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Z ŻYCIA POLITYCZNEGO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
ZAMIESZKAŁYCH W MUSZYNIE I OKOLICACH
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
W „Almanachu Muszyny” 2010 autor niniejszego opracowania przedstawił życie
polityczne w Muszynie i okolicach w okresie międzywojennego dwudziestolecia .
Dotyczyło ono jednak zamieszkałej na tym terenie ludności polskiej. Pominięto ludność niepolską, stąd w tym artykule przedstawione zostaną skrótowo fakty świadczące
o aktywności politycznej w tym okresie zamieszkałych w Muszynie Żydów oraz –
w okolicach Muszyny – Łemków.
Według spisu powszechnego z 1921 roku w Muszynie mieszkało 423 wyznawców
religii mojżeszowej na ogólną liczę 2.516 mieszkańców. Niewielu Żydów mieszkało
w sąsiednich wsiach, na przykład w Leluchowie 10, w Miliku 19, w Wierchomli Wielkiej
– 19, w Powroźniku 17, w Złockiem – 6, w Żegiestowie – 8.
W samej Muszynie w tym samym roku mieszkało 74 grekokatolików (Łemków),
natomiast łemkowskie były w większości okoliczne wsie. Na przykład w Powroźniku
845 na 873 ogółu mieszkańców, w Miliku 598 na 606 mieszkańców, w Wierchomli Wielkiej – 1203 na 1246 zamieszkujących ogółem, w Złockiem 549 na 569 mieszkańców,
w Żegiestowie na 849 mieszkańców – 787 to Łemkowie. W Dubnem wszyscy zamieszkali w tej wsi to Łemkowie, zaś w Jastrzębiku obok 286 Łemków zamieszkiwało jeszcze
4 Żydów.
Ludność żydowska, zamieszkała w Muszynie, wykazywała pewną aktywność polityczną. Podobnie jak w Małopolsce, w tym i Sądecczyźnie, Żydzi zamieszkali w Muszynie
i najbliższych okolicach byli w różnym stopniu uświadomieni oraz aktywni politycznie.
Zarówno ci politycznie aktywni, jak i bierni, podobnie jak ich współwyznawcy zamieszkujący w innych miejscowościach Małopolski, byli podzieleni pod względem ideowym.
Dominował podział na dwie orientacje polityczne (orientacja lewicowa reprezentowana
w większych miastach, na przykład w Nowym Sączu, tu nie odgrywała żadnej roli):
ortodoksyjno-konserwatywną i syjonistyczną. Podobnie jak mieszkający w większych
ośrodkach, miejscowi Żydzi reprezentujący orientację ortodoksyjno-konserwatywną

Zob. Tadeusz Duda, Z życia politycznego w Muszynie i okolicach w okresie międzywojennym (1918–
1939), „Almanach Muszyny” 2010, s. 179–182.

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. T. XII. Województwo Krakowskie. Śląsk Cieszyński,
Warszawa 1925, s. 26; Tadeusz Duda, Rozmieszczenie ludności niepolskiej w południowo-wschodnich powiatach województwa krakowskiego w okresie międzywojennym, „Rocznik Sądecki” t. XXIV, Nowy Sącz
1996, s. 36–40.
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byli na ogół bierni politycznie. W Muszynie nie było komórek organizacyjnych i partii
tej orientacji, choć z pewnością niektórzy jej zwolennicy mogli należeć do komórki
organizacyjnej „Agudy”, czyli organizacji Agudas Jisroel (jid.; Agudat Israel – hebr.),
tj. Związek Izraela, działającej pod hasłami obrony tradycji i religii żydowskiej, istniejącej w pobliskiej Krynicy.
Lepiej zorganizowane i aktywniej działające były organizacje reprezentujące orientację
narodowo-syjonistyczną. W Krynicy działała komórka czołowej partii syjonistycznej
– Organizacji Syjonistycznej Małopolski i Śląska, do której należeli także Żydzi – zwolennicy idei syjonistycznej, mieszkający w Muszynie.
Właśnie Nataniel Reich i Izaak Bratmann (w innych źródłach: Brodmann lub Brotmann) z Muszyny byli kandydatami na IX Konferencję Krajową Organizacji Syjonistycznej Małopolski Zachodniej i Śląska w 1930 roku, a wspomniany Reich był w 1927
roku kierownikiem okręgu wyborczego w Muszynie.
Mamy też informacje o działalności syjonistów w Muszynie w roku 1931: działający
tu związek Ha-Szachar – Przedświt, z prezesem Izaakiem Bratmannem na czele, przy
udziale grona nauczycieli Gimnazjum Hebrajskiego w Krakowie, urządził imprezę
w Muszynie, wraz z zabawą, z której dochód (180 zł) przeznaczono częściowo na wspomniany związek, częściowo zaś na Żydowski Fundusz Narodowy. Z kolei 28 września
tegoż roku odbyło się zebranie Związku Młodzieży Żydowskiej z udziałem 18 osób.
Na czele zarządu tego stowarzyszenia stała wówczas Róża Stern.
Miejscowe koła organizacji syjonistycznych, a jeszcze częściej komórki takich organizacji z Krynicy, przygotowywały w Muszynie różne imprezy kulturalne, akademie,
odczyty, zebrania. Przykładem może tu być uroczystość zorganizowana w Muszynie
w lipcu 1934 roku przez koło organizacji syjonistycznej o charakterze religijno-narodowym, Ceirej Mizrachi (hebr., Młodzież Mizrachi), z okazji 30. rocznicy śmierci twórcy
idei syjonizmu, Teodora Herzla.
Trudno odtworzyć, jak głosowali Żydzi o orientacji ortodoksyjnej w wyborach
sejmowych, gdyż nie było list wyborczych zgłoszonych przez organizacje żydowskie
reprezentujące tę orientację. Wiadomo jednak, że po 1926 roku Żydzi – ortodoksi, również z pewnością i w Muszynie, głosowali na listę Bezpartyjnego Bloku Współpracy
z Rządem (BBWR), który starał się obejmować wpływami Żydów, zwłaszcza biernych
narodowo10.

