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Wiedzieć i nie mówić:
tak się zapomina.
Co jest wymówione, wzmacnia się.
Co nie jest wymówione, zmierza do nieistnienia.
— Czesław Miłosz

K

siążka gajowego Mikołaja Gabły jest jak drzewo, które samo wysiało
się na stromym, trudno dostępnym zboczu. Geny drzewa okazały się

na tyle silne, a czas sprzyjający, że wyrosło ono samo w miejscu, gdzie

pracownicy leśni nie sadzą sadzonek. Wzrastaniu drzewa nie zagrażała
zwierzyna płowa, która oszczędza energię i unika stromizn, niezbyt
także przeszkadzały pobliskie drzewa rosnące na trudnym terenie. Było

O Olchowcu
już nikt tak
nie napisze

ono za to narażone na lubiące takie miejsca ostre wiatry i duże różnice
temperatur. Dlatego rosło ostrożnie, kręto, gęsto. Zależnie od warunków, jakie akurat panowały, jego odporne na gnicie słoje narastały tak,
jak były w stanie, więc nierównomiernie, ale z zachowaniem należytej
twardości. Bieli – czyli warstwy niezbyt trwałej – wytworzyło się w pniu
drzewa dokładnie tyle, ile było potrzebne, by przez długie lata zapewnić
mu odżywanie.
Książka ta powstałaby taka czy inna, prędzej czy później, bo notatki
i wspomnienia, które autor spisywał przez niemal 30 lat, nie powinny się
zmarnować w szufladzie. W prezentowanym kształcie wzięła się ona z wielu twórczych spotkań roboczych Mikołaja Gabły – wpierw ze mną, potem
z Urszulą Żyznowską w Olchowcu w ciągu kilku lat – oraz benedyktyńskiej
pracy redakcyjnej Kariny Graj, Przemysława Zańki, Heleny Piecuch, Anny
Krzeczkowskiej-Ślusarczyk i Urszuli Żyznowskiej. Decydujące dla jej ukazania się akurat w naszym wydawnictwie okazało się kilka zdań, które
zamieniłem z autorem podczas jego wizyty wraz z żoną Marią w naszym
olchowieckim domu – w lipcu 2014 roku. Mikołaj nie pierwszy raz oryginalnie i barwnie opowiadał o Olchowcu. Pamiętając o jego wkładzie w wydaną
wcześniej przez Urszulę i mnie książkę Olchowiec w niskim Beskidzie i o
tym, że ukazało się sporo jego tekstów, które w większości znałem, uświadomiłem sobie, że liczba historii opowiadanych przez Mikołaja znacząco
przewyższa to, co już opublikował, i że chyba opublikował mniej, niż
zapisał, a zapisał mniej, niż wie. Kiedy go zapytałem badawczo (jak to
wydawcy mają w zwyczaju): „Mikołaju, ty pewnie masz więcej spisanych
rzeczy, niż opublikowałeś?”, spojrzeliśmy na siebie uważniej niż zwykle,
a on znacząco się uśmiechnął.
Włącznie z tu prezentowaną współpracowaliśmy z Mikołajem Gabłą
przy dwóch książkach, bo bliskie nam są pewne idee. Lubimy zostawiać po
sobie świadectwo pisane, zachowując to, co zapamiętano, jako zagrożone
zniknięciem. Pociągają nas nieodgadnione i nieprzewidywalne losy spisanych przez nas słów, zwłaszcza mówiących o rzeczach nieporuszonych na
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papierze przez nikogo innego. Czesław Miłosz notuje: „Opisując, nigdy nie

wie się, jak nasze świadectwo utrwala się w życiu wszechświata”99.

Co prawda Mikołaj Gabło chciał w swojej książce zawrzeć jak najszerszą
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panoramę Olchowca, włącznie z wątkami współczesnymi i ogólnymi łemkowskimi, podczas gdy my – wydawcy i redaktorzy – skłanialiśmy się do
podejścia cechującego „romantyczne ludoznawstwo”, podobnie do Romana
Reinfussa, o którym Zbigniew Libera i Hubert Ossadnik w tekście Łemkowie
na Łemkowszczyźnie i Bojkowie na Bojkowszczyźnie otwierającym album
Karpacki świat Bojków i Łemków napisali:
Tradycje tych grup etnicznych pojmował jak romantyczni ludoznawcy:
chłopską teraźniejszość traktował jak żywy zabytek dziejowy, zachowane
formy życia. Pierwotna ludność, archaiczne pojęcia i obyczaje zachowały się
zwłaszcza w miejscach izolowanych, jak w Karpatach i na Podkarpaciu. Rein
fussa interesowały „[...] ciekawe formy życia”, „zakonserwowane jak mucha
w bursztynie”, czyli dawność i prymitywizm ruskich górali, którzy bronią
się przed wpływami cywilizacji [...] w miejscach dalekich „od niwelujących
wpływów kultury miasta”100 .

Wspólnie z autorem niniejszej pracy i zgodnie z Miłoszowym „pragnieniem szczegółu” chcieliśmy jak najwięcej obcować z minionym, rzadkim
szczegółem z przeszłości, który od zniknięcia chroni tylko opisanie. Z pewnością Gabło okaże się autorem jedynym w piśmiennictwie tego typu, który
podaje w swojej pracy wiele detali – włącznie z czysto technicznymi, często
bardzo ciekawymi – z przeszłego życia Olchowca, „o których nigdy nie dowiedziałaby się ludzkość, gdyby nie postanowił swoich wspomnień spisać”101;
niektóre z nich zapewne rozszerzają wiedzę historyczną o wsi łemkowskiej
w ogóle i stanowią jedną z wartości prezentowanego dzieła. Oby czytelnik
Gabły doszedł do podobnych wniosków, co Miłosz po lekturze Co było a nie
jest... czyli kilka lat młodości mojej w Wilnie Janusza Dunina-Horkawicza102:
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Cz. Miłosz, Miejsca utracone [w:] Eseje, wybór i posłowie M. Zaleski, Warszawa 2000, s. 86.
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Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss: fotografie, oprac. merytoryczne, tekst, wybór zdjęć Z. Libera,

H. Ossadnik, Olszanica 2015, s. 13.
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J. Dunin-Horkawicz, Co było a nie jest... czyli kilka lat młodości mojej w Wilnie, Łódź 1991.

Przystępując do lektury, miałem niejakie obawy, właśnie te, które usposabia-
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ją mnie nieufnie do zrzeszeń mających na celu sentymentalne upięknianie
przeszłości. Obawy nie sprawdziły się i oceniam tę książkę jako trwały wkład
do piśmiennictwa, a to dzięki – raz jeszcze – wierności i dokładności w przekazaniu zaobserwowanych (w dzieciństwie) szczegółów103 .

Od Gabły dowiadujemy się na przykład nie tylko, że w najbogatszej we
wsi chałupie Skorodyńskich jedną izbę przeznaczono na nauczanie dzieci
i pełniła ona w Olchowcu funkcję szkolnej sali w czasie ostatniej wojny. Wiemy
także, że stał w niej stół długości czterech metrów, przy którym zasiadali
wszyscy uczniowie. Co za wyborny szczegół! Czy ktoś nieznający go może
powiedzieć, że rozumie tę wieś i jej mieszkańców? Możemy sobie wyobrazić
dzieci w różnym wieku siedzące razem i stojącego nad nimi nauczyciela,
który próbuje mówić coś zrozumiałego dla wszystkich, podczas gdy obok
gospodarski koń z nudów wygryza ścianę z drugiej strony. Po największej
we wsi chałupie Skorodyńskich, gdzie stał ów stół, zachował się do dziś

ślad po chałupnisku104.

