryło Czajkowśkyj
z Mszany – duchowny greckokatolicki o orientacji moskalofilskiej,
polityk RSO³⁹.
Tryumf prawosławia wzmocnił stronnictwo moskalofilskie,
lecz nie oznaczał upadku idei ukraińskiej w środowisku łemkowskim.
Ostoją ukraińskości nadal pozostawał Kościół greckokatolicki, choć
utracił pewną liczbę wiernych, a w szeregach greckokatolickich księży
parafialnych znajdowali się zwolennicy ideologii moskalofilskiej.
Rozprzestrzeniając się dotychczas gwałtownie prawosławie
z początkiem lat trzydziestych zamarło niemal całkowicie.
Zaniepokojone tym stanem rzeczy koła prawosławnej metropolii
warszawskiej, doprowadziły w 1931 r. do misji krzemienieckiego
biskupa Szymona (niespodziewanie niefortunnej), który mając na celu
„oswobodzenie Łemków z unickiego jarzma”⁴⁰ podjął trudy wizytacji
ośrodków prawosławia na Łemkowszczyźnie. Owacyjnie witali go
jedynie znani moskalofilscy agitatorzy, natomiast prości mieszkańcy
gmin krośnieńskich – Mszany i Tylawy, zmęczeni już rozgrywkami
religijnymi, nie wykazywali szczególnego zainteresowania –
operującym mieszaniną języka rosyjskiego i ukraińskiego misjonarzem.
Postępujący wzrost znaczenia Kościoła greckokatolickiego
pracował na niekorzyść czynników politycznych usiłujących ograniczyć
wpływ polityków ukraińskich na Łemków. Zainteresowany był tym rząd
RP od początku lat trzydziestych rozwijający wobec Łemkowszczyzny
program asymilacji państwowej, a od 1936 r. – narodowej⁴¹. Intencją kół
rządowych było odizolowanie Łemkowszczyzny od greckokatolickich
władz diecezjalnych i metropolitalnych. Z drugiej strony, na rozwój
prawosławia niechętnie patrzyły koła watykańskie i w porozumieniu
z rządem podjęły one starania o wydzielenie dekanatów zamieszkanych
38. J. Moklak, Kształtowanie się struktury Kościoła prawosławnego, s. 51-77.
39. W. Jarosławycz, op. cit., s. 20; J. Tarnowycz, 20 rokiw newoli, s. 213-214.
40. Cyt. za A. Kruhelśkyj, Tylijawśka schizma, s. 63-64.
41. AAN, MSW, sygn. 808, Tezy w dziedzinie narodowościowej, styczeń 1936, s. 12; M. Siwicki, Dzieje konfliktów polskoukraińskich, t. 1, Warszawa 1992, s. 253-254, dokument nr 55.

50

Jarosław Moklak

przez Łemków z jurysdykcji ordynariusza przemyskiego przez
utworzenie odrębnej diecezji łemkowskiej. Na podstawie umowy ustnej
pomiędzy rządem polskim i Watykanem oraz w następstwie dekretu
Quo aptius consuleret wydanego przez Stolicę Apostolską w lutym
1934 r., utworzono Administrację Apostolską Łemkowszczyzny
(AAŁ) z siedzibą w Rymanowie, podległą bezpośrednio Watykanowi,
obejmującą 111 parafii ze 128 tys. wiernych⁴². W ocenie tej decyzji
trafne wydaje się spostrzeżenie A. Chodkiewicza, że był to wynik
rywalizacji między ukraińskimi narodowcami, moskalofilami
i władzami polskimi o pozyskanie Łemków, których świadomość
religijna i narodowa jeszcze się kształtowała⁴³.
Celem nowo powstałej instytucji pozostającej pod wpływem
kół rządowych, które zabezpieczały jej potrzeby finansowe, było
rozwijanie wyznania greckokatolickiego pozbawionego charakteru
ukraińskiego. Znalazło to wyraz w staroruskiej obsadzie stanowisk
AAŁ z apostolskim administratorem włącznie – został nim ks. Wasyl
Maściuch. Administracja nowej prowincji silny nacisk położyła
na politykę kadrową, suspendując „niewygodnych” księży. Tych,
którzy popierali działalność ukraińskich instytucji i nawoływali
swych wiernych do czynnego w nich udziału, częstokroć celowo
przenoszono do innych parafii, odbierając im możliwość finalizacji
rozpoczętego dzieła oświaty. Już w pierwszych miesiącach nowych
porządków przeniesiono z Barwinka do Świątkowej Wielkiej
(pow. Jasło) ks. Josafata Kabariwśkiego, który w okresie 1926-1928
skutecznie powstrzymywał konwersje w parafii Zyndranowa i nie
dopuścił do utworzenia tam filii parafii prawosławnej. Przeniesienie ks.
Kabariwśkiego wywołało oburzenie nie tylko grekokatolików, ale także
grupy prawosławnych, niechętnych odnawianiu zastygłych już sporów
religijnych. Chcąc wymóc odwołanie tej decyzji, delegacja Barwinka
i Zyndranowej złożona z ok. 200 osób bezskutecznie „obozowała dwa
dni i jedną noc” przed siedzibą AAŁ w Rymanowie. Podobne delegacje
udające się do Rymanowa z innych parafii, między innymi z Polan,
także pozostawały bez oczekiwanej odpowiedzi⁴⁴.
Powołanie AAŁ nastąpiło bezpośrednio po ożywieniu agitacji
ukraińskiej na Łemkowszczyźnie, co było związane z powstaniem
42. Zob. S. Stępień, Nieznany list metropolity Andrzeja Szeptyckiego do administratora apostolskiego Łemkowszczyzny Wasyla
Maściucha, [w:] Przemyskie Zapiski Historyczne (Przemyśl), r. 1985, nr 3, s. 201-205; B. Brach, Apostolska Administracja
Łemkowszczyzny, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 1, Rzeszów 1992, s. 299-311.
43. A. Chodkiewicz, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego, [w:] „Chrześcijanin w Świecie”, r. 1984, nr 133, s. 24.
44. Złydni ukrajinśkych duchownykiw na Łemkiwszczyni, „Diło”, r. 1937, nr 151, s. 3-4.
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Komisji Łemkowskiej (1932) działającej przy Zarządzie Głównym
Towarzystwa „Proswita” we Lwowie. Jej zadaniem było „strzeżenie
narodowych praw Łemkowszczyzny i rozwój kulturalno-oświatowego
życia w tej krainie”⁴⁵. Szczególnie zadbano o wykształcenie
młodej kadry aktywistów, umieszczając na koszt Komisji dzieci
z rodzin łemkowskich w gimnazjach oraz szkołach zawodowych
Przemyśla i Lwowa⁴⁶. Za pośrednictwem centralnych ośrodków
instytucji ukraińskich, na przełomie lat 1933/1934 zorganizowano
na Łemkowszczyźnie 154 punkty biblioteczne, zapatrywane w 20
tys. egzemplarzy ukraińskich gazet. Do 15 lutego 1934 r. zgłoszono
w terenowych organach administracji państwowej 36 nowych
czytelni „Proswity”⁴⁷. Założono przy tym szereg ukraińskich
spółdzielni handlowych (kooperatyw). Rozwinięto działalność
edytorską i czasopiśmiennictwo. Zorganizowano kilka serii
wydawniczych, z których największą poczytalność zdobyła sobie
„Biblioteka Łemkiwszczyny”. Wśród pism o charakterze ogólno
ukraińskim w styczniu 1934 r. ukazał się pierwszy numer „Naszego
Łemka”, drukowanego we Lwowie przy pomocy finansowej Komisji
Łemkowskiej. Niemal natychmiastową odpowiedzią ze strony kół
staroruskich wspieranych przez BBWR było powołanie antyukraińsko
nastawionego pisma „Łemko”, drukowanego początkowo w Nowym
Sączu i Krynicy, a od 1936 r. we Lwowie.
W propagowaniu idei ukraińskiej na Łemkowszczyźnie
aktywnie uczestniczyli Łemkowie z pow. krośnieńskiego. Aktywnie
działali zwłaszcza krośnieńscy korespondenci Komisji Łemkowskiej
i „Naszego Łemka”, którzy zaopatrywali autorów opracowań
monograficznych w istotne przyczynki, informacje z przekazów
ustnych, fotografie i rysunki. Należeli do nich księża greckokatoliccy:
Mychajło Wesołowśkyj z Hyrowej, Dmytro Stupak z Zyndranowej,
Karło Sało z Mszany oraz gospodarz – Stepan Warcholjak z Wróblika
Królewskiego. Niektórzy z nich wzięli udział w pierwszym ukraińskim,
ogólno łemkowskim zjeździe politycznym Ukraińskiego NarodowoDemokratycznego Zjednoczenia (UNDO) w Sanoku, w maju 1936 r.
Do grupy delegatów na zjazd silnie związanych z pow.
krośnieńskim należeli między innymi:
45. J. Tarnowycz, Iljustrowana istorija Łemkiwszczyny, s. 5-6; Por. „Diło”, r. 1936, nr 111, s. 4; „Nasz Łemko”, r. 1936, nr 11, s. 6.
46. Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw u Lwowi (CDIA), fond 348, opis 1, sprawa 5, k. 49; J. Tarnowycz, 20 rokiw newoli,
s. 136-137.
47. „Diło”, r. 1937, nr 203, s. 5.
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Wasyl Kaczmarśkyj z Bonarówki i ks. Mychajło Żepłynśkyj z Zawadki
Rymanowskiej⁴⁸.
W rywalizacji na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej starły się
ze sobą przeciwstawne ideowo instytucje: „Proswita” i Towarzystwo
im. Kaczkowśkiego. Ich rywalizacja o wpływy wśród Łemków sięgnęła
nawet najmniejszych miejscowości. Osiągnięcia Komisji Łemkowskiej
w postaci znacznego zwiększenia liczby czytelni „Proswity”,
pobudziły do działania stronnictwo moskalofilskie. Lata 1934 i 1935
charakteryzowały się najwyższym wskaźnikiem liczby zakładanych
czytelni w skali całej Łemkowszczyzny. Także w powiecie krośnieńskim
wskaźnik nowo zakładanych czytelni był dotąd najwyższy. Wiosną
1934 r., kolejno 9 i 10 kwietnia uroczyście otwarto czytelnie im.
Kaczkowśkiego w Zyndranowej i Trzcianie. W obecności miejscowych
aktywistów: ks. Teodora Kurdyka (Trzciana), M. Kmetki, O. Bajki i T.
Fuczyły (Zyndranowa), delegacji Zarządu Głównego Twarzystwa we
Lwowie oraz zgromadzonych zainteresowanych, na członków wpisało
się 89 (Zyndranowa) i 66 (Trzciana) osób⁴⁹. W rok później w Polanach,
za sprawą kierownika szkoły Zygmunta Wawszczaka zaktywizowała
działalność tamtejsza czytelnia założona jeszcze w 1933 r. przez księdza
prawosławnego Biłocerkowśkiego⁵⁰.
Pomimo znacznych sukcesów grup moskalofilów w pow.
krośnieńskim, ich rozwój był ograniczony aktywnością instytucji
ukraińskich. O wpływach masowego ruchu ukraińskiego w powiecie
pisała nawet prasa moskalofilska i staroruska. W jednym z artykułów
zamieszczonych w kr ynickim „Łemku” autor stwierdził, że
„gdzieniegdzie (w pow. krośnieńskim – JM) zakłada się Ukraina”⁵¹.
Tym samym przeciwnicy ideowi ruchu ukraińskiego wskazywali na
aktywność „Proswity”, „Ridnej Szkoły”, Towarzystwa „Silśkyj Hospodar”
itp. Częstokroć dochodziło do starć członków „Proswity” z działaczami
Towarzystwa Kaczkowśkiego, zwłaszcza w tych miejscowościach,
w których obie instytucje posiadały czytelnie. Wśród tych wyróżniał
się Wróblik Królewski, w którym działali dwaj znani na całej
Łemkowszczyźnie aktywiści, antagonistycznie wobec siebie nastawieni.
Byli to wspomniany wcześniej Stepan Warcholjak oraz główny filar
48. J. Tarnowycz, Iljustrowana istorija Łemkiwszczyny, s. 6-7; Zob. „Diło”, r. 1936, nr 111, s. 4 i „Nasz Łemko”, r. 1936, nr 11, s. 6;
„Sprawy Narodowościowe” (Warszawa), r. 1936, nr 3, s. 251.
49. „Łemko”, R. 1934, nr 6, s. 3.
50. „Nasz Łemko”, r. 1935, nr 8, s. 7.
51. „Łemko”, r. 1934, nr 14, s. 3.
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czytelni im. Kaczkowśkiego – Stepan Barna, sołtys i nauczyciel⁵².
Ostra rywalizacja przebiegała także na południu powiatu, gdzie
większe wpływy posiadali moskalofile. W wyniku propagandy ks. J.
Kabariwśkiego i jego szwagra I. Litynśkiego utworzono w Barwinku
młodzieżową, ukraińską organizację gimnastyczno-pożarniczą „Łuh”,
której członkowie nosili wpięte w ubrania niebiesko-żółte kokardy⁵³.
Do konfliktów dochodziło często z błahych powodów.
W czasie występów teatralnych, zabaw itp. wzajemnie utrudniano
sobie organizację imprez. Niejednokrotnie miały miejsce wybryki
chuligańskie (wybijanie szyb w oknach, obrzucanie się kamieniami).
Celowo wykorzystywano kłopoty organizatorskie przeciwników
ideowych, odmawiając sobie wzajemnie drobnych przysług, np.
wynajmu loaklu. Zdarzało się, że pro forma zmieniano nazwy
czytelni z Kaczkowśkiego na „Proswitę” i odwrotnie. Posuwano się
także do prowokacji natury politycznej, oskarżając się wzajemnie
o działalność niezgodną z interesem państwa. We Wróbliku
Królewskim, w przededniu imprezy zorganizowanej przez miejscowe
kółko Towarzystwa „Silśkyj Hospodar” (występ trupy teatralnej,
zabawa taneczna), w nocy 16 listopada 1935 r. w mieszkaniu Stepana
Warcholjaka policja przeprowadziła rewizję: poszukiwano literatury
zagrażającej polskiej racji stanu. Podobne akcje przeprowadzono
także w mieszkaniach innych działaczy ukraińskich Wróblika (T.
Kopczaka, W. Panoczka oraz Stepana i Olgi Turkowśkych) i w innych
miejscowościach⁵⁴.
Z biegiem lat podniósł się stan majątkowy rywalizujących
stronnictw. Najbardziej było to widoczne w aspekcie wyznaniowym.
W wielu miejscowościach wybudowano cerkwie prawosławne
w sąsiedztwie greckokatolickich. Rozbudowano także stare
budynki czytelniane i spółdzielcze. W bogatszych miejscowościach
przystąpiono do budowy wielofunkcyjnych Domów Ludowych (na
wzór lwowskiego), mieszczących w sobie oprócz czytelni i świetlicy,
także mieszkania dla działaczy. Znaczną rolę odegrała w tym pomoc
finansowa emigrantów z Ameryki. Ruch staroruski i moskalofilski był
wspierany przez amerykański Łemko-Sojuz, natomiast ruch ukraiński
przez Orhanizację Oborony Łemkiwszczyny. Liczne zapomogi
nadsyłały osoby prywatne. Szeroko zakrojona pomoc objęła także
Łemków z powiatu krośnieńskiego. Z początkiem 1934 r. dzięki
52. „Nasz Łemko”, r. 1935, nr 23, s. 8.
53. Zbudyłysia prykordonni seła, [w:] „Nasz Łemko”, r. 1934, nr 24, s. 7.
54. „Nasz Łemko”, r. 1935, nr 2, s. 7.
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pomocy finansowej sympatyzujących z ruchem moskalofilskim
M. Kostyka i O. Dutkowśkiego (zamieszkałych w USA), oddano
do użytku nowy budynek Domu Ludowego w Mszanie z czytelnią,
spółdzielnią mleczarską, kilkoma warsztatami rzemieślniczymi
i dużą salą widowiskową. Podobne obiekty zbudowano w Tylawie,
Trzcianie, Wróbliku Królewskim i innych miejscowościach⁵⁵. Pieniądze
pochodzące od ukraińskich komitetów pomocy Łemkowszczyźnie
lokowano w Banku Ziemskim we Lwowie. Wykorzystywano je
głównie na opłacenie pozycji wydawniczych Towarzystwa „Proswita”
i Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki⁵⁶.
Do orientacji ukraińskiej wypada także zaliczyć pojawiający
się gdzieniegdzie ruch komunistyczny. Agitację prowadzili działacze
lwowscy reprezentujący Partię Narodnej Woli oraz Ukrajińske
Seljanśko-Robitnycze Socjalistyczne Objednannja „Sel-Rob”.
Szczególnie nasilona akcja miała miejsce latem 1926 r. i objęła
Myscową, Polany, Tylawę i Węglówkę. W miejscowościach tych
utworzono Komitety Miejscowe Partii Narodnej Woli. Agitatorzy
komunistyczni (Mykoła Chan, Melito-Cholimata) natrafili tam jednak
na przeciwdziałanie zarówno ze strony moskalofilów, jak i UNDO,
którzy demaskowali powiązania agitatorów z Komunistyczną Partią
Zachodniej Ukrainy. W innych regionach Łemkowszczyzny ruch
komunistyczny nie rozwinął się i wypada sądzić, że był zjawiskiem
charakterystycznym dla Łemków powiatu krośnieńskiego⁵⁷.
Rozkręcona p o 1934 r. r y walizacja do końca okresu
międzywojennego nie została już powstrzymana. Wrzesień 1939
r. gwałtownie ograniczył wewnętrzne konflikty w środowisku
łemkowskim. Ostra na przestrzeni kilku dziesiątków lat (wliczając
okres galicyjski) rywalizacja, w okresie międzywojennym podsycana
przez czynniki rządowe⁵⁸, miała zarówno negatywne, jak i pozytywne
skutki na rozwój życia społecznego Łemków. Wzajemne wytykanie
wad, ośmieszanie się przy pomocy publicystyki nie sprzyjały tworzeniu
autorytetów. Ostre spory religijne mocno nadszarpnęły powagę
obrządku wschodniego. Lawirowanie między silniejszymi politycznie
czynnikami nie zawsze doskonaliło charaktery działaczy, niestety
55. ”Łemko”, r. 1934, nr 2, s. 3.
56. S. Baran, Oborona Łemkiwszczyny, [w:] „Diło”, r. 1937, nr 184, s. 1-2; „Nasz Łemko”, r. 1934, nr 22, s. 3.
57. CDIA, f. 182, op. 1, spr. 249, Hazetni powidomłennja, zwity i inszi materiały pro (…) dijalnist czytalni w seli Miscewa,
korosniwśkoho powitu, 1922-1939.
58. Zob. J. A. Stepek, Akcja polska na Łemkowszczyźnie, [w:] „Libertas”, Warszawa 1986, s. 27-41.
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częściej je wypaczało, sprowadzając rywalizację do poziomu zwykłego
awanturnictwa.
Ale wewnętrzny konflikt łemkowski miał również pozytywne
skutki. Poprzez rozwój sieci szkół elementarnych zmniejszył się procent
analfabetyzmu wśród Łemków. Rozwinięto własne piśmiennictwo
i zadbano o zaplecze lokalowe dla pracy kulturalno-oświatowej.
W ferworze walki dokonywał się proces poszukiwania tożsamości
narodowej Łemków, choć działalność sprzecznych ideowo nurtów
politycznych nie ułatwia identyfikacji. Silne na południu powiatu
sympatie moskalofilskie spowodowały przechowanie nastrojów
antyukraińskich, lecz przynależność pow. krośnieńskiego do woj.
lwowskiego zbliżała go do Sanocczyzny, gdzie przewagę uzyskał
ukraiński ruch narodowy.
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Wspomnienia pośmiertne o ks. Janie Nehrebeckim (18531927), długoletnim proboszczu parafii greckokatolickiej
w Zalesiu pod Rzeszowem...
Piotr Siwicki
[zamieszczone pierwotnie w greckokatolickim miesięczniku dla duchowieństwa
„Nywa” wychodzącym we Lwowie.
Przypisy i uwagi tłumacza są zamieszczone w tekście, tłustą czcionką w nawiasach
kwadratowych. Teksty przetłumaczono w całości, starając się oddać literę
i ducha oryginału z maksimum ścisłości, zachowując nawet pewne stylistyczne
niedociągnięcia oryginału]

+ ks. Jan Nehrebecki
[„Nywa” 22 (1927), s. 229-230]

W Jasienicy Solnej dnia 25 maja br. [1927] zmarł w 74 roku życia
i 49 kapłaństwa gr.-kat. proboszcz ks. Jan Nehrebecki [oryg. Iwan
Nehrebećkyj].
Zmarły był wybitnym członkiem naszego duchowieństwa:
światłem, które przez długie lata ukazywało swym współbraciom
i włościanom Chrystusową drogę pracy i życia.
Urodził się w Tarnopolu w 1853 r., tam też ukończył gimnazjum.
Teologię ukończył w uniwersytecie wiedeńskim, jako seminarzysta
u św. Barbary. Po krótkim okresie administratorstwa objął parafię
w Zalesiu pod Rzeszowem, najdalszej zachodniej oazie naszego
Kościoła i rozwinął tam przepiękną działalność. Jego staraniem
stanęła w owej wsi wspaniała cerkiew murowana, stworzony został
piękny chór cerkiewny, który podnosił i umacniał świadomość
obrządkową parafian, niejednokrotnie wsławił się wykonywaniem
pieśni ukraińskich na koncertach w Rzeszowie i ściągał w niedziele
i święta do Zalesia naszych zatoczenciw [zatoczeneć – ktoś „zarzucony
przez los” np. na obcą ziemię], którzy, rozrzuceni po mazurskiej
obczyźnie, pragnęli usłyszeć ojczyste nabożeństwo. Jak wielkie było
jego znaczenie w tamtejszych stronach nie tylko wśród swoich, ale
i we wsiach mazurskich, świadczy fakt, że w roku 1896 wystawiono go
tam jako kandydata na posła do parlamentu wiedeńskiego. Lecz jego
wielka dusza płonęła miłością do całego narodu i rwała się, by nieść mu
światło lepszego losu.
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Odkąd począł się ukazywać dziennik Diło, publikował w nim liczne
artykuły na różne tematy, budząc całe społeczeństwo do nowego
życia. Jednocześnie wydawał specjalnie dla włościan liczne książeczki
z dziedziny gospodarczej i obywatelskiej w wydawnictwach Proswity,
Bat’kiwszczyny i innych; w końcu zaś założył w Przemyślu osobny
miesięcznik Hospodar, który przekazał w roku 1911 lwowskiemu
Silśkomu Hospodarewi. Na uwagę zasługiwał jego drugi miesięcznik
Prapor, wydawany przez 4 lata (1897-1900) w Przemyślu dla
ukraińskiego duchowieństwa katolickiego, w którym to piśmie bardzo
stanowczo i otwarcie wskazywał na zadania i obowiązki duchowieństwa
na polu kościelnym i narodowo-politycznym. Pismo to swą
stanowczością elektryzowało nasz kler, ale nie podobało się pewnym
innym kręgom, dlatego też [ks. Nehrebecki] przestał je wydawać.
A już najbardziej godnym uwagi i znanym było stanowisko, zajęte
przezeń na synodzie lwowskim 1891 roku. Gdy wysunięto tam projekt
wprowadzenia w naszym Kościele obowiązkowego celibatu, a cały kler
zebrany na synodzie protestował przeciwko temu, Zmarły znalazł się
w pierwszym szeregu i należał do delegacji, która była wysłana w tej
sprawie do legata papieskiego. Z tego synodu posiadał Zmarły liczne
notatki i brał poważny udział w wydaniu broszury Wyswitłennia
istoriji lwiwśkych synodiw z rr. 1891 i 1897, która ukazała się w 1924
r. W 1908 roku Zmarły przeniósł się na parafię w Jasienicy Solnej pod
Drohobyczem i zajmował się tam organizowaniem Silśkoho Hospodaria
w całym powiecie.
W listopadzie 1918 roku, gdy na naszej ziemi powstawało
państwo ukraińskie, odebrał w Drohobyczu od żołnierzy swego
powiatu przysięgę wierności Państwu Ukraińskiemu.
Ostatnim aktem, w którym Zmarły brał czynny udział, było
wysłanie w ub. roku [1926] przez żyjących jeszcze ojców synodalnych
memoriału do Ojca św. i Kongregacji Wschodniej.
W ostatnich latach zaczął podupadać na zdrowiu, aż wreszcie
śmierć przerwała dni jego niezmordowanego, pracowitego życia.
W Zmarłym zszedł z tego świata mąż wielkiego ducha i gorącego
serca, który i sam płonął dla sprawy naszego Kościoła i narodu,
i pragnął zapalić także innych do bardziej ożywionej pracy dla dobra
ogólnego. Oddając głęboką cześć pamięci Zmarłego, modlimy się do
Pana, by w obecnych ciężkich dla naszego Kościoła greckokatolickiego
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i narodu czasach posłał nam podobnych, rozumnych i obdarzonych
charakterem następców, którzy – zapaleni takąż samą miłością i duchem
ofiary – zagrzewaliby nasze szeregi do dalszej wytrwałej pracy i walki dla
osiągnięcia lepszej przyszłości.
St. [?]
Przypis redakcyjny: Od siebie musimy dodać, że Zmarły pisał także do Nywy. Jego
autorstwa był artykuł Spohad pro pidhotowluwannia 300-littia Berestejśkoji Uniji
[„Wspomnienie o przygotowywaniach do 300-lecia Unii Brzeskiej”], podpisany
kryptonimem Znajuczyj [„Wiedzący”] (Nywa, nr 11 z 1926 r.).