Tadeusz Duda, Z życia politycznego Żydów sądeckich w okresie międzywojennym, „Rocznik Sądecki”,
t. XXI, Nowy Sącz 1993, s. 45; tenże, Życie polityczne w uzdrowiskach sądeckich w okresie międzywojennym, „Rocznik Sądecki”, t. XXXIV, Nowy Sącz 2006, s. 239.

„Nowy Dziennik” nr 186 z 17 VIII 1927 r, i nr 1 z 1 I 1930 r., nr 206 z 2 VIII 1931 r.

Galicyjski syjonistyczny związek studentów żydowskich.

Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APKr), Akta Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego (dalej
UWKr), sygn. 352, Sprawozdanie sytuacyjne Starosty Powiatowego w Nowym Sączu za m-c wrzesień
1931.

„Mizrachi” – słowo utworzone z hebr. słów: merkaz ruchani - „centrum duchowe”, ale też „wschodni”.

APKr, UWKr. 268, Sprawozdanie sytuacyjne… za m-c sierpień 1934 r.
10
Tadeusz Duda, Życie polityczne w uzdrowiskach …, s. 239.
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Natomiast Żydzi – zwolennicy orientacji narodowo-syjonistycznej z pewnością
głosowali na listy wystawione przez organizacje syjonistyczne. W wyborach do Sejmu
z listopada 1922 roku lista Związku Narodowo-Żydowskiego (nr 24) uzyskała w Muszynie
165 głosów (drugie miejsce za listą Centrum Mieszczańskiego). W wyborach odbytych
w marcu 1928 roku lista syjonistycznego Zjednoczenia Narodowego Żydowskiego
w Małopolsce (nr 17) uzyskała w Muszynie 114 głosów, co dawało drugie miejsce za
BBWR11.
Łemkowie, mieszkający we wsiach sąsiadujących z Muszyną, w większości – również w okresie międzywojennym – byli bierni politycznie. Aktywniejsza była miejscowa
inteligencja, głównie księża greckokatoliccy i nauczyciele. Pozostawali oni pod wpływem
dwóch zwalczających się orientacji politycznych: ukraińskiej i staroruskiej. Zwolennicy tej pierwszej uważali Łemków za Ukraińców, natomiast starorusini uznawali ich
za lokalną grupę, posiadającą wspólnotę językową, religijną i kulturalną z całą Rusią.
W skrajnej formie orientacja staroruska przybierała formę rusofilizmu, uznając Łemków
za część narodu rosyjskiego12.
Najaktywniejszym działaczem i propagatorem orientacji ukraińskiej w okolicy
Muszyny był greckokatolicki proboszcz (najpierw w Miliku, potem w Złockiem),
ks. Iwan Kaczmar. Był on pełnomocnikiem biskupa przemyskiej diecezji greckokatolickiej, Józefata Kocyłowskiego, na teren Łemkowszczyzny. Do roku 1936 (kiedy został
przeniesiony na teren Małopolski wschodniej) prowadził propagandę ukraińską z ambony,
organizował spotkania duchownych greckokatolickich i świeckich lokalnych działaczy,
zwolenników idei przynależności Łemkowszczyzny do Ukrainy.
Propaganda idei ukraińskiej szerzona była także w czytelniach prowadzonych przez
ukraińskie stowarzyszenie kulturalno-oświatowe „Proswita”. W okolicach Muszyny
czytelnie takie działały w Złockiem i Andrzejówce13.
Kolportowana była także prasa ukraińska, a więc „Diło” i „Nasz Łemko”; wśród prenumeratorów tych czasopism wymieniony był inny, obok księdza Kaczmara, zwolennik
orientacji ukraińskiej – ks. Stefan Dmytryszyn, proboszcz w Wierchomli Wielkiej14.
Propagandę ukraińską prowadzono w okresach przedwyborczych. Najpierw szła
ona w kierunku bojkotu, podobnie jak w Małopolsce wschodniej, wyborów sejmowych
Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w d. 5 i w12 listopada 1922. Statystyka Polski, Seria C.,
Warszawa 1926, s. 62; J. Hampel, Udział mieszkańców wsi sądeckich w wyborach sejmowych 1919–1930,
„Rocznik Sądecki”, t. XXX, Nowy Sącz 2002, s. 85, Tadeusz Duda, Życie polityczne w uzdrowiskach sądeckich…, s. 240.
12
Szerzej na ten temat m.in. A. Kwilecki, Fragmenty najnowszej historii Łemków (ze szczególnym uwzględnieniem Łemków sądeckich) „Rocznik Sądecki” t. VIII, Nowy Sącz 1967, s. 254–264; T. Duda, Życie polityczne Łemków sądeckich i gorlickich w latach 1926–1939, „Rocznik Sądecki”, t. XX Nowy Sącz 1992,
s. 78–82; K. Z. Nowakowski, Sytuacja polityczna na Łemkowszczyźnie w latach 1918–1939 [w:] Łemkowie
w historii i kulturze Karpat, pod red. Jerzego Czajkowskiego, cz. I, Sanok 1995, s. 313–350.
13
T. Duda, Życie polityczne Łemków sądeckich i gorlickich… s. 80; tenże, Z życia społecznego i kulturalnego mniejszości narodowych w okresie międzywojennym, „Rocznik Sądecki” t. XXV, Nowy Sącz 1997,
s. 64.
14
T. Duda, Życie polityczne Łemków sądeckich i gorlickich…, s. 80.
11
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w latach 1919 i 1922. Była ona skuteczna, bowiem w wyborach do Sejmu w roku 1922
w Wierchomli Wielkiej na 593 uprawnionych oddano tylko 22 głosy 15.
Starano się powstrzymać ludność łemkowską od głosowania na listę ruską w wyborach
do Sejmu w roku 1928, a ks. Kaczmar i nauczyciele Stefan Truskawicki z Jastrzębika
i Jarosław Kodriuk ze Złockiego prowadzili agitację za wystawieniem w okręgu wyborczym, w którego skład wchodził powiat nowosądecki, wspólnego kandydata ukraińskożydowskiego, co się jednak nie udało16.