Takie warunki nauczania stanowiły w Olchowcu – w którym postawiono
szkołę w 1934 roku – powrót do tego, jak na Łemkowszczyźnie bywało w XIX
wieku. Pisze o tym Krystyna Pieradzka w książce Na szlakach Łemkow
szczyzny, cytując Seweryna Udzielę:
Inspektor przejechał całą wioskę, nie znalazłszy szkoły, dopiero wskazano mu
„chyżę” (chatę) taką jak i wszystkie inne, tylko że z kominem. Ściany w izbie
czarne, bo wapno z nich odpadło, ławki brudne nieszorowane, widocznie na
nich różne zajęcia gospodarskie załatwiano. W rogu izby znajdował się piec
piekarski, obok niecki z żytem, piłka do rżnięcia drzewa. Jedyny kałamarz
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Cz. Miłosz, dz. cyt., s. 83.
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Chałupniskiem nazywa się miejsce po chałupie zachowane w swojej pierwotnej formie, z ukształtowaniem

terenu pod różne funkcje domowe i gospodarskie oraz z narożnymi kamieniami węgielnymi, z którego zniknęła
górna część chałupy, ale jakby gotowe na postawienie na nim następnej chałupy (przez położenie drewnianych bali
i dachu). Analogicznie używa się słów cerkwisko i stawisko. Jeśli chałupnisko zostało zdeformowane, ale jest widoczne
w pewnym stopniu, można mówić o śladzie po nim, jeśli zaś jest całkiem niewidoczne, mamy miejsce po chałupnisku.
To niuansowanie bierze się chyba stąd, że chyże łemkowskie to domy, które zwykły znikać i zostawiać po sobie ślad,
być może częściej niż inne domy ze względu nie tylko na surowiec, z którego powstawały, lecz także zwyczaj przenoszenia ich w inne miejsca, opuszczania wskutek przesiedleń oraz innych przyczyn. Obecnie na Łemkows zczyźnie
istnieje o wiele więcej chałupnisk i miejsc po nich niż tradycyjnych chałup. Znajomością chałupnisk i zachowywaniem
pamięci o nich zajmują się miejscowi, a wiedzę tę przekazują zainteresowanym przyjezdnym, najczęściej potomkom
dawnych mieszkańców.

O Olchowcu już nikt tak nie napisze
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w całej klasie wisiał na sznurku u powały. Dzieci pozawijane w płachty czekały
na nauczyciela. Tego ostatniego opisuje inspektor, jakby jakiegoś Robinsona
na odludnej wyspie 105 .
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Mikołaj Gabło dzieli się także z czytelnikami swoimi poglądami historycznymi i politycznymi jako Łemko niewysiedlony ze swojej ojczyzny. Mimo że
w odróżnieniu od unikalnych opisów historycznych wsi te nie są najczęściej
w pełni oryginalne, mają pewną wartość, bo współgrają z emocjami autora.
Przed zarzutem pisania rzeczy znanych broni go także to, że książka dotyczy konkretnej wsi i ogólne poglądy prezentuje on w kontekście jej dziejów.
Publikacja stanowi fundamentalny wkład do historii Olchowca i przyczynkowy do historii Łemków i Łemkowszczyzny. Nie znalazło się w niej
wiele z filozofii życiowej Mikołaja Gabły, który – zresztą nie jako jedyny we
wsi – potrafi Olchowcem wytłumaczyć cały świat, czego niestety nie zalicza
on do rzeczy wartych pisania, a tylko opowiadania. Udało się nam jednak
przekonać autora, by w tekście zamieścić część opowieści, jakimi się podzielił.

O autorze
i jego dziele

S

tarożytny w Olchowcu ród Gabłów w 1940 roku wydał na świat Mikołaja,
by zaistnieć we wsi inaczej niż dotychczas i zająć wyższą pozycję wśród

kilku najstarszych rodzin. Kiedy profesor Roman Reinfuss w latach 60.
odwiedził Olchowiec, to rodzinę Mikołaja Gabły utrwalił na jakże rzadkiej

wówczas taśmie filmowej. Z kolei gdy Tadeusz Kiełbasiński sprowadził się
do Olchowca na połowę swego czasu w latach 80., od Gabłów kupił chałupę,
by zrobić w niej żywe muzeum wsi i okolicznej kultury łemkowskiej. Jeszcze
przed sprzedaniem chyży jej właściciel takie sobie umyślił przeznaczenie
dla niej: „Marzyłem o muzeum, żeby nie było jedno w Zyndranowej. Chciałem,
żeby ta chyża była chyżą”. Potwierdził to także wpisem z okazji otwarcia
muzeum w księdze pamiątkowej.
Kiedy obecnie unijna urawniłowka zrównuje do swojego zunifikowanego poziomu wszystko, co we wsi historycznie unikalne, to Mikołaj Gabło
wydaje książkę o historii wsi w ujęciu cokolwiek mitologicznym. Mógł to
zrobić tylko ktoś, komu przez całe życie nie znudziło się obserwowanie
i pogłębianie wiedzy na temat jednego miejsca i kto ostatecznie znajduje
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K. Pieradzka, Na szlakach Łemkows zczyzny, Krosno 2009, s. 181.

w tym spełnienie bardziej niż ci, którzy z Olchowca wyjechali dla lepszego
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życia. Mało kto robi coś wystarczająco długo, by umieć to mitologizować.
Mikołajowi Gable się to udało.

O autorze i jego dziele

Jednym ze słusznych celów przyświecających autorom jest, by ich dzieła
radziły sobie w świecie bez nich, samodzielnie. Tak będzie z książką nieprofesjonalnego kronikarza Mikołaja Gabły, jakkolwiek jeszcze ciekawszy
od jego dzieła jest on sam. Mimo że tak wszechstronny, to człowiek z jednej
bryły, wyzyskujący głęboko jej materię, którą jest łemkowskość osadzona

...to człowiek

na ojcowiźnie. Urodzony i całe życie związany z Olchowcem, jest on przede

z jednej bryły,

wszystkim opowiadaczem historii, a dopiero potem spisywaczem. Opowiada
on o swojej wsi, jej mieszkańcach i o sobie bodaj najciekawiej, kiedy niemal

wyzyskujący

w każdej historii wychwytuje paradoksy losu zwykłego człowieka wiejskiego,

głęboko jej

zwłaszcza Łemka, które dotykają samego zainteresowanego i nikogo więcej
nie obchodzą, chyba że jest Mikołajem Gabłą. Mikołaj gawędziarz to przede

materię, którą

wszystkim Łemko mówiący po polsku jak w pierwszym języku, ale można

jest łemkowskość

też sobie wyobrazić w nim Polaka mówiącego po łemkowsku. Ten Rusin106
o jednoznacznych rysach i sylwetce 50-latka lubi obserwować i przemyśli-

osadzona na

wać różne rzeczy, po całym dniu pracy siedząc na niskiej ławeczce, mając

ojcowiźnie

w planach jeszcze tylko dojenie krów, chętny do zaproszenia znajomego
przechodnia na kieliszeczek okowity.
Murowany dom Gabłów ma dwa główne poziomy. Do znacznie niższego
parteru wnikającego w grunt drzwi są otwarte przez cały dzień. Można zapukać, otwierają się dość głośno, większość gości po wejściu mówi wyraźnie
„dzień dobry” lub coś podobnego. Ale już listonosz wchodzi, zostawia pocztę
na stoliku i opuszcza dom bez słowa. Gospodarz zaprasza do kuchni, gdzie
od lewej wkoło pomieszczenia znajdują się: narożny dwuczęściowy kredens
ze zlewozmywakiem, stół z ławą i kilkoma stołkami, wąska leżanka, drzwi do
sypialni, fotelik, opalana drewnem kuchnia z płytą do gotowania i grzania,
bratrurą (piekarnikiem), piecem do pieczenia chleba. Dwa poziome, niskie
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Zwrotów „Łemko”, „Rusin”, „Rusnak”, „Karpato-Rusin” używam zamiennie. Łemkows zczyznę Bogdan Huk nazywa