Pamięci ks. Jana Nehrebeckiego
[„Nywa” 22 (1927), s. 332-335]

Bywają ludzie niestrudzonej pracowitości i niezłomnej energii, którzy
nawet w okolicznościach niełatwych, w samotnym wiejskim ustroniu,
wśród obcego otoczenia, nie zamkną się w sobie, nie opuszczą rąk, lecz
podług słów przysłowia żywyj żywe hadaje [?] trudzą się bezustannie
nie tylko we własnym kręgu działania swego stanowiska, ale i dla
ogólnego dobra kościelno-narodowego – i swym przykładem zachęcają
innych do działalności. Non omnis moriar – mogą oni wraz z poetą
łacińskim powiedzieć o sobie, bowiem pozostawią po sobie ślad
swego życia i trudów, które przetrwają dłużej, niż ludzkie życie, jako
fundament lepszej przyszłości.
Do takich należał śp. zmarły 25 maja br. [1927] proboszcz Jasienicy
Solnej ks. Jan Nehrebecki [oryg. Iwan Nehrebećkyj], przedtem
długoletni proboszcz Zalesia o 6 km od Rzeszowa, tej jedynej
wobec atakującego naporu nacjonalizmu polskiego ocalałej parafii
gr.-kat. – oazy wśród obcego obecnie otoczenia. To, że parafia ta na
zachodzie utrzymała się i nie poszła śladami osławionych Tuczap, to
główna i niezmierna zasługa zmarłego ks. Jana Nehrebeckiego. Jego
stareńki poprzednik ks. Hanasewicz (teść śp. krajowego inspektora
szkolnego Sołtykiewicza), utrzymał ją wśród obcego zalewu, a ks. J.N.,
jego następca, ożywił ją na nowo i umocnił. Zastał starą, pochyloną
cerkiewkę drewnianą, takiż od starości sczerniały dom i budynki
gospodarskie, oraz parafian, którzy wśród obcego otoczenia dawno
już zapomnieli ojczystego języka. Pierwszym jego zadaniem było:
przywiązać parafian do swej cerkwi i obrządku i zbudować nową,
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piękną cerkiew murowaną.
Za specjalnym pozwoleniem śp. Biskupa N. [błąd – winno być
„Jana”, ukr. „Iwana”] Stupnickiego wydał dla swych parafian łacińskimi
czcionkami modlitewnik z całą Służbą Bożą, nieszporami i innymi
obrzędami cerkiewnymi – obok przekład polski z odpowiednimi,
potrzebnymi wyjaśnieniami. To zbliżyło i przywiązało parafian do
swej cerkwi, bo zrozumieli nabożeństwo i poznali jego piękno. Założył
cerkiewny chór mieszany, który swego czasu dawał koncerty naszych
pieśni ludowych także i w Rzeszowie. W cerkwi na chórze śpiewały
również i kobiety zamężne. Miło było słuchać, jak w nabożeństwie
cerkiewnym brali aktywny udział wszyscy wierni i przy procesjach,
np. w Zielone Święta, niosła się nasza pieśń pobożna Preczystaja Diwo,
Maty ruśkoho kraju!...
Przy budowie nowej cerkwi przyszło mu pokonywać wielkie
trudności, aby zdobyć potrzebne fundusze. Parafia mała i niezbyt
zasobna, z dwóch wsi – Zalesia i Białej (3 km za Zalesiem, koło Tyczyna)
– lecz nie zrażając się niczym, przy swej energii zdołał doprowadzić
zamysł do upragnionego spełnienia, znajdując w tej sprawie szczerego
pomocnika w osobie radcy sądu w Rzeszowie Hanasewicza, syna
poprzedniego proboszcza. Część pieniędzy zebrano z dobrowolnych
datków, resztę złożyli parafianie. W Zalesiu urządzono cegielnię i cegły
w niej wypalonej starczyło na zbudowanie pięknej, murowanej cerkwi,
z pozostałej zaś zbudowano jeszcze murowaną stajnię i inne budynki
gospodarskie.
W roku 1893 stanął i nowy, obszerny, murowany dom parafialny
w miejscu starego, sczerniałego. Między proboszczem i parafianami
panowały szczere i przyjazne stosunki, Zmarły potrafił w nich obudzić
ducha narodowego; choć mówili po polsku, czuli się Rusinami,
interesowali się naszymi sprawami narodowymi i chętnie spieszyli
z datkami na narodowe cele. Niemniej szczere stosunki istniały
z parafianami zamiejscowymi, przeważnie urzędnikami z Rzeszowa
i miasteczek okolicznych.
W Rzeszowie byli w owym czasie, oprócz wspomnianego
radcy sądowego Hanasewicza, prezydent sądu okręgowego
Hłuszkiewicz (zm. 1897), radca skarbowy M. Dolnicki (zm. 1900
w Sanoku), długoletni zatoczeneć profesor gimnazjalny F. Swystun,
profesor Onufry Geców, profesor seminarium nauczycielskiego
K. Bilecki i inni, później zaś przybył jeszcze i weterynarz wojskowy
w stopniu kapitana Włodzimierz Ustianowicz, który wraz ze swą
żoną był szczerze oddany naszemu Kościołowi i narodowi, świadczył
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nieraz na cerkiew w Zalesiu i popierał każdą sprawę narodową.
Cerkiew w Zalesiu i szczerze gościnny dom ks. proboszcza
był owym centrum przyciągania, w którym stęsknieni na obczyźnie
zatoczenci odżywali duchem ojczystym wśród ojczystej atmosfery.
Na wszystkie większe święta – Boże Narodzenie, Jordan, Wielkanoc
– wszyscy gromadnie zbierali się w gościnnym domu księdza
proboszcza. Śp. ks. Jan dbał także i o swych dalszych parafian. Nie
zważając na trud i koszta dalszej podróży, zawsze chętnie spieszył do
nich z pomocą duchową w potrzebie. W sobotę wielkanocną, nieraz
mimo niepogody, przyjeżdżał zwykle własną furą do Rzeszowa,
by każdemu z parafian poświęcić paschę w jego własnym domu...
Jego wielką zasługą było wyjednanie, na jego wniosek,
w austriackim ministerstwie obrony krajowej, odprawiania raz
w miesiącu (w każdą niedzielę po pierwszym), w pijarskim kościele
gimnazjalnym, Służby Bożej dla naszych stacjonujących w Rzeszowie
żołnierzy. Mając zezwolenie na odprawianie dwóch Służb Bożych, po
celebrze w Zalesiu przyjeżdżał zwykle na wojskową Służbę Bożą do
Rzeszowa. Parafianie świeccy dla podniesienia uroczystości sprawili
10 wielkich świateł oraz paterycę – i tak nasi żołnierze mieli również
i tam raz w miesiącu swe nabożeństwo. Mimo pracy i zajęć w swej
choć nielicznej, ale bardzo rozległej parafii (która sięgała aż po Kraków
i obaj ze śp. ks. Borsukiem z Krakowa nazywali siebie „sąsiadami”),
znalazł czas także na sprawy publiczne na niwie kościelnej, kulturalnej,
ekonomicznej i politycznej, i publikował na te tematy wiele cennych
artykułów w czasopismach. Dla obrony praw i powagi Kościoła
wydawał i redagował w Przemyślu gazetę Prapor [„Sztandar”]
i, tamże, pismo ekonomiczne Hospodar [„Gospodarz”]. W obronie
swego Kościoła i praw swego narodu występował śmiało i otwarcie,
i za działalność swą był szanowany przez swoich i respektowany przez
obcych. Z okazji zamordowania śp. ks. Ardana przez syna miejscowego
dziedzica zamieścił odpowiedni artykuł w dzienniku Diło [„Czyn”],
który to artykuł nieprzyjemnie uderzył polskie duchowieństwo, przez
co spotkała go niejedna przykrość. Dzięki swej popularności wśród ludu
w czasach, gdy polskie koła rządzące prowadziły walkę ze Stojałowskim
i ludowcami, podczas wyborów do parlamentu 1897 otrzymał
z piątej kurii najwięcej głosów z powiatu rzeszowskiego i okolicy, co
przeraziło i bardzo rozeźliło polityków polskich; oni to, nie przebierając
w środkach, starali się podkopać jego popularność i powagę – lecz
Zmarły, choć doznał niejednej przykrości, nie poddał się i szedł
dalej wybraną drogą dla służenia swemu św. Kościołowi i narodowi.
Jego aktywny udział w obradach Synodu Lwowskiego 1891 zapisana
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została pięknie po wszystkie czasy historii Synodu i naszego Kościoła.
W roku 1906 ot rzymał p araf ię Jasienica S olna koło
Drohobycza. Parafianie i zatoczenci-inteligenci z Rzeszowa żegnali
go z żalem, bo cenili jego pracę dla nich, św. Kościoła i narodu.
Swym niezmordowanym trudem położył trwały, mocny fundament
pod dalszą egzystencję naszej cerkwi i parafii w Zalesiu i dla dalszej
działalności swych następców. Mimo wrogich zakusów wtedy, gdy jego
następca ks. Kamiński z niektórymi parafianami za przyczyną obcych
donosów znalazł się niewinnie w Thalerhofie - tameczni wierni nie
ulegli terrorowi i nie odstąpili od swego Kościoła i obrządku. Gorliwa
i szczera praca Trudzącego się w winnicy Chrystusowej nie przepadła
marnie i pozostawiła u wszystkich zasłużoną wdzięczną pamięć;
niech zatem i to wspomnienie dawnego długoletniego zatoczencia
i parafianina będzie kwiatem szczerej i wdzięcznej pamięci na jego grób.
Jul. Stef. [?]
We Lwowie w lipcu 1927.
Przypis redakcyjny: Z miarodajnego źródła donoszą nam, że w naszym nekrologu
śp. ks. Jana Nehrebeckiego („Nywa” nr 6 z br., s. 229) niektóre daty są błędne.
Zmarły urodził się w Przemyślu (a nie w Tarnopolu) 22 sierpnia 1853 w rodzinie
mieszczańskiej, tam też ukończył gimnazjum w roku 1873, studia teologiczne
w Wiedniu 1877, a 14 kwietnia 1878 roku był wyświęcony na prezbitera w Przemyślu.
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Prawda o Ukraińcach spod Rzeszowa
Natalia Klasztorna
Wiosną 1945 roku w ukraińskich wsiach pod Rzeszowem
bujnie rozkwitły jabłonie. Kwitły niesamowicie. Ukraińcy mają
zwyczaj przyglądania się kwitnącym jabłoniom. Jeśli kwiat prędko
opadnie, to nie będzie urodzaju. Kwiaty pozostające na drzewie zbyt
długo, zapowiadają nieszczęście. Tymczasem ukraiński zakątek pod
Rzeszowem nieszczęście spotkało jeszcze zanim jabłonie zdążyły
zakwitnąć. Porzucili dobytek i z samymi tobołkami udali się na stację
kolejową. Nie widzieli ani jak, ani kiedy opadł gęsty kwiat jabłoni.
A jabłek ze swych sadów nie dane im było skosztować już nigdy...
Skrwawiony kwiat jabłoni
Jabłonie posadzone przez Ukraińców pod Rzeszowem obchodziły
pięćdziesiątą siódmą wiosnę bez swych sadowników. Ostatni z nich
żegnali się z rodzinnymi stronami nie z własnej woli. Początkowo
Ukraińców przekonywano do wyjazdu słowami. Mówiono im, że ich
ojczyzna znajduje się na obszarze Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej, a nie tu w granicach Polski, 100 km od polsko-radzieckiej
granicy. 80-letni Roman Sołtysik, urodzony we wsi Bonarówka, tak
mówił o tych wydarzeniach: „Przyjeżdżali do nas z KGB i agitowali
do wyjazdu na Ukrainę, śmialiśmy się z tego, bo jak można porzucić
swoje domy i swoją ziemię. Gdy jednak zaczęli napadać... Na
Gwoździankę napadli jednej nocy i wymordowali pewnie ze sto osób...
Potem zamordowali nauczycielkę w Pietruszej Woli. Wtedy już sami
prosiliśmy się na wyjazd”.
W dokumentach radzieckich wysiedlenia Ukraińców z terenu Polski
w latach 1944-1946 przeprowadzone na podstawie międzypaństwowej
umowy o wymianie ludności są nazywane „dobrowolną ewakuacją”.
To, co w 1945 r. stało się z Ukraińcami spod Rzeszowa, uważa się za
„ewakuację na prośbę ludności ukraińskiej”. Nie chodziło wówczas
o położenie kresu przelewowi krwi i ukaranie zabójców. Rozmowa
z Ukraińcami była lakoniczna: „Nie podoba się – to do ZSRR!”
Naradziwszy się, mieszkańcy wsi postanowili pojechać do
przedstawicieli radzieckich i zgodzić się na przesiedlenie. Na czele
delegacji stanął, cieszący się we wsi autorytetem, Jarosław Paszczak.
Oficerowie wypomnieli Ukraińcom, że ci już wcześniej byli namawiani
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do wyjazdu, ale odpowiedzieli odmową. Wówczas mieszkańcy wsi,
doświadczeni w rozmowach z radzieckimi wojskowymi, postawili na
stół kilka butelek wódki. „Argument” okazał się być przekonujący
i oficerowie obiecali zorganizować wyjazd. Delegacja otrzymała
nawet ochronę, bowiem Ukraińcy musieli wracać przez polskie wsie.
Wojskowi słowa dotrzymali: w ciągu kilku dni sporządzili listy, wycenili
majątek, ziemię, domy. Niebawem niemal wszyscy Ukraińcy zamienili
polskie obywatelstwo na radzieckie.
Droga bez powrotu
Przez wiele dni czekali na stacji w Krośnie, mieście pod Rzeszowem.
Załadunek odbywał się po 3-4 rodziny na wagon towarowy. Przez dwa
tygodnie czekali w Chyrowie, już na terenie Ukrainy. Przez ponad
miesiąc wieziono ich do obwodu iwanofrankowskiego. Nie zostali
osiedleni w jednej wsi. Rozdzielono ich między trzy stacje: Otynia,
Śniatyn, Horodenka. Władze rejonu kazały wysiedleńcom poszukać
sobie domów spośród budynków pozostawionych przez Polaków,
którzy wyjechali do Polski. Tyle tylko, że jak się okazało, wolne były
chałupy rozsypujące się albo zrujnowane. Żeby dostać porządniejsze
mieszkanie (o równowartości odpowiadającej pozostawionemu
majątkowi nikt już nie wspominał), trzeba było znowu dawać łapówki
miejscowej władzy...
Eugenia Orszak urodziła się w wielodzietnej rodzinie w Czarnorzekach.
Miała 12 lat, gdy matka - wdowa kazała dzieciom spakować rzeczy.
„Wieźli nas w zamkniętych bydlęcych wagonach - wspomina pani
Eugenia. Ludzi rozwożono na różne stacje i mdleliśmy, gdy trzeba
się było pożegnać z sąsiadami. Bardzo długo jechaliśmy do obwodu
stalińskiego (teraz: doniecki). Ze stacji wołami dowieziono nas na
chutor Szewczenko w rejonie starobieszowskim, gdzie były tylko trzy
ziemianki. Chwasty sięgały powyżej głowy. Niebawem wilki zjadły
naszą krowę i zostaliśmy o głodzie i chłodzie. Mama powiedziała, że
trzeba się stąd zabierać, póki sami jeszcze nie pomarliśmy z głodu.
I poszliśmy na zachód. W 1947 roku przezimowaliśmy w rejonie
złoczowskim na Tarnopolszczyźnie. Byliśmy wycieńczeni, kąsały nas
wszy. Ja i moja 10-letnia siostra rozchorowałyśmy się na tyfus. Wiosną
dotarliśmy na Lwowszczyznę, do Borysławia i tam już się osiedliliśmy.”
Tadej Orszak, brat pani Eugenii, powrócił z robót w Niemczech.
Wyobrażał sobie, jak na progu rodzinnego domu powita go matka
i trzy siostry. Ale nie wyszedł nikt. Gdy doszedł do Czarnorzek, nie
zastał tam już ani jednego Ukraińca. Polacy opowiadali, że dziesięć dni

Prawda o Ukraińcach spod Rzeszowa

69

wcześniej wszystkich wywieziono na Ukrainę. Tadej popatrzył na dom,
który należał już do innego gospodarza, wziął tobołek i poszedł szukać
bliskich. Po kilku miesiącach odnaleźli się w Borysławiu.
Rodzina Stanisławy Terek pozostała na Donbasie. Jedynie, gdy odmawiali
poranny pacierz, złożywszy ręce na ławie, błagali Boga o powrót do
Czarnorzek - „na swą ziemię, do swoich ludzi”. W Miczurino, wraz
z miejscowymi przeżyli powojenny głód, nauczyli się mówić miejscową
gwarą i przywykli do kołchozów. Lecz Czarnorzeki śnią im się do dziś.
Każdy z nich „medytuje” w podobny sposób: patrzy w dal i wspomina
życie „w domu”, choć na Wschodzie już od dawna nie są obcy.
Zamieszańszczyzna
Dziesięć wsi: Bonarówka, Blizianka, Waniwka (Węglówka),
Gwoździanka, Korostenka (Krasna), Oparówka, Pietrusza Wola,
Rzepnik, Czarnorzeki i Jabłonica - najdalej na północny-zachód
wysunięta ukraińska enklawa. Wsie te były otoczone przez żywioł
polski i odcięte szerokimi pasami polskich wsi zarówno od Ukraińców
Nadsania, jak i od Łemkowszczyzny. Dlatego mieszkańców
tej najbardziej oddalonej ukraińskiej wyspy nie nazywano ani
Dolinianami, ani też Łemkami, lecz „Zamieszańcami”. Jako tych, którzy
mieli się „przemieszać” wśród zwartego polskiego morza. Pomimo to,
oddaloną o 175 km od Lwowa i o 80 km od Przemyśla Bonarówkę
charakteryzowało wiele cech typowych dla zachodnio-ukraińskiej wsi.
Tak samo zresztą jak i inne zamieszańskie wsie. Działały tam czytelnie
„Proswity”, zakładano ukraińskie spółdzielnie. Częstym gościem
proboszcza Bonarówki Iwana Klufasa bywał syn Iwana Franki - Taras.
Wszystko to można wyczytać w książce „Kraj rodzinny, wieś rodzinna”,
napisanej przez Jarosława Paszczaka, a uzupełnionej i wydanej przez
Zinowija Bucio. W oparciu o źródła historyczne Jarosław Paszczak
udokumentował 500-letnią historię Ukraińców Bonarówki i sąsiednich
wsi, nazywając ten zakątek północno-zachodnim bastionem
ukraińskości. Pomimo to, ani w ramach monarchii austro-węgierskiej,
ani w II Rzeczpospolitej wsie Zamieszańszczyzny nie tworzyły
odrębnej jednostki administracyjnej. Mieszkańcy ukraińskich wsi
niejednokrotnie występowali do władz w Warszawie o utworzenie
ukraińskiej gminy z ośrodkiem w Waniwce (Węglówce). Jednak polski
rząd podzielił zamieszańskie wsie pomiędzy cztery gminy w taki
sposób, by w żadnej z nich Ukraińcy nie stanowili większości. Jedynie
w strukturze Cerkwi Greckokatolickiej stanowili jeden dekanat
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krośnieński.
Waniwkę, uwidocznioną na współczesnych polskich mapach jako
Węglówka, z powodu dużych złóż ropy naftowej nazywano drugim
Borysławiem. Ropę zaczęto wydobywać tu w 1880 r. Mieszkańcy
Waniwki nie uważali się za Ukraińców lecz za Rusinów, choć w czytelni
im. Kaczkowskiego eksponowano portrety Tarasa Szewczenki i Iwana
Franki. Członkowie podziemnej komórki partii komunistycznej też byli
osobliwymi komunistami - śpiewali w cerkiewnym chórze i aktywnie
uczestniczyli w życiu religijnym. Gdy księdza rusofila zastąpił ksiądz
ukrainofil nastroje we wsi zaczęły się stopniowo zmieniać. W czasie
niemieckiej okupacji mieszkańcy Waniwki bez wątpienia uważali się
już za Ukraińców. Inną z miejscowości - Czarnorzeki - nazywano
miejscową Szwajcarią. Na jej terenie znajdowały się najwyższe
wzniesienia Zamieszańszczyzny - góry Sucha i Królewska, pokryte
gęstym lasem. Mieszkańcy Czarnorzek słynęli z kamieniarstwa.
A dziś...
Niegdyś w Bonarówce mieszkało ponad 220 rodzin, teraz około
pięćdziesięciu. To ludzie z sąsiednich wsi, którzy zajęli najlepsze
ukraińskie obejścia, a także Polacy przesiedleni z Ukrainy. We wsi
stoją osierocone kapliczki i domy, w których okna zabito deskami po Ukraińcach nikt w nich na stałe nie zamieszkał. Stoi też cerkiew
zbudowana w 1841 r. Zinowij Bucio odwiedzał ojcowiznę dwukrotnie.
Do rodzinnej Bonarówki wybrał się w październiku 1999 roku wraz
z żyjącymi we Lwowie byłymi jej mieszkańcami. Przejechali po
wsi. Zobaczyli opustoszały cmentarz z kamiennymi krzyżami. Na
niektórych można było jeszcze odczytać ukraińskie nazwiska. Weszli
do cerkwi. Ujrzeli ikony w trakcie restauracji, zaś na poprzecznej belce
nad nawą odnowioną cerkiewno-słowiańską inskrypcję. Ale we wsiach
położonych bliżej granicy widzieli zrujnowane ukraińskie cmentarze
i rozebrane cerkwie.
Podobne wspomnienia padają z ust wielu osób urodzonych na
ukraińskich ziemiach poza granicami Ukrainy. Naprawienie krzywd
jest już niemożliwe, tak jak wskrzeszenie niepowtarzalnej kultury
i odtworzenie dorobku dziesiątków pokoleń mieszkańców tego zakątka
Europy. Historia pierwszej połowy XX wieku odchodzi w niepamięć.
Istnieje jeszcze szansa na zarejestrowanie dla potomnych choćby
fragmentów tej historii. Urodzony w Bonarówce Jarosław Paszczak
tę szansę wykorzystał. Nie zdążył jedynie opisać tragedii wysiedleń
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i okoliczności, które do nich doprowadziły. Jednak to, czego nie zdążył
opisać Jarosław Paszczak, dopisał Zinowij Bucio. Wiele tu wspomnień
i osobistych obserwacji. Książka stanowi dokumentalny szkic
pozbawiony patosu i pełnych pretensji zarzutów, może też służyć za
wzór do naśladowania dla innych autorów opracowań krajoznawczych.
„Jarosław Paszczak, dziś już nieżyjący, zrobił wszystko by potomkom
dawnych mieszkańców Bonarówki pozostawić przekaz, i to wierny,
o życiu ich przodków w rodzinnej wsi. Jak dobrze wiemy, prawda,
która nie została zarejestrowana, nie bywa brana pod uwagę. Przeszłość
zapisana, to podwójna prawda” - mówi Zinowij Bucio, laureat
Państwowej Nagrody Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki.
Rodzina żony Bandery
Dzięki dawnym mieszkańcom Bonarówki poznajemy rodowód
żony Stepana Bandery. Wszyscy wiedzą, że sam Bandera pochodził
z Bojkowszczyzny, a jego żona z Zakerzonia. Korzenie rodzinne
Jarosławy Opariwskiej tkwiły na Zamieszańszczyźnie we wsiach
Bonarówka i Oparówka. Jej ojciec - ks. Wasyl Opariwski - zginął na
wojnie polsko-ukraińskiej w szeregach Ukraińskiej Armii Galicyjskiej.
Wcześnie owdowiała Julia Hańkiwska-Opariwska, matka Jarosławy,
nie wyszła powtórnie za mąż i całe późniejsze życie poświęciła pracy
pedagogicznej i wychowywaniu własnych dzieci. W 1943 roku podczas
masowych rozstrzeliwań inteligencji ukraińskiej gestapo zamordowało
jej syna Lwa Opariwskiego, studenta Uniwersytetu Wiedeńskiego.
W 1945 roku polska bojówka we wsi Pietrusza Wola zamordowała Julię
Opariwską. Czy zabójcy zdawali sobie sprawę z tego, że pozbawiają
życia teściową Stepana Bandery? Czy też uczynili to jedynie dlatego, że
nauczycielka była Ukrainką? Wydarzenia tych czasów nie pozostawiają
wątpliwości, że pochodzenie stanowiło dostateczny powód do wydania
wyroku na człowieka.
Mieszkający dziś w obwodzie iwanofrankowskim dawni mieszkańcy
Bonarówki twierdzą, że Julia Opariwska została pochowana nie
w Oparówce, lecz w rodzinnej Bonarówce. Sąsiedzi, gdy dowiedzieli się
o męczeńskiej śmierci nauczycielki, zabrali jej ciało z Pietruszej Woli.
Dzięki księdzu Iwanowi Klufasowi złożyli ją do poświęconej ziemi na
cmentarzu w Bonarówce. Jak się wydaje śmierć nauczycielki stała się
argumentem, który przesądził o decyzji „Zamieszańców”. Nie mieli
wątpliwości, że uratować może ich tylko wyjazd.
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Bratobójstwo
Liczba ofiar we wsi Gwoździanka jest różna, w zależności od źródeł
- od 8 do 166 osób. Takie oto wspomnienie o tych tragicznych
wydarzeniach pozostawił historii polski ksiądz Piątkowski: „Od jesieni
1944 roku Rosjanie za pomocą Polaków zaczęli namawiać Rusinów (tak
Polacy nazywali Ukraińców zamieszkałych na terenie Polski - przypis
autora) do wyjazdu na Wschód. Jednak wszelkie obietnice i zachęty
okazały się nieskuteczne. Rusini nie chcieli jechać do radzieckiego
„raju”. Potem zaczęto stosować metody typowo stalinowskie.
Rusini zostali zobowiązani do dodatkowego kontyngentu na rzecz
dowodzonego przez Rosjan polskiego wojska. Kto nie wywiązał się na
czas z kontyngentu, temu wojsko zabierało konia, krowę, kury i ziarno.
Zostawiano ludzi o kawałku chleba, który zdążyli złapać w ręce.
Wtedy polskie wojsko „współczując” pokrzywdzonym proponowało
wyjazd do ZSRR. Jeśli Rusini nadal się sprzeciwiali, uprzedzano ich,
że zostaną wymordowani przez Polaków. Jednak oni byli gotowi żyć
na zgliszczach, by tylko nie wyjeżdżać na Wschód. Niedługo po tym
spełniły się wcześniejsze ostrzeżenia NKWD - nocą z 18 na 19 marca
1945 roku na Gwoździankę napadła nieznana banda i spaliła część
budynków, wielu mieszkańców pobito i ograbiono. Po tym napadzie,
który nosił typowe cechy akcji NKWD, niektórzy z Rusinów uciekli do
Waniwki i do Krasnej.”
W przypisach do książki Zinowij Bucio zgadza się z twierdzeniami
pojawiającymi się we współczesnej polskiej prasie i w literaturze
historycznej, że konflikt polsko-ukraiński był na rękę jedynie gestapo
i oddziałom NKWD.
Liczba ofiar bratobójczej wojny lat 1939-1947 poniesionych przez
stronę polską jest przez polskich historyków szacowana na 75-90 tysięcy
osób. Ukraińskich ofiar nie policzono jeszcze ani na Ukrainie, ani
w Polsce. Naukowcy obu krajów upublicznili niedawno swe stanowiska
w sprawie łącznych strat ludności poniesionych w czasie polskoukraińskiego konfliktu etnicznego w latach 1939-1947 r. W rozdziale
„Podsumowanie strat” czytamy, że współczesny stan badań, zarówno
ukraińskich, jak i polskich nie pozwala na dokładne ustalenie liczby
ofiar po stronie ukraińskiej: „Można wstępnie stwierdzić, że z polskich
rąk... zginęły tysiące Ukraińców”. Tymczasem, polski badacz Grzegorz
Motyka, ocenia liczbę ukraińskich ofiar na terenie współczesnej Polski
w latach 1943-48 na 10-12 tysięcy osób. Zastraszanie, terror i brutalna
przemoc umożliwiły „oczyszczenie” z Ukraińców wschodniej rubieży
Polski. Pierwszym skutkiem tych działań stał się gospodarczy upadek
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wschodnich terenów Polski, które przecież do dzisiejszego dnia
stanowią najrzadziej zasiedlony i gospodarczo najsłabszy region kraju.
Drugim skutkiem stało się głębokie poczucie krzywdy i osobistej
tragedii, żywe w pamięci tysięcy Ukraińców. Z podobnymi emocjami
zmuszeni są żyć Polacy urodzeni na Wołyniu. A jednak, historia to
nie książka i nie da się jej napisać ponownie, tym razem na czystych
kartach.
... a tym, którzy z Bonarówki wyjeżdżali w pieluszkach posiwiały
już skronie. Jabłonie posadzone przez jej dawnych mieszkańców już
dawno uschły albo zdziczały.