Jednak większe wpływy wśród ludności łemkowskiej zamieszkałej w Sądecczyźnie,
także w okolicach Muszyny, miała orientacja staroruska. Ośrodkiem działalności Łemków
– zwolenników tej orientacji – była sąsiednia Krynica, a przede wszystkim ówczesna
gmina wiejska Krynica-Wieś.
Zwolennicy tej orientacji w roku 1928 zorganizowali i wystawili listę „ruską”
w wyborach do Sejmu i Senatu, w okręgach wyborczych obejmujących powiaty nowosądecki, grybowski i gorlicki. Jednak oddano na nią w okolicach Muszyny niewiele głosów,
na przykład w Miliku – 3 głosy, w Jastrzębiku – ani jednego głosu, w Andrzejówce – 6,
w Wierchomli Małej – 1 głos, w Żegiestowie, Żubrzyku i Złockiem ani jednego. Natomiast
sukces lista odniosła w Wierchomli Wielkiej – 90 głosów na 205 uprawnionych17.
W Krynicy-Wsi od początku lat 30. aktywnie działała komórka Ruskiej Organizacji
Włościańskiej (Russkaja Seljenskaja Organizacija), znanej pod skrótem RSO, która
skupiała zarówno starorusinów, jak i rusofilów, z pewnością także i z okolic Muszyny.
17 października 1937 r. w Szczawniku odbył się powiatowy zjazd RSO z Sądeckiego.
RSO także w okolicach Muszyny organizowała uroczystości poświęcone męczeństwu
Łemków w obozie Talerhof w Austrii w czasie I wojny światowej. Gromadziły one sporą
liczbę uczestników. W latach 1935–1936 imprezy takie odbyły się w Powroźniku, Miliku,
Wierchomli Wielkiej, gdzie wzięło udział ok. 500 osób, na czele ze znanym działaczem
RSO, określanym jako rusofil, Romanem Prysłopskim, proboszczem greckokatolickim
z Żegiestowa. Natomiast w czasie uroczystości, odbytej w roku 1932 w Złockiem, doszło do bójki między jej uczestnikami a zwolennikami ks. Kaczmara, który starał się
przeszkadzać w przebiegu tej imprezy18.
Trzeba także podkreślić, że część Łemków zamieszkała w okolicach Muszyny, pozostawała pod pewnym wpływem polskich organizacji politycznych. Być może częściowo
z powodu politycznego oportunizmu niektórzy z nich w wyborach do Sejmu w latach
1928 i 1930 głosowali na Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem19.
Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu z … r. 1922, s. 62.
T. Duda, Życie polityczne Łemków sądeckich i gorlickich…, s. 80.
17
Szczegółowe wyniki wyborów z 1928 r. wg poszczególnych wsi w powiecie nowosądeckim podaje
„Tygodniowy Kurier Podhalański” nr. 11 z 11.III.1928 r.
18
T. Duda, Życie polityczne Łemków sądeckich i gorlickich …, s. 82–84; tenże, Działalność Ruskiej Organizacji Włościańskiej wśród Łemków sądeckich i gorlickich w okresie międzywojennym, „Rocznik Sądecki”
t. XXII, Nowy Sącz 1994, s. 131–136.
19
APKr, UWKr. 36, Zestawienie wyników głosowania do Sejmu i Senatu z 1930 r.
15
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Jeszcze o nazwach Bieszczad i Beskid
w okolicach Muszyny
Pisząc rok temu na łamach „Almanachu Muszyny” o nazwach Bieszczad i Beskid,
wyraziłem przekonanie, że dalsza kwerenda ujawni zapewne jeszcze nieco interesujących
danych źródłowych do ich historii. Raczej jednak nie zmienią one jej ogólnego obrazu,
a jedynie go wzbogacą. Tak właśnie się stało. Pół roku później Andrzej Wielocha opublikował wykaz lokalizacji nazwy Beskid i jej pokrewnych w Karpatach, w tym wszystkich
ośmiu wcześniej opisanych przeze mnie stanowisk z okolic Muszyny. Podał przy tym
parę nowych danych do jej dziejów i podjął próbę ich interpretacji oraz krytyki źródeł
kartograficznych. Warto zapoznać z tym Czytelników „Almanachu Muszyny”, a przy
okazji odnieść się do części dyskusyjnych wywodów autora.
Na mapie komitatu szaryskiego Andrasa Fuckera natrafił on na z b i o r c z e m i a n o
Montes Beszked pogranicznych gór p o o b u s t r o n a c h Popradu na południe od Muszyny, a na północ od wsi: Frički, Piotrowej i Gabołtowa. W kartografii nazwa Beskid
w rejonie Muszyny jest więc poświadczona od roku 1733. Andrzej Wielocha konkluduje:
„Pan Fucker jako preszowianin miał pewnie niezłe rozeznanie, jeżeli więc góry w rejonie
Przełęczy Tylickiej nazwał Beskidem, to tak je pewnie wtedy nazywano”. Sęk w tym, że
nie można z formuły nazewniczej wydzielać członu Beszked i zawężać zasięgu nazwy
tylko do okolic tej przełęczy. Całą formułę Fucker rozciągnął bowiem po grupę Magury
Kurczyńskiej (894 m), gdzie ani wcześniej, ani później nie potwierdzono występowania
Beskidu w źródłach pisanych. Nie przeceniałbym więc jego „rozeznania” w toponimii
pogranicza komitatu szaryskiego i kresu muszyńskiego.
Drugą mapą, na której A. Wielocha znalazł nazwy Beskid i Bieszczad w okolicach
Muszyny, jest przeglądowa karta Węgier, wydana w 1769 roku. Jej pierworys pochodzi
T. Borucki, O nazwach Bieszczad i Beskid w okolicach Muszyny, „Almanach Muszyny”, 2010, s. 94.
A. Wielocha, Tajemnicza nazwa „Beskid”, jej desygnaty, konteksty i znaczenia [cz. 1], Almanach Karpacki „Płaj”, nr 39 (jesień 2009), s. 5–40. Zeszyt ten ukazał się w grudniu 2010 roku, jednak autor nie
uwzględnił publikacji w „Almanachu Muszyny” z czerwca owego roku.