precyzyjniej: „Pod pojęciem «Łemkows zczyzna» rozumiem w tym tekście ruskie terytorium etnograficzne znajdujące
się w granicach Polski i zamieszkałe przez Rusnaków (Rusinów), określone przed 1947 r. zachodnią granicą etniczną
w dolinie Popradu i Kamienicy, a od wschodu linią etnograficzną przebiegającą wzdłuż Wielkiego Działu. Najchętniej
nie używałbym etnograficznych w ich genezie nazw «Łemkows zczyzna» – wolałbym robocze określenie «zachodniokarpackie krańce Rusi». Mimo to używam terminu «Łemkows zczyzna» ze względu na jego precyzję kulturową
i geograficzną”. Zob. B. Huk, Struktura organizacyjna podziemia ukraińskiego na Łemkows zczyźnie w latach 1945–1947,
https://www.apokryfruski.org/wp-content/uploads/2010/11/Bogdan-Huk-Struktura-podziemia-ukrainskiego-na-Lemkowszczynie.pdf, dostęp 7.02.2020.
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okna wpuszczają do pomieszczenia dość mało światła. Na skierowanej ku
kuchni ławie za stołem siada gospodarz, chyba że ustępuje to miejsce go-
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ściowi. Gospodyni, jeśli nie krząta się przy kuchni, sadowi się w foteliku,
a jeśli siada przy stole, to zawsze tyłem do kuchni.
Gospodyni od razu częstuje gościa herbatą lub kawą i ciastem, a gospodarz często oferuje nalewkę osobiście „majoną”. Wielkość kieliszeczków
i częstotliwość ich wychylania, sposób „umajenia”, górskie powietrze przesycone lasem, zapach ognia i dymu spod kuchni i z pieca centralnego oraz
tradycyjnego wiejskiego obiadu, zawsze podsmażonego, wywołują w popijających błogość i poczucie idealnego zmieszania powagi i lekkości życia,
a także wyjątkowo sprzyjają snuciu opowieści. Rozmowę czasem przerywa
dzwonek powieszonego na ścianie telefonu stacjonarnego ze słuchawką
połączoną kablem. Gospodarz rozmawia z telefonującymi częściej po łemkowsku niż po polsku. Z żoną i dziećmi wyłącznie tak, chyba że mówią po
polsku ze względu na przysłuchujących się Polaków.
Opowieść Mikołaja Gabły w zasadzie tłumaczy się sama bezpośrednim
przekazem i nie potrzebuje interpretacji. Gabło jako bodaj jedyny w 500-letniej
historii wsi mógł tak o niej opowiedzieć i skoro już to zrobił, wieś nie jest taka
sama, jak była. Emocji autora względem rodzinnej miejscowości i bycia Łemkiem nie oswoi nikt „bardziej letni” wobec Olchowca od niego, więc praktycznie
niewielu. Książka wzięła się z wypełnienia serca i umysłu autora – jak sam powiedział – „swoimi ludźmi, swoim narodem”. Ten zażywny gospodarz, któremu
brakuje niedużo do osiemdziesiątki, potrafił pracować ze mną lub z Urszulą
nad jej redakcją przez wiele dni z rzędu, nawet po 10 godzin dziennie. Przy tej
okazji często popijaliśmy nalewkę i rozkoszowaliśmy się zapachami obiadu.
Entuzjastyczną łemkowskość autor od wczesnych lat wyrażał aktywnościami społecznymi, cerkiewnymi, religijnymi – we wsi – oraz społeczno-politycznymi – poza nią. Jego rodzina jest szczególnie wierząca. Żona Maria już
niemal od 50 lat podczas nabożeństw prowadzi śpiew w cerkwi. Jeszcze 15 lat
wcześniej robiła to z Marią Toropiłą z Senczaków. Zaczęła w młodości, bo „nie
było komu śpiewać”. Przed nią śpiew prowadziły Anastazja Romanczak z domu
Waniko z córką Oryśką (takie „hamujące rozwój w życiu” imię ksiądz Durkot
dał jej jako nieślubnemu dziecku celowo – ku przestrodze przed posiadaniem
nieślubnych dzieci107). Zdaniem księdza Mirona Mirosława Michaliszyna – kto
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Więcej na temat tego wydarzenia można czytać na s. 360.

śpiewa podczas nabożeństwa, ten „dwa razy się modli”. Mikołaj „zgubił głos”
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jeszcze w młodości po tym, jak przeszedł zapalenie gardła. Kiedy przeminie
obrządek grecki w Olchowcu, to śpiew wiernych razem z nim.
Rodzeństwo pochodzące z przycerkiewnych rodów Skorodyńskich i Moriaków, z którego pochodzi Maria Gabło, obsługiwało nabożeństwa przez
długie lata – brat Marii Mikołaj póki żył, pełnił funkcję cerkiewnika108. To do
ich stojącego nieopodal świątyni domu od niepamiętnych czasów przychodzono z kadzielnicą po żar z buczyny, służący do spalania kadzidła i kadzenia. Jednym z trudniejszych zadań cerkiewnika było poddmuchiwanie
żaru podczas służby bożej – żeby nie zgasł. Teraz używa się łatwopalnych
kostek i nie wszyscy kapłani kadzą. Piec Moriaków, zbudowany przez majstra Panka z Iwli ponad 60 lat temu, nadaje się do trzymania żaru, który
odgarnięty w bok paleniska na cegłę, gdzie nie ma przewiewu, utrzymuje
się godzinami.
Mikołaj Gabło jest jednym z nielicznych stałych mieszkańców Olchowca,
który obkłada się na co dzień książkami, i jedynym, który publikuje. W jego
domu zawsze można zobaczyć książki po polsku, ukraińsku, łemkowsku,
które są rozłożone, czytane. Wziął to od ojca, który pokazywał mu stare
księgi cerkiewne, religijne i uczył, jak je studiować, a sam czytał także czasopisma: „Chłopską Drogę” i „Gromadę – Rolnika Polskiego”. Kontynuował
w ten sposób starodawną styczność z czytaniem wybijających się we wsi
przewodników i sołtysów. Stryj Mikołaja Gabły był diakonem. Jego czytanie
i pisanie mają korzenie silniejsze niż zaszczepione na wsi przez powszechną
edukację, które nim wrosły w Olchowiec na dobre, zostały osłabione przez
kulturę obrazkową. Gabłowie konkurowali z innymi starymi rodami olchowieckimi o drugą pozycję we wsi po Skorodyńskich, a to wymagało, między
innymi, posługiwania się słowem pisanym.
Autor od dzieciństwa miał skłonność do wypytywania i zapamiętywania historii oraz szczegółów opowiadanych przez ludzi urodzonych nawet
w drugiej połowie XIX wieku, a przez nich często zasłyszanych od urodzonych pod koniec wieku XVIII i wcześniej, a więc praktycznie w przedhistorycznych czasach. Wsie takie jak Olchowiec praktycznie nie podlegały
wówczas zmianom, ich mieszkańcy nie wyróżniali się w sposób zasługujący
na zapiski historyczne, nikt się nimi nie interesował ani ich nie opisywał.
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Czytelnik szybko zauważy, jak często Mikołaj Gabło powołuje się na opinie
„starszych olchowian” i opowiada z ich perspektywy. Tym samym autor jest,
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zdaje się, pierwszą osobą spośród zanurzonych – bardziej pośrednio niż
bezpośrednio – w czasie wczesno- i przedhistorycznym Olchowca, której
wystarcza temperamentu, chęci i kompetencji, by opisać wieś i mieszkańców.
By odgrywać rolę kronikarza Olchowca, mógłby się urodzić wcześniej, ale
w wielu wsiach na terenie Polski do dziś nie znaleźli się tacy ludzie. Z tego
względu Olchowiec (rozumiany jako byt ponadjednostkowy) jest wsią szczęś
liwą. Z kalendarza wynika, że Mikołaj Gabło jest też najprawdopodobniej
ostatnim kronikarzem starego Olchowca.
Autor spisał dzieje wsi, do których miał dostęp, ponieważ chciał zacho-

„ja tylko

wać je dla innych oraz dlatego, że jak mówi: „ja tylko chciałem prawdy”.

chciałem

Wie on, że dzieje Olchowca autorstwa innego niż wsobne byłyby dalsze od

prawdy”

Rusinów, nie tylko z Olchowca, zgotowanym im przez innych, w tym Polaków.