Tekst opublikowany pierwotnie w czasopiśmie „Młoda Ukraina”, Kijów, 2000 r.
[Наталя Кляшторна, Правда про українців з-під Ряшева, “Україна молода”,
2000 p.], przekład z języka ukraińskiego Bogusław Salej.
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Blizianka i Gwoździanka
- dzieje wsi z etniczno-kulturowego pogranicza
Antoni Chuchla
Tereny dzisiejszej gminy Niebylec w województwie podkarpackim
przez wiele wieków znajdowały się na pograniczu polsko-ruskim.
Wisłok stanowił bowiem granicę pomiędzy Polską, a Rusią HalickoWłodzimirską. Tereny te bardzo często zmieniały swoją państwowość.
W 1341 r. król Kazimierz Wielki przyłączył je do Polski, następnie król
Ludwik Węgierski do Węgier, a królowa Jadwiga w 1387 r. odzyskała
je ponownie dla Korony 1. W okresie panowania króla Ludwika
Węgierskiego, jego namiestnik Kazimierz Opolczyk kolonizował te
słabo zaludnione ziemie, sprowadzając tutaj Wołochów i Rusinów.
Mimo licznych sporów granicznych, kontakty gospodarcze Polski
z Rusią były ożywione i sprzyjały wzajemnemu przenikaniu
kultur. Zdarzenia te powodowały, że tereny tutejsze zamieszkiwała
ludność pochodzenia polskiego, jak i ruskiego, co było szczególnie
charakterystyczne dla wsi Blizianka i Gwoździanka2. Były to zjawiska
typowe dla pogranicza. Legenda miejscowa głosi również, że wieś
Blizianka ma swój początek od wziętych do niewoli Kozaków,
których tutaj osadzono. Trudno jednak znaleźć potwierdzenie tej tezy
w źródłach historycznych. Nie wiadomo dokładnie, w którym roku
Blizianka została założona. Prawdopodobnie miało to miejsce w XV
wieku. Na pewno istniała już w 1491 r., bowiem jej nazwa pojawia się
wówczas wśród innych okolicznych wsi wymienionych w dokumentach
sądowych dotyczących rozgraniczenia dóbr ziemskich3.
Wtedy jeszcze nosiła nieco inną nazwę - Blizne; nie należy
jednak mylić tej wsi z wsią Blizne, położoną w dawnej ziemi sanockiej.
Dowodem na to, że obecna Blizianka to dawne Blizne jest zapis
w dokumentach, że graniczy ono ze wsią Straszydle, a obecna wieś Blizne
położona 20 km na południe nigdy ze Straszydlem nie graniczyła⁴.
Podobne brzmienie ma nazwa omawianej wsi w XVI-wiecznych
1. F. Kiryk (red.), Wielka Historia Polski 1320-1506, Kraków 2002, s. 107.
2. Szerzej zob. A. Bata, M. Łuczaj, Zamieszańcy, Krosno 2012.
3. Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej, t. XIX s. 628.
4. Tamże.

78

Antoni Chuchla

dokumentach – Blyzna5. Aktualna nazwa – Blizianka – pojawiła się
znacznie później.
Pierwotnie wieś należała do Machowskich, którzy mieli wiele
posiadłości w tych stronach już w XV wieku. Pod koniec XV wieku
(1491 r.), właścicielem wsi był Piotr Machowski 6, prawie 100 lat
później (1581 r.) należała ona do innego przedstawiciela tego rodu
o tym samym imieniu7. Jak wynika z danych pochodzących z regestru
poborowego z 1581 r., Blizianka była wtedy mała wsią – liczyła
zaledwie 3 i pół łana8. Wcześniejszy właściciel wsi, również z rodziny
Machowskich, ofiarował ziemię na uposażenie parafii w Bliziance9.
Nadanie to potwierdzone zostało przez późniejszych właścicieli wsi –
Jakuba, Gabriela i Mikołaja z rodu Zaklików10. Parafia ta w omawianym
okresie jednak nie powstała.
W drugiej połowie XVIII wieku, wieś podzielona została
pomiędzy dwóch właścicieli – rodzinę Zborowskich i Zaklików11.
Gospodarczo, poprzez właścicieli, aż do czasów austriackich, związana
była z Gwoźnicą Górną, gdzie znajdował się folwark12.
W latach 1785-1787 w Bliziance były 43 domy (osiadłości),
w których mieszkało 285 osób13. Zdzisław Budzyński podaje, że w okresie
tym, w Bliziance zamieszkiwało 230 osób, w tym 12 łacinników – Polaków,
205 grekokatolików, 13 Żydów (wykaz obejmuje osoby w wieku powyżej
9 lat)14. O ile wierni wyznania rzymskokatolickiego mieli od dawna
swój kościół w Konieczkowej, Lutczy, Połomi, czy Gwoźnicy Górnej,
o tyle grekokatolicy modlili się w swej świątyni parafialnej właśnie
w Bliziance i jej filii w Gwoździance. Była to liczna grupa wyznawców,
którzy mieszkali w każdej gromadzie przyszłej gminy zbiorowej,
oprócz Konieczkowej; w Bliziance mieszkało ich 140, w Gwoździance
– 268, a w pozostałych wsiach (Niebylec, Małówka, Baryczka, Połomia,
5. A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Małopolska, t. III. Warszawa 1886, s. 256.
6. Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej, t. XIX s. 628.
7. A. Pawiński, op. cit., s. 256.
8. Tamże.
9. Schematyzm Diecezji Przemyskiej 1890, s. 132.
10. Tamże.
11. A. Falniowska-Gradowska, Z dziejów wsi nad środkowym Wisłokiem w XVIII [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic. Zbiór
artykułów pod red. Stanisława Cynarskiego, Rzeszów 1980,s.203.
12. Tamże, s. 206.
13. AP w Krakowie, Spisy dymów i ludności z roku 1787, Teki Schneidera, 1811.
14. Z. Budzyński, Ludność pogranicza polsko-ruskiego w II połowie XVIII wieku, Rzeszów-Przemyśl, 1993.
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Jawornik, Gwoźnica i dodatkowo Żarnowa) łącznie 60 osób1⁵.
W okresie 1880-1945 następowały powolne zmiany, polegające na
zwiększaniu się liczby wyznawców rzymskokatolickich. W Bliziance
w tym okresie było tylko 15 rodzin greckokatolickich i kilka rodzin
mieszanych, tzn. takich, w których jedna osoba pochodziła z rodziny
rzymskokatolickiej, a druga greckokatolickiej1⁶. Przeciętne uposażenie
osiadłości w ziemię było w tej wsi dość wysokie i wynosiło 17,9
morga1⁷. W II połowie XVIII wieku gruntów dworskich w Bliziance nie
było1⁸. Były jedynie grunty chłopskie, które liczyły: 629 morgów 1415
sążni roli, 54 morgi 1421 sążni ogrodów, 15 morgów 692 sążnie łąk
oraz 77 morgów 1412 sążni pastwisk, łącznie 778 morgów 140 sążni¹⁹.
W połowie XIX wieku Blizianka nadal była wsią raczej
niewielką, a jej zabudowa była całkowicie drewniana²⁰. W środkowej
części wsi znajdował się folwark, składający się z czterech budynków
drewnianych, położonych nad potokiem²¹. W późniejszym czasie
dwa z tych budynków zostały rozebrane, a na ich miejscu wzniesiono
dwa nowe, natomiast jeden został przebudowany. Obok folwarku
rozciągał się duży sad. W tym czasie w Bliziance były aż cztery
karczmy, wszystkie zbudowane z drewna. Dwie z nich stały przy
drodze do Gwoźnicy Dolnej: jedna została rozebrana jeszcze
w XIX wieku, a druga funkcjonowała przy granicy z Sołonką.
Karczma działała również w przeciwległej części wsi, przy drodze
do Niebylca²². Przy tej samej drodze umieszczone były dwa słupy
milowe²³. Na przeciwległym krańcu wsi, przy granicy z Sołonką
stała murowana kapliczka²⁴. W centrum Blizianki znajdowała się
drewniana cerkiew²⁵. Nową cerkiew wzniesiono w 1865 r. Była to
świątynia drewniana, orientowana, o konstrukcji zrębowej. Cerkiew
ta nosiła wezwanie Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy. Istnienie
15. Tamże.
16. Tamże.
17. AP w Krakowie, Spisy dymów i ludności z roku 1787. Teki Schneidera, 1811.
18. A. Falniowska-Gradowska, op. cit., s. 234.
19. Tamże, s. 237.
20. Mapa katastralna Gemeinde Blizianka, 1851 (odb. litogr. 1853).
21. Tamże.
22. Tamże.
23. Tamże.
24. Tamże.
25. Tamże.
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wcześniejszej, drewnianej cerkwi w Bliziance potwierdza mapa
katastralna z 1851 r., jednak podaje ona błędnie wezwanie św. Anny.
Ze Schematyzmów bowiem greckokatolickich wydanych jeszcze
w I połowie XIX wieku wyraźnie wynika, że cerkiew poprzednio
stojąca w Bliziance nosiła wezwanie Zaśnięcia Przenajświętszej
Bogurodzicy, a nie św. Anny. Jak wspomniano wyżej była to świątynia
parafialna, będąca siedzibą proboszcza, z której kapłan dojeżdżał do
cerkwi filialnej w Gwoździance pw. św. Kosmy i Damiana. Godność
proboszcza parafii greckokatolickiej w Bliziance pełnił w latach 18961936 ks. Jarosław Mirowicz (1876-1973)²⁶, będący także radnym Rady
Gminnej w Niebylcu, a w latach 1936-1944 ojciec Eugeniusz Usckij
(1905-1991)²⁷, ostatni proboszcz greckokatolicki w Bliziance. Z akt
zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Rzeszowie wynika, że
po zakończeniu II wojny światowej opuścił on Bliziankę. Hipotezę
tę potwierdza informacja wójta gminy Niebylec z 1945 r. będąca
odpowiedzią na pytanie zadane przez Urząd Skarbowy w Rzeszowie
o losy księdza. W informacji tej wójt niebylecki pisze, że ks. Usckij
w 1944 r. został dotkliwie pobity i uciekł w nieznanym kierunku, a „losy
jego do tej pory są nieznane”²⁸. A. Bata i M. Łuczaj podają, że ks. Usckij
od 1944 r. pracował w parafii Siedliska, w roku 1945 zamordowano
mu matkę i siostrę, a w roku 1947, podczas akcji ”Wisła” wysiedlono
go do Ornety (diecezja warmińska). Był tam wikariuszem, potem
przeniesiono go do Bań Mazurskich, gdzie odprawiał nabożeństwa
w obu obrządkach. W 1968 r. prymas Stefan Wyszyński odznaczył
ks. Usckija Kanonią Honorową. Zmarł w Ornecie i tam został
pochowany²⁹.
Na północny wschód od cerkwi założono cmentarz³⁰, który
w późniejszym czasie został powiększony. W drugiej połowie XIX
wieku na cmentarzu, na skraju stromej skarpy opadającej w kierunku
zachodnim, wzniesiono dzwonnicę³¹. Dzwonnica ta wzniesiona
została z kamienia łamanego, a następnie otynkowana. Składała się
z dwóch filarów o rzucie prostokąta każdy, połączonych górą drewnianym,
26. Po zakończeniu posługi w Bliziance został proboszczem w Rzepniku, w 1954 r. wyjechał na Ukrainę, zob. A. Bata, Ł. Łuczaj,
op. cit., s. 148.
27. AP w Rzeszowie, zespół: Akta Gminy Niebylec, nr 730, księga uchwał Rady Gminy 1935-1939.
28. AP w Rzeszowie, zespół: Akta Gminy Niebylec, nr 730, sygn. 24.
29. A. Bata, M. Łuczaj, op. cit., s. 65.
30. Mapa katastralna Gemeinde Blizianka, 1851 (odb. litogr. 1853).
31. Tamże.
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czterospadowym zadaszeniem. Dach dzwonnicy pokryty był blachą.
Dzwony zawieszone były na konstrukcji ramowej, wykonanej z belek
i umieszczonej pod daszkiem. Dzwonnica ta nie dotrwała do naszych
czasów.
Podstawą utrzymania rodziny proboszcza – księża greckokatoliccy
mogli zawierać związki małżeńskie – było plebańskie gospodarstwo
rolne. Pod koniec XIX wieku uposażenie parafii greckokatolickiej
w Bliziance stanowiło: 48 morgów pola ornego i 4 morgi łąki³². W latach
późniejszych było to 17 ha gruntu w Bliziance i 13 ha w Gwoździance.
Kuria biskupia wspomagała tę parafię dotacją w wysokości 43 zł³³.
Blizianka należała wówczas do kolejnych przedstawicieli rodu
Zaklików. Byli to: w 1841 r. Edward Zaklika³⁴, w 1846 r. – Edward de
Międzygorz Zaklika³⁵, w 1855 r. – Kazimierz Zaklika³⁶, w 1872 r. –
Kazimierz Zaklika³⁷, w 1886 r. – spadkobiercy Kazimierza Zakliki³⁸,
w 1890 r. – Roman Zaklika i współwłaściciele³⁹.
W 3 ćwierci wieku XIX posiadłość większa w Bliziance liczyła: 77
morgów gruntów ornych, 14 morgów łąk i pastwisk oraz 19 morgów
lasu⁴⁰. W tym samym czasie posiadłość mniejsza w tej wsi liczyła: 492
morgi gruntów ornych, 48 morgów łąk i ogrodów, 90 morgów pastwisk
i 66 morgów lasu⁴¹.
Pod koniec XIX wieku posiadłość w Bliziance obejmowała 76
morgów roli, 12 morgów łąk, 7 morgów pastwisk i 28 morgów lasu,
a podatek gruntowy od tego majątku wynosił 25,27 zł, natomiast
32. Schematyzm Diecezji Grekokatolickiej w Przemyślu 1890, s. 132.
33. Tamże.
34. Schematismus Universi Venerabilis cleri Dioec. Premisliensis ritus graeci, 1841 s. 147.
35. Schematismus Universi Venerabilis cleri dioeceseos graeco catholicae Premisliensis 1846, s. 163.
36. Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicji i Lodomerii, jako też w Wielkim Księstwie Krakowskim
i Księstwie Bukowińskim pod względem politycznej i sądowej organizacji kraju wraz z oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli
tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym z mapą według podziału, Lwów 1855 s. 17.
37. Skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicji, W. X. Krakowskim i X. Bukowinie, według
najświeższych wskazówek urzędowych ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego, Kraków 1872, s. 5.
38. J. Bigo, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości wraz z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskim
i Księstwie Bukowińskim z uwzględnieniem wszystkich zaszłych dotąd zmian terytorialnych kraju, Złoczów 1886 s. 20.
39. Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji z Wielkim Księstwem Krakowskim, Lwów 1890, s. 12-13.
40. Skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicji, W. X.
Krakowskim i X. Bukowinie, według najświeższych wskazówek urzędowych ułożony i wydany przez Konrada Okszę
Orzechowskiego, Kraków 1872, s. 5.
41. Tamże.
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podatek domowy – 4,90 zł⁴².
W 1890 r. w Bliziance funkcjonowała już tylko jedna karczma,
nadal był folwark dworski, a także folwark popi.
W okresie międzywojennym cerkiew w tej wsi była dobrze
uposażona w ziemię. Należało do niej: 15,56 ha pola, 1,13 ha łąki,
1,73 ha pastwiska oraz 0,16 ha lasu⁴³. Ponieważ do parafii w Bliziance
należała także Gwoździanka, również na terenie tej wsi znajdowały
się grunty stanowiące uposażenie cerkwi. W tym czasie w Bliziance
funkcjonowała już szkoła jednoklasowa z polskim językiem nauczania⁴⁴.
W latach nam współczesnych w Bliziance funkcjonuje Szkoła
Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, założona w 1959 r.,
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich. W roku 1946
założono tutaj parafię rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża św.
Na przestrzeni wieków liczba ludności Blizianki ulegała
zmianom: w 1581 r. żyło tutaj 19 osób⁴⁵, 1785 r. – 285⁴⁶, 1841 r.
193⁴⁷, 1846 r. 197⁴⁸, 1870 r. – 455⁴⁹, 1880 r. – 488⁵⁰, ok. 1890 r. – 494
(206 grekokatolików⁵¹ i 288 rzymokatolików⁵²), 1930 r. – 540 (140
grekokatolików⁵³ i 400 rzymokatolików⁵⁴). Obecnie wieś liczy 418
mieszkańców⁵⁵.
Nie jest również znaną data założenia Gwoździanki.
Prawdopodobnie miało to miejsce w XVI wieku. W owych czasach
należała ona, podobnie jak Blizianka, do rodu Machowskich. Pierwsza
wzmianka źródłowa o Gwoździance pochodzi z 1581 r.⁵⁶ Nazwa
tej wsi pojawia się w owym roku w regestrze poborowym powiatu
pilzneńskiego województwa sandomierskiego. Właścicielem jej
42. Schematyzm Diecezji Grekokatolickiej w Przemyślu 1890, s. 12-13.
43. Schematyzm Diecezji Greckokatolickiej w Przemyślu 1926, s. 85.
44. Tamże.
45. A. Pawiński, op. cit., s. 256.
46. AP w Krakowie, Spisy dymów i ludności z roku 1787. Teki Schneidera, 1811.
47. Schematyzm 1841. Dane dotyczą ludności greckokatolickiej.
48. Schematyzm 1846. Dane dotyczą ludności greckokatolickiej.
49. Skorowidz …, 1872, s. 5.
50. J. Bigo, op. cit., s. 20.
51. Schematyzm …, 1890, s. 132.
52. Schematyzm …, 1879, s. 191.
53. Schematyzm greckokat. wyd. po 1930 r., s. 71.
54. Schematyzm …, 1930, s. 147.
55. Dane z ewidencji ludności UG w Niebylcu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
56. A. Pawiński, op. cit., s. 256.
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był wówczas Jan Machowski. Gwoździanka była wtedy jeszcze małą
wsią – miała tylko 2 łany⁵⁷. Od początków swego istnienia należała
do parafii w Bliziance. Początkowo była to parafia prawosławna,
później greckokatolicka. W Gwoździance wybudowana została
cerkiew filialna pw. św. Kosmy i Damiana⁵⁸. Tereny, na których
położona jest Gwoździanka, przez wiele wieków znajdowały się na
pograniczu pomiędzy Polską a Rusią, w związku z czym zamieszkiwała
je ludność zarówno pochodzenia polskiego, jak i ruskiego.
W II połowie XVIII wieku Gwoździanka stała się własnością
Stanisława Łempickiego, który skupił w swych rękach również
kilka sąsiednich wsi⁵⁹. W latach 1785-1787 wieś miała tylko 36
domów, w których żyło 216 osób⁶⁰. Przeciętne uposażenie osiadłości
(domów) w ziemię wynosiło 9,7 morga⁶¹. W tych latach grunty
dworskie i chłopskie położone na terenie Gwoździanki liczyły łącznie:
471 morgów 1403 sążnie roli, 38 morgów 244 sążnie ogrodów,
6 morgów 173 sążnie łąk, oraz 46 morgów 1484 sążnie pastwisk
(lasów tutaj wtedy nie było)⁶². Grunty dworskie stanowiły: 185
morgów 897 sążni roli, 963 sążnie ogrodów, 3 morgi 103 sążnie
łąk i 25 morgów 1349 sążni pastwisk (łącznie 215 morgów 112
sążni)⁶³, natomiast grunty chłopskie to: 286 morgów 506 sążni
roli, 37 morgów 881 sążni ogrodów, 3 morgi 72 sążnie łąki oraz 21
morgów 135 sążni pastwisk (łącznie 347 morgów 1594 sążnie)⁶⁴.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy w Gwoździance została
wybudowana cerkiew. Według niektórych źródeł wzniesiono ją
w I połowie XIX wieku⁶⁵. Ponieważ jednak już w 1865 r. wybudowana
została tu nowa cerkiew⁶⁶, sądzić by można, że poprzednia powstała
znacznie wcześniej niż w I połowie XIX wieku. Mapa katastralna