Comitatus Sarosiensis tabula opera A. Fuckeri, ok. 1: 185 000, Eperiesini 1733 (A. Wielocha podaje skalę
ok. 1: 230 000).

Zob. reprodukcję fragmentu mapy: A. Wielocha, op.cit., ryc. 3 na wklejce.

A. Wielocha, op. cit., s. 32.

Mappa Geographica novissima Regni Hungariae divisi in suos Comitatus [...] dedicata Augustissimis
Regnantibus Mariae Theresiae Imperatrici Reginae et Josepho II. Romanorum Imperatori et Corregenti
Promotore Excellentissimo Domino Generali Campi Mareschallo et Consilii Aulae Bellici Praeside Comite
Mauritio a Lacy. Ex accuratoribus Tabulis congesta et correcta Anno 1769. ab Ign. Müller S.C.M. Sup.
Vigil. Magistro. Johan Christoph Winkler sculpsit Viennae, skala ok. 1 : 370 000.
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z 1755 roku. Została wykonana z inicjatywy marszałka Maurycego Lacy’ego (1725–
1801) przez majora Ignaza Müllera (1727–1804) i rytownika Johana Christopha Winklera.
A. Wielocha twierdzi, że „zaznaczono na niej granice państwowe według stanu na 1769
rok, to znaczy po zajęciu przez Austrię miast spiskich, starostwa spiskiego oraz części
starostw: nowotarskiego, czorsztyńskiego i sądeckiego”. Jednak w owym roku pod
pretekstem rozciągnięcia kordonu sanitarnego przed epidemią dżumy wojska cesarskie
dokonały aneksji j e d y n i e starostwa spiskiego z wchodzącymi w jego skład 16 miastami
(m.in. Lubowlą, Gniazdami i Podolińcem). Dopiero w roku następnym, 19 czerwca 1770,
cesarzowa Maria Teresa poleciła przewodniczącemu Rady Wojennej M. Lacy’emu,
„by według załączonej do rozkazu m a p y ruszył naprzód z orłami cesarskimi i w ten
sposób zajął terytoria” sąsiednich trzech starostw Rzeczpospolitej z 7 miastami (m.in.
Piwniczną, Muszyną i Tyliczem). Ma to kluczowe znaczenie dla interpretacji danych
z mapy Müllera.
Naniósł on bowiem formułę nazewniczą:
Becziad vel Beskid alias Crepak montes,
wzdłuż na wpół fikcyjnego pasma górskiego
z p r o j e k t o w a n ą linią delimitacyjną.
Ciągnie się ona łukiem na północ od Nowego
Sącza i na zachód od Binczarowej (Pincerjowa) – po Krzyżówkę (ryc. 1). Z racji opatrzenia na owej mapie trzech odcinków grzbietu
głównego nazwą zbiorczą Montis Beszkid,
Andrzej Wielocha wnioskuje: „Biorąc pod
uwagę, [...] że na wschód od Dunajca Müller
opisał g r z b i e t g r a n i c z n y jako Becziad
vel Beskid alias Crepak montes, mamy najwyraźniej do czynienia z jedną z pierwszych
prób, na długo przed Staszicem, usystematyzowania nazewnictwa Karpat”10. Ale gdy
sporządzano mapę, ów grzbiet j e s z c z e n i e
b y ł graniczny. Powszechnie znaną formułę,
od czasów Pograbki (1569 r.) umieszczaną
w różnych mutacjach na dziesiątkach map
wzdłuż dużo większego odcinka północnych
1. Fragment mapy Węgier I. Müllera (1769)
Karpat11, austriacki kartograf celowo zawęził
do fragmentu drugorzędnego wododziału
J. Szaflarski, Kilka uwag w sprawie źródeł kartograficznych do mapy historycznej Spisza podał…, „Prace
Komisji Atlasu Historycznego Polski”, z. 3, Kraków 1935, s. 323.

A. Wielocha, op. cit., s. 35.

A. Divéky, Dzieje przyłączenia miast spiskich do Węgier w roku 1770, Zamość 1921, s. 28–29.
10
A. Wielocha, op.cit., s. 36 (wyróżnienie – T. Borucki).
11
Ibidem, s. 30–31; idem, O nazwie „Karpaty”, „Płaj”, nr 28, 2004, s. 19.
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między Dunajcem a źródliskami Kamienicy Nawojowskiej, którym nigdy przedtem nie
biegła granica państwowa. Mapa Lacy’ego miała bowiem służyć zafałszowaniu historycznych podziałów terytorialnych.
Figuruje na niej również Bezkid, o którym A. Wielocha pisze: „Ponieważ po przesunięciu przez Austrię w 1769 r. tzw. kordonu sanitarnego w głąb Polski Muszynka znalazła się po austriackiej stronie, Izby zaś pozostały po polskiej,