prawdy wsi i jej mieszkańców. Chodzi mu jednak również o prawdę o losie
Gabło ma przemyślany i ustalony wewnętrznie wzorcowy porządek
Olchowca (coś szerszego niż porządek w Olchowcu), który powinien
obowiązywać we wsi. Ma także poglądy na to, jaki świat powinien mieć
stosunek do wsi, by mogła zachować swój porządek. Wiele z jego aktywności społecznych to starania czy nawet walka o ten porządek. Jednym
z jego ważniejszych elementów jest zachowanie wiary ojców – obrządku
greckokatolickiego – mimo że przed nim na ziemiach zwanych obecnie
Łemkowszczyzną panowało prawosławie. Opisana przez Gabłę i w innych
źródłach obrona cerkwi olchowieckiej przed zniszczeniem przez władze
komunistyczne w latach 50. – prowadzona przez Michała Toropiłę i innych
mieszkańców – miała się w dłuższej perspektywie okazać nie końcem, lecz
początkiem walki o cerkiew, która trwa do dziś, niestety coraz bardziej
słabnąc. Piszę to w listopadzie 2017 roku, kiedy do Olchowca raz na trzy
tygodnie, na zmienną godzinę, przyjeżdżają odprawić nabożeństwo w obrządku greckokatolickim, zazwyczaj dla kilku osób, na zmianę – raz ksiądz,
raz biskup, żaden niezwiązany z tym miejscem probostwem. Być może już
wszyscy w Olchowcu pogodzili się w sercach z ostatecznym wyparciem
obrządku wschodniego przez zachodni. Tylko jeden Mikołaj Gabło ciągle
łamie sobie głowę i rozważa, jak by tu uchować wiarę ojców w miejscu,
gdzie żyli i zmarli, a także – niekiedy wbrew swojej woli, z poczucia obowiązku – pełni funkcję diakona w czasie nabożeństw, śpiewa, czyta psalmy,
pomaga w utrzymywaniu porządku, przechowuje klucze – resztkami sił

utrzymuje tę wiarę we wsi. A może wkrótce obrządek wschodni zaniknie
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we wsi, a po jakimś czasie odżyje, gdy do swych korzeni postanowią wrócić
młodzi olchowianie?
Ważnym elementem porządku Olchowca wyznawanego przez Gabłę jest
niespisana i bardzo stara zasada pochodzenia, starszeństwa, zasług oraz
nienaruszalności tradycyjnych, specyficznych dla Olchowca relacji między
mieszkańcami. Bez jej zrozumienia nie da się prawidłowo ocenić wagi różnych niepozornych na pierwszy rzut oka zdarzeń, które autor opisuje, jak na
przykład wymiana zamków i kluczy w cerkwi bez jego udziału109. W pierwszych dekadach XXI wieku w Olchowcu sąsiadują i nawet żyją pod jednym
dachem ludzie przestrzegający i nieprzestrzegający starego porządku wsi.
Po staremu Mikołaj traktuje także pieniądze: jako środek do kupowania
i inwestowania, nic więcej. Pieniądze dla niego nie wydają się ostatecznym
celem i nie mają samoistnej wartości, służą tylko wymianie na rzeczy
użyteczne. Mieszkający w obszernym domu, obłożony książkami właściciel
niemałego gospodarstwa i wszystkiego, czego potrzebuje do życia, robi
wrażenie kogoś, kto żyłby tak samo, gdyby pieniądze nie istniały. Zdaje
się patrzeć na fundusze przechodzące przez jego ręce z punktu widzenia
wartości tego, od kogo i do kogo one idą, oraz intencji, które im towarzyszą.
Tak samo podchodzi on do przedmiotów, z którymi ma do czynienia. Widać,
że wyrastał wystarczająco długo w świecie mało pieniężnym, co nie znaczy
bezinteresownym – bo wśród ludzi to prawdziwa rzadkość.
Gabłowy porządek Olchowca bierze się z „racji”, którą się albo ma,
albo się jej nie ma. Ważne jest, by we wsi działo się podług „racji”, która
jest jedna, zawsze dość samotna i nie podpada pod kryteria subiektywności czy obiektywności. Tylko dla niej warto angażować się w kłótnię lub
konflikt z drugim człowiekiem, ale jedynie do czasu, aż oponent podda
się owej „racji”. Mikołaj Gabło odrzuca modę na relatywizowanie „racji”,
a więc lekceważenie tego, co ona wyraża. W jego ustach to słowo ma ciężar.
Ale interpretując po swojemu „rację” łemkowską czy rusińską w tej książce,
naraża się on na krytykę ze strony tych, którzy widzą ją inaczej. Świadczy
to o jego odwadze – większej, niż mógłby sądzić ktoś broniący swojej racji
o mniejszym ciężarze emocjonalnym niż łemkowskość czy rusińskość.
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Zob. s. 271. O respektowanych do dziś niespisanych starodawnych umowach między mieszkańcami piszę także

w tekście Olchowiec wszechświatem Mikołaja Moriaka, „Magury 2014. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi
Niskiemu i Pogórzom”, praca zbiorowa pod red. red. S. Michalika i A. Załugi, s. 116–133.
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Autor nosi we wsi oficjalny przydomek Leyko, ma także nieoficjalne
sympatyczne przezwisko, którego wszyscy używają na co dzień, ale nie

Posłowie

Powstanie
książki

wspomnę go, bo jest zbyt poufałe.

K

orpus tekstów w niniejszej książce powstał z tematycznego i chronolo-

gicznego zestawienia oraz zredagowania dłuższych fragmentów i notatek

autora zapisanych odręcznie na mniej więcej 700 kartkach papieru formatu

A4. Pisał je – tak powiedział – „dopiero po śmierci ojca w 1989 roku, [gdy] się
opamiętałem, żeby spisywać, a trzeba było wcześniej” – do ostatniego momentu, kiedy można je było włączyć do opracowywanych tekstów110. Pojawiają
się w nich wątki i historie, których autor był świadkiem lub o nich słyszał.
Wszystkie słowa i zdania pochodzą od autora – w większości ze wspomnianych zapisków, a w mniejszości z moich i Urszuli Żyznowskiej z nim rozmów
w jego domu, podczas których także żona Maria dopowiedziała niejedno.
Autorami układu fragmentów i poszczególnych zdań są redaktorzy Karina
Graj i Przemysław Zańko, o czym piszą oni szerzej w Słowie od redaktorów.
Podczas pracy z Mikołajem Gabłą Urszula Żyznowska miała okazję
poświęcić wiele uwagi specyfice języka polskiego, którym on się posługuje
i który przeniknął i jest zauważalny w dziele, stąd jej spostrzeżenie: autor
niekiedy używa słów polskich nie w znaczeniach, jakie czytelnicy w większości uznaliby za powszechne.
Autor należy do pokolenia Łemków, zresztą nieostatniego, które w domach
rodzinnych mówiło wyłącznie po łemkowsku i dopiero w szkole zaczynało
się uczyć polskiego – na tyle skutecznie, że stawał się on drugim rodzimym
językiem. Tym niemniej niektórych słów polskich autor używa niczym ktoś
myślący na co dzień w innym języku. Myślenie po łemkowsku wpływa tu na
język polski używany nie tylko przez Łemków i nie tylko stale tam mieszkających. Pewne zwroty przenikają do potocznej polszczyzny osób często
odwiedzających tę krainę.
Sam autor twierdzi, że nigdy by nie znalazł czasu i możliwości, by stworzyć całą książkę bardziej systematycznie, przede wszystkim ze względu na
obowiązki rodzinne, gospodarskie, wiejskie. Ale czytelnik niekoniecznie na
tym traci, bo można przypuszczać, że z pracy bardziej systematycznej, czyli
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Autor dopisywał nowe wątki lub zmieniał dotychczasowe jeszcze pod koniec 2019 roku.