57. Tamże.
58. Schematyzm Diecezji Grekokatolickiej w Przemyślu 1846 s. 163.
59. A. Falniowska-Gradowska, op.cit., s. 201.
60. AP w Krakowie, Spisy dymów i ludności z roku 1787. Teki Schneidera, 1811.
61. Tamże.
62. A. Falniowska-Gradowska, op. cit., s. 232.
63. Tamże, s. 235.
64. Tamże, s. 238.
65. Katalog Zabytków Sztuki. Woj. Rzeszowskie, pod red. E. Śnieżyńskiej-Stolotowej i F. Stolota. Ropczyce, Strzyżów i okolice.
Warszawa 1978, s. 33.
66. Rocznik diecezji przemyskiej 1984.
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potwierdza istnienie w Gwoździance cerkwi w połowie wieku XIX⁶⁷.
Była to budowla drewniana, pw. św. Kosmy i Damiana, położona
w centrum wsi. Na zachód od niej, w polach rozciągał się cmentarz⁶⁸.
W połowie XIX wieku Gwoździanka nadal zaliczała się do małych
wsi. Jej zabudowa, rozciągająca się nad potokiem Gwoździanka była
całkowicie drewniana⁶⁹. We wschodniej części wsi położony był zespół
dworski⁷⁰, a obok drewnianego dworu, nad potokiem Gwoździanka
stały trzy budynki gospodarcze, również drewniane. Nieopodal, na
południe od dworu rozciągał się sad, a nad samym potokiem stała
drewniana karczma⁷¹. Przy drodze z Żarnowej ustawiony był krzyż
przydrożny, a niedaleko krzyża stały dwa słupy milowe⁷². Właścicielem
Gwoździanki był wówczas Henryk hrabia Ankwicz⁷³.
W II połowie XIX wieku wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli.
Po hr. Ankwiczu stała się własnością Schullera i spółki (w 1872 r.)⁷⁴,
a potem majątek kupił dr Tytus Szczepański⁷⁵. Był on właścicielem
wsi w 1890 r., chociaż jej niewielka część – Gwoździanka Grossówka –
miała już nowego właściciela, którym był Hersch M. Gross⁷⁶. W 1905
r. Gwoździanka nie figurowała w skorowidzu dóbr tabularnych⁷⁷.
W II połowie XIX wieku w Gwoździance wzniesiono kaplicę
cmentarną, którą usytuowano na cmentarzu, frontem na wschód.
Wybudowano ją podobnie jak w Bliziance z kamienia łamanego
i otynkowano oraz pokryto gontem. Kaplica posiadała gładkie elewacje
i szczyt wydzielony profilowanym gzymsem, ozdobiony sklepioną wnęką.
W 3 ćwierci XIX wieku własność większa w Gwoździance
miała 113 morgów gruntów ornych, 2 morgi łąk i ogrodów,
22 morgi pastwisk i 12 morgów lasów⁷⁸. W tym samym czasie
własność mniejsza to: 335 morgów gruntów ornych, 20 morgów
67. Mapa katastralna Gemeinde Gwoździanka 1851 (odb. litogr. 1853).
68. Tamże.
69. Tamże.
70. Tamże
71. Tamże.
72. Tamże.
73. Skorowidz …, 1855 s. 62.
74. Skorowidz …, 1872, s. 24.
75. J. Bigo, op. cit., s. 61.
76. Skorowidz, …,1890, s. 60 – 61.
77. Skorowidz …, 1905
78. Skorowidz …, 1872, s. 24.
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łąk i ogrodów, 51 morgów pastwisk i 29 morgów lasów⁷⁹. Pod koniec XIX
wieku stan posiadania własności większej w Gwoździance uległ pewnej
zmianie i wynosił: 115 morgów roli, 2 morgi łąki, 338 sążni ogrodów,
6 morgów pastwisk i 10 morgów lasu⁸⁰. W tym czasie właściciel dóbr
płacił 37,65 zł podatku gruntowego i 3,80 zł podatku domowego⁸¹.
Gwoździanka Grossówka w tym samym okresie, to: 9 morgów roli
i jedynie 1500 sążni pastwiska (łąk, ogrodów i lasów w tym majątku nie
było wcale)⁸². Podatek gruntowy wynosił w tym przypadku 3,28 zł⁸³.
W 1890 r. we wsi był tylko jeden folwark i karczma, nadal nie było
żadnych obiektów przemysłowych takich jak młyn, tartak czy browar⁸⁴.
W okresie międzywojennym w Gwoździance była już
jednoklasowa szkoła⁸⁵, działało też Bractwo św. Mikołaja⁸⁶. Ludność
wsi wyznania greckokatolickiego nadal należała do parafii w Bliziance,
a rzymskokatolickiego do parafii w Niebylcu. Na terenie Gwoździanki
położone były grunty należące do parafii greckokatolickiej w Bliziance,
ponieważ wchodziła ona w jej skład. Do księdza greckokatolickiego
należało tu: 9,78 ha roli, 0,91 ha łąki, 1,16 ha pastwiska i 3,09 ha lasu⁸⁷.
Na przestrzeni wieków liczba ludności Gwoździanki ciągle
wzrastała: w 1581 r. żyło tutaj 15 osób⁸⁸, 1785 r. 216⁸⁹, 1841 r.
– 235⁹⁰, 1846 – 238⁹¹, 1870 – 367⁹², 1880 – 383⁹³, 1890 – 344
(250 grekokatolików⁹⁴ i 94 rzymokatolików⁹⁵), 1930 r. 428⁹⁶
79. Tamże.
80. Skorowidz …, 1890, s. 60 – 61.
81. Tamże.
82. Tamże.
83. Tamże.
84. Tamże.
85. Schematyzm Diecezji Przemyskiej 1926, s. 85.
86. Tamże.
87. Tamże.
88. Katalog Zabytków Stuki, decyzja o wpisie, s. 33.
89. Schematyzm Diec. Greckokat. w Przemyślu 1846, s. 163.
90. Skorowidz …, 1872, s. 24.
91. J. Bigo, op. cit., s. 61.
92. Schematyzm …, 1890, s. 132.
93. Schematyzm …, 1879, s. 191.
94. Schematyzm …, wyd. po 1930 r., s. 71.
95. Schematyzm …, 1930, s. 147.
96. Tamże.
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(268 grekokatolików i 160 rzymokatolików). Obecnie Gwoździanka
liczy 345 mieszkańców⁹⁷, funkcjonuje tutaj Szkoła
Podstawowa oraz kościół filialny kościoła parafialnego z Niebylca,
przekształcony w 1946 r. z wcześniejszej cerkwi greckokatolickiej.
Tak więc obie wsie mają wiele cech wspólnych. Łączy je nie
tylko powierzchnia, którą zajmują i liczba ludności, ale także pewne
dziedzictwo kulturowe, tradycja i przeszłość religijna. W obu wsiach
bowiem przez długie lata – aż do roku 1946 – religią dominującą była
religia katolicka obrządku wschodniego, za sprawą żyjących tutaj
Rusinów. Dlatego też A. Bata i M. Łuczaj obie wsie zaliczają do tzw.
wsi zamieszańskich, traktując Rusinów jako Zamieszańców, a więc
grupę etniczną „zamieszaną” wśród innych. Autorzy ci wymieniają 10
takich wsi w obecnym woj. podkarpackim, a Blizianka i Gwoździanka
mieszczą się w tej liczbie. Autorzy ci zwracają uwagę na to, że relacje
między wyznawcami różnych religii układały się tutaj wzorowo, a po
II wojnie światowej nie przeprowadzono akcji „Wisła”, ale zanotowano
w Gwoździance pewne wypadki na tle religijnym, o czym piszą
w wydanej niedawno książce⁹⁸. Wojna bowiem zawsze budzi demony
i jest przyczyną nieracjonalnych zachowań, kiedy różni ludzie próbują
załatwiać swoje interesy.
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Między Pogórzem a Łemkowszczyzną – Jabłonica Polska¹
Łukasz Kaczkowski
Jabłonica Polska to niewielka miejscowość położona w gminie
Haczów, pomiędzy Krosnem a Brzozowem. Od północy wieś otaczają
zalesione pagórki Pogórza Dynowskiego, natomiast znaczna część
obszaru należy do mezoregionu Doły Jasielsko-Sanockie z równinnym
ukształtowaniem terenu. Przez wieś przepływa potok, który swój bieg
rozpoczyna u podnóża pobliskiego wzniesienia Bucznik i wpada do
rzeki Wisłok.
Typowe dla podkarpackich miejscowości położenie geograficzne,
zabudowa, struktura ludności wsi nie wyróżnia Jabłonicy Polskiej od
otaczających ją pobliskich miejscowości, lecz kilkadziesiąt lat temu
sytuacja była zgoła inna.
Nazwa wsi - Jabłonica - pochodzi od słowa „jabłoń”, może mieć
też związek z położeniem obok takich miejscowości jak: Orzechówka,
Malinówka, Jasionów, Buków. W roku 1848 do nazwy wsi została
dodana przydawka - „Polska”, w celu odróżnienia od Jabłonicy Ruskiej
n. Sanem i Jabłonicy k. Jasła.
Jabłonica najprawdopodobniej istniała już w XIV wieku, lecz
pierwsza wzmianka opatrzona jest datą 1432 r.² Należy przypuszczać,
iż pojedyncze grupy osadnicze żyły na tych terenach jeszcze
wcześniej. Pojedyncze znaleziska w trakcie badań archeologicznych
potwierdzają obecność głównych ośrodków osadniczych w obrębie
mezoregionu Doły Jasielsko-Sanockie oraz kształtowanie się szlaku
komunikacyjnego wzdłuż rzeki Wisłok, w kierunku Przełęczy
Dukielskiej. Monety oraz wyroby rzymskie odnalezione w bliskim
sąsiedztwie Wisłoka, wskazują na istnienie rzymskiego szlaku
handlowego, biegnącego przez karpackie przełęcze, Krosno i dalej ku
północy³. Początki średniowiecznego osadnictwa w interesującym nas
regionie nie są do końca rozpoznane z uwagi na znikome wiadomości
źródłowe, co przysparza trudności w przedstawieniu stanu rozwoju
osadnictwa z tego okresu. Nowe impulsy w jego rozwoju nastąpiły
wraz z przyłączeniem przez Kazimierza Wielkiego Rusi Halickiej do
1. W artykule wykorzystano materiały pochodzące z: Ł. Kaczkowski, Region miejski Krosna, Praca magisterska, IGIGP UJ, Kraków
2008 oraz relacje ustne: Bronisława Skwarcan, Maria Kaczkowska.
2. J.F. Adamski, Haczów. Gmina na Podkarpaciu, Krosno 1997.
3. R. Jamka, Pradzieje regionu krośnieńskiego, [w:] Garbacik J. (red.)Krosno – studia z dziejów miasta i regionu, t. I, PWN,
Kraków 1972.
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Polski w latach 1340-1349.
Na podstawie obecności w Jabłonicy w XV wieku tzw.
dziesiętnika można sądzić, że najpierw była to wieś na prawie
ruskim, dopiero potem niemieckim. Zamieszkiwała ją wtedy ludność
ruska otoczona polskimi osadami, co pozwala uznać ją za osadę
staroruską⁴. Istnieją sprzeczne teorie dotyczące rodowodu ruskich wsi
położonych między Łemkowszczyną, a tymi z Pogórza StrzyżowskoDynowskiego, do których przylgnęło określenie „Zamieszańcy”.
Odnosi się to również do Jabłonicy Polskiej i Malinówki, które przez
etnografów i historyków ukraińskich określane są jako „stare wsie
ukraińskie” (ruskie). Według innych badaczy osadnictwo ruskie na
tych terenach związane jest z migracjami osadników ze wschodu na
zachód, z terenów przygranicznych Rusi. Jednak Wincenty Pol, poeta,
geograf, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, wysunął hipotezę,
iż w 10 wsiach Pogórza osadzono więźniów kozackich. Jan Zieliński
badacz kultury i języka Rusinów, wywodzący się z pobliskiej Krasnej,
potwierdza teorię W. Pola oraz wskazuje na jeszcze jedno skupisko
„Zamieszańców” – Jabłonicę Polską i sąsiednią Malinówkę.
Pierwszymi wymienionymi w źródłach historycznych
mieszkańcami wsi byli: Janko młynarz (1432), Wasyl Rusin (1440,
1445) Hrin kmieć, Chodor (1448), Demko młynarz (1460), Jaczko, jego
żona Margaretha, Fil, Wasyl kmiecie (1471)⁵. Ludność ruska miała od
XV w. drewnianą cerkiew, natomiast ludność polska należała do parafii
Kombornia. Istnienie cerkwi w swoich spisach potwierdzają wszyscy
autorzy zajmujący się Ziemią sanocką - pop w Jabłonicy płacił 15
groszy podatku w r. 1515⁶. W początkowym okresie Jabłonica Polska
była własnością Kamienieckich, właścicieli zamku odrzykońskiego (od
1448 do 1480). W XVI w. właścicielami wsi zostali Bonerowie, następnie
Firlejowie, Mniszkowie, Tarnowscy, Wierzbowscy, Lanckorońscy,
w XIX w. Załuscy i na przełomie XIX i XX w. Wysoccy. W ciągu
swych dziejów wieś przeżywała różne klęski żywiołowe i napady band
zza Beskidu, a nawet Tatarów. Opuszczone pola i zagrody zajmowali
Polacy. Starą, drewnianą cerkiew spalili Tatarzy w 1624 roku, nową,
murowaną wzniesiono w 1791 lub 1802, ikonostas wykonany został
w 1817 roku. Pod koniec XIX wieku cerkiew połączono, a w 1935 przedłużono jej nawę⁷.
4. A. Fastnacht, Oasdnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław 1962.
5. J.F. Adamski, Haczów. Gmina na Podkarpaciu, Krosno 1997.
6. S. Rymar, Haczów. Wieś ongiś królewska (1350 – 1960), Kraków 1962.
7. A. Bata, M. Łuczaj, Zamieszańcy. Losy Rusinów na Pogórzu, Krosno 2012.
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Duszpasterzami w cerkwi pw. św. Kosmy i Damiana, braci
męczenników w XX wieku byli Piotr Durkot, Jan Boguski, Bogdan
Polański, Józef Saśkow (Skaśkow), Julian Boberski, Michał Horoszko.
Księża Durkot, Polański i Horoszko byli starorusinami, cieszyli się
szacunkiem ludności polskiej i duchowieństwa obrządku łacińskiego.
Natomiast następcy ks. Polańskiego byli Ukraińcami, zwłaszcza ks.
Julian Boberski, nie krył się ze swoimi przekonaniami i wśród ludności
ruskiej rozbudzał szowinizm ukraiński⁸.
W 1785 roku miejscowość zamieszkiwało 840 osób, w tym
wyznania rzymskokatolickiego 453 osoby, greckokatolickiego 342
osoby oraz 29 Żydów. Na miejscu istniała parafia unicka (obejmowała
9 miejscowości i przysiółków), zaś wierni obrządku łacińskiego
uczęszczali do kościoła parafialnego w Komborni⁹. W 1846 roku przez
wieś przeszła fala buntów chłopskich w czasie „rabacji galicyjskiej”.
Już w I poł. XIX wieku działa szkółka parafialna. Nie zachowały się
informacje kto był nauczycielem, lecz należy przypuszczać, iż był
nim miejscowy diak. W latach 50-tych XIX wieku naukę prowadził
miejscowy diak Dymitr Szurgota. W 1854 roku pojawia się nazwa
„szkoła przychodnia”, co świadczy o pobieraniu nauki w szkole
przez dzieci z sąsiednich wsi. Miejscem szkoły był dom sąsiadujący
z cerkwią, nauczanie prowadził diak Andrzej Bojko. Szkołę publiczną,
funkcjonującą już w systemie oświaty Galicji, uruchomiono w 1876
roku¹⁰. Pierwszym nauczycielem został Pantalejman Szurgot, Rusin,
który przed powstaniem szkoły nauczał dzieci w domu gminnym.
Szkoła publiczna mieściła się w drewnianym budynku, w pobliżu
dworu.
Ludność obok rolnictwa trudniła się tkactwem. Z uwagi
na warunki klimatyczne uprawiano głównie owies, orkisz, żyto,
proso, ziemniaki, len, konopie. Spore areały zajmowały pastwiska.
Budowano niewielkie, drewniane domy i budynki gospodarcze,
osadzone na podwalinach kamiennych. „Zamieszańcy” z pobliskich
terenów, głównie z Czarnorzek, Krasnej, Węglówki, zajmowali się
kamieniarstwem. Fach kamieniarski przejęli najprawdopodobniej od
kamieniarzy włoskich pracujących przy budowie kolei. O fachowości
i jakości wykonanych prac może świadczyć cmentarz grekokatolicki
w Jabłonicy, gdzie pomimo braku prac konserwatorskich można
podziwiać sztukę wykonania pomników nagrobkowych z tamtych
8. Ks. M. Jastrzębski, Wieś Jabłonica Polska. Szkic monograficzny, Przemyśl (maszynopis)1968.
9. J. F. Adamski, op. cit.
10. Ks. M. Jastrzębski,op. cit.

93

94

Łukasz Kaczkowski

czasów.
II poł. XIX w. to częste epidemie cholery, wylewy potoku,
rozdrobnienie gruntów i niska wydajność roli. Ludność wsi zaczęła
„szukać chleba” w dalszych zakątkach Polski i świata. Kilku parobków
w poszukiwaniu pracy sezonowej dotarło na Podole, do Rumunii
(Mołdawii), gdzie paśli woły, pracowali w gorzelniach. Niektórzy
pracowali także w fabrykach i kopalniach na Węgrzech. Trudna
sytuacja ekonomiczna, przeludnienie wsi nadal trwały. Sytuację
poprawił dopiero ruch emigracyjny do Ameryki. Pantalejmon Szurgot,
Rusin, jako pierwszy wyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1876
roku. Był to światlejszy chłop, feldfebel austriacki, pisarz gminny
i nauczyciel w pierwszej szkole. Po kilku miesiącach napisał list
z Ameryki zapraszając znajomych do wyjazdu. Po roku do Ameryki
wyemigrowała żona i dzieci Szurgota, następnie Bajko Wanio i Gaweł
Benedykt¹¹.
Na początku XX w., gdy rozparcelowano dwór w Jabłonicy
Polskiej, przybyła do wsi grupa osadników z sąsiednich wsi. W związku
z coraz większym napływem ludności polskiej, zwiększa się znaczenie
i udział Polaków w życiu politycznym wsi. Do XX wieku wójtami wsi
bywali przeważnie Rusini.
W 1912 roku w Pierwszym Galicyjskim Towarzystwie Akcyjnym
Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku zakupiono sikawkę ręczną
i zawiązano straż pożarną¹². Zawiązano też organizację Drużyny
Bartoszowej z kosami. Rusini przed I wojną światową zakładają
czytelnię im. Kaczkowskiego oraz towarzystwo gospodarczo –
kredytowe „Zjednoczenie”. W tym czasie na terenie wsi działają dwa
sklepy ruskie. Ludność polska i ruska ma świadomość odrębności
narodowej, lecz nadal żyje w zgodzie sąsiedzkiej.
Tragiczne były losy wsi w trakcie I wojny światowej, spaliło się
wówczas ok. 60 gospodarstw, zginęło 16 mężczyzn. Po wojnie ludność
musiała przeciwstawić się Ukraińcom, którzy zbliżyli się do okolic
Zagórza i Sanoka. Ludność ruska w Jabłonicy Polskiej zachowała
neutralność. Odnotować należy, iż po stronie polskiej jako ochotnik
walczył Szurgot, syn Józefa, starorusin¹³.
Po wojnie Paweł Bajko prowadził starania na rzecz przywrócenia
działalności miejscowej czytelni. W 1923 r. uzyskał zgodę Starostwa
w Brzozowie na wznowienie działalności, lecz z zastrzeżeniem,
11. J. Stapiński, Pamiętniki, Kraków 1959
12. Historia OSP Jabłonica Polska http://jablonicapolska.osp.org.pl.
13. Ks. M. Jastrzębski, op. cit.
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iż czytelnia nie będzie wykorzystywana do celów politycznych¹⁴.
Według spisu ludności w 1921 roku wieś zamieszkiwało 1066 osób,
w tym wyznania rzymskokatolickiego 573 osoby, greckokatolickiego
454 osoby oraz 39 Żydów¹⁵. W porównaniu do roku 1785 populacja
Jabłonicy zwiększyła się o blisko 200 osób, wzrost nastąpił także w każdej
grupie wyznaniowej. Rusini w populacji wsi stanowili mniejszość,
jednak nie była to tak wyraźna różnica o czym mogą świadczyć zapiski
Jana Stapińskiego, znanego polityka, publicysty, współzałożyciela
Stronnictwa Ludowego, urodzonego w Jabłonicy Polskiej w przysiółku
Budzyń:
Budzyń miał 20 gospodarstw polskich i jedno ruskie. Budzyń topograficznie
złączony jest z Haczowem, natomiast od Jabłonicy oddzielają go pola
niezabudowane, a do parafii Komborni odległość jeszcze większa.
W Jabłonicy nie było szkoły. Haczów miał kościół i szkołę w budynku
murowanym już od 1820r. Węzłami rodzinnymi był Budzyń związany
tylko z Haczowem - w 15 domostwach gosposiami były Haczowianki…
Proboszcz haczowski, x. Gerrard Lech, aby powiększyć swoją owczarnię,
wystąpił w r. 1875 o włączenie Budzynia do gminy i parafii haczowskiej.
Budzynianie, mimo oczywistych korzyści z połączenia z Haczowem,
odrzucili zgodnie wniosek x. Lecha z tego powodu, aby nie dać Rusinom
większości w Radzie gminnej w Jabłonicy¹⁶.
W latach trzydziestych XX w. Rusini organizują się gospodarczo,
zakładają spółdzielnię „Masłosojuz”, budują przy pomocy rodaków
z Ameryki dom ludowy, gdzie zlokalizowali czytelnię. Wg podania
ks. M. Jastrzębskiego, w 1934 roku Jabłonica Polska liczyła 1138
mieszkańców. W tym 617 narodowości polskiej, 498 ruskiej i 23
żydowskiej. Dnia 9 września do wsi wkroczyli Niemcy. Okupanci,
witani przez Rusinów z radością, ustanowili sołtysem w miejsce
Stanisława Jastrzębskiego, który „udał się na wojnę”, Piotra Szulika.
Szkoła podzielona została na polską i ukraińską. Ta ostatnia korzystała
z budynku szkolnego, a polska tułała się po domostwach prywatnych.
O stosunkach pomiędzy Polakami i Rusinami pisze ks. Michał
Jastrzębski w swoim szkicu monograficznym:
Do początku XX wieku rozgraniczenie wyznaniowe między obu odłamami
ludności zamieszkującej Jabłonicę było ściśle zwyczajowo przestrzegane.
Nie było więc małżeństw mieszanych, Polacy nie chodzili na nabożeństwa
do miejscowej cerkwi, a Rusini nie bywali na nabożeństwach w kościele.
14. J. Moklak, Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej. Zagadnienia polityczne i wyznaniowe, Kraków 1997
15. S. Rymar, Haczów. Wieś ongiś królewska (1350 – 1960), Kraków 1962.
16. Ibidem.
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Współżycie jednak było zgodne, zapraszali się wzajemnie z okazji świąt
czy wesel, pomagali sobie wzajemnie w pracach rolnych, a w rozmowie
z Polakami Rusini używali języka polskiego.
W podobnym tonie, o relacjach między Rusinami i Polakami,
wypowiada się ks. Franciszek Jastrzębski we wspomnieniach:
Mimo odrębności mieszkańcy szanowali się i żyli w zgodzie, nie było
bowiem jeszcze wtedy polityki, która później miała zakłócić zgodne
sąsiedzkie współżycie. Ksiądz ruski parafianie byli na ogół Starorusinami
(moskalofilami), dopiero po I wojnie światowej wskutek agitacji
specjalnie nasyłanych parochów i nauczycieli, stali się Ukraińcami. Jako
Starorusini ucierpieli nawet w czasie I wojny, bo i paroch i niektórzy
z parafian dostali się do Talerhofu, a jeden został nawet powieszony. (…)
Język wykładowy w szkole był polski, uczono też języka ruskiego. Raz
w tygodniu przyjeżdżał z Komborni ksiądz na naukę religii, dzieci ruskie
uczył paroch z Jabłonicy¹⁷.
Z relacji mieszkańców wsi, Bronisławy Skwarcan
i Marii Kaczkowskiej, wyłania się również pozytywny obraz Rusinów,
ówczesnych mieszkańców wsi:
Byli pracowici, spokojni, uczynni. Żyli w zgodzie z Polakami. Pracowali
wspólnie przy pracach na roli, przy wycince drzew. Przy pracach
w polu, Polak i Rusin, „sprzęgali” swoje konie i pracowali razem.
W czasie okupacji hitlerowskiej w Jabłonicy Polskiej żaden
Rusin nie wydał Polaka. Mieszkanki Jabłonicy krytycznie odnoszą się
do wydarzeń poprzedzających wysiedlenia. Działały „bandy”, które
gwałciły młode panny, stosowały przemoc i częste grabieże. Zwracają
też uwagę, iż Rusinów wysiedlono wtedy, gdy dokonali już siewu
wiosennego. Maria Kaczkowska przywołuje postać Romana Stepanika,
który ożenił się z wdową i pozostał w Jabłonicy. Kilka osób, Rusinów,
powróciło z przymusowych robót w Niemczech i zawarło związki
małżeńskie z Polakami. Taką osobą był Feliks Żyłka, który po powrocie
poślubił Polkę i osiedlił się w Jabłonicy. Odnotowano też przypadki
powrotu z Niemiec i późniejszych wyjazdów do Stanów Zjednoczonych
do swoich bliskich, którzy wyjechali kilkadziesiąt lat wcześniej.
W czasie II wojny światowej ludność głodowała, zwłaszcza
w 1942 roku. W tym samym roku kilka miejscowych rodzin żydowskich
wywieziono do Rymanowa i tam rozstrzelano. W 1944 r. toczyły
się na terenie wsi walki frontowe. W związku z akcją banderowców
mordujących ludność polską w Galicji Wschodniej, zaczęły stamtąd
17. A. Bata, M. Łuczaj, op. cit.
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coraz liczniej napływać rodziny polskie, równocześnie coraz głośniej
zaczęto mówić o wysiedleniu ludności ukraińskiej z terenów polskich na
wschód. Rusinom przywiązanym do swych gospodarstw, ziemi, która
była ich własnością nie było łatwo podjąć decyzję o opuszczeniu wsi.
Sytuację tę wykorzystały „pewne elementy”, by gwałtem, napaściami,
zabieraniem mienia, pobiciami przyśpieszyć decyzję o wyjeździe.
W kwietniu 1945 ludność Rusińska (ukraińska) z żalem opuściła wieś
zabierając ze sobą tylko część swojego inwentarza i mienie osobiste.
Pozostało jedynie kilkanaście osób pochodzenia rusińskiego,
czy to z małżeństw mieszanych, czy osób powracających z Niemiec.
Wyposażenie cerkwi zostało zabrane, pozostały ławki¹⁸. Cerkiew
zamieniono na kościół rzymsko-katolicki, tworząc w 1946 samodzielną
parafię. Po Rusinach pozostały też domy, często przebudowane oraz
cmentarz z kamiennymi figurami i kapliczki, choćby ta znajdująca się
nad brzegiem potoku, gdzie odprawiali nabożeństwa w uroczystość
Jordanu. Po mieszkańcach Jabłonicy Polskiej, Rusinach, którzy tak
nagle musieli opuścić swój dom, pozostaje pamięć i wspomnienia.
od Redakcji
Urywki z życia wsi Jabłonica Polska (Яблониця Польска) - ruskiej enklawy
między Brzozowem a Krosnem
Schematyzm AAŁ z 1936 roku podaje: Cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana
zbudowana w 1791 r., odnawiana w latach 1873 i 1935, w dobrym stanie, do
parafii w Jabłonicy Polskiej (gr.-kat. 440 i 460 łac.) przynależy również oddalona
o 3 km Malinówka (gr.-kat. 130 i 1200 łac.), mojż. 43. Administrator parafii:
o. Mychaił Horoszko, ur. 1893 r., wyświęcony w 1925 r., łac. proboszcz w Komborni
J. Jarosz, patronat S. Wysocki z Jasienicy. Na miejscu dwuklasowa szkoła
z polskim językiem nauczania, działa czytelnia Kaczkowśkiego, kooperatywa
„Nasz Sojuz”, we wsi drewniana plebania, odnowiona w 1890 r., trzy pokoje,
kuchnia, zabudowania gospodarcze, ogród 44 ar, plac 20 ar, pola 20 ha, łąki 44
ha, lasu 10 ar, melioracja nie przeprowadzona. Starostwo i sąd w Brzozowie,
w Komborni poczta, telegraf i telefon, stacja kolejowa Iwonicz, najbliższa parafia
greckokatolicka we Wróbliku Królewskim. W miejscu, gdzie teraz znajduje się
Jabłonica Polska rósł kiedyś wielki las, w którym kryli się zbiegli od pańszczyzny
ruscy chłopi, oni to właśnie według przekazów założyli wieś. Nim na miejscu
18. Ks. M. Jastrzębski, op. cit.
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powstała greckokatolicka parafia, której początki nie są znane, Jabłonica P. należała
wcześniej do pobliskiego Haczowa, gdzie znajdowała się cerkiew, dziś nie ma po niej
śladu (sto lat temu stał tam jeszcze drewniany krzyż), jedynie pole na którym stała
nosi nazwę „Popówka”. Metryki grekokatolickie w Jabłonicy Polskiej prowadzone są
od 1784 r. Wywodzą się stąd: oo. Fyłyp Bajko i Aleksander Szurgot oraz nauczyciele
Josyf i Wołodymyr Bajko, Mychaił Kmetko i Pantelejmon Szurgot.
W drugiej połowie XVIII w. parochem był tutaj ks. Teodor Pacławski (ur. 1748 r.),
pełnił też wtedy funkcję dziekana dukielskiego. W 1786 roku przy udziale ówczesnej
właścicielki wsi hr. Załuskiej rozpoczął budowę nowej cerkwi, która ukończona
została w ostatnich latach tegoż stulecia. W 1854 roku schematyzm gr.-kat. eparchii
przemyskiej podawał, że w Jabłonicy Polskiej łącznie z Malinówką było 451
wiernych, zaś w 1879 r. odnotowano, iż posługę sprawował tutaj Antoni Wołoszczak
(ur. 1846 r.), wtedy parafia liczyła 550 dusz (przynależały do niej też Malinówka,
Orzechówka, Wola Orzechowska, Jasienica, Wola Jasienicka, Kombornia, Wola
Komborska, Iskrzynia i Krościenko). Jak wspominał ks. H. Hnatyszak, który w latach
80-tych XIX w. pracował w niedalekiej parafii Wróblik Królewski, chłopi z sąsiedniej
wioski Haczów mówili mu: „my też kiedyś byliśmy Rusinami”. Czterdzieści lat
później parochem w Jabłonicy Polskiej był ks. Bogdan Polańskij (ur. 1878 r.),
a odnotowano wtedy na miejscu 646 gr.-kat., w sąsiedniej Malinówce 125 gr.-kat, zaś
w pozostałych miejscowościach jedynie 20 wiernych. W tym też czasie na emigracji
zarobkowej w Ameryce i na Węgrzech przebywało łącznie około 100 osób. We wsi
działała wtedy etatowa polskojęzyczna szkoła dwuklasowa, do której uczęszczało
176 rusińskich dzieci. Przy cerkwi był opłacany diak, była też kasa cerkiewna
i gromadzka, dwa sklepy oraz funkcjonowała już czytelnia. Począwszy od lata 1921
r. podejmowano pierwsze próby reaktywowania działalności czytelni Towarzystwa
im. M. Kaczkowskiego upadłych podczas wojny, a zachowane materiały pozwalają
wnioskować, iż inicjatywa ich odbudowy wychodziła od mieszkańców wsi, jej
byłych członków. Widać to wyraźnie na przykładzie Jabłonicy Polskiej, gdzie
odnowicielem czytelni był Paweł Bajko, który po dwóch latach starań w 1923 r.
uzyskał zgodę Starostwa w Brzozowie, jednak z zastrzeżeniem, iż czytelnia nie będzie
wykorzystywana do celów politycznych. W latach 30-tych działała ona, należąc do
sanockiej filii Towarzystwa im. Kaczkowskiego, już bardzo prężnie. Konkurencyjne,
działające w duchu ukraińskim, mające zapobiegać zagrożeniom „obcymi wpływami
narodowymi” na obszarach położonych prowincjonalnie, kółko „Ridnej Szkoły”
biorącej na siebie głównie ciężar nauczania podstawowego powołano w Jabłonicy
Polskiej w październiku 1938 r. przez I. Skalskiego i T. Stepanyka. Przyjęło ono
imię T. Szewczenki, jednak już w grudniu tego samego roku zostało przez Starostwo
w Brzozowie rozwiązane. Wraz z realizacją programów rządów sanacyjnych wobec
Łemkowszczyzny, zmierzających do asymilacji narodowej mniejszości, działalność
polskich organizacji społecznych nabierała tu charakteru politycznego i jak donosiła
notatka prasowa z 1930 r. w Jabłonicy P. założyciele kółka „Strzelec” straszyli grzywną
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w wysokości 50 zł, czego skutkiem było to, że młodzież łemkowska zapisywała się
„szybciej niż Polacy”. W „Księdze protokołu czynności AAŁ” pod datą 20.03.1945
r. odnotowano: ks. I. Połch z Jabłonicy Polskiej informuje, że ludzie zostali
przesiedleni.
Według „Kroniki Szkoły” pierwsza wzmianka o nauczaniu dzieci ruskich w Jabłonicy
znajduje się w zaleceniach powizytacyjnych w roku 1817. Wynikałoby z nich,
że „nauczanie prowadzone w Jabłonicy przed dwoma laty, a więc w 1815 roku,
z powodu jakiś przeszkód uległo przerwie. Zaleca się więc parochowi, by postarał się
o wznowienie i dalsze prowadzenie nauki”. W schematyzmie diecezji przemyskiej
obrządku greko-katolickiego z roku 1863 znajduje się relacja, że szkoła parafialna
w Jabłonicy liczyła 19 dzieci. Uposażenie nauczyciela wynosiło 16 florenów. Nie
ma wzmianki, kto był nauczycielem w tej szkółce. Można sądzić zresztą, że był nim
miejscowy diak – jako umiejący czytać i pisać, jak zresztą wskazują na to późniejsze
schematyzmy. Szkoła mieściła się w jakimś domku koło cerkwi. Do ostatnich czasów
domek parafialny koło cerkwi nosił nazwę „Szkólnia”. Według zapisu z roku 1852
liczba dzieci wynosiła 16, a jako nauczyciel figuruje Dymitr Szurgota, diak z płacą
15 zł reńskich. W roku 1854 użyta jest nazwa „szkoły przychodniej”. Nauczycielem
w niej był Andrzej Bojko, diak. Liczba dzieci wynosiła 23. W roku następnym liczba
dzieci spadła do 5. W 1857 roku nauczycielem był znowu Dymitro Szurgot, diak.
W roku 1864 pojawia się notatka, że nie ma szkoły. Dopiero w roku 1867 znowu
znajduje się wzmianka o szkole przychodniej niezatwierdzonej, do której powinno
uczęszczać 50 dzieci, a faktycznie chodzi 28, widocznie uczęszczanie dzieci do szkółki
zależne było od dobrej woli rodziców, którym na szkole nie zależało. Nauka trwała
tylko w miesiącach zimowych i polegała na zaznajomieniu z umiejętnością czytania,
pisania, rachowania i na wprowadzaniu w śpiew liturgiczny. Normalna szkoła,
publiczna uruchomiona została w 1876 r. Przedtem Pantalejmon Szurgot, światlejszy
chłop, Rusin, po wyjściu z wojska austriackiego, gdzie był feldfeblem - sierżantem przez
trzy lata uczył dzieci w domu gminnym. Kiedy wybudowano drewnianą szkołę, brak
wiadomości. Wszystkie akta szkolne wraz z Kroniką Szkoły uległy zniszczeniu w czasie
I wojny światowej, kiedy to w budynku szkolnym był chwilowo szpital rosyjski. Nowy
budynek szkoły stał blisko dworu. W jednej połowie budynku były dwie klasy szkolne,
drugą połowę zajmował nauczyciel. Przy szkole mieścił się ogród warzywny. Sprawami
materialnymi zajmowała się miejscowa Rada Szkolna, w skład której wchodziło 3
delegatów i 2 zastępców. Pierwszym przewodniczącym miejscowej Rady Szkolnej
dla gmin Jabłonicy i Malinówka był ks. Ludwik Jastrzębski, proboszcz w Komborni.
Zastępcą przewodniczącego był ks. Piotr Durkot miejscowy proboszcz ruski. Na naukę
religii obrządku łacińskiego przyjeżdżał ksiądz z Komborni, dzieci ruskie uczył religii
miejscowy duszpasterz. Dzwonek na dachu szkoły zwoływał dzieci na naukę. Pierwszy
rok nauki nazywany był „sztubą”. Na lekcje dzieci przywoziły tabliczki z rysikiem,
a początkowa książka nazywana była „elementarzem”. Szkoła początkowo była
jednoklasowa. Pierwszym nauczycielem /ok. 1880 r./ z ramienia władz szkolnych był
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Władysław Zatlokal. Nauczyciele w Jabłonicy zmieniali się często. Zatlokal pracował
w tutejszej szkole przez trzy lata. Pozostawił po sobie miłe wspomnienia jako nauczyciel
pilny, gorliwy i dobry człowiek. Następnie przez dwa lata uczył Władysław Kaczor, przez
rok Hipolit Turek, który miał być nielubiany. Przez dziesięć lat uczyła Koszelewska, po
niej Mielnik Piotr. Mielnik interesował się ruchem ludowym i polityką. Gdy zachorował
na gruźlicę, został przeniesiony do Ulanicy, gdzie po roku zmarł. Również Pilecka
Jadwiga, która uczyła przez dwa lata w Jabłonicy zachorowała na gruźlicę i wyjechała.
Od września 1902 roku przez rok uczył Feliks Wojnarowski. Po przeniesieniu go do
Falkenbergu koło Dobromila nauczanie prowadziła Maria Chmielewska. W 1903/04 r.
utworzono nadetatową klasę i zatrudniono nauczycielkę Marię Dąbrowską. W sierpniu
1904 roku Wojnarowski wrócił na posadę nauczyciela do Jabłonicy i zawarł związek
małżeński z M. Chmielewską. Obydwoje pracowali przez szereg lat. Wojnarowski był
kierownikiem szkoły do 1934 roku, w którym zmarł, mając 54 lata. Zapisał się w pamięci
wioski jako nauczyciel oddany szkole, interesującym się życiem wsi, udzielający się
w pracy społecznej, m.in. był skarbnikiem w kasie Reiffeisena w Komborni. Miał liczną
rodzinę /7 dzieci, którym starał się zapewnić wykształcenie/. W roku 1907 szkoła
została przekształcona na dwuklasową, a gdy w 1912 roku utworzono klasę nadetatową
przydzielono trzecią siłę Honoratę Czyńską, a po niej Marię Erbanównę. Po śmierci
Wojnarowskiego, kierownictwo szkoły objęła jego żona, a po przejściu jej na emeryturę,
obowiązki kierownika pełniła Jadwiga Cząstkówna. W okresie międzywojennym szkoła
była trzyklasowa, później czteroklasowa, a przed II wojną światową siedmioklasowa.
Podczas okupacji niemieckiej na terenie gromady istniały dwie szkoły: z polskim
językiem nauczania i z ruskim językiem. (…) W tutejszej szkole w różnych okresach
pracowali następujący nauczyciele, oprócz już wcześniej wymienionych: Ryszówna
Helena 1915/17, Wojnarówna Stanisława 1919/23, Zalotówna, Jan Tomaszewski
1923/28, Maria Prorok, Emilia Szmyd, Mirosława Kmiotek, Feliksa Knurek, Czesława
Kaczkowska z domu Haduch, Janina Prajsnar, Stanisława Szmyd. (…) Jeszcze przed
I wojną światową aktualną była sprawa budowy nowej szkoły, gdyż stara drewniana
wymagała ustawicznej konserwacji. W roku 1912 miejscowa rada gminna zwróciła
się do Rady okręgowej w Brzozowie o szybkie rozpoczęcie budowy szkoły. Uchwaliła
też zaciągnąć pożyczkę w kwocie 8 tysięcy koron na jej budowę w Kasie Spółek
Oszczędności w Komborni. 3. marca 1914 roku rada gminna uchwaliła, by prosić
Krajową Radę Szkolną, aby zarządziła budowę nowego budynku szkolnego. Wybuchła
wojna światowa i sprawa budowy szkoły znowu odwlekła się na kilka lat. Wrócono do
niej przed II wojną światową. W roku 1938 wybrano komitet budowy szkoły w skład
którego weszli: J. Cząstkówna, p.o. kierownika, S. Jastrzębski sołtys, S. Stapiński, P.
Leszek, J. Józefczyk, J. Szurgot, F. Moczar, Ł. Żyłka. Nagromadzono nieco materiału, ale
z powodu wybuchu II wojny światowej do budowy nie doszło.
Tutaj przyszły na świat znane ukraińskie śpiewaczki, siostry Bajko, córki jabłonickiego
diaka Pawła Bajko: Daniła (1929 r.), Marija (1931r.), Nina (1933 r.). Doczekały się
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odznaczeń za swoją działalność artystyczną, m.in. „Zasłużone artystki Ukrainy”,
„Laureatki Państwowej Nagrody Ukrainy im. Szewczenki, ale też wielu wyróżnień
w konkursach muzycznych. Sławę zawdzięczają przede wszystkim popularyzacji
łemkowskiego folkloru, w misternie wypracowanym, niepowtarzalnym stylu.
Wcześniej ukończyły lwowskie konserwatoria muzyczne i jako trio rozpoczęły
w 1953 roku występy, a koncertowały także poza Ukrainą, m.in. w Polsce, CSRS,
Niemczech, Belgii, USA i Kanadzie. Na repertuar sióstr Bajko składały się głównie
łemkowskie pieśni do utworów znanych kompozytorów, jak: S. Ludkiewicz, M.
Kolessa, A. Kos-Anatolski, S. Kosak, J. Jarosławenko, I. Majczyk, B. Drymałyk. To
również doświadczone pedagożki - Marija, profesor lwowskiego konserwatorium
im. Łysenka wychowała duże grono śpiewaczek i muzyków. Siostry Bajko działały też
aktywnie w Towarzystwie „Łemkiwszczyna”. W Jabłonicy Polskiej urodził się w 1928
roku również inny znany pedagog i działacz społeczny – Ihor Kmetko, który pobierał
naukę w sanockiej szkole handlowej w latach 40-tych, przesiedlony wraz z rodziną
do Bereżan w tarnopolskie w 1945 r. Ukończył geodezję na Politechnice we Lwowie
i następnie pracował na tamtejszej uczelni, gdzie w 1967 r. otrzymał tytuł docenta,
wykładał także w Algierii, opublikował ponad 70 prac w dziedzinie geodezji. Kmetko
włączył się ponadto w działalność rejonowego oddziału „Łemkiwszczyny” i Fundacji
badań Łemkowszczyzny we Lwowie.
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Ksiądz Konstanty Daćko, mój dziadek¹
Katarzyna Maria Kullmann
„Bez przodków jesteś jak wyrwana roślina, rzucona na uschnięcie.
Gdy czujesz za sobą ich siłę, to tak, jakbyś rósł w lesie z innymi drzewami.
Jedne są stare i już się przewracają, inne młode, dopiero rosną, ale to jest Twój las...”
(St. Pieniążek)