w s z y s t k o w s k a z u j e na to, że
nazwa ta dotyczy obiektu w okolicach
Dzielca, a więc którejś z lokalizacji
nr 49, 50 lub 51”12 (z jego wykazu) – czyli wierzchołka (702 m) lub przełęczy
(644 m) nad Izbami, bądź wzniesienia
(683 m) nad Tyliczem i Fričką13. Pomijając nieznajomość chronologii wydarzeń,
topograficzna dedukcja autora jest błędna. Gdyby bowiem owa nazwa odnosiła
się do któregokolwiek z wymienionych
obiektów, to figurowałaby n a p ó ł n o c
od Tylicza i Muszynki. Znajduje się zaś
n a p o ł u d n i e od nich, a na wschód
2. Góra „Bezkid” na mapie I. Müllera (1769)
od Wojkowej (ryc. 2). Odpowiada więc
wzniesieniu w rejonie Przełęczy Tylickiej, np. Jaworowi (810 m). Na południowy zachód od niej, wzdłuż grzbietu
granicznego nad Muszynką widzimy
nazwę Beskid montes na mapie Węgier
Jana Lipskiego (1766–1826), wydanej
w 1806 roku14 (ryc. 3). Miano góry Beskid podawano z obszaru tej wsi jeszcze
50 lat temu15. A. Wielocha to pominął,
choć analizował urzędowe wykazy
nazw16.
3. Fragment mapy Węgier Jana Lipskiego (1806)
Ibidem, s. 35 (wyróżnienie – TB).
Por. ibidem, s. 14.
14
Lipszky Joannes, Mappa Generalis regni Hungariae partiumque adnexarum Croatiae, Slavoniae et Confiniorum Militarium Magni item Principatus Transylvaniae [etc.], Pesthini 1806, skala ok. 1: 469 500.
Uprzejmie dziękuję Miroslavowi Števíkowi za udostępnie tej mapy.
15
Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t. 9 Powiat nowosądecki i powiat miejski
Nowy Sącz, województwo krakowskie, pod red. prof. Witolda Taszyckiego, red. zeszytu M. Karaś, A. Zaręba, [b.m.w.] 1964, s. 154.
16
A. Wielocha, op. cit., s. 26.
12
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Nie zwrócił też uwagi na kolosalny błąd
odwzorowania terenu na mapie Müllera.
Po południowej stronie góry „Bezkid” widnieje
bowiem zamek Makowica (nad Zborowem),
a od południowego wschodu wieś Ondawka
– oddalone w rzeczywistości o 15 i 19 km na
wschód od Przełęczy Tylickiej. Rozbieżność ta
nie pozwala lokalizować desygnatu „pomiędzy
Muszynką i Ondawą”17 – jak robi A. Wielocha.
Słusznie jednak zauważa, że jest to nazwa „odnosząca się najwyraźniej do konkretnej g ó r y
lub m a s y w u”18 – dodajmy – spośród kilku
opatrzonych nazwami na projektowanej linii
granicznej.
Konkretność desygnatu nazwy Beskid
u Müllera sprawia, iż nie sposób jej korelować
– jak czyni A. Wielocha – ze zbiorczym mianem Fuckera, choć zawiera się w jego zasięgu.
Wbrew temu A. Wielocha potraktował ich
korelację z toponimami na wielkoskalowych
mapach
dwóch zdjęć wojskowych19 monarchii
4. Nazwa Bestijad na mapie II zdjęcia
Królestwa Węgier (1820)
Habsburgów jako przesłankę do zakwestionowania ludowej proweniencji nazw Beszdiat i Bestijad. Figurują one na mapie drugiego
tzw. franciszkowskiego zdjęcia Królestwa Węgier (ryc. 4)20.
Powstaje pytanie, czy nazwy zapisane przez anonimowych oficerów w trakcie II zdjęcia
były używane przez miejscową ludność, czy też pochodzą z jakiegoś innego źródła. Gdyby
prawdą było to pierwsze, byłby to n i e w ą t p l i w i e z u p e ł n i e w y j ą t k o w y przykład
występowania nazwy Bieszczad w terenie. Biorąc jednak pod uwagę rzadkość takich sytuacji
oraz fakt, że ani wcześniejsze, ani późniejsze mapy tego terenu nazw tych nie zawierają,
trzeba być bardzo ostrożnym w wyciąganiu wniosków. Może znajdzie się inne wyjaśnienie?
Na przykład takie, że nazwy te zostały odnotowane przez austriackich oficerów w 1770 r., gdy
nad Izbami i nad Wysową działały obozy konfederatów barskich, a na granicy stały oddziały
cesarskie. Być może konfederaci, którzy mieli częste [...] kontakty z Austriakami, używali
p r z y n i e s i o n e j z d a l e k a nazwy ‘Bieszczad’ 21