bardziej przetworzonej, uleciałaby w jakimś stopniu autentyczna swojskość
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podejścia i języka, która jest jednym z większych atutów dzieła Gabły. Co
ważniejsze, człowiek żyjący w tej samej miejscowości, co nawet ponad 20 pokoleń jego przodków – innymi słowy: żyjący w niej od kilkudziesięciu pokoleń,
w warunkach niezmienionych gruntownie – jest w stanie ujawnić (świadomie
i nieświadomie) pokłady historyczne sięgające czasów sprzed jego istnienia.
Jego psychika, poglądy, mentalność, umysłowość, gesty pochodzą od
przodków w stopniu większym niż w innych przypadkach. Nosi on w sobie
odkładające się z pokolenia na pokolenie odczucia, poglądy, wizje rzeczywistości, które znikają na zawsze w razie większych zmian bytowych między
pokoleniami lub nawet w trakcie jednego pokolenia. Co jednak się odkładało
przez generacje i jako wielowarstwowe uzyskuje kulminację w jednym człowieku, niełatwo wyszłoby z niego w pojedynczym ciągu pisarskim. Lepiej
więc, żeby wychodziło na raty, przez dłuższy czas.
Takie oto mozaikowe i nawarstwiające się powstanie książki pociągnęło za sobą różne konsekwencje. Autor nie uniknął powtórzeń. Niektóre
stwierdzenia zweryfikował czas i stały się nieaktualne. Większość treści
historycznych zawartych w książce autor podaje z pamięci lub słyszenia,
i mimo jego wysiłków, najlepszej woli, wielokrotnego powracania do niektórych fragmentów – mogły się wkraść nieścisłości lub pomyłki. Kiedy Urszula
i ja pracowaliśmy wspólnie z autorem, wielokrotnie powtarzał on, że nie
jest pewny dokładności historycznej swojego przekazu i że teraz wiele rzeczy napisałby inaczej, ale to raczej normalne dla kogoś, kto tworzy dzieło
przez 30 lat. Źródła o niskim stopniu pewności (nie znaczy wiarygodności)
zawsze mogą być kwestionowane słusznie bądź niesłusznie, ale warto się na
nich opierać, jeśli są unikalne i zanikające, a tak jest zawsze w przypadku
ludzkiej pamięci. Wszak unikalność cechuje często nieweryfikowalność.
Niekiedy autor nie jest w stanie wskazać zakresu cytowań innych tekstów, jakie znalazły się w jego pisanej od dziesięcioleci pracy, przekracza
to także możliwości techniczne redaktorów. Autor nie zawsze zaznaczał
obce cytaty, bo długo nie był pewny, jaki ostateczny kształt przybierze
jego materiał, a napisanie tak obszernego i wielowątkowego dzieła prawie
nigdy nie obywa się bez lektur i nawiązywania do innych dzieł. Usprawiedliwieniem przemycanych obcych cytatów niech będzie przypomnienie,
że zdarzało się to i Platonowi, który z pamięci przywołał niechcący słowa
Homera, i Mickiewiczowi, który pisał nieco zbyt podobnie do Franciszka
Ksawerego Dmochowskiego tłumaczącego Homera:
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Spali gospodarz domu, wodze i żołnierze,
Oczu tylko Wojskiego sen słodki nie bierze (Pan Tadeusz, XI, 99)
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Inni spali bogowie i ziemscy rycerze
Oczu tylko Jowisza sen słodki nie bierze (Iliada II, 1) 111 .

Mozaikowe pochodzenie dzieła oznacza wreszcie w przypadku Mikołaja
Gabły, że chciałby i mógłby zmieniać, poszerzać je prawie bez końca. Być
może zbyt wcześnie zostało ono zakończone i wydrukowane, może autor
cieszyłby się nim bardziej, gdyby miał z nim do czynienia dłużej jako niedokończonym, a krócej jako dokończonym.

Mity
raju utraconego
i ziemi rodzącej
kamienie

P

raca taka jak niniejsza powinna powstać i ukazać się w druku, nawet
gdyby była tylko zapisem pamięci mieszkańców o ich wsi. Mikołaj Gabło

nie poprzestaje na tym i wnosi oryginalne wątki do ogólnej opowieści o losie

Łemków, włącznie z mitologicznymi. Podobnie jak inni Rusini żyjący od pokoleń
w swoich rdzennych wsiach, autor nosi w sobie podstawowe mity rusińskie,
prześwitujące przez dzieje jego rodziny i wsi. Niejeden fragment jego pióra
wygląda na mitotwórczy, wydaje się on krążyć wokół mitów, choć nigdzie nie
wskazuje na nie wprost. Być może nie interesuje go taka perspektywa, co
pozostawia czytelnikowi pole do poszukiwań i interpretacji w tym obszarze.
Ja wskazałbym na raj utracony i ziemię rodzącą kamienie jako łemkowskie mity pojawiające się w opowieściach Mikołaja Gabły. Wnioskuję tak
z lektury jego tekstów i z wielu rozmów, które przeprowadziliśmy. Doszukuję
się nawet tego, że mitom raju utraconego i ziemi rodzącej kamienie chętnie
przypisałby on rolę mitów założycielskich dla Rusinów na tych ziemiach.
Posiadanie własnego mitu założycielskiego pomaga każdej nacji integrować się i rozwijać, przetrwać jako jedność. Wypędzonym w większości
ze swojej ziemi, rozproszonym po świecie, niemającym jednoczących idei
celu i interesu, podzielonym pod wieloma względami Rusinom, by mogli się
czuć wspólnotą, która ma własne dążenia, przydałoby się, oprócz pochodzenia, jakieś dodatkowe spoiwo. Mit założycielski powinien być unikalną
narracją wymykającą się czasowi i racjonalności, jakkolwiek takie narra-
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Robert A. Sucharski w posłowiu do Iliady, zob. Homer, Iliada, przeł. F. K. Dmochowski, oprac. Z. Kubiak, Warszawa
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cje najczęściej nie są całkowicie oryginalne i można się w nich doszukać
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starszych schematów, które z kolei zawierają jeszcze starsze, i tak aż ku
niepoznawalnej zamierzchłości. Narracje pretendujące do miana mitu
założycielskiego Rusinów prawdopodobnie znajdują się już pośród ich
obecnych mitów i niekoniecznie są one bezpośrednio związane z pochodzeniem, aczkolwiek nieustająca dyskusja na ten temat wskazywałaby, że
w ich przypadku jest to kwestia najważniejsza.
Autor snuje przez swoje teksty narrację o konsekwencjach gospodarczych,
religijnych i psychicznych życia Łemków na obrzeżach większych społeczności w miejscu i czasie, których im nikt nie zazdrościł, i o nieusuwalnym
przywiązaniu do tych górskich terenów – na przekór trudnościom.
Gospodarczy los Łemków dokonywał się w przemiennych fazach: pracujący na „ziemi rodzącej kamienie” jako z założenia samowystarczalni,
wyłączywszy kupowanie „w świecie” przysłowiowych igieł, guzików, nafty
i soli, bogacą się o własnych siłach, kiedy im nikt nie przeszkadza. Mimo
to sprzedający im te igły i guziki świat częściej niż raz na jedno pokolenie
dziesiątkuje ich, ograbia z dorobku, osłabia i zmusza, by zaczynali wszystko
znów od początku. Brak przesadnych obciążeń ze strony – Bóg raczy wiedzieć z jakiej racji – właścicieli tych ziem, żyjących gdzie indziej, niewiele
zmieniał w sposobie życia i etosie Rusinów, zwłaszcza że często musieli
sporo pracować dla lokalnych kapłanów.
Świat zmieniał im także – jak akurat wypadło – obrządek, choć nie samą
wiarę, a do niej zdawali się przywiązani niemal tak jak do rodziny i ziemi.
Jeśli unia brzeska miała miejsce w 1596 roku, a górska osada Olchowiec
przy szlaku na Przełęcz Szarbowską powstała wcześniej, to można założyć, że jej pierwsi mieszkańcy byli wyznawcami prawosławia, którym, czy
chcieli czy nie, narzucono w pewnym momencie posłuszeństwo papieżowi
jako głowie Kościoła. Po ponad trzech wiekach olchowianie nie przeszli na
prawosławie („nie powrócili do niego”) w ramach schizmy tylawskiej, za
co zapłacili utratą siedziby gminy w swojej wsi, lecz zostali przy dotychczasowym obrządku, który traktowali jako swój i naturalny od zawsze.
Po ostatniej wojnie wpierw komunistyczne ograniczenia religijne, potem
kapitalistyczne zmiany społeczne wzmocniły dominujący w Polsce obrządek
rzymski kosztem greckiego.
Rusin godził się z tym, że musiał zamienić uprawianą ziemię na inną
i przenieść swoją chałupę w nowe miejsce – byle w jego lub sąsiedniej wsi.
Jego ostoją była rodzina w domu i w sąsiedztwie, wspólnota wiejska i dalsza
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oraz otoczenie łąk, lasów i niskich gór. Losy olchowian od czasów, o których coś wiemy, do lat 60–70. XX wieku to ciągła bieda, napady zbójników,
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zabory, emigracja zarobkowa, wojny, nachodzenie domostw przez władze
lub nie wiadomo kogo, wysiedlenia, przesiedlenia, ukrywanie się, ucieczki
i powroty – szarpiące i rwące ich tkankę rodzinną, sąsiedzką i wiejską.
Wszystko to olchowianie i ogólniej: Łemkowie znosili zastanawiająco
dzielnie jak na – zda się na pierwszy rzut oka – tak zasiedziałych i konserwatywnych prostych chłopów. Musieli łączyć cechy takie jak pracowitość
i wytrwałość w niesprzyjających warunkach naturalnych, gotowość na
zmiany bytowe – włącznie z zaczynaniem wszystkiego od początku, silna
wola przetrwania, ciągłe godzenie się z ciężkim losem. Za pokonywaniem
niezliczonych trudności i trwaniem w górach lub, w wypadku ich opuszczenia, za niemalejącą tęsknotą za nimi musiało się kryć poczucie wypędzania
z raju i chęć walki o powrót do niego.
Mikołaj Gabło pisze o Łemkach wypędzonych akcją „Wisła” na podszczecińskie równiny, że oni „nie umieli po nich chodzić”. Nie umieli tego, co na
pierwszy rzut oka łatwiejsze, woleli to, co trudniejsze, i za tym tęsknili. Wątki
o raju w górach, o traceniu raju, powrocie do raju, nieodżałowanej tęsknocie
do gór nie są oryginalne w przypadku Rusinów. Powszechnie znane są słowa:
Góralu, czy ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych,
Świerkowych lasów i hal
I tych potoków srebrzystych?112 .