Wierzę, że historia życia Konstantego, mojego dziadka, nie tylko
jako księdza unickiego, ale przede wszystkim dobrego człowieka,
poruszy i zaciekawi wielu. Dziękuję Ci dziadku za to, że mogłam
napisać o Twoim życiu i za to, że dzięki Tobie mogę cieszyć się zarówno
przeszłością, jak i teraźniejszością. Jestem przekonana o tym, że byłeś
niezwykłym człowiekiem, ale zawsze będę zastanawiała się, jakim
byłbyś dziadkiem.
Wiele razy zastanawiałam się nad tym, jakie miałeś zainteresowania,
jakie książki czytałeś, co lubiłeś robić w wolnych chwilach? Jak wiele
Twoich cech noszę w sobie? Domysły i przypuszczenia mogę mnożyć
w nieskończoność. Nie miałam okazji Cię poznać, nawet nie wiem,
czy kiedykolwiek mnie widziałeś. Nie mam też żadnych wspomnień
z Tobą związanych, mogę więc chwilę pofantazjować sobie na tyle, na
ile pozwoli mi wyobraźnia. Jakim więc mogłeś być dziadkiem?
Mogłeś być dziadkiem trzymającym mnie na kolanach i rozpieszczającym
ulubionymi smakołykami, oczywiście bardzo niezdrowymi...
Mogłeś w deszczowe dni snuć opowieści ze swojego dzieciństwa, a ja
mogłam czuć się tak, jakbym nagle znalazła się za tajemnymi drzwiami,
których nie wolno otwierać byle komu...
Mogłeś opowiadać mi bajki do snu i rozbudzając moją wyobraźnię
powodować, że śniłam o niezwykłych krainach i przygodach...
Mogłeś też czytać mi książki, zaszczepiając we mnie miłość do nich.
Powiem Ci w sekrecie, że są moją wielką pasją i nie potrafię zasnąć, nie
przeczytawszy choćby kliku kartek...
Mogłeś się śmiać z moich dziecięcych błahostek, cieszyć moimi
radościami i ocierać mi łzy z powodu stłuczonego kolana...
Mogłeś chodzić ze mną na spacery i trzymając za rękę, opowiadać mi
o cudownościach świata...
Mogłeś chronić mnie przed, niewidzialnym dla mnie, złem...
1. Fragment felietonu, który zaczęłam pisać w 2007 roku.
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Mogłeś być człowiekiem rozumiejącym i akceptującym różnorodności,
nie tylko wśród ludzi...
Mogłeś każdego dnia pomagać mi szukać odpowiedzi na moje
pytania...
Mogłeś być człowiekiem pełnym pasji i chęci odkrywania świata...
Mogłeś być ogromnie pobłażliwy dla mojego bujania w obłokach
i bezustannemu oddawaniu się marzeniom, wdrapując się ze mną
na mój obłoczek, zawieszony gdzieś wysoko nad drzewami. Jestem
oczywiście przekonana, że miałeś też własny. Może kiedyś pozszywamy
brzegi naszych chmurek niewidzialną nicią i unosząc się na nich
z marzeniami, będziemy snuć niekończące się opowieści o pięknym
świecie?
Życie miało dla nas inny scenariusz i postanowiło, że nie poznamy się,
dlatego teraz postaram się opisać, na podstawie faktów, Twoje życie,
sama zaś na zawsze pozostanę z marzeniem o Tobie.
Moja ciocia Neonilla Mencińska powiedziała mi kiedyś:
- Kasiu, Twój dziadek był bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. Oddawał ludziom
wszystko. Sam miał niewiele, ale zawsze pomagał innym. Troszczył się stale o innych,
ale najmniej o siebie.

Musiałeś więc być wrażliwą, pełną dobroci i ciepła osobą, choć
zapewne, jak wielu z nas, popełniałeś błędy i miałeś wady. Ale nad
słabościami lub niedoskonałościami Twojego charakteru nie mam
powodu zastanawiać się. W moim umyśle na zawsze pozostaniesz
trochę postacią nierealną, trochę niczym Święty Mikołaj z ogromnym
workiem niespodzianek, jak ktoś troszkę wymyślony, choć przecież
byłeś kimś absolutnie realnym i mającym kolosalne znaczenie dla
mojego istnienia. Dziękuję Ci za to, że mogę być częścią Ciebie, że
Twoje życie jest dla mnie powodem do dumy.
Nie poznałam nigdy mojego dziadka Konstantego Daćko.
Nie znałam też mojej babci Heleny Myszkowskiej, jego żony, która
zmarła bardzo młodo, bowiem w wieku 33 lat, osierocając czwórkę
dzieci. Zawsze będę się zastanawiała, jakimi Helena i Konstanty
byliby dziadkami, jak wyglądałoby nasze wspólne chwile, jak wiele
ich cech odziedziczyłam. By zachować pamięć o nich i przybliżyć
innym ich postaci, postanowiłam podzielić się kilkoma informacjami
o moich bliskich. Przygotowałam krótkie opowiadanie o drugiej
parafii greckokatolickiej Konstantego (pierwszą była Radocyna), która
znajdowała się w Czarnorzekach. Zapiski te są wprawdzie krótkie
w porównaniu z obszernym i bogato ilustrowanym felietonem o dziadku,
który napisałam kilka lat temu - dotyczą bowiem tylko jego jednej
parafii. Niemniej zawierają wiele istotnych faktów z życia Konstantego.
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Jako ciekawostkę mogę dodać, że mój dziadek Konstanty nie był
jedynym księdzem greckokatolickim w rodzinie. Wielu z nich
sprawowało posługę jako proboszczowie lub administrując parafie
unickie na terenach Małopolski, Podkarpacia oraz dzisiejszego
lubelskiego, aż w 114 miejscowościach, już od około 1665 roku. Na
pewno ilość parafii zwiększy się, bowiem od wielu lat systematycznie
opracowując genealogię rodziny, docieram do coraz to nowszych
informacji, uzupełniając tym samym listę osad, z którymi związani byli
moi przodkowie.
Życiorys i rodzina Konstantego
Mój dziadek ks. Konstanty Daćko (ukr. Дацько Константин Всеволод) urodził
się w Chołowicach (ukr. Холовичі) koło Przemyśla dnia 23 VIII 1903 roku. Ojcem
Konstantego był ks. Michał Daćko (ur. 1874 w Kormanicach k/ Przemyśla-zm.
po 1943), a matką Natalia z domu Mencińska (urodziła się około 1880 r.) - moi
pradziadkowie. Niestety nie wiem, jak nazywali się rodzice Michała, natomiast
Natalia była córką księdza greckokatolickiego Omelana Mencińskiego (ur. 1845zm. 7 IV 1905 Żydowskie) oraz Olimpii z d. Nosalewicz (ur. około 1845-zmarłej
?). Omelan i Olimpia byli moi prapradziadkami. Ich synem, a więc bratem
Natalii, był światowej sławy śpiewak operowy, tenor heroiczny, Modest Menciński
(ur. 29.04.1875 w Nowosiółkach k/ Przemyśla-zm. 11.12.1935 w Sztokholmie,
Szwecja). Innym znanym śpiewakiem operowym w rodzinie był Alekasnder
Nosalewicz (ur. 21 III 1874 r. Siedmiogrod, Rumunia-zm. I 1959 r. Wiesbaden,
Niemcy) - bratanek mojej praprababci Olimpii Mencińskiej z d. Nosalewicz. Ks.
Michał Daćko i Natalia Daćko z d. Mencińska mieli sześcioro dzieci – jedynego
syna Konstantego (mój dziadek, który podobnie jak jego ojciec, został księdzem
greckokatolickim) oraz pięć córek: Stefanię, Sławkę, Marię Irenę oraz Darię.
Konstanty Daćko szkołę powszechną i Ukraińskie Gimnazjum Męskie ukończył
w Przemyślu, tu także został absolwentem Greckokatolickiego Seminarium
Duchownego. Wyświęcony (ukr. благословення священиків –święcenia kapłańskie)
został w 1926 roku, ale wcześniej wziął ślub z Heleną Myszkowską (w obrządku
greckokatolickim, jak i w prawosławiu, przyszły ksiądz musi przed wyświęceniem
wstąpić w związek małżeński). Żona Konstantego - Helena Myszkowska urodziła się
w 1907, a zmarła w 1940 roku i pochowana jest w Teniatyskach (ukr. ТЕНЕТИСЬКА)
leżących k/Tomaszowa Lubelskiego, ostatniej greckokatolickiej parafii swojego
męża. Helena była córką ostatniego proboszcza unickiego z Perehrymki (polska
nazwa wsi to Pielgrzymka, dzisiaj leży na terenie województwa podkarpackiego
w powiecie jasielskim) ks. Mariana Myszkowskiego i Augusty z d. Steniczka, którzy
byli moimi pradziadkami. Konstanty po wyświęceniu odprawił pierwszą mszę
w obrządku greckokatolickim dnia 21 IX 1926 roku w parafii swojego ojca ks. Michała
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Daćko w Pidłysiu na Ukrainie, obejmując potem własną i pierwszą w swojej pracy
duszpasterskiej parafię w Radocynie (dzisiaj woj. małopolskie, powiat gorlicki).
Konstanty Daćko i Helena z d. Myszkowska mieli pięcioro dzieci: Teodorę, Zenobię,
Adriana, Nataszę i Oleha Izydora.
Parafie i pobyt w obozie
RADOCYNA (ukr. РАДОЦИНА). Pierwszą parafią Konstantego była Radocyna.
Sprawował tu posługę duszpasterską w latach 1926-1929 w cerkwi greckokatolickiej
pw. św. św. Kosmy i Damiana, zbudowanej w 1889 roku - poprzednia ucierpiała
w czasie powodzi, bowiem wybudowano ją zbyt blisko rzeki Wisłoki. Dzisiaj wieś
i cerkiew nie istnieją.
Informacja dodatkowa: Ks. Petro Kałamuniecki (ur. 1871-zm. po 1939), który stał na
czele Ruskiej Rady Narodowej, sprawował posługę w radocyńskiej cerkwi unickiej od
1901 do 1917 roku. Był mężem Joanny Myszkowskiej, córki moich prapradziadków:
ks. Ioana Myszkowskiego (ur. 1878-zm. 1919) i Józefiny z d. Merena (ur. ok. 1860-zm.
?). Joanna zaś była siostrą mojego pradziadka ks. Mariana Myszkowskiego, ostatniego
proboszcza greckokatolickiego w Perehrymce.
CZARNORZEKI (ukr. ЧOPНOPIKI). Kolejną parafią były Czarnorzeki i tu Konstanty
był proboszczem w latach 1929–1931.Cerkiew, w której sprawował posługę została
wybudowana w latach 1918–1921 jako greckokatolicka świątynia pw. św. Dymitra.
ŁOWCZYCE (ukr. ЛIBЧИЦЫ). Tu Konstanty był proboszczem w latach 1931-1935.
TENIATYSKA (ukr. ТЕНЕТИСЬКА). Od roku 1935 ostatnią parafią greckokatolicką
mojego dziadka była do 1947 r. wieś ukraińska; obecnie leży w powiecie
tomaszowskim, w województwie lubelskim, w gminie Lubycza Królewska.
Informacja dodatkowa: W czasie sprawowania posługi w parafii we wsi Teniatyska,
mój dziadek ks. Konstanty Daćko został wywieziony w Akcji „Wisła” do obozu
koncentracyjnego w Jaworznie².
2. Jaworzno-COP: polski obóz koncentracyjny nazwany Centralnym Obozem Pracy. Powołano go 6.IV.1946 r. na podstawie
okólnika Nr 46 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Obóz podlegał Wydziałowi Więziennictwa i Obozów Wojskowych
Urzędu Bezpieczeństwa (UB) w Krakowie. Więźniami były osoby osadzone często bez wyroku sądowego. Warto podkreślić, że
więźniami w Jaworznie byli nie tylko Ukraińcy i Łemkowie (uwięzieni w osobnym podobozie), ale rownież ludność pochodzenia
niemieckiego, polskiego, śląskiego, austriackiego, holenderskiego, francuskiego, jugosłowiańskiego, czeskiego, rumuńskiego,
łotewskiego. Wśród skazanych w obozie tym znaleźli się przede wszystkim polscy działacze niepodległościowi i żołnierze AK,
polscy górnicy oraz Niemcy.
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PRUSIE (ukr. ПРІССЯ). W roku 1946 Konstanty przeniósł się do pobliskiego Prusia
i do maja 1947 roku był także administratorem tej parafii, pozostając parochem
Teniatysk.
JAWORZNO. 23 maja 1947 roku los wystawił życie mojego dziadka ks. Konstantego
Daćko i jego dzieci na kolejną ciężką próbę, zmieniając ich codzienność na zawsze.
Tego dnia Konstanty został wywieziony z Teniatysk w Akcji „Wisła” razem z najstarszą
córką i jedynym synem. Uwięziono ich w areszcie PUBP, a potem przewieziono
do polskiego obozu koncentracyjnego w Jaworznie (COP-Centralny Obóz Pracy).
Konstanty otrzymał nr obozowy 3305. Niemal rok wcześniej 15.09.1946 została
aresztowana jedna z córek Konstantego i skazana na 15 lat więzienia - miała wtedy
16 lat. Mój dziadek został osadzony bez wyroku sądowego i spędził w Jaworznie 1,5
roku (od 7 VII 1947 do 8 I 1949). Stąd 8 I 1949 r. przewieziono go do więzienia na
Monelupich w Krakowie, a następnie, po około 2 tygodniach, do karno-śledczego
więzienia w Grudziądzu. Stąd został zwolniony 8 III 1949 r. i wyjechał na teren
Dolnego Śląska. Początkowo zatrzymał się w Strzelinie u siostry swojej żony Heleny
- Olgi Szuflat (z d. Myszkowskiej) i jej męża ks. Pawła Szuflat. W następstwie
zmian politycznych po roku 1949, Konstanty pełnił posługę w obrządku łacińskim
jako wikariusz na Dolnym Śląsku w: Chojnowie, Kamiennej Górze, Złotoryi,
Bolesławcu i jako proboszcz w Różance. Mój dziadek ks. Konstanty Daćko po
wyjściu z więzienia nadal był rozpracowywany przez WUBP (Wojskowy Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego) z Wrocławia w ramach tzw.: Sprawy „Wichrzyciele”
(Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „WICHRZYCIELE” została zarejestrowana
pod nr 3936/3933).
RÓŻANKA. Po wyjściu z obozu koncentracyjnego w Jaworznie, w latach 195257 mój dziadek był proboszczem w parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Różance k/ Bystrzycy Kłodzkiej (dolnośląskie). Tutaj
zmarł 25.01.1957 roku i jest pochowany na terenie przykościelnym.