– rozważa A. Wielocha. Nie ma w tym jednak nic wyjątkowego. Trzeba bowiem
wiedzieć, że już Kazimierz Dobrowolski (1938 r.) zacytował jeden z zapisków sądu
Ibidem, s. 35.
Ibidem.
19
W kartografii mianem zdjęcia określa się skartowanie terenu (jego pomiar geodezyjny i odwzorowanie
na mapie).
20
W odniesieniu do – odpowiednio: Dzielca (794 m) nad Tyliczem i miejsca na grzbiecie granicznym
między Cigielką a Wysową (zob. Militär-Aufnahme von Ungarn, ark. sec. 32, col. XL; T. Borucki, op.cit.,
s. 101). Drugą z nich A. Wielocha odczytał jako Bestyad.
21
A. Wielocha, op. cit., s. 40 (wyróżnienie – TB).
17
18
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kresu muszyńskiego, dokumentujący występowanie na terenie jego jurysdykcji nazwy
Bieszczad u miejscowych Rusinów22. Uznał przy tym słusznie, iż „nie ma wątpliwości,
że polscy pisarze sądowi zachowywali na ogół wiernie nomenklatury górskie, dyktowane
im przez osoby zeznające w sądzie”23. Dodałem do tego 11 przypadków użycia nazwy
Bieszczad w odniesieniu do różnych miejsc na pograniczu kresu muszyńskiego i Szarysza, w aktach 6 spraw karnych, toczących się przed sądami kryminalnymi Muszyny
i Wiśnicza w latach 1647–172724. Dwa z nich przytoczyłem wcześniej w artykułach
o nazwie Krępak, w tym na łamach Almanachu Karpackiego „Płaj”, którego A. Wielocha jest redaktorem25. Mimo to nie zwrócił on uwagi, że już co najmniej 120 lat przed
przybyciem konfederatów barskich w okolice Muszyny nazwa Bieszczad funkcjonowała
u tutejszych plebejów, w tym Rusinów, w szeregu związków frazeologicznych w odniesieniu do uprawiania rozboju na granicznym grzbiecie Karpat i po jego węgierskiej
stronie.
W cytowanych przeze mnie zapiskach sądowych miano to pojawia się parokrotnie,
i to jeszcze w roku 1727, w kontekście przygranicznej wsi Kurów, którędy biegł trakt
bardiowski przez Przełęcz Tylicką – do Muszynki i Tylicza26. Po 40 latach traktem tym
będą przeciągać konfederaci barscy, a nad Muszynką założą ufortyfikowany obóz. Nic
więc dziwnego, że jego komendant, marszałek sieradzki Józef Bierzyński, w manifeście
z roku 1771 pisze: „Ordynowałem, aby [...] panów Grabowskich na drugą stronę Bieszczadu do Muszynki przeprowadzono”27 (z Gabołtowa). Na wzmiankę tę natrafił Tomasz
Nowalnicki (1971), stwierdzając, że nazwa ta była „używana i przez konfederatów”28. Ale
bynajmniej nie dowodzi to, że została przez nich „przyniesiona z daleka” – co suponuje
A. Wielocha. Była tu bowiem żywa niezależnie od „oficjalnego” obiegu i równie dobrze
mogli ją przejąć na miejscu od chłopów – Rusnaków, po obu stronach granicy.
Ale czy z kolei od konfederatów mogli przejąć Bieszczad Austriacy, i to ok. 1770
roku? Jeśli by tak było – to jakim cudem nazwa ta pojawiła się na mapach wojskowych
dopiero po 50 latach? Dlaczego nie naniesiono jej od razu w trakcie zdjęć józefińskich29,
choć cesarscy topografowie zaznaczyli przecież dokładnie nadgraniczne fortyfikacje
konfederackie? Nie znaczy to wcale, że wówczas nie było Bieszczadu w terenie – nie
K. Dobrowolski, Dwa studia nad powstaniem kultury ludowej w Karpatach Zachodnich, [w:] Studia
historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, Kraków 1938, t. 2, s. 229 (reedycja [w:] Pasterstwo Tatr Polskich
i Podhala, t. 8, pod red. W. Antoniewicza, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970).
23
Ibidem, s. 232. Zakwestionowała to bezpodstawnie Felicja Wysocka (Nazwa Bieszczady i Beskidy