Obecnie Olchowiec już w coraz mniejszym stopniu stanowi obrzeże
czegokolwiek z wyjątkiem terytorium Polski – z drogami wyasfaltowanymi pod najdalszy budynek, telefonem i dostępem do Internetu w każdym
domu, gdzie tego chcą, z autami terenowymi i quadami zdolnymi wjechać
wszędzie (w Olchowcu mawia się: „do największego piekła”).
Gabło pisze o świątecznym śpiewie cerkiewnym wszystkich olchowian,
zwyczajowo w greckim obrządku niewspomaganym przez organy, a mimo
to tak mocnym, że budynek drżał („trząsł się”). Ten opis wyraża stosunek
Mikołaja jako olchowianina i Łemka do świata: świat światem, ale możemy
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Góralu, czy ci nie żal, wariant 1, Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki, https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/

Goralu_czy_ci_nie_zal/tekst, dostęp 21.12.2019.

sami, bez pomocy, wprawić w drżenie to, czym jesteśmy. O metafizyczności
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drgania pisze Bruno Schulz: „Dreszcz płynący przez wielkie oblicze tego
nieba, oddech ogromnego płótna, od którego rosły i ożywały maski, zdradzał iluzoryczność tego firmamentu, sprawiał to drganie rzeczywistości,
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które w chwilach metafizycznych odczuwamy jako migotanie tajemnicy”113.
Autor pisze o beskidzkim zmaganiu z ziemią. Opisuje etap, przez który
ludzie w górach już w większości przeszli, ale kto wie, czy kiedyś w przyszłości do niego nie wrócą, gdyby rozwój cywilizacyjny się odwrócił. Tę opowieść
snuje on z punktu widzenia materii, z którą walczą jego najbliżsi i sąsiedzi.
Ich losy są pochodną tych zmagań i czytelnik musi je sobie sam zrekonstruować. Opowieść wywołuje w nas tęsknotę za tamtym czasem i życiem – nie
tylko z sentymentu do dzieciństwa i czasu minionego, lecz także może przede
wszystkim ze względu na zależność i przywiązanie tamtego życia do świata
przyrody, bez sztucznych pośredników, którzy ułatwiają życie i z którymi
obcujemy teraz bez przerwy. Jakże spajające ludzi były czasy, kiedy całe
otoczenie wokół siebie trzeba było zbudować własnymi rękoma, wszystko zależało od pomysłu i sił rodziny oraz sąsiadów. Zdumiewa zakres umiejętności,
które ci ludzie musieli posiąść, żeby żyć w warunkach wymagających takiej
samowystarczalności. Dzisiejszy przeciętny pracownik biurowy nie umie wiele
poza odpowiednimi powtarzalnymi czynnościami i zachowaniami, co często
daje mu poczucie wyższości nad tamtymi ludźmi, którzy umieli tak dużo.
Opis orki kamienistej, nieurodzajnej beskidzkiej gleby to mitologizacja
każdego podstawowego dla życia wysiłku, który nie obywa się bez cofnięć
wymuszanych przez tajemniczą i nieprzewidywalną materię. Tam, gdzie

urodzić się,
żyć i umrzeć

rodzi się dużo kamienia, rodzą się także twory rzadkie, jak wilki, niedź-

w ramach

wiedzie, grzyby niespotykane nigdzie indziej. Autor rekonstruuje dawny

rytmu

rytm życia olchowian pozostający w harmonii z wymogami otaczającej ich
natury, z której czerpali, ciężko pracując, oraz zgodny z tradycją, która
najczęściej ściśle wiązała się z tym pierwszym. Urodzić się, żyć i umrzeć
w ramach rytmu górskiego to coś innego niż być człowiekiem spoza gór.
Gdyby ziemia była wyłącznie górzysta, historia ludzkości wyglądałaby
zupełnie inaczej. Żyć w naturalnym rytmie rocznym, to czekać na wypełnienie się wszystkiego przez 12 miesięcy, to mieć niepowtórzony dokładnie
w ciągu roku rytm każdego dnia. Każdy dzień tak przeżywany miał zna-
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B. Schulz, Sklepy cynamonowe, Kraków 2013, s. 154.
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czenie o wiele większe niż dzień do dnia podobny, jakim żyją współczesne
mieszczuchy, dochodzące do tego, że niekoniecznie rozróżniają porę roku.

Posłowie

Wagę donioślejszych zmian w rytmie dnia tradycja utrwalała różnymi
zwyczajami – Mikołaj Gabło wspomina o wielu z nich.
Opisana przez niego wieś jest wyłącznie piękna i leży w krainie płynącej mlekiem i miodem. Jest to Olchowiec taki, jak był – czy powinien być –
w swoim najlepszym wydaniu, pozbawiony gorszych stron. Autor zdaje się
tęsknić za mityczną epoką na Łemkowszczyźnie, kiedy ludzie żyli w sposób,
o którym w V wieku przed naszą erą Tukidydes pisał już w kategoriach
przedhistorycznych, na poły mitycznych:
Plemiona łatwo opuszczały swą ziemię, ulegając stale czyjejś przewadze. Nie
było wówczas handlu ani bezpiecznej komunikacji lądowej i morskiej; każdy
szczep wykorzystywał swą ziemię tylko celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb; nie gromadzono majątków ani nie uprawiano ziemi, gdyż nigdy nie było
wiadomo, czy ktoś obcy się nie pojawi i nie odbierze plonów. Murów obronnych
nie było; ludzie przekonani, że wszędzie potrafią sobie zdobyć dzienne utrzymanie, bez przykrości opuszczali swoje siedziby. Nie byli silni i nie mieli ani
wielkich miast, ani innych czynników potęgi 114 .