Drugą parafią Konstantego Daćko były Czarnorzeki i tu był
proboszczem w latach 1921-1931. Cerkiew, w której sprawował
posługę została wybudowana w latach 1918–1921 jako greckokatolicka
świątynia pw. św. Dymitra. Świątynia miała więc zaledwie 11 lat, kiedy
parafię objął mój dziadek. Dzisiaj dawna cerkiew pełni rolę kościoła
rzymskokatolickiego pw. Przemienienia Pańskiego.
Wieś Czarnorzeki jest bardzo starą osadą. Pierwsze jej ślady pochodzą
już z okresu kultury łużyckiej (to kultura środkowej i młodszej epoki
brązu – czyli z 2200 lat p.n.e. oraz następującej po niej wczesnej
epoki żelaza). Dokumenty odnotowują wieś w 1544. Na przestrzeni
lat zmieniała się nazwa osady i kolejno były to: Wola Czarna, potem
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Czarny Potok i w końcu Czarnorzeki.
Tak o Czarnorzekach i dawnej, już nieistniejącej drewnianej cerkwi,
pisze w 1898 r. ks. Władysław Sarna³:

Wieś ta położona jest w trudnodostępnych, górzystych stronach. Graniczy od
wschodu z Wolą Komborską i Wolą Jasieniecką, od południa z Korczyną, od zachodu
z Podzamczem odrzykońskiem, należącem do Korczyny i z Węglówką; od północy
z Węglówką i Krasną. Od Korczyny oddaloną jest o 3.9, od Krosna 4.5 km. Czarnorzeki
posiadają cerkiew drewnianą pod wezwaniem św. Dymitra, wybudowaną w 1600 r.
Mieszkańcy prawie w połowie rzym. kat., a w połowie greck. obrządku, trudnią się
wyłamywaniem kamieni, wyrabianiem żarn, brusów i osełek. Co do czasu powstania
wsi Czarnorzek to zdaje się, że jest współczesną, a przynajmniej nie wiele późniejszą
od sąsiednich Krasny, Bonarówki, Węglówki. Ksiądz Ujejski w wiadomościach o zamku
odrzykońskim pisze: że według podziału dóbr między czterech synów Piotra z Dąbrowic
Firleja w 1624 r. dostały się Piotrowi Firlejowi zamek Kamieniec niższy, Korczyna wieś
z folwarkiem, wieś Czarnorzeki, Szklary, Węglówka, Krasna, Kombornia folwark i wieś,
Wola Komborska, Bonarówka (Kalendarz z 1862 r. str. 48). Odtąd były Czarnorzeki
w posiadaniu tych samych właścicieli, co i Korczyna, aż do podziału dóbr, uczynionego
przez Rocha Michała Jabłonowskiego. Jak to przy opisie Korczyny wspomnieliśmy,
starszy syn Rocha, Józef, odziedziczył: Bratkówkę, Odrzykoń, Krościenko, Czarnorzeki,
Krasne, a córka Zofia Korczynę, Węglówkę i Sporne. Córka hr. Leona Jabłonowskiego,
Emilia, zaślubiona Ksaweremu Zarębie Skrzyńskiemu, otrzymała: Krościenko, Krasne
i Czarnorzeki, a po niej Czarnorzeki odziedziczyła córka jej Marya, zaślubiona
Kazimierzowi Orpiszewskiemu i ona jest obecnie właścicielką Czarnorzek. Daty
statystyczne. Czarnorzeki zajmują przestrzeń 4.16 km, liczą 107 domów, 673
mieszkańców, z tych 313 rzym. kat. obrządku, a greck. kat. 326. Mężczyzn jest 294,
niewiast 344. Czarnorzeki liczą 1042 morgów rozległości, w tem 417 lasu. Parcel liczą
152, czysty dochód obliczony jest 634 złr. 92 ct., bezpośrednie podatki wynoszą 144 złr.
16 ct. Większa posiadłość ma 1 karczmę, 8 morgów 924 sążni roli, 1 morg 1477 sążni
łąki, 2 morgi 117 sążni pastwisk, 190 morg 1412 sążni lasu, 55 sążni nieużytku, 160
sążni budowl., ogółem 202 morgów 945 sążni.

Latem 2007 roku odwiedziłam Czarnorzeki i oczywiście cerkiew pw.
św. Dymitra. Udało się odnaleźć bardzo miłą panią, która otworzyła
świątynię, bym mogła zajrzeć do jej wnętrza, zrobić zdjęcia. Dla mnie
było to niezwykłe przeżycie, bowiem mogłam znaleźć się w miejscu,
w którym mój dziadek Konstanty odprawiał nabożeństwa dla wiernych,
w którym razem z moją babcią Heleną pozostawili pamięć po sobie.
Nagle uświadomiłam sobie, że dotykam tych samych przedmiotów,
3. „Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym”, Część druga. Dekanat Krośnieński. Czarnorzeki, str.
357.
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których dotykały ich dłonie i chodzę w miejscach, ktore to oni kiedyś
każdego dnia przemierzali. Świadomość tego wyzwalała wiele wzruszeń
i choć sytuacja wydawała się też jednocześnie czymś wręcz nierealnym,
niczym deja vu, to rozbudzała wyobraźnię. Wtedy niemal widziałam
stojących na przeciwko mnie dziadka Konstantego w rewerendzie
i obok niego babcię Helenę w łemkowskim stroju. Właśnie taki
obraz zapisany w starej fotografii, przedstawiającej Konstantego
w sutannie i Helenę ubraną w ludowy stroj Łemków, przechowuję
z pieczołowitością w moich zbiorach...
Dzisiaj cerkiew w Czarnorzekach jest pięknie utrzymana, ale nie pełni
swojej dawnej funkcji, zamieniona bowiem została na kościół wyznania
rzymskokatolickiego. Najważniejsze, że nie uległa zapomnieniu
i zniszczeniu. Być może stało się tak dzięki temu, iż zamieniono ją na
świątynię o innym wyznaniu? A może dlatego, że jest murowana, nie
podzieliła losu wielu cerkwi drewnianych często palonych, równanych
z ziemią lub ograbianych?
W stosunku do wielu cerkwi, ulokowanych na Podkarpaciu, cerkiew
z Czarnorzek jest obiektem bardzo młodym, bo pochodzącym z 1918
roku. Wybudowali ją Rusini, ktorzy we wsi byli bardzo liczną grupą
ludności (do lat 40. XX w. aż 60% liczby mieszkańcow stanowili Rusini).
Cerkiew nie przypomina też w niczym tych tradycyjnych i niezwykłych
drewnianych budowli, zwieńczonych często kilkoma, symbolicznymi
kopułami. Na dachu cerkwi w Czarnorzekach znajduje się tylko jedna
bania, która oznacza jedynego Boga. Niestety nie ma w jej wnętrzu już
oryginalnego wyposażenia z okresu, gdy była cerkwią unicką. Zostały
wywiezione i nie potrafię odnaleźć miejsca ich ponownego złożenia.
Być może są ulokowane w jakimś muzeum lub ozdabiają inną cerkiew?
Warto wspomnieć, że fundatorem ikonostasu był adwokat pochodzący
z Czarnorzek Semen Wozniak, ktory zakupił go w 1933 roku na
Huculszszczyźnie. Ufundował on także kamienną kapliczkę usytuowaną
nieopodal cerkwi, która nadal znajduje się w tym samym miejscu.
Zmienił się nie tylko wygląd cerkwi w Czarnorzekach, ale także jej
otoczenie. Kiedyś nie było wokół niej ogrodzenia, dzisiaj okolona jest
niewysokim murkiem, na którym osadzono kuty w metalu parkan.
Nie ma dzisiaj także drzew, dawniej rosnących w otoczeniu świątyni
i przy niej, ale nadal widać je na starej fotografii z lat 30. ubiegłego
stulecia, jaką posiadam w zbiorach. Na zdjęciu tym, oprócz cerkwi
i mieszkańców wsi Czarnorzeki, uwieczniono bliskie mi osoby – mojego

112

Katarzyna Maria Kullmann

dziadka Konstantego z żoną Heleną (z d. Myszkowską) i ich córkę
Zenobię (moją matkę) oraz siostrę Konstantego. Wszyscy zostali
zatrzymani na zawsze w kadrze, uwiecznieni w tej jednej,
niepowtarzalnej i jakże ulotnej chwili…
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy podzielili się ze mną
informacjami lub dokumentami dotyczącymi mojego dziadka ks. Konstantego Daćko.
Szczególnie dziękuję mojej kuzynce Halince Huk-Kolega, która udostępniała mi wiele
cennych pamiątek i fotografii.
Dziękuję także Sebastianowi Dubiel-Dmytryszyn, którego mój felieton zaciekawił
na tyle, by ukazał się drukiem razem z jego opracowaniem poświęconemu Rusi
krośnieńskiej.
Ze swojej strony mam wielką nadzieję, iż moja opowieść nie tylko wzbogaci historię
parafii mojego dziadka, ale też pokaże, jak niezwykłym krajem jest Polska, w której
wielonarodowość i wielokulturowość są czymś naturalnym oraz stanowiącym jej
ogromne bogactwo. Bogactwo zasługujące na poznanie.
Katarzyna Maria Kullmann
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowany przez Katarzynę Marię Kullmann powyższy materiał jest ograniczony prawami
autorskimi i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody autorki.

od Redakcji
Czarnorzeki (Чорноріки, Czornoriky)
Wieś na Pogórzu Dynowskim u podnóża Suchej Góry, oddalona zaledwie 10 km od
Krosna, zwana przez miejscowych Rusinów ze względu na swe położenie „Szwajcarią”,
początkowo występuje jako „Czornyj Potik”, jednak końcem XVI w. wspomniana
w dokumentach pod obecną nazwą. Według miejscowych przekazów cerkiew
istniała tutaj już w XIV w. (wtedy prawosławna), następnie była przebudowywana,
zaś nową, murowaną cerkiew greckokatolicką wystawiono w 1921 r. W zbiorach
Muzeum Narodowego we Lwowie przechowywana jest wyjątkowa w swej formie,
ikona „Ukrzyżowania” (“Розп’яття з пристоячими”) z końca XV w., należąca
do najstarszych z zachowanych ruskich ikon tego typu, a pochodząca właśnie
z Czarnorzek. Wieś należała do czasu utworzenia AAŁ (1934 r.) do Dekanatu
krośnieńskiego, grekokatolickiej Diecezji przemyskiej, a dane z 1785 roku mówią,
iż zamieszkiwało ją 380 grekokatolików, 160 rzymskich katolików i 4 wyznawców
mojżeszowych, zaś w następnych latach żyło tutaj: 530 grekokatolików. (1840 r.),
338 gr.-kat. (1899r.), 407 gr.-kat. (1926r.) oraz w 1936 roku 364 gr.-kat. i 325 rz.-kat.
Ważnym zajęciem tutejszej ludności przez długi czas pozostawało kamieniarstwo,
inne perspektywy otworzyła emigracja zarobkowa za ocean, zaś początkiem XX wieku
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możliwości pracy związane z wydobyciem na większą skalę ropy naftowej w pobliskiej
Waniwce. We wschodniej części miejscowości dominowali Rusini, zachodnia była
bardziej mieszana, przy czym w okresie międzywojennym postępowała polonizacja
ludności, wzrastały równocześnie wpływy ukraińskie. W Metryce Józefińskiej z 1787 r.
zanotowano tutaj następujące ruskie nazwiska gospodarzy: Biłyk (5 rodzin), Wozniak,
Wojtowycz, Godzyk, Kowalyk, Makarycz (3 rodziny), Markowycz (3 rodziny),
Mergalyk (2 rodziny), Motywydliak, Prokop (5 rodzin), Prokopyk (3 rodziny),
Sagan, Senczak (5 rodzin), Jabczanyk (7 rodzin), Jabczanyczko. W czasie I wojny
światowej władze austriackie uwięziły w Talerhofie mieszkańców: H. Senczaka, F.
Senczaka, D. Wozniaka, S. Wozniaka i M. Wozniaka. Według informacji diecezjalnych
stara, drewniana cerkiew została zbudowana w 1400 r., następnie była powiększona
w 1717 r. i odnowiona w 1886 r. Sto lat temu żyło w Czornorikach 401 gr.-kat., do
parochi, którą administrował ks. Joan Boguskij, należała też Korczyna z 16 gr.-kat.,
zaś poza nią przebywało w tym czasie 30 osób, w Ameryce i na służbie. Mieszkało
wtedy tutaj 320 rz.-kat. oraz dwie rodzny żydowskie, działa jednoklasowa, utworzona
w 1907 r., szkoła z ruskim językiem nauczania, do której uczęszczały jedynie dzieci
rusińskie, gdyż łacinnicy protestowali nie posyłając swoich do tejże szkoły. Działa tu
również kasa cerkiewna oraz gromadzka, sklepik polski i ruski, a także czytelnia im.
Kaczkowskiego, cerkiewne Bractwo Bogurodzicy liczące 113 i bractwo trzeźwości 90
członków.
W Szematyzmie Grekokatolickiego Duchowieństwa Apostolskiej Administracji
Łemkowszczyzny z 1936 roku czytamy m.in.: Cerkiew pw. św. m. Dymitra z 1921 r.
w dobrym stanie, gr.-kat. 364 (z tego 20 poza parafią), rz.-.kat. 325, administrator o.
Myrosław Seneta [ur.1909 r., wyświęcony w 1933 r.-pełnił on posługę duszpasterską
między innymi w Jasielu, wtedy też utrzymywał korespondencję z pochodzącym
w Korostenki (Krasnej) językoznawcą, prof. Iwanem Ziłynśkim], łaciński w Korczynie
o. Stefan Dubiel; prawo patronatu spadkobiercy Stanisława hr. Konarskiego
z Dubiecka, wykonuje Elżbieta hr. Konarska z Dubiecka; 2 szkoły dwuklasowe,
dwujęzyczna oraz z pol. jęz. nauczania; kooperatyw „Nasz Trud” RSRK; plebański
dom zbudowany w 1880, zabudowania gospodarcze, 6 ha pola, łąki 46 ar, pastwisk
6 ha, lasu 1 ha, nieużytków 13 ar; odległość do starostwa, sądu, kolei w Krośnie 10
km, poczta w Korczynie 3 km; najbliższa parochia grekokatolicka w sąsiedztwie 4 km
w Waniwce (Węglówce). Jak podaje ks. W. Sarna początki Czarnorzek sięgają połowy
XV w., podobnie jak Waniwki i Krasnej (Korostenki). Pierwszymi właścicielami wsi
byli Wojciech i Jan Kamienieccy, następnie Skotniccy, Firleje, Jabłonowscy, Skrzyńscy
i Orpiszewcy. W dokumencie z Korostenki wymieniane są pod nazwą „Czornyj Potik”,
ale już w 1578 r. występują pod obecną nazwą ”Czornoriky”. Data powstania parafii
nie jest znana, prawdopodobnie jest jednak zbliżona do daty zbudowania starej cerkwi,
która według starszych Szematyzmów oraz ks. Sarny przypada na rok 1600-tny.
W 1921 r. zbudowano w Czarnorzekach nową cerkiew dzięki wydatnej pomocy
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urodzonego tutaj dr. Symeona Wozniaka, adwokata w Krośnie, do jakiej zakupił on
w 1933 r. rzeźbiony w stylu huculskim ikonostas. W tym samym czasie podjęto się
budowy nowego domu parocha, jednak budowy nie dokończono. Metryki grekokatolickie
prowadzone są od 1784 roku.
Związani z Czarnorzekami, oprócz oo. Daćko i Senety, pełniący tutaj posługę
w pierwszej połowie XX stulecia, byli m.in. grekokatoliccy duchowni:
- o. kanclerz Bogdan Polanśkij (1878-1966), wyświęcony w 1901 r., na początku
swej drogi duszpasterskiej przewodził czarnorzecką parafią jako administrator (190104), a następnie był tutaj parochem (1904-08), pełnił też obowiązki krośnieńskiego
dziekana, w latach czterdziestych uwięziony przez sowietów i zesłany na Syberię, skąd
po katordze powrócił na Ukrainę, zmarł w Truskawcu,
- o. Jakiw Wojtowycz (1884-1960), wyświęcony w 1911 r., by rok później zostać
administratorem w Czarnorzekach, gdzie pełnił posługę do 1918 r., w międzyczasie
będąc więźniem obozu w Talerhofie, później zaś był parochem w Stefkowej, następnie
Bednarce i Dmytrowicach, tam został aresztowany przez NKWD i zesłany na Sybir,
gdzie przebywał wiele lat, by w końcu powrócić na Ukrainę,
- o. Mykołaj Zajac (1907-1998) wyświęcony w 1933 r., który to sprzeciwiał się
tworzeniu przy domu cerkiewnym czytelni im. Kaczkowskiego w Czarnorzekach
(1935-1936), a także oddawaniu ofiar wiernych na cele Towarzystwa im.
Kaczkowskiego, czego nakazywał Administrator AAŁ o. Medweckij, prenumerował
natomiast, pomimo zakazów, ukraińskie gazety „Nasz Łemko” i „Ukraiński Beskid”,
wcześniej pracował w Nowicy (1934-1935), potem zaś przeniesiony został do
Olchowca (1936-1938), następnie uwięziony w Jaworznie (1947), by po wojnie pełnić
posługę greckokatolicką w różnych miejscach do 1972 r., zmarł w Bartoszycach,
- o. Damian Dziama (1891-1944), wyświecony w 1917 r., nieustannie przenoszony
na nowe parafie: Jasiel, Rozdziele, Królik Wołoski, Milik, Żdynia, Jasiel, trafił do
Czarnorzek na przełomie lat 1936/1937, zginął tragicznie podczas działań wojennych,
- o. Wołodymyr Kostyszyn (1907-1946) wyświęcony w 1932 r., przez większość
swej pracy był parochem w Biłcarowej, krótko (1937) administrował parafią
w Czarnorzekach, a wtedy miał możność brać udział w uroczystości poświęcenia
„Domu Ukraińskiego” w Krasnej, [której przewodził dziekan krośnieński, znany
działacz ukraiński, o. Iwan Klufas (ur.1894 r.), wywodzący się z Gwoździanki,
paroch w Bonarówce (1931-1945), jego powojenne losy są nieznane oraz dr Julian
Nałysnyk (1890-1960), adwokat w Dukli rodem z Krasnej, po wojnie działacz
łemkowski w USA], natomiast ksiądz Kostyszyn w 1946 roku został przeniesiony
do rodzinnej Woli Niżnej, gdzie został zamordowany przez WP wiosną tegoż roku.
Działalność polityczna dr. Symeona Wozniaka rodem z Czarnorzek
„Mężem zaufania”, lwowskiego, rusofilskiego Towarzystwa im. Kaczkowśkiego
w powiecie krośnieńskim był urodzony w 1888 r. dr Symeon Wozniak pracujący
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w Krośnie jako adwokat. Uczestniczył on w pracach bieżących, biorąc przy tym udział
w zakładaniu czytelni, a następnie miał za zadanie troszczyć się o zabezpieczenie ich
w literaturę i czasopisma. Na fali faworyzowania przez polskie władze czytelni im.
Kaczkowśkiego przed ukraińskimi „Proswita” powstała też takowa w Czarnorzekach
w 1936 r. W 1928 r. we Lwowie Rada Naczelna partii RNO dokonała zmiany nazwy na
RSO (Rosyjska Włościańska Organizacja), reprezentowała ona interesy moskwofilów
galicyjskich, których ideologia zakładała istnienie jednej „ruskiej” nacji i tylko jednego
języka literackiego (rosyjskiego), uchwalono szereg prorosyjskich, proprawosławnych,
opozycyjnych wobec RP i wrogich stronnictwom ukraińskim rezolucji - do nowej
Rady partii weszło pięciu przedstawicieli z Łemkowszczyzny, a wśród nich znalazł się
dr Seman Wozniak adwokat w Krośnie. Drugi Zjazd odbył się w 1931 r., zaś do tego
czasu utworzono już na Łemkowszczyźnie Komitety Powiatowe, zwrócono też uwagę
na istotne w tej prowincji sprawy gospodarcze, wybrano nową Radę Centralną, do
której wszedł ponownie S. Wozniak, do tego czasu nie wyodrębniano jeszcze oficjalnie
w pracy organizacyjnej zagadnienia łemkowskiego, co jednak w związku z coraz to
silniejszymi tendencjami separatystycznymi wśród działaczy łemkowskich stało się
od tego czasu zagadnieniem dość istotnym. W 1933 r. na zjeździe RAO w Sanoku
zgłoszono wniosek powołania nowej organizacji społeczno-kulturalną i ekonomiczną,
opozycyjną w stosunku do RSO i ruchu ukraińskiego, pod nazwą „Łemko-Sojuz”
(Związek Łemkowski), który dzięki również poparciu czynników rządowych
prowadził przynajmniej do 1936 r. dość ożywioną działalność przyczyniającą się
do podniesienia poziomu cywilizacyjno-kulturowego Łemkowszczyzny. W skład
Zarządu Głównego tejże organizacji z 1935 r. wchodził także dr Symeon Wozniak.
Akces do dwóch równocześnie, sprzecznych ideowo organizacji był zjawiskiem dość
powszechnym wśród działaczy na prowincji jaką też stanowiła Łemkowszczyzna, co
wynikało z chęci uczestniczenia w działaniach przynoszących konkretne korzyści.
Skupiona wokół „Łemko-Sojuzu” inteligencja wzięła na siebie ciężar ułożenia
stosunków zarówno z władzami państwowymi, jak i organizacjami moskwofilskimi
i ukraińskimi, a w toku tych działań kształtowała się dojrzałość polityczna etnicznych
liderów. Działalność i osoba dr. Wozniaka poddawana była w latach 30-tych częstym
atakom ze strony łemkowskich ukrainofilów, czego dowodem są choćby liczne notatki
prasowe o takim charakterze. Jego postawa może być odbierana skrajnie, w zależności
od opcji tożsamościowej, w toczącym się wśród Łemków sporze. Jednak na pewno nie
był człowiekiem przeciętnym, a obdarzonym charyzmą, funkcjonujący w prawniczym
światku galicyjskim, nie tracił z oczu własnej kultury i tożsamości, zaangażowany
społecznie i politycznie, w możliwy sposób, we własnym rozumieniu łemkowskich
spraw, wspierał też rodzinne Czarnorzeki. Zmarł zimą 1944 roku i został pochowany
na cmentarzu komunalnym w Krośnie, gdzie spoczywa dziś w zapomnieniu.
Większość miejscowych Rusinów została wysiedlona w 1945 r. do USRR, głównie
w rejon doniecki, z czasem większość z nich przeniosła się na Zach. Ukrainę,
a w Czarnorzekach pozostali wcześniej spolonizowani, bądź ci z rodzin mieszanych.
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Nieco o wybitnym rzeźbiarzu rodem z Czarnorzek
Bazyli Wojtowicz (Wasyl Wojtowycz) przyszedł na świat 2 kwietnia 1899 roku
w ruskiej rodzinie Nikifora i Anastazji z domu Jabczanyk, ochrzczony został w starej,
drewnianej czarnorzeckiej cerkwi grekokatolickiej, tu też dorastał. Studia rzeźbiarskie
rozpoczął w Warszawie w 1923 r. w pracowni Henryka Kuny, zaś naukę kontynuował
w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych u profesora Jana Szczepkowskiego, by
następnie wstąpić w roku 1925 na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie
studiował pod kierunkiem profesora Tadeusza Breyera. Po ich ukończeniu, od
1936 r. prowadził w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu pracownię
rzeźby dekoracyjnej i od 1938 r. rzeźby monumentalnej. Podczas wojny został
wysiedlony do Częstochowy, by potem przenieść się do Warszawy. Po zakończeniu
wojny wrócił do Poznania, gdzie kontynuował pracę na uczelni. W 1956 roku został
profesorem nadzwyczajnym PWSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny), a w latach
1963-1969 był prodziekanem Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby. Wykształcił wielu
znakomitych rzeźbiarzy, m.in.: Jan Berdyszak, Józef Kopczyński, Anna Krzymańska,
Anna Rodzińska, Olgierd Truszyński, Mieczysława Welter. Od wczesnych lat, jeszcze
podczas studiów, uczestniczył w konkursach na pomniki, uzyskując wysokie miejsca,
choćby: I nagroda w konkursie na projekt pomnika Tadeusza Kościuszki w Bytomiu
(1929), II nagroda za projekt pomnika generała Sowińskiego dla Warszawy (1930),
wystawia Łuczniczkę na wystawie olimpijskiej w Berlinie (1936), udział w światowej
wystawie olimpijskiej w Nowym Jorku (1939), III nagroda w konkursie na pomnik
Bohaterów Cytadeli, realizował płaskorzeźbę ze sceną walki o Poznań w dolnej
partii pomnika (1945), I nagroda (wraz z Czesławem Woźniakiem) w konkursie
na pomnik Adama Mickiewicza w Poznaniu (1955), wystawa monograficzna
w Muzeum Narodowym w Poznaniu (1979). W rzeźbie monumentalnej znajdował
możność realizacji swych wielkich wizji plastycznych. Swe apogeum osiągnął,
tworząc pomnik Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaliczany do najlepszych wówczas
w Polsce wzniesionych. Profesor Wojtowycz zmarł w Poznaniu 3 kwietnia 1985 roku.
Od czarnorzeckich Rusinów wytrwale i z artyzmem tworzących w kamieniu proste
przedmioty użytkowe do dzieł wybitnych i profesury w Poznaniu droga nie bywa tak
znów odległa.
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Krasna we wspomnieniach Teresy Leśniak
i Jadwigi Froń
Łukasz Uram
Kiedyś, będąc na cmentarzu w Krasnej, spotkałem pewną Panią.
Znałem ją już wcześniej z widzenia – przyjeżdżała do mojego sąsiada.
Pochylona, zapalała znicze na jednym z grobów na starym cmentarzu
greckokatolickim. Po chwili wahania zdecydowałem się podejść.
W czasie rozmowy okazało się, że moja rozmówczyni urodziła się na
Krasnej, tutaj spędziła swoje dzieciństwo i w 1945 roku wyjechała do
Krakowa. Niespełna rok później odwiedziłem Panią Teresę Leśniak w jej
mieszkaniu w Krakowie. Prawie trzygodzinna rozmowa pozwoliła mi
poznać bliżej historię Pani Teresy i historię Krasnej.
Proszę opowiedzieć o swoim pochodzeniu – rodzinie.
- Urodziłam się w Krasnej w 1923 roku w rodzinie Piszków. Numer
domu, w którym mieszkałam to 133. Moimi rodzicami byli Dymitr
Piszko i Serafina Leśniak. Tata walczył podczas I wojny światowej
w wojsku austriackim. Kiedy wrócił z wojny pojechał na Ukrainę –
chciał się tam przeprowadzić. Ale po powrocie mówił, że jest tam dosyć
niebezpiecznie i pozostał tutaj (w Krasnej). Tata był stolarzem, cieślą.
Pracował w swoim zawodzie. Mama zajmowała się gospodarstwem.
Zauważyłem, że kiedy przyjeżdża Pani na Krasną, odwiedza zawsze
jeden z grobów na cmentarzu grekokatolickim. Kto z Pani bliskich tutaj
spoczywa?
- To jest grób mojego Ojca. W ogóle historia jego śmierci jest smutna.
To była śmierć za darmo. Ponieważ tatuś znał język niemiecki, zrobili go
pilnującym przed UPA wsi (sołtys tak wyznaczył, mieszkał przy cerkwi).
Razem z nim miał pilnować wsi Antek Rusenko. Ale Antek pojechał
po coś do Krosna więc zamiast niego wzięli jego brata młodszego
(miał 17 lat) Michała. Trzecią osobą wyznaczoną do pilnowania był
chłopak od Gromka, tego co miał tu sklepik obok nas. A u nas UPA
nie działała, raz coś przyszli, ale to nie była UPA. Więc kiedy przyszli
i weszli na plebanię, zażądali jedzenia od księdza (jaj, masła), a ksiądz
greckokatolicki zgłosił gestapo kradzież, wezwali mojego Ojca,
Michała i Gromka na Plebanię. Bez żadnych pytań zastrzelono ich tam
i tak jak byli ubrani zakopano pod stajnią obok plebani. Do kopania
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wzięli ludzi ze wsi. Ponieważ miałam znajomego Zamońskiego, kolegę
Taty z wojny, on pomógł Mamie i mnie. Poszedł z nami i prosiliśmy na
gestapo, żeby uniewinnili ojca. Oni uniewinnili, napisali że niesłusznie
rozstrzelany i pozwolili pochować tatę i jego towarzyszy na cmentarzu.
Ksiądz zachowywał się dziwnie. Jeszcze wcześniej zgłaszał tacie, że
zginął mu zegarek. Mój ojciec wtedy mówił mu, żeby nie zgłaszał na
policję w Węglówce, że oni mu pokryją stratę. Zegarek znaleziono pod
oknem plebani (prawdopodobnie ksiądz sam go wyrzucił). Później była
jeszcze ta sprawa ze śmiercią mojego taty. Kiedy przenosiliśmy ciała
zastrzelonych przez gestapo, ksiądz nawet nie wyszedł na zewnątrz.
Uważaliśmy później, że współpracował z Niemcami. Z resztą po całym
zajściu był u nas jakieś dwa, trzy tygodnie i został przeniesiony, bo nikt
nie chodził do cerkwi, ludzie przestali chodzić do kościoła. Szukaliśmy
później tego księdza w Polsce i za granicą, ale nie udało się go znaleźć.
Podejrzewaliśmy, że zmienił nazwisko. I to było bardzo smutne, że tata
zginął za darmo. Zostaliśmy sami z mamą, dziewięcioro nas było. Bez
ojca było bardzo ciężko.
Jaki wpływ na Pani życie miała przedwczesna śmierć ojca?
- Chodziłam do dwuklasowej Szkoły Podstawowej (ona się mieściła
w drewnianym budynku, tzw. stara szkoła). Była to szkoła dwujęzyczna
– uczono polskiego i ukraińskiego. Dobrze umiałam alfabet ukraiński,
ale czytanie szło mi powoli, bo jak się miałam nauczyć? Jak Tata zginął
zostaliśmy dziewięcioro z mamą sami, najmłodsza siostra miała niecałe
3 lata. Miałam pojechać do Niemiec do pracy, ale mama wybłagała
u sołtysa i pojechał brat Mikołaj, który skończył siódmą klasę w Lutczy.
Ja chciałam iść dalej do Sióstr w Korczynie, ale jak tata zginął to mama
się nie zgodziła.
O ludności mieszkającej na Krasnej przed 1945 rokiem mówi się
„Zamieszańcy”, Rusini, Ukraińcy lub nawet Łemkowie. Do kogo było
Wam najbliżej?
- Wie Pan, ja się dowiedziałam niedawno, od profesora z Krakowa
z ukrainistyki, że ja jestem Zamieszańcem. Jak mieszkaliśmy na Krasnej
to mówiono na nas Rusini (to określenie dotyczyło także Łemków,
było dla nas wspólne). Nie używaliśmy na Krasnej nigdy określenia
Zamieszańcy. Natomiast nam „Zamieszańcom” najbliżej było do
Ukraińców i uważaliśmy się za Ukraińców.
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Rozumiem, ale Iwan Rusenko pisał o sobie, że jest Łemkiem. Np.
w swoim wierszu pisał „wy (Cygane Romane) z namy Lemkamy, ne mate
swojoj otczyzny”. Więc jak to jest z tymi Łemkami?
- Łemkowie bardzo się od nas różnili. Oni zawsze byli bardzo
hermetyczni. Ich język bardzo różnił się od naszego. Nigdy nie
powiedziałabym o sobie, że jestem Łemkinią. Pamiętam jak nasi
gospodarze wozili drewno i sprzedawali je Łemkom. Ja do dziś jeszcze
słyszę ten dziwny łemkowski język – on się różnił od naszego. My
na Krasnej używaliśmy mieszanki polskiego i ukraińskiego. A co do
Rusenki. To on podobno był rodem z Łemkowszczyzny, przez pewien
czas był nauczycielem Szkoły w Lutczy. Później wyjechał tam, gdzie
nasza rodzina, do Korolówki. Iwan Rusenko mieszkał obok plebani,
naprzeciwko dawnego Ukraińskiego Domu Ludowego, dziś Szkoły
Podstawowej, którą budował również mój ojciec (stolarz). Jego rodzina
miała w tym miejscu kawał pola – pewnie morg.
Kiedy wyjechała Pani z Krasnej?
- Wyjechałam wtedy, kiedy wszyscy, w 1945 roku, gdy było wysiedlenie.
Pamiętam, że w całej wsi aż huczało. Ja wzięłam ślub z kuzynem
mamy, Leśniakiem i wyjechaliśmy do Krakowa. Reszta mojej rodziny
wyjechała na Ukrainę. Mieszkają teraz w Korolówce. Kto chciał
mógł zostać w Polsce (musiał tylko wyjechać z Krasnej). Dążono do
rozproszenia ludności ukraińskiej.
Rozumiem, że dążono do osłabienia działalności UPA?
- Taki był zamysł. To może gdzieś indziej tak było, ale na Krasnej UPA
nigdy nie było. Żyliśmy w zgodzie z Polakami. Jedno Panu powiem –
myśmy bardzo dobrze żyli z Polakami!
Czy obwinialiście Polaków za akcję wysiedleńczą?
- Nie. Polacy nie byli niczemu winni. Taki był przykaz władz. To
Stalin o tym zdecydował. Myśmy mieli ładny, niestary, drewniany
dom – tata go budował. Stał w środkowej części wsi, przy drodze
na Wolę (nieopodal domu p. Stanisława Łuksy). Zamieszkał w nim
Polak, nauczyciel z Ukrainy. Później nasz dom przewieziono gdzieś do
Godowej czy do Żyznowa, już nie pamiętam.