w świetle badań historyczno-językowych, „Acta Archaeologica Carpathica”, t. X, 1968, z. 1–2, s. 30).
24
T. Borucki, op. cit., s. 96–97.
25
Idem, O nazwie Krępak i jej pokrewnych, Almanach Karpacki „Płaj”, 2005, nr 30, s. 18; idem, O związkach nazwy Krępak z okolicami Muszyny, „Almanach Muszyny”, 2006, s. 43–44.
26
T. Borucki, O nazwach Bieszczad i Beskid…, s. 97–98.
27
Konfederacja Barska. Wybór tekstów, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Konopczyński,
„Biblioteka Narodowa”, ser. I, nr 102, Kraków 1928, s. 62.
28
T. Nowalnicki, Szaniec nad Izbami i okopy nad Wojkową, „Wierchy”, R. 40: 1971 (wyd. 1972), s. 192,
przyp. 1.
29
Nie ma jej również na I zdjęciu Galicji ppłk. F. Miega.
22
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został tylko skartowany. Musiał być jednak żywy w okolicach Frički i Cigielki jeszcze
około roku 1820, kiedy naniesiono go na mapę II zdjęcia Węgier. Trzeba bowiem wiedzieć, że prace nad nim zbiegły się w 1817 roku z rozporządzeniem cesarza Franciszka I
o katastrze gruntowym. W jego ramach m.in. sporządzano opisy granic i ustalano lokalne
nazewnictwo ról, pastwisk, lasów, gór i innych obiektów geograficznych. Dane te stanowiły podstawę II zdjęcia i dlatego na północnej Słowacji ma ono o wiele gęstszą siatkę
nazewniczą niż zdjęcie I. Nazwa Bieszczad w późniejszym czasie zanikła i nie potwierdzono jej na II zdjęciu Galicji w latach 1861–1862 oraz III zdjęciu, kiedy to około roku
1879 skartowano nazwę Beskid w rejonie przełęczy (644 m) między Izbami a Fričką30.
Synonimiczność Beskidu i Bieszczadu jest poświadczana naukowo od czasów Stanisława Sarnickiego (1585) – zauważyła Felicja Wysocka (1968)31, cytując zapisy źródłowe
dokumentujące ich paralelne występowanie32. Dane pomnożył jeszcze Adam Fastnacht
(1969)33. A już K. Dobrowolski (1938) wykazał źródłowo, że obie formy „na przemian
stosowane są w odniesieniu do tych samych gór jedynie w Karpatach ze skupiskami
ludności r u s k i e j”34. Nie ma więc najmniejszych podstaw, by kwestionować ludową
proweniencję Bieszczadu w okolicach Muszyny.
Zniekształconą w węgierskojęzycznym zapisie nazwę Baszkid Ms. między Górami
Lewockimi i Czergowskimi (ryc. 5) A. Wielocha znalazł na mapie Cesarstwa Austriackiego z 1832 roku, autorstwa wybitnego brytyjskiego geografa i kartografa Johna
Arrowsmitha (1780–1873)35. Zauważył przy tym, że jej zasięg „pokrywa się dokładnie” ze stanowiskami Beskydu i Beskydku nad
Kyjowem i Bajerowcami. Nie udało mu się
ustalić jej źródła ani znaleźć innej mapy, na
której by występowała; domniemywa jedynie,
że uwzględnienie jej przez Arrowsmitha „nie
było raczej wynikiem jego własnych badań
terenowych”36. Dodajmy, że figuruje jeszcze
na 2. wydaniu tejże mapy – z roku 1844. Rozciągnięcie wzdłuż grzbietu świadczy, iż miano
Beskid dotyczyło niegdyś całego tego odcinka
wododziału Popradu i Torysy.
Współcześnie nazwa Beskid występuje
tam w dwu miejscach, ale okazuje się, że
5. Grzbiet „Baszkid” na mapie Cesarstwa
w
odniesieniu do t r z e c h d e s y g n a t ó w.
Austriackiego J. Arrowsmitha (1832)
Zob. Spezialkarte 1 : 75 000, ark. Bartfeld und Muszyna, zone 8, col. XXIV, 1879.
F. Wysocka, op. cit., s. 27, przyp. 45; T. Borucki, op.cit., s. 101.
32
F. Wysocka, op. cit., przyp. 42.
33
A. Fastnacht, Nieco o „Bieszczadach” i innych nazwach geograficznych, „Profile”, nr 2, 1969, s. 26–27.