Urodzony w 1940 roku Mikołaj Gabło, jako najmłodsze pokolenie, doświadczył wysiedlenia sąsiadów do „naszej Rosji”, przejścia frontów niemieckiego
i radzieckiego przez rodzinną wieś, przeżył ukrywanie się w lasach, akcję
„Wisła”, pobyt bliskich w obozie w Jaworznie oraz komunistyczne represje.
Likwidacja świata i ładu łemkowskiego przez wojnę oraz kolejne wysiedlenia
nie zabliźniły się jeszcze w jego duszy i są ciągle jątrzącą się raną. Lepiej,
by ta rana nie zabliźniła się, jeśli krzywdy łemkowskie mają być naprawione
choć w części. To emocje kształtują rozwiązania społeczne – i odwrotnie.
Hiszpania i Portugalia po 500 latach od wypędzenia Żydów sefardyjskich
zaproponowały ich potomkom powrót lub przynajmniej obywatelstwo. Podobno 100 tysięcy spośród dwóch milionów osób wyraziło zainteresowanie
tą możliwością.
Od przesiedleń i wypędzeń Łemków na ziemie byłego Związku Radzieckiego,
głównie na Ukrainę, oraz na polskie Ziemie Zachodnie minęło zaledwie 70
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Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. i oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1988, s. 2, http://historia.uwb.edu.pl/

pdfzip/szelagowska/tukidydes.pdf, dostęp 7.02.2020.
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doczeka momentu, gdy państwo polskie „umówi się na randkę z historią”
z opóźnieniem mniejszym niż u Hiszpanów i Portugalczyków. Jemu przyniosłoby to ulgę, kolejnym pokoleniom oszczędziło bólu i traumy drugiego
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pokolenia, a Łemkowszczyźnie dałoby ożywienie społeczne i gospodarcze.
Wypowiedzi Gabły oraz pozostałych Łemków dotyczące przesiedleń
i deportacji włączają się w literaturę na ten temat, jakkolwiek „wielki exodus ze wschodu na zachód [...] nie otrzymał w słowie pisanym wyrazu na
jego miarę”115. A trzeba brać pod uwagę nie tylko te exodusy, które miały
miejsce wokół ostatniej wojny, lecz także te XIX-wieczne, będące skutkiem
stopniowej likwidacji – przede wszystkim przez Rosję – Rzeczypospolitej
Polskiej w jej granicach sprzed 1772 roku. Czesław Miłosz pisze: „W okresie
międzywojennym Polska była pełna uchodźców stamtąd, ze wschodu, dla
których Kijów był tak swojski jak dla późniejszych uchodźców Lwów i Wilno”116.
Można założyć, że w większości o exodusach Polaków i osób innych narodowości żyjących na ziemiach polskich pisali i piszą przesiedleni oraz
deportowani. Niepodobnie do nich, Gabło ukazuje nam perspektywę rzadszą:

Ból pozostałych
na miejscu

ból pozostałych na miejscu – przede wszystkim własnego osamotnienia, ale

wzmacnia

i współczucia w stosunku do wyrwanych z przyrodzonej osiadłości, a także

legendę miejsca

zaprzepaszczenia dotychczasowego ładu117. Ból ów wzmacnia legendę miejsca utraconego nawet dla tych, którzy w nim zostali, przez to, że innych
rodaków z niego wypędzono lub je sami opuścili, zresztą w dużej części
w kierunku przeciwnym niż exodusy polskie wieków XX i XIX – z zachodu
na wschód. Po tych, którzy zmanipulowani wyjechali czy zostali wypędzeni,
została pustka niemożliwa do wypełnienia przez tych, którzy przyszli na
ich miejsce. Szczególnie, że ci, którzy pozostali, z obcymi nie są już w stanie
tworzyć enklawy odgrodzonej od świata mentalnością, językiem, kulturą.
A nie istnieje raj, który nie jest odgrodzoną od świata enklawą.

115

Cz. Miłosz, dz. cyt., s. 75.
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dla ludzi zakłócenie naturalnego ładu”, zob. tamże, s. 78.

utraconego

Tożsamość
Łemków

J

ak większość Rusinów piszących o swoim ludzie oraz jego historii i pochodzeniu, Mikołaj Gabło porusza w swych tekstach bezpośrednio i po-

średnio kwestię tożsamości narodowej. Najczęściej zajmuje go odrębność
od Polaków. Takie samookreślenie przez negację dowodzi, że choć Gabło
nie utożsamia się z Polakami, to daleko mu również do innych narodów.

Ten przedmiot jest w każdym przypadku nieco chwiejny, ponieważ dotyczy
uogólniania subiektywnego poczucia odrębności od innych nacji przez jednostki. Całkowicie dorzecznie o tożsamości narodowej czy etnicznej może
mówić tylko (indywidualna) osoba odnośnie do siebie samej. Podobnie do
Ślązaków i Kaszubów żyjących w Polsce jedni Łemkowie czują się bardziej
odrębni od innych narodowości, inni mniej, jeszcze inni utożsamiają się
z Ukraińcami. Nieraz słyszałem słowa mieszkańców środkowej Łemkow
szczyzny: „ja nie Łemko, ja Ukrainiec”, ale też „my Polacy”. Gdyby wszyscy
Łemkowie utożsamili się w pełni z ukraińskością, to z jej pespektywy należałoby rozpatrywać ich tożsamość – ale chyba nigdy się tak nie stanie.
Teksty Mikołaja Gabły miałyby inny wydźwięk i znaczenie, gdyby napisał je nie z perspektywy łemkowskiej, odrębnej od polskiej. Stanisław
Brzozowski twierdzi, że psychika człowieka działa zawsze przez naród
i narodowość, także w twórczości. Cytuje go Czesław Miłosz w Człowieku
wśród skorpionów:
Narody są jedynymi organami dziejowego działania psychiki i czysto ludzka,
międzynarodowa płaszczyzna kulturalnej inteligencji jest złudzeniem. Wierzę,
i jestem przekonany, że Europa, ludzkość nie są czczymi słowami, lecz wierzę
też, że można działać w nich i dla nich tylko przez swój naród 118 .

Powołuje się na niego także Leszek Kołakowski w Głównych nurtach
marksizmu:
Wyrzec się bytu narodowego, to znaczy wyrzec się wpływu na ukształtowanie
rzeczywistości ludzkiej, to znaczy duszę własną unicestwić, bo ta żyje i działa
tylko przez naród. Dlatego też pytań co do istnienia narodowego się nie stawia, bo znaczą one to samo, co pytanie, czy chcemy być zdegradowani poniżej

118
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godności człowieka. Nie ma punktów widzenia ani interesów, ani wartości,
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które by zwalniały od tej wartości najwyższej119 .
Tożsamość Łemków

Działając autentycznie przez swoją łemkowskość, Mikołaj Gabło przydaje
wartości i sobie, i jej. Rozważając, czy Łemkowie stanowią odrębny naród,
grupę etniczną, grupę etnograficzną czy może przynależą do narodu ukraińskiego z pochodzenia, trzeba pamiętać, że polszczyzna dysponuje słowem
odzwierciadlającym małe społeczności, które występują na zdominowanych
przez siebie terenach górskich: „narodek”. Rafał Malczewski we Wstępie
literackim do wydanego w 1939 roku albumu Góry wołają, pisze:
W związku z tym pozostaje cały zespół czynników, które kształtowały charakter mieszkańców danego odcinka Karpat. Czym bardziej niedostępne
były sadyby danego szczepu, siedzącego za siedmioma rzekami i górami, tym
dłużej zachowała się jego odmienność i pierwotność. W wyżynnym świecie,
w każdej grupie osobno, rodziła się specyficzna kultura tworząca ścisłą więź
społeczną dla tych paru setek czy paru tysięcy górali żyjących według tych,
a nie innych praw i obyczajów.
Można śmiało powiedzieć, iż powstawały małe „narodki” umiejętnie w ciągu
wieków organizujące swoje istnienie na podłożu wiekowych tradycji, dostosowanych idealnie do swoich potrzeb i pragnień 120 .