122

Łukasz Uram

Dlaczego nie chciała Pani wyjechać na Ukrainę z rodziną?
- Sama nie wiem – płakałam, ale zostałam. Później ukazało się
ogłoszenie, że mogą przyznać po mamie część pola, które mieliśmy.
Mówiłam mężowi, żeby się starał, że może sołtys przyzna ze dwa morgi,
bo do tego mam prawo.
W jakich warunkach przyszło żyć Pani rodzinie na Ukrainie.
- Kiedy przyjechali na Ukrainę dostali ze dwa stajonka ziemi – pewnie
niecały morg. Tu na Krasnej rodzina miała łącznie około 12 morgów.
Tam na Ukrainie dostali dom, ale stareńki. Bracia go poprawiali,
wymienili podłogi, dach.
Czy pamięta Pani drewnianą cerkiew w Krasnej?
- Nie, nie pamiętam. Za mnie jej już nie było. Ona stała tutaj koło rzeki
jak się idzie na cmentarz za plebanią. Wokół niej był cmentarz. Ja jej
nigdy nie widziałam. Wiem, że ktoś kiedyś mi mówił, że jakiś pan
z Sanoka ma jej zdjęcie.
Czy pamięta Pani jakieś szczególne miejsca w Krasnej?
- Pamiętam jedną rzecz. Tuż przed wojną, nad Panem Wnękiem, jak się
idzie na Wolę, w tzw. Roztokach odkryto ropę. Tato się nawet martwił,
że będą wozić ropę pod naszymi oknami. Ale wybuchła wojna i cała
historia się skończyła.
Pamięta Pani żeby na Krasnej były jakieś karczmy?
- Ja wiem, że była jedna, za domem ukraińskim (szkoła) przy drodze
– karczma żydowska. I z opowiadań taty pamiętam pewną historię.
Przyszli z Godowej młodzi chłopcy do karczmy, trochę podpili i zabili
brata mojego ojca.
Kiedy wzniesiono budynek Ukraińskiego Domu Ludowego, dzisiejszej
Szkoły Podstawowej?
- To było gdzieś jak miałam 15 lat pewnie – w połowie lat 30-tych. On
powstał podobnie jak cerkiew z datków mieszkańców, którzy wyjechali
do Ameryki. Mój tata brał udział w jego budowie, ponieważ był cieślą.
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I teraz nawet widzę, jak tato siekierką obrabia krokwie.
Czy przypomina sobie Pani folwark i majątek hrabiego Konarskiego?
- Nie pamiętam jak to wyglądało. Ale moja babcia była tam główną
kucharką.
Czy chciałaby Pani wrócić do Krasnej?
- Tak, choćby zaraz. Na Krasnej żyło się bardzo dobrze, spokojnie.
Śpiewaliśmy dużo, spotykaliśmy się ze sobą, jak to młodzi ludzie.
Zawsze bardzo chętnie wracam wspomnieniami na Krasną. Mam
nadzieję jak najszybciej pojechać na Krasną, spotkać znajomych,
powspominać dawne czasy.
Pani Jadwiga Froń urodziła się w Krasnej w 1938 roku, w polskiej
rodzinie Andrzeja i Anny Pietraszów. Doskonale pamięta czasy swojego
dzieciństwa oraz opisy lat wcześniejszych, które zna z licznych opowiadań
swoich rodziców. Oto fragmenty rozmowy z Panią Jadwigą:
Proszę opisać jak wyglądało życie na Krasnej w okresie Pani dzieciństwa.
- Na Krasnej gdzie było 350 numerów (domów ruskich), każdy miał tak
ze stajonko ziemi. Wiem że tak było, bo mój tatuś był dziesiątnikiem
i wszystko wiedział. Obowiązkiem dziesiątnika było pilnowanie, aby
grupa mieszkańców z kilkunastu domów (tatuś miał Małą Krasną
i Poddział) opiekowała się drogą. Odrabiało się tzw. szarwark. Bo
Niemcy w czasie wojny bardzo dbali o drogi, ponieważ wywozili
z Polski wszystko, co się dało. Pamiętam, jak nad naszą starą chałupą
było miejsce, gdzie wypalano węgiel drzewny. Ludzie mieli przeważnie
morg, dwa pola i każdy miał krowę, która właściwie żywiła całą rodzinę.
Ludzie dużo przynosili z lasu: do lasu po trawę, po liście żeby pościelić
krowom, po patyki żeby palić. Chodziło się na borówki, na grzyby,
maliny.
Jak układały się stosunki sąsiedzkie między Rusinami i Polakami?
- Z Rusinami żyło się bardzo dobrze, może nawet lepiej niż z Polakami
teraz. Rusini nie różnili się szczególnie od Polaków np. mieszkańców
innych polskich wsi. To wszystko było bardzo pomieszane ze sobą, było
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zgrane. Dopiero jak nastały wysiedlenia to niektórzy Rusini patrzyli
krzywo na tych Polaków, co zostają. Dziwili się, że ich jest tak dużo
i muszą wyjechać, a Polaków tak mało i zostają. Tu miała być Ukraina,
a oni muszą wyjeżdżać. Z tego co pamiętam na Krasnej więcej było
Rusinów pochodzenia łemkowskiego. Ale wszyscy byli pomieszani:
Polacy z Rusinami, Łemkami. Nawet moja ciotka wyszła za Rusina, to
była dziadka Szczęsnego córka.
W jakim języku mówiło się na Krasnej przed wojną?
- Ja pamiętam, że Polacy mówili po polsku. Jak mówiłam do Rusinów
po polsku to odpowiadali mi po polsku. Ale do mnie można było mówić
i po rusku, bo ja rozumiałam, tylko byłam zawzięta i nie mówiłam po
rusku. Ten ich język to była taka mieszanina – mówili trochę po polsku,
a trochę po rusku. Można było wszystko zrozumieć. Myśmy mówili tak
więcej gwarą. Myśmy mówili jagody, a Rusini zawsze mówili czereśnie.
Mój znajomy Andrzej chodził przez dwa lata do ruskiej szkoły. Dopiero
później zaczął się uczyć pisać po polsku. Polska szkoła mieściła się
w Lutczy i tam trzeba było chodzić. Mamusia się martwiła że tak daleko
trzeba chodzić do tej polskiej szkoły. Zwłaszcza, że wtedy zimy były
ciężkie, nie tak jak teraz, wszystko było zasypane, śnieg był powyżej
kolan. Ja nie wiem jak się pisało po rusku, bo zaczęłam chodzić do
szkoły jak Rusini już wyjechali.
Czy Rusini odróżniali się kulturowo od Polaków?
- To znaczy szanowaliśmy się nawzajem. Jeśli oni mieli swoje święta,
to my nie wychodziliśmy do pracy na polu, a jeśli my swoje to oni
także nie pracowali na polu. Robili wszystko w domu. Ludzie mieli taki
szacunek dla siebie – absolutnie nie było w żadne święta nikogo na
polu. W lecie siało się len. A jak przyszła zima, to w zimie się schodziły
prządki. Pamiętam jak u nas były. Lampy to tak nie było, albo naftowa
albo karbidówka. Ludzi się naschodziło: 10, 15 gdzie kto mógł tam
siadał; po ławach, po stołkach, niektórzy ze sobą stołki przynosili, jak
ich już było za dużo. Len przędli do 12 godziny, a później przychodził
taki wujek, on się kazał nazywać dido, ten co się ożenił z moją ciotką
(razem wyjechali do Rosji). Przyszedł od nich tylko jeden list, żeby
im pilnować dom, to był dom na Inglotowym. Jeśli chodzi o kulturę
Rusinów, to oni mieli rzeczywiście ten swój dom ludowy (Ludowy Dom
Ukraiński). Takich domów, jednakowych było w Polsce 3. Wiem, że
jeden z dwóch pozostałych takich domów był na Śląsku. Ja wiedziałam
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gdzie, bo mi mamusia mówiła, ale już nie pamiętam. Kiedy zaczęliśmy
chodzić do szkoły to nie było tam już biblioteki, bo Rusini wszystko
ze sobą zbierali, nawet wszystko z cerkwi. Wiem, że na Krasnej został
stary dzwon z cerkwi i jest schowany. Ktoś nawet ostatnio o niego pytał.
Rusini mieli bardzo huczne wesela. Było podobnie jak teraz, ale tego
wszystkiego było więcej. Najpierw wszyscy szli do drużby, później
szli do swaszki, tam się gościli. Później szli do młodego i na końcu
z młodym do młodej. Jak wszyscy szli do kościoła (cerkwi) to mieli
coś w rodzaju choinki tylko mniejszej, która była ubrana w robione
kwiatki, pieczone bułki i jabłka. To było wszystko razem powiązane
i to chyba dawali księdzu. Ogólnie bawili się, tańczyli, dużo nie pili
raczej. Jedzenie było w takich drewnianych korytkach. Było dużo
kapusty i dużo mięsa w tej kapuście. Wyglądało to tak, jak bigos i do
tego dawali jakieś chlebki. Takie wesele trwało kilka dni i każdego dnia
bawili się u kogoś innego. I te laseczki były zawsze takie wystrojone,
to pamiętam. Dziewczyny robiły sobie same z lnu spódnice, bluzki,
pończochy, skarpety. Mój dziadek mieszkał tam koło Bieszczada i robił
na krosnach płótna. Ludzie robili sobie nawet buty ze słomy, która
była specjalnie pleciona w takie warkocze, podobne do teraźniejszych
filcowych walonków.
Czy Polacy należący do kościoła rzymskokatolickiego chodzili do
cerkwi?
- Ludzie z kościoła rzymskokatolickiego należeli do kościoła w Lutczy.
W tym okresie Lutcza była bardzo bogatą miejscowością, liczyła około
700 numerów. Do kościoła chodziło się co niedzielę, tam były takie
specjalne ścieżki, którymi nie było tak daleko. Szło się koło Kisały, dalej
koło rzeki i wychodziło się tam gdzie stary cmentarz w Lutczy. Swoją
pierwszą Komunię Świętą miałam w drewnianym kościółku w Lutczy.
Jak wyglądały przesiedlenia?
- Po wojnie każdy z mieszkańców miał kenkartę, jako dowód
tożsamości. Wysiedlenia przeprowadzano na trzy tury, zaraz po wojnie.
Mówiono nawet we wsi, że Polaczków wywiozą, bo jest ich mniej, tylko
25 numerów. Wtedy polskich mieszkańców Krasnej w opiekę wzięli
mieszańcy Lutczy, dużej wówczas wioski. W pierwszej turze wywieźli
w głąb Rosji część Rusinów np. moją ciotkę, której wbili w kenkartę
literkę U jak Ukrainiec, nie pytając ją o nic. A przecież razem z mężem
mieli nowiutki dom zaraz w naszym sąsiedztwie. Wysiedlani Rusini
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mieli nadzieję na powrót do swoich domów. Moja ciotka wysiedlona
w głąb Rosji pisała listy z prośbą, żeby pilnować jej domu. Brali ze
sobą wszystko co dało się zabrać, zostawiali żarna, brali bydło, mąkę,
ziemniaki. Rusini nie chcieli raczej stąd wyjeżdżać, no ale musieli jak
im wbili U do kenkarty. Były sposoby żeby zostać. Nie zgłaszali się do
wyjazdu. Jak wbijali litery na Kenkarcie P – Polak (mógł zostać) U –
Ukrainiec (musiał wyjechać).
Czy podczas wysiedleń w latach 1944-1945 dochodziło do aktów
przemocy pomiędzy polskimi i rusińskimi mieszkańcami Krasnej?
- W okresie wysiedleń były po lasach bandy. Sami nazywali się AK czy
jakoś tak. A nie było to AK. Chodzili i brali dużo od Rusinów. Sama
widziałam jak zaopatrzeniowiec takiej bandy (mieli przydzielone role)
przyszedł do kobiety pasącej krowę i coś od niej chciał. Dużo ludzi
było z Woli Jasienickiej, niektórych nawet znam. Byli też niektórzy
z Krasnej, później musieli wyjechać stąd. Mówiło się na nich, że był
w zaopatrzeniu i zarobił sobie. Brali jedzenie, mąkę, cenne przedmioty,
dopóki byli Rusini. Później była jeszcze inna banda i to już taka
poważna. W jej skład wchodzili ludzie już wysiedleni na wschodzie,
którzy wrócili do Polski i mścili się na Rusinach, którzy pozostawali
na Krasnej.
Jak radziliście sobie podczas wojny.
- Podczas wojny nie można było bić świń. Jak tatuś zabił świnie, to
trzymaliśmy ją w kominie, żeby Niemcy nie znaleźli. W pokoiku pod
łóżkiem mieliśmy taki schowek w podłodze. Były dwie deski, które
można było odsunąć i tam był wykopany w ziemi dół, obity deskami.
To zrobił mój tatuś, tam chowaliśmy np. mięso ze świni, albo cenne
przedmioty jak np. kożuszki. Mieliśmy przydomową pasiekę i miód,
więc mogliśmy się napić słodkiej herbaty słodzonej miodem. Inni
ludzie sadzili buraki cukrowe i z nich mieli cukier. Niemcy jak chcieli
miód to płacili za niego albo dawali coś w zamian np. wódkę. Z kolei jak
przyszli Rosjanie to oni byli bardzo „ciemni”. Jak chcieli spać to prosili
o słomę, z której robili sobie maty do spania. Cieszyli się z tych mat,
bo mieli u nas pod dostatkiem sznurka i słomy i mówili, że w domu
takich dobrych mat nie mają. U nas w domu stacjonowali wyżsi rangą
żołnierze, bo myśmy mieli drewnianą podłogę, a nie klepisko. II wojna
ominęła trochę Krasną, tutaj nie walczono, stacjonowali tylko żołnierze.
Często przychodzili ludzie z miasta np. z Krosna prosić o jedzenie,
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którego w mieście bardzo brakowało. Pamiętam jak przyszła do nas
kobieta i zemdlała prosząc o ziemniaki dla swoich dzieci.
Czy pamięta Pani zmianę nazwy wsi na Piękna?
- Kiedy kierownikiem szkoły został Pan Stachowski, chciał żeby nazwę
wsi Krasna zmienić na Piękna. Nawet już troszkę wcześniej zaczęto
zmieniać wszystkie szyldy na Piękna, ale ostatecznie pozostała nazwa
Krasna, ponieważ władze w województwie nie zgodziły się na zmianę
nazwy z powodu dużych kosztów związanych ze zmianami zapisów
we wszystkich dokumentach. I ja tutaj mam świadectwo szkolne
z pieczątką: Publiczna Szkoła Powszechna w Pięknej. Wtedy dyrektorką
szkoły byłą Pani Emilia Zych.
od Redakcji
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Korostenka położona we wschodniej części „wyspy” - jej pierwotną nazwę
krośnieńskie władze powiatowe zmieniły jeszcze w XIX wieku na Krasna – była
drugą co do wielkości i liczebności ruską wsią na interesującym nas terenie. Początki
Krasnej nie są dobrze znane, ponieważ podczas pożaru w 1773 r. spłonęły dokumenty
dotyczące przeszłości wsi, co zanotował długoletni (1776-1811) miejscowy paroch
o. Andrej Orleckij. Najstarszym znanym zapisem dotyczącym Korostenki jest akt
starosty Seweryna Bonara z 1571 r., w którym nadaje pole i przywileje przybyłemu
tu z Żernicy ks. Joanowi Bańkowskiemu i jego następcom. W 1785 roku żyło
tutaj 705 gr.-kat., 10 rz.-kat. i 15 Żydów. Austriacki spis ludności z 1787 r. podaje
nazwiska tutejszych Rusinów: Bil (4 rodziny), Bodnarczyk (2 rodziny), Wanio,
Wenhryniak (2 rodziny), Wyniarczyk, Gazdajka (2 rodziny), Haluszka, Dzindzio,
Dmitryk, Zawijski (2 rodziny), Zajac, Kiczan (2 rodziny), Kowbasa (3 rodziny),
Kozak, Kolczun, Kupec (2 rodziny), Kusenko, Lisniak (2 rodziny), Las, Mamczak,
Piszko (2 rodziny), Piastuk, Romanczyk, Rusinyk (2 rodziny), Senkowicz (2 rodziny),
Sokil, Spirniak (3 rodziny), Unisko, (2 rodziny), Feciszyn, (6 rodzin), Czepczyk (2
rodziny), Jablonski (2 rodziny), Jacyszyn (2 rodziny). W kolejnych latach odnotowano
grekokatolików: 1840 r. - 1002, 1859 r. - 946, 1879 r. - 1250, 1899 r. - 1487, 1926
r. - 1730, natomiast schematyzm AAŁ z 1936 roku podaje 1766 gr.-kat. i 98 rz.-kat.
Według danych z 1909 roku w Ameryce przebywało około 200 osób. Przez wiele
lat, początkiem ubiegłego stulecia, posługę duszpasterską pełnił w Krasnej o.
Aleksander Prysłopskij (ur. 1860 r.), zaś latach 30-tych pomagał mu o. Mychajło
Hajduk. W 1914 r. w obozie Talerhof zostali uwięzieni: o. Ałeksandr Prysłopśkyj,
Symeon Warchołyk, Pawło Gazdajka, Ołeksij Jabłonskij, Petro Wozniak, Emil
Nałysnyk. Murowaną cerkiew pw. św. Archanioła Michała zbudowano w 1914 r.
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Drewniana cerkiew w Krasnej¹
Najstarszym dokumentem w tej sprawie jest list z dnia 28 lipca 1914 r. skierowany
do Starostwa w Krośnie zawierający informację, że konserwator Tadeusz Obmiński²
zawiadomił Centralną Komisję (k. k. Zentralkommission zur Erhaltung der Kunstund historischen Denkmaler), iż w Krasnej zebrano materiał do budowy nowego
Kościoła (sic!) i zamierza się rozebrać stary, drewniany. W urzędzie konserwatorskim
oczekiwano od Starostwa weryfikacji tych informacji. Rozwój wypadków w Europie
zniweczył jednak próbę ratowania starej świątyni. W rezultacie – korzystając z chaosu,
jaki ogarnął państwową administrację – w Krasnej wzniesiono do 1917 r. nową – jak
się okazało – cerkiew, starą zaś zamierzano, ze względu na jej zły stan techniczny,
zburzyć. Zapytanie w tej sprawie skierował do władz konserwatorskich (w dniu 27 lipca
1917 r.) ówczesny proboszcz parafii ks. Przysłopski. W piśmie z 31 lipca tegoż roku
odpowiedziano mu, że „starej drewnianej cerkwi bezwarunkowo burzyć nie można
zanim delegat tut. Urzędu nie zbada jej na miejscu i nie wyda orzeczenia. Przyjazd
delegata nastąpi w miesiącu sierpniu br.” W liście tym znajduje się również istotna
adnotacja poczyniona ręką konserwatora: cerkiew zbudowana 1762, restaur. 1880.
O ile pierwsza data podawana jest od dawna w literaturze³, o tyle roczna data remontu
dokonanego w 4 ćwierci XIX w. stanowi źródłowe potwierdzenie przypuszczeń Ryszarda
Brykowskiego⁴. Istotna jest również wynikająca z korespondencji data budowy nowej
cerkwi, dająca się określić na lata 1914-1917, a więc nieco odmiennie, niż podawano
w dotychczasowych opracowaniach⁵. Z kolei dzięki niedawnym poszukiwaniom
badaczy ukraińskich wiadomo, że twórcą projektu nowej cerkwi w Krasnej był Wasilij
Nahirnyj, jeden z najwybitniejszych i najbardziej płodnych architektów ukraińskich
końca XIX i pierwszej ćwierci XX wieku, autor ponad 200 (!) projektów cerkwi, zarówno
murowanych, jak i drewnianych, w tym w okolicach Krosna we Wróbliku Królewskim
(1888), Węglówce (1896) i Oparówce (1912)⁶. Z dalszej korespondencji zachowanej
we Lwowie wynika, że przybyła na miejsce komisja stwierdziła rzeczywisty zły stan
techniczny starej cerkwi i brak zainteresowania jej utrzymaniem ze strony gospodarzy
obiektu. Zgadzając się na zburzenie cerkwi poczyniono jednak szereg zastrzeżeń,
przede wszystkim domagając się zachowania prezbiterium (części kapłańskiej) cerkwi
w formie kapliczki (w liście w tej sprawie z 29 października 1917 roku czytamy m.in.:
„Z materyału uzyskanego przez rozbiórkę reszty cerkwi możnaby tę kapliczkę doskonale
naprawić i opatrzyć ścianą frontową”. Dbając o zachowanie integralności uświęconego
miejsca postulowano także zachowanie dawnego drewnianego parkanu z bramkami
otaczającego cerkiew, „by to malownicze otoczenie (…) cerkiewki zrestaurować i wraz
z wspomnianą kapliczką zachować na pamiątkę starej cerkwi”. Powyższe pismo
konserwatora pozostało bez echa, stąd z urzędu konserwatorskiego skierowano 18
kwietnia 1918 roku kolejne, domagające się wyjaśnień pismo do urzędu parafialnego
w Krasnej. W odpowiedzi (w piśmie z dnia 26 kwietnia 1918 r.) ks. Przysłopski zapewnił,
że „po ukończeniu robót polnych wiosennych zamierza tutejsza Zwierzchność gminna
przystąpić do rozbiórki starej drewnianej cerkwi w Krasnej, przy czem starać się będzie
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zastosować do wskazówek ck. krajowego Urzędu Konserwatorskiego”. W związku
z tą deklaracją w lipcu 1918 r. władze konserwatorskie wystąpiły z zapytaniem do
Starostwa w Krośnie o los starej cerkwi. Odpowiedzi Starostwo udzieliło dopiero…
25 sierpnia 1921 r. (!) powołując się na list napisany przez ks. Przysłopskiego tydzień
wcześniej, o następującej treści: „Na wiosnę zeszłego roku przystąpiła Zwierzchność
gminna do demolacyi wyżej wyrażonej cerkwi, z tem postanowieniem, że z części
kapłańskiej utworzona będzie kapliczka. – Przy rozbieraniu jednak tego budynku
okazało się iż drzewo ścian przez ząb czasu zniszczone, rozsypało się na próchno, tak,
że z niego kapliczki nie można było zbudować. – Wobec tego materiał został sprzedany
na opał do tut. kopalni nafty”.W ten sposób z krajobrazu okolic Krosna zniknął kolejny
drewniany obiekt sakralny. Dzisiaj nie pozostał po nim żaden ślad. Domyślać się jedynie
można, że krzyże nagrobne z drugiej połowy kat czterdziestych XX w., znajdujące się
wśród pól w odległości około 200 metrów od wejścia głównego do obecnie istniejącej
cerkwi, stanowią ostatni (już rzymskokatolicki) ślad po cmentarzu usytuowanym przy
dawnej cerkwi. Informacja z archiwum lwowskiego o jej rozbiórce w 1920 roku stanowi
natomiast kolejne uściślenie podawanych dotychczas informacji⁷.