34
K. Dobrowolski, op. cit., s. 232 (wyróżnienie oryg.); T. Borucki, op.cit., s. 98.
35
Austrian Empire, ok. 1: 750 000, London 1832, wyk. i wyd. J. Arrowsmith (II wyd. London 1844).
36
A. Wielocha, op. cit., s. 40.
30
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A. Wielocha zauważył bowiem, że A. Petrov (1929) podał ze wsi Kyjov prócz wzgórza
Beskidok również i pole Beskid37. Uszło to uwadze Dobrowolskiego38. Wielocha nie
ujawnia, czy weryfikował obie nazwy w terenie. W wykazie wymienia tylko jedną pozycję (nr 52) – wzgórze Beskydok (730 m)39.
Nazwa Beskyd nadgranicznego potoku między Legnawą a Muszyną pojawiła się na
czechosłowackiej mapie turystycznej z 1989 roku40. Natomiast A. Wielocha podaje dla
niej w swoim wykazie (pod nr 54), jako pierwsze źródło, mapę turystyczną okolic Krynicy wydawnictwa „Rewasz” z 2003 roku41, gdzie ma ona polską formę Beskid. Trzeba
pamiętać, że nader częstym mankamentem opracowań kartograficznych jest kalkowanie
nazw, z całym brzemieniem błędów. Nie można więc traktować jako równie wiarygodne różnych map, a nawet ich poszczególnych wydań. Konieczne jest śledzenie na nich
filiacji nazewnictwa. Bez sprawdzenia pochodzenia nazwy Beskid na mapie „Rewasza”
i jej weryfikacji w terenie, A. Wielocha przedstawia kolejny pomysł etymologiczny, który
„przyszedł mu do głowy” – jak pisze – „w trakcie spaceru po Legnawie”42. Otóż natrafił
tam na nazwisko Beskyd i uznał, że „było najpewniej pochodną nazwy topograficznej
Beskid, ale jest na tyle stare, że mogło stać się wtórną przyczyną powstania nazwy
terenowej”43. Nadgraniczne położenie desygnatu wskazuje, że mamy tu do czynienia
– jak w wielu podobnych przypadkach – z nazwą typu topograficzno-delimitacyjnego.
Przypadku przeniesienia nazwy osobowej Beskyd na obiekt topograficzny lub hydrograficzny nie stwierdzono dotąd w Karpatach. Aby suponować taką możliwość, trzeba by
najpierw przeprowadzić wywiad terenowy oraz sprawdzić księgi metrykalne i operaty
katastralne Legnawy.
„Zanim zaproponuje się własny pomysł na rozwiązanie jakiegoś zagadnienia [...]
dobrze jest przeczytać, co inni na ten temat mieli lub mają do powiedzenia”44 – zaleca
A. Wielocha. Owszem, to elementarna zasada warsztatu badawczego. Ze zdziwieniem
przyjąłem nierespektowanie jej przez redaktora „Płaju”, uznanego w kręgach turystycznych badacza i znawcy Karpat, autora solidnych studiów nazewniczych.
Ograniczyłem się do zagadnień ściśle związanych z moją wcześniejszą publikacją
w „Almanachu Muszyny”. Artykuł A. Wielochy zapewne doczeka się całościowej recenzji
w specjalistycznym czasopiśmiennictwie.
Od autora:

Uprzejmie dziękuję dr. Mateuszowi Trollowi z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
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37
A. Petrov, Karpatoruské pomístní názvy z pol. XIX a z poč XX st., Praha 1929, s. 91; A. Wielocha, op.cit.,
s. 24, 26.
38
K. Dobrowolski, op. cit., s. 224, przyp. 1.
39
A. Wielocha, op. cit., s. 15.
40
T. Borucki, op. cit., s. 105; Čergov – Branisko. Edícia turistických máp. Letná turistická mapa 1: 100 000,
wyd. I, Bratislava 1989. Nazwę tę i jej źródło podałem A. Wielosze w e-mailu z 16.05.2005.
41
A. Wielocha, op. cit., s. 15; Okolice Krynicy, mapa turystyczna 1: 50 000, Pruszków 2003.
42
A. Wielocha, op. cit., s. 24.
43
Ibidem, s. 25.
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Ibidem, s. 6.