Przypisy:
1. CPAHU, f. 616, op. 1, spr. 104, k. 2-14.
2. Tadeusz Obmiński (1874-1932) – czołowy przedstawiciel lwowskiego środowiska architektonicznego,
profesor Politechniki Lwowskiej, na prowincji projektował m.in. kościół w Słocinie koło Rzeszowa
wzniesiony w latach 1913-1916.
3. Zob. m.in.: ks. W. Sarna, Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym,
Przemyśl 1898, s. 395 oraz Katalog zabytków sztuki w Polsce…, s. 66.
4. R. Brykowski, Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej,
Wrocław 1986, s. 109. Tamże opis nieistniejącej cerkwi.
5. Autorzy Katalogu zabytków sztuki w Polsce…podają rok 1912 (ibidem), natomiast R. Brykowski – rok
1914 (por.: R. Brykowski [oprac.], Wykaz cerkwi unickich na obszarze byłego województwa
rzeszowskiego i ich losy w latach 1939-1997, [w:] Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, Rzeszów 1997,
s. 305), a wcześniej lata 1912-1914 (por.: R. Brykowski, Łemkowska drewniana architektura…, s. 109).
6. W. Słobodian, Cerkiew Wasyla Nahirnogo, „Wisnyk”, t. II, 1994, s. 24-33 (Krasna – s. 31).
7. R. Brykowski, Łemkowska drewniana architektura…, s. 109 podaje, iż cerkiew w Krasnej rozebrano
po 1922 roku.

Szkoła w Korostence istniała przynajmniej od lat 70-tych XIX w. i była wtedy jedyną
w okolicy, natomiast początkiem dwudziestego stulecia funkcjonowała tu 2-klasowa,
etatowa szkoła, z ruskim językiem nauczania, w której naukę pobierało 214 dzieci,
a w okresie międzywojennym działa już szkoła trzyklasowa. We wsi pracowali różni
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rzemieślnicy, było kilka sklepików, bractwo cerkiewne, działa też w latach 30-tych
kooperatywa i utworzona w miejsce czytelni im. Kaczkowskiego „Proswita” (1936
r.). Ks. Klufas, ówczesny dziekan krośnieński, prowadził chóry i kółko teatralne,
poza Bonarówką i Oparówką, także w Krasnej istniał chór mieszany. Ze względu
na przeszkody ze strony władz w tworzeniu działających w duchu ukraińskim kółek
„Ridnej Szkoły” zgłoszono do starostwa zarejestrowanie w Krasnej przedszkola
sezonowego (1938 r.). Pod względem orientacji narodowych wieś była podzielona
na rusińską i będącą w ofensywie opcję ukraińską. Inicjatorem miejscowych
działań na rzecz rozwoju ukraińskiej świadomości narodowej, m.in. przy budowie
Ukraińskiego Narodnego Domu, był greckokatolicki duchowny M. Hajduk (ur. 1906
r.), który został z tego powodu przeniesiony przez prorusińskiego Kanclerza AAŁ
o. Ioana Polańskiego do Wróblika Królewskiego, potem zaś do Olchowca, a został
zamordowany przez polskich bandytów w 1945 roku w Hłudnie k. Dynowa.
Ukraiński Narodny Dom
Dzięki wytrwałości Kraśnian przebywających w Ameryce udało się szczęśliwie
zrealizować zamierzony cel. Równie wielki budynek pyszni się teraz obok pięknej,
murowanej cerkwi. Wprawdzie nie wszystko jeszcze w nim dokończone, tzn. wykonane
jest lewe skrzydło parteru mieszczące dwa jasne i przestrzenne pokoje. I właśnie w samo
święto Michała Archanioła (21 listopada 1937 roku) odbyła się uroczystość poświęcenia
tej budowli. Po Służbie Bożej dziekan krośnieński, o. Iwan Klufas z Bonarówki,
dokonał poświęcenia, w asyście miejscowego sotrudnika i głowy Narodnego Domu o.
Ołeksandra Bilewycza [ur. 1904 r., wyświęcony 1929 r., od 1936 r. był administratorem
w Olchowcach, natomiast w 1945 r. wykonywał posługę w Regetowie Wyżnym, jego
późniejsze losy są jednak nie znane] oraz o. Wołodymyra Kostyszyna z Czornorik,
w obecności przewodniczącego Towarzystwa Ukrajinśkyj Narodnyj Dim dr. Juliana
Nałysnyka, adwokata w Dukli, pochodzącego z Krasnej, ale też przybyłej inteligencji
i bardziej świadomych mieszkańców. Po akcie poświęcenia dziekan o. Klufas przedstawił
znaczenie jakie ma powstająca budowla dla rozwoju kulturalnego Krasnej i okolicy,
ale też złożył podziękowania dla wspierających inicjatywę w rodzinnej wsi ludzi
z Ameryki, nieszczędzących trudu, ni pieniędzy, by doprowadzić do zrealizowania
zamiar budowy Domu, który stać się ma źródłem kultury, oświaty i ekonomicznego
podniesienia miejscowości. Na znak podzięki dla Kraśnian zza Oceanu odśpiewano
„Mnohajalita”, dla wszystkich, którzy pomogli wznieść tak piękną i wielką budowlę. Od
Bonariwczan pozdrowił zgromadzonych głowa tamtejszej Czytelni „Proswita” Wasyl
Kaczmarśkyj. W wykończonych salach ma teraz swoją siedzibę T-wo Ukrajinśkyj
Nar. Dim, ale również Towarzystwo „Silśkyj Hospodar”, skupiające obecnie około 70
członków. Dokonane dzieło pozwala mieć nadzieję, że Krasna, pójdzie śladem swej
sąsiadki Bonariwki i stanie się także ozdobą naszych zachodnich kresów, a przy tym
ośrodkiem, z którego daleko rozrastać się będzie narodowa świadomość, i przegna stąd
kacapskich durniów, którzy jak wstrętna mżawka nadciągają nad Krasną od Korosna
i Woroblika.
Ł. Błakytnyj
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Związani z Krasną: oficer armii austriackiej major Omelian Liśniak, paroch
w Samborze o. Lew Szczawynskij, literatka i działaczka społeczna Kławdija
Ałeksowycz (ur. 20.11.1830 r.), autorka: „Pieśń Oldyny” (1860), „Zamoroczenaja”,
„Narody i powiria”, bajki dla dzieci „Medwid”, „Dwisestryczky”, „Arendar” i inne,
założycielka towarzystwa „Ruśkych Dam” i pensjonatu dla dziewcząt we Lwowie,
aktywna członkini towarzystwa „Muza” oraz im. M. Kaczkowśkiego, została
pochowana na łyczakowskim cmentarzu we Lwowie w grobowcu pisarzy galicyjskich.
Iwan Rusenko (ur. 1890 r.) nauczyciel, znany rysownik i poeta, zbieracz pieśni
ludowych, piszący wyłącznie w dialekcie łemkowskim, na jego twórczość składają
się zbiory wierszy, bajek, utworów prozatorskich dotyczących życia Łemków,
drukowanych w łemkowskich kalendarzach i gazetach w kraju („Nasze słowo”),
jak i w Ameryce („Łemko” i „Karpatśka Ruś”), a także sztuki scenicznej „Wertep
w Karpatach”. Artysta-samouk, malował łemkowskie pejzaże, tworzył karykatury,
które wzbogaciły nie tylko łemkowską kulturę ale też i ukraińską. Wychowanek
„Ruskiej Bursy”, która miała duży wpływ na ukształtowanie jego postawy, po
ukończeniu gimnazjum w Nowym Sączu i służbie w austro-węgierskim wojsku,
od 1922 roku był nauczycielem w rodzinnej Krasnej i okolicy do wysiedlenia na
sowiecką Ukrainę w 1945 r., gdzie przez kolejne lata mieszkał i pracował w szkole
w Koroliwce na Ternopolszczyźnie, tam też zmarł i został pochowany w 1960 r. Julian
Nałysnyk (1890-1960, Nowy Jork) działacz społeczny, adwokat, naukę pobierał
w gimnazjum w Przemyślu i Nowym Sączu, następnie w gimnazjum ukraińskim
we Lwowie, gdzie odbył też studia prawnicze. W sierpniu 1914 roku wstąpił do
Ukraińskich Strzelców Siczowych, by dwa lata później pod Potutorami trafić do
rosyjskiej niewoli, wysłany na Sybir, skąd w 1917 roku uciekł i dotarł do Kijowa,
gdzie pracował jako urzędnik. W 1921 r. powrócił do Galicji, w Krakowie zakończył
studia prawnicze, zaś w 1931 r. otworzył w Dukli kancelarię adwokacką. W 1939 roku
został aresztowany przez polską policję za aktywną działalność społeczną w duchu
ukraińskim prowadzoną w rodzinnej wsi (Towarzystwo „Ukrajinśkyj Narodnyj
Dim” i „Silśkyj Hospodar”), jednak wraz z wybuchem wojny wyszedł na wolność.
Podczas niemieckiej okupacji powrócił do pracy zawodowej i społecznej, Polacy
wielokrotnie grozili mu śmiercią, dlatego też w lecie 1944 roku zmuszony został do
opuszczenia Łemkowszczyzny i udał się do Austrii, zaś w pięć lat później wyjechał
za Ocean. W Nowym Jorku pełnił funkcję przewodniczącego oddziału Organizacji
Obrony Łemkowszczyzny i zastępcy głowy tej organizacji, a w 1958 r. został wybrany
jej przewodniczącym, do śmierci był też głową kolegium redakcyjnego Głównego
Zarządu „Oborony Łemkiwszczyny Zachidnoji Ukrajiny”. Iwan Ziłynśkyj (1879 r.1952 r., Praga), językoznawca, badacz łemkowskich dialektów, folklorysta. Urodził
się w chłopskiej rodzinie Mykoły Kobasy i Anny Ziłyńskiej z Woli Jasienickiej.
Uczęszczał do szkół w rodzinnej wsi, Krośnie, a następnie do gimnazjum
ukraińskiego w Przemyślu, gdzie w 1900 r. uzyskał maturę. Rozpoczął studia
teologiczne na Uniwersytecie Lwowskim, skąd przeniósł się na wydział filozoficzny
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Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie słuchał wykładów z filologii klasycznej,
germańskiej i slawistyki - był uczniem V. Jagicia, V. Vondráka i O. Brocha. W 1907 r.
uzyskał doktorat na podstawie rozprawy „Entwurf der Phonetik der kleinrussischen
Dialekte in Oesterreich-Ungarn”. Następnie, w latach 1907-14 i 1921-1926, pracował
jako gimnazjalny nauczyciel języka niemieckiego, ukraińskiego i łacińskiego
w Brzeżanach, Stanisławowie i Lwowie oraz był wykładowcą w Tajnym Uniwersytecie
Ukraińskim we Lwowie. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do
armii austro-węgierskiej, a następnie zaciągnął się do armii atamana Petlury.
W roku akademickim 1926/1927 otrzymał stanowisko zastępcy profesora w Katedrze
Języków Ruskich Studium Słowiańskiego UJ, którą następnie kierował. W 1931 r.
uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Opis fonetyczny języka ukraińskiego”,
a dwa lata później został docentem, zaś w 1934 r. profesorem nadzwyczajnym języków
ruskich. W czasie okupacji był działaczem oficjalnych organizacji ukraińskich:
przewodniczącym Rady Naukowej przy Centralnym Ukraińskim Komitecie
Narodowym i kierownikiem Wydawnictwa Ukraińskiego. W 1944 r. do Pragi, gdzie
już po wojnie został profesorem zwyczajnym slawistyki na Uniwersytecie Karola.
Był członkiem Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego
Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Dialektologii Ukraińskiej Akademii Nauk
w Kijowie, Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki we Lwowie, Österreichische
Gesellschaft für experimentelle Phonetik w Wiedniu, International Society of
Experimental Phonetics w Londynie, Komisji dla badań zagadnień polsko-ukraińskich
w Ukraińskim Instytucie Naukowym w Warszawie. Orest Ziłynśkyj (1923-1976,
Svidnik), urodził się w rodzinie prof. Iwana Ziłynśkiego oraz córki korostianskiego
parocha Juli Prysłopskiej - ukraiński „naukowiec z duszą poety” i działacz społeczny,
ceniony za istotny wkład w badania literaturoznawczo-folklorystyczne. Początkową
oświatę pobierał w rodzinnej Krasnej, następnie w Krakowie i Jarosławiu,
a w międzyczasie każde wakacje spędzał u dziadków na „plebani”, był
współzałożycielem miejscowej „Proswity” oraz przygotowywał podręczniki do nauki
języka ukraińskiego i literatury do użytku Kraśnian. Po ukończeniu gimnazjum w 194
r. wstąpił na filozoficzny fakultet UWU w Pradze (filologia ukraińska i niemiecka),
a równocześnie na slawistykę niemieckiego, okupacyjnego uniwersytetu. Za aktywny
udział w OUN został aresztowany przez gestapo, a po zwolnieniu kontynuował
studia, ale powojenna władza w Czechosłowacji nie uznała jego dyplomów, dlatego
ponownie zapisał się na Uniwersytet Karola w Pradze, gdzie posiadł głęboką wiedzę
w ramach slawistyki. Jeszcze podczas studiów napisał solidną pracę „Duchowa geneza
pierwszego ukraińskiego odrodzenia”, którą następnie opublikowano w Monachium
(1947). W 1949 r. przygotował pracę na temat semantyki i stylistyki w literackim
języku ukraińskim - jednak nie znalazło się dla niego miejsce na uczelni. Podjął
pracę jako wykładowca na Uniwersytecie w Ołomuńcu, zaś od 1958 r., aż do śmierci,
prowadził badania nad zagadnieniem kulturalnych powiązań ukraińsko-słowiańskich
przy Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, gdzie powstał m.in. „Słownikiem ukraińsko-
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zakarpackich dialektów” Iwana Pańkewycza. Był współzałożycielem grup tłumaczy
ukrainistów, która organizowała seminaria naukowe i spotkania oraz publikowała
literaturę ukraińską w Czechach. W 1966 r. otrzymał tytuł doktora filologicznych
nauk na podstawie pracy „Dawne gry ludowe zachodnich i wschodnich Słowian”,
a od 1971 r. pracował w Instytucie Czeskiej i Światowej Literatury ČAV. Jest autorem
przeszło 200 prac naukowych, artykułów i recenzji, natomiast szczególną uwagę
w swych badaniach przywiązywał do literatury i kultury Łemków z obu stron
Karpat. Jego teksty stosunkowo często były drukowane w „Nasze Słowo” i „Nasza
kultura”. W 1969 r., po raz pierwszy od wojny, odwiedził rodzinną wieś, wtedy też
zapoznał się z polskimi archiwami i odszukał zbiór 233 łemkowskich pieśni z wioski
Bieliczna, jaki w latach 80-tych XIX w. przesłał I. Franko ks. N. Leszczyszak, a który
nie był z różnych przyczyn opublikowany. W 1975 r. wrócił do folkloru rodzinnej
miejscowości - w dokumentach po ojcu znalazł zapisane początkiem XX stulecia
pieśni, które opublikował w „Naszym słowie” - „Obrzędy i pieśni wioski Krasna
na Łemkowszczyźnie”. Planował opracować ludowe ballady Łemków z Polski,
w nawiązaniu do wcześniejszej już przygotowanej monografii „Ballady ludowe
Ukraińców wschodniej Słowacji”, gdzie zebrano ich ponad 500, lecz przedwczesna
śmierć przeszkodziła w tych zamiarach. Mychajło Dzindzio (1925-1993, Borysław),
publicysta, poeta ludowy, zbieracz łemkowskiego folkloru. W 1945 r. został
wysiedlony na Ukrainę do Borszczowa, skąd przeniósł się do Borysławia, by w 1962
r. ukończyć drohobyckie technikum naftowe. Jeszcze na Łemkowszczyźnie zaczął
pisać wiersze oraz podjął się zbierania folkloru, co kontynuował w łemkowskim
środowisku Borysławia. Tylko od Anny Dragan zapisał kilkadziesiąt, głównie
weselnych, łemkowskich pieśni ludowych. Na podstawie zebranych materiałów
opracował m. in.: „W Rozdzielu na weselu”, „Łemkowskie chrzciny”. Jego utwory
publikowało borysławskie czasopismo, ale też tygodnik „Nasze słowo” zamieszczało
opowiadania, eseje i humoreski.
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Notki o Autorach
Dr Chuchla Antoni - sekretarz gminy Niebylec, wykładowca Collegium Varsoviense
w Warszawie oraz Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. ks. Władysława Findysza
w Jaśle, członek Pracowni Badań nad Samorządami w Rykach, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Jest autorem wielu artykułów naukowych, a także
autorem publikacji poszerzających wiedzę o regionie, np. Dzieje parafii Niebylec
XV-XX w.(2004), Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu (2005), Album
Niebylec wczoraj i dziś (2009), Album Niebylec w starej fotografii (2011). W 2009 r. był
inicjatorem i jednym ze współorganizatorów konferencji naukowej pt. Rola miasta
w środowisku wiejskim. Przyczynek do dziejów Niebylca i redaktorem materiałów
pokonferencyjnych pod tym samym tytułem.
Dubiel-Dmytryszyn Sebastian - etnolog, antropolog społeczno-kulturowy,
niezależny wydawca, galicyjski regionalista, doktorant w Zakładzie Studiów
Europejskich i Krytyki Kulturowej UAM w Poznaniu, poeta, muzyk, animator
kultury (m.in. twórca Festiwalu Filmu Karpackiego), autor artykułów traktujących
o antropologii pogranicza (kwestii etnicznych, kulturowych i tożsamościowych
polsko-ukraińskiego pogranicza) oraz studiów postsowieckich (karpatorusinizm),
stypendysta Rządu Republiki Słowackiej, założyciel toruńskiego kwartalnika
etnologicznego “Okolice” i serii wydawniczej “RuthenicArt”.
Kaczkowski Łukasz - absolwent Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy magisterskiej Region miejski Krosna
bronionej w Zakładzie Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa. Pochodzi
z Jabłonicy Polskiej. W kręgu zainteresowań środowisko geograficzne, demografia
i historia swojej rodzinnej miejscowości. Pilot wycieczek. Obecnie pracuje w branży
GIS (Systemy Informacji Geograficznej). W wolnych chwilach poznaje świat na
dwóch kółkach.
Klasztorna Natalia - urodziła się na Chersonszczyźnie jako córka Ukraińców
deportowanych z Zachodniej Bojkowszczyzny (Lutowiska). Ukończyła Instytut
Dziennikarstwa Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. Jest autorką
licznych opracowań dotyczących przede wszystkim losów Bojków deportowanych
z Polski do ZSRR. Jest autorką: “Акція-51, Останні Свідки” , Вінниця 2006;
“Під Нибесний” i Байка про Бойка”, Київ 2010 oraz “1000 джерел про бойків:
матеряли до бібліографії Бойківщини” i “Бойківське Сузір’я. Словник
персоналій Бойківщинi “ Iвано-Франківськ 2012.
Kullmann Katarzyna Maria - córka Zbigniewa Jana Kullmann i Zenobii z d. Daćko
(córki ks. Konstantego Daćko i Heleny z d. Myszkowskiej). Autorka niniejszego
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opracowania oraz wielu felietonów poświęconych jej przodkom i miejscowościom
z nimi związanymi, a także reportaży zdjęciowych opowiadających o Podkarpaciu
i jego zabytkom głównie cerkwiom). Jest także autorką genealogii rodzinnej.
Z wykształcenia mgr sztuki, artysta plastyk; członkini Związku Polskich Artystów
Plastyków Polska Sztuka Użytkowa. Pedagog, propagatorka plastycznej sztuki
dziecięcej; organizatorka licznych wystaw oraz akcji charytatywnych z udziałem
swoich podopiecznych. Od 1994 r. prowadzi własną pracownię artystyczną Studio
Technik Plastycznych. Kontakt: katemarie@wp.pl
Dr praw Kuryłło Teofil - urodził się w 1891 r. w Męcinie Wielkiej jako syn
greckokatolickiego duchownego Wasyla Kuryłły, wieloletniego parocha we
Florynce, gdzie spędził dzieciństwo, jego matka pochodziła z księżowskiego rodu
Konstantynowyczów. Gimnazjum zakończył w Jaśle, zaś prawo w Krakowie,
kancelarię adwokacką prowadził w różnych miejscowościach kraju, m.in. w latach
30-tych w Rawiczu, wcześniej pracował w sądzie w Gostyniu, ale też w Krakowie,
zmarł w więzieniu w Toszku 1945 roku. Znalazł się w pierwszym transporcie
Łemków do obozu w Talerhofie, był wtedy studentem prawa Uniwersytetu
w Wiedniu. W 1924 r. opublikował „Dziennik Łemka z Talerhofu” (drukowany
też kilka lat temu w „Lemkiwskim Ricznyku”), stanowiący dziś cenne źródło
informacji o tych tragicznych wydarzeniach, warunkach panujących w obozie i spisie
więźniów z Łemkowszczyzny. Dużo uwagi poświęcał zbieraniu, opracowywaniu
a następnie publikowaniu prac dotyczących historii Łemkowszczyzny, głównie z
biografistyki, zaś do najważniejszych należą: „Kratkaja zwidka pisatelej i żurnalistow
s Łemkowszczyny” (Lwiw 1934), „Zbojnictwo na Łemkowskoj Rusi w XVII i XVIII
wikach” (Peremysl 1936), „Łemki-kniaziami cerkwy” (Lwiw 1938). Oprócz tego wiele
szkiców dotyczących życia Łemków drukował w różnych gazetach i czasopismach,
zbierał też informacje na temat znanych Łemków, jednak nie zdążył już opublikować
wszystkich swoich prac.
Dr hab. Moklak Jarosław - adiunkt w Instytucie Historii UJ (Kierownik Zakładu
Historii Europy Wschodniej), prof. PWSW i Dyrektor Instytutu Stosunków
Międzynarodowych PWSW w Przemyślu, redaktor naczelny czasopisma
„Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne”, opublikował m.in. prace
„Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej: zagadnienia polityczne i wyznaniowe”
(Kraków 1997), „W walce o tożsamość Ukraińców” (Kraków 2004), „The Lemko
Region in the Second PolishRepublic. Political and Interdenominational Issues 1918–
1939” (Kraków 2013) oraz wraz Paulem J. Bestem redakcja zbiorów „The Lemkos of
Poland: Articles and Essays ” (Kraków - New Heaven 2000) i „The Lemko Region,
1939-1947: War, Occupation and Deportation” (Kraków - New Heaven 2002).
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Salej Bogusław - tłumacz języka ukraińskiego i producent dokumentalnych
programów telewizyjnych. W przeszłości autor koncepcji i koordynator programów
edukacyjnych i kulturalnych: m.in. „Spotkania z Łemkowszczyzną” (1998-09)
i „Łemkowskie Jeruzalem” (2001-03). Jeden z twórców (wraz z Olgą Kich-Masłej
i Jarosławem Czuchtą) łemkowskiej audycji „Kermesz” w Radio Kraków (2003-06),
dyrektor artystyczny „Łemkowskiej Watry” (2000-04), redaktor prowadzący „Strony
Łemkowskiej” w tygodniku „Nasze Słowo” (2004-10).
Ks. diakon dr Siwicki Piotr - duchowny greckokatolicki, doktor nauk
humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Instytucie Historii KUL.
Uram Łukasz - pomysłodawca i realizator strony internetowej poświęconej rodzinnej
wsi Krasna, doktoryzował się w 2012 roku w Zakładzie Neuroanatomii IZ UJ.
Ziłyński Iwan (Kobasa), pseud. I. Korostianśkyj - ur. 1879 r. w Krasnej, zm. w 1952
r. w Pradze, językoznawca, badacz łemkowskich dialektów, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze, ojciec czesko-ukraińskiego
literaturoznawcy i folklorysty Oresta Zilynskiego. Zainteresowania naukowe Iwana
Ziłyńskiego obejmowały dialektologię, fonetykę i fonologię gwar ukraińskich oraz
języka literackiego. Badania nad żywym językiem ukraińskim rozpoczął już w czasie
studiów filologicznych, głównie dzięki poznaniu norweskiego slawisty Olafa Brocha,
natomiast w 1911 r. wziął udział w zorganizowanej przez Imperatorską Akademię
Nauk w Petersburgu ekspedycji naukowej mającej na celu zbadanie mowy ludu
Prawobrzeżnej Ukrainy. Badania terenowe kontynuował również już jako profesor
UJ. Opublikował m.in.: „Проба упорядкування українських говорів” Lwów
1913, „Samogłoski nosowe w gwarze wsi Krasna w powiecie krośnieńskim”, Prace
Filologiczne 1927, „Opis fonetyczny języka ukraińskiego”, PAU, Kraków 1932,
„Лемківська говіркасела Явірок”, Lud Słowiański 1934, „Взаємовідносини між
українською та польсько юмовою”, Lwów 1937, „Питання про лемківськобойківську мовну границю”, Lud Słowiański 1937, „Український правопис”
Kraków 1941, „Studia nad dialektologią ukraińską i polską” (z materiałów b. katedry
języków ruskich UJ), opracował M. Karaś, Kraków 1975. Życiorys oraz opis badań
Ziłyńskiego zawiera broszura: К. Кисілевський, Іван Зілинський, Winnipeg:
УВАН, 1962, natomiast w 1994 r. ukazał się dedykowany Ziłyńskiemu tom prac
przygotowanych do druku na 60-lecie jego urodzin i 30-lecie pracy naukowej w 1939
(wówczas nie wydany): „Збірник пам'яті Івана Зілинського (1879–1952). Спроба
реконструкції втраченого ювілейногозбірника з 1939 р.”, ред. Ю. Шевельов,
О. Горбач, М. Мушинка, Nowy Jork–Paryż–Sidney–Toronto–Lwów: ВЦ НТШ.