Być może mówić o wszystkich Łemkach jako o „narodku” nie wypada –
Malczewski w innym miejscu nazywa ich poetycko jednym z „górskich
plemionek” – gdyż przed drugą wojną światową stanowili oni społeczność
ponad 100-tysięczną, natomiast powiedzieć tak o opisywanych przez Gabłę
olchowianach, ropianczanach i wilsznianach jako żyjących w jednej dolinie
już z pewnością można.
Nie sposób stwierdzić, jak na los społeczności, do której należy Gabło,
wpłynęło przyjęcie w Polsce na przełomie wieków XIX i XX nowego etnonimu
(nazwy danego narodu, plemienia, grupy etnicznej) dla nich: „Łemkowie”,
z początku także wymawianego i pisanego w liczbie mnogiej „Łemki”.
Uprzednio obowiązujące powszechnie słowa „Rusin”, „Rusnak”, będące
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L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 2, Warszawa 2009, s. 284.
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prawdopodobnie endoetnonimami121 (nazwami własnymi, nadanymi lub
przyjętymi przez samych zainteresowanych), brzmią godniej, mają poważny

Posłowie

rdzeń, nawiązują do przynależności do wielkich i dumnych narodów, przyświadczają wschodniość, a także mają końcówki występujące w rodzaju
męskim, który w polszczyźnie ma wydźwięk mocniejszy niż rodzaj żeński
i nijaki. Słowo „Łemko” jest egzoetnonimem (nazwą nadaną przez przedstawicieli obcej grupy), ma pochodzenie przezwiskowe w znaczeniu ludowego,
wiejskiego przydomku i bodaj taki wydźwięk. Na początku pierwszej części
Sanocko-Krośnieńskiego (49 tomu) Oskara Kolberga Andrzej Kwilecki pisze:
Nazwa Łemkowie nie występuje w ogóle w encyklopediach i słownikach języka
polskiego z XIX wieku, m.in. nie uwzględnia jej Encyklopedia powszechna
Orgelbranda w tomie 17 z 1864 r. ani Słownik języka polskiego S. Lindego
(Warszawa 1855). Jednak w drugiej połowie XIX wieku początkowe opory uległy
przełamaniu i nazwa przyjmuje się zdecydowanie w literaturze, uwzględniana
jest nawet w tytułach poszczególnych publikacji, m.in. w wykorzystywanej
przez Kolberga pracy A.I. Torońskiego 122 w języku ukraińskim z 1860 r., która
jest jednym z najstarszych opisów etnograficznych Łemkowszczyzny. Torońskiemu zawdzięczamy udaną próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie
jest pochodzenie nazwy Łemko: autor wskazał na przezwiskowy (ludowy)
charakter terminu i na wschodnie pogranicze Łemków i innych grup ruskich
jako na teren, w którym nazwa ta powstała 123 .

Roman Reinfuss cytuje tę wypowiedź w publikacji Łemkowie jako grupa
etnograficzna:
Przezwisko Łemków pochodzi od słowa „łem”, którego oni używają w znaczeniu
ruskiego „lisze” lub polskiego „ale”. Słowo „lem” jest pochodzenia słowackiego,
i nie używają go żadni Rusini oprócz Łemków. Słowo to raziło słuch innych
Rusinów, którzy mogli śmiać się z tego słowa (jak w rzeczywistości śmieją
się z nich) i w końcu od tego słowa nadali przezwisko „ot to jakiś Łemko”. [...]
Pomiędzy sobą Rusini – Łemkowie nigdy sami siebie Łemkami nie nazywają,
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Rozróżnienie etnonimów na endoetnonimy i egzoetnonimy zawdzięczam lekturze wspomnianego wyżej artykułu
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tylko wprost Rusnakami, a nie wszyscy z nich wiedzą o tym ich przezwisku,
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które tylko u innych Rusinów jest w użyciu 124 .

Oznaczające przedstawiciela rodzaju męskiego słowo „Łemko” ma końcówkę typową dla rodzaju nijakiego, co w języku polskim może konotować stan
bardziej nieokreślony, nijaki, niedojrzały, dziecinny. Rdzeń nazwy pochodzi
od często używanego w momencie jej powstania słowa „lem”. Miano bazuje
więc na czymś o wiele mniej poważnym niż pochodzenie – przeciwnie niż
w przypadku słów „Rusin”, „Rusnak” nawiązujących do pochodzenia ruskiego.
Zarówno po stronie najbardziej zainteresowanych, jak i innych, nie
widać obecnie poważniejszych prób powrotu do wcześniejszej nazwy „Rusin”
czy „Rusnak”. Nawet Teodor Gocz zatytułował swą książkę – z obiektywnych
względów – Życie Łemka, tak w pierwszym, jak i w następnych wydaniach125.
Co więcej, nowa nazwa tej ludności rusińskiej ukazuje czułość (niemal
czułostkowość) ich języka. Czyż nie pięknie mówi się w Olchowcu na żonę
Tomaszczyka – Tomaszczykania, a na jego syna, choćby miał 60 lat – Tomaszczyczek? W Olchowcu nawet jeden z bardziej widocznych z drogi słupów
nosi nazwę „As”, w ogóle neutralną, ale jak na słup dość czułą.

Z

pewnością autor wprowadza do piśmiennictwa jako pierwszy (i może
ostatni) niektóre szczegóły na temat życia wiejskiego i łemkowskiego.

Wychwycić i zestawić je w pełni mogą tylko specjaliści. Pewnych wątków
prawdziwych i baśniowych natomiast nie podaje, choć mógłby, ale jako
lojalny członek społeczności oczyszcza on swą opowieść z tego, co czyniło
życie niewystarczająco godnym.
Nie dowiadujemy się o żadnym romansie pośród już zmarłych, a przecież takie sytuacje miały miejsce i stanowiły niemałe sensacje we wsi.
Nie znajdujemy opisów łobuzowania chłopaków z chodzącymi po polu i
wspinającymi się na śliwę pannami, które nosiły kabaty, ale nie majtki,
a jak już wkładały bieliznę, to wiązaną sznurkiem. Nazwiska okolicznych
(niekoniecznie olchowieckich) konfidentów okupacyjnych i przemytników
granicznych też nie przeszły tym razem do historii wsi. O przynależności
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Czego
w książce
nie ma,
a mogłoby być
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niektórych mieszkańców do PZPR również nie ma ani słowa. W opowieści
Mikołaja Gabły nie pojawia się nawet jedna pchła ani wesz, na które tak
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narzekał Roman Reinfuss, a także zwyczaj przebierania się w ubrania
pozbawione intruzów na czas ważnej wizyty w mieście, a tym bardziej
w przypadku przeniesienia się do niego na stałe. Przydałby się także opis
picia dla zdrowotności, w malutkich ilościach, pochodzącego ze Słowacji
eteru lekarskiego, zwanego „kropką”, i jego konsekwencji.
W książce nie ma także przezwisk i przekleństw, jakimi obdarzali się
podczas kłótni czy bitek olchowianie, a może nawet częściej – olchowianki.
Dawno temu dwie gospodynie pokłóciły się i pobiły o to, dlaczego jedna
ma pretensje, że syn drugiej poszedł na śliwki do jej sadu, skoro ona i jej
rodzina chodzą ścieżką biegnącą przez pole tamtej. Kobiety nie rozmawiały
ze sobą przez kilka lub kilkanaście miesięcy, potem zaczęły, i tak żyją do
dziś, każda już straciwszy jedno z dzieci i dobiegając dziewięćdziesiątki.
Autor nie opisał sceny godnej filmu Sami swoi. Wzięli w niej udział „sami
swoi” olchowianie pochodzący z dwóch rodzin skłóconych ze względu na
zbyt małą odległość między ich stojącymi do dziś chałupami i ciągłe wzajemne wchodzenie sobie w szkodę przez inwentarz i ludzi. Niedługo po
wojnie na prośbę jednej rodziny przybył między ich domy urzędnik. Miał on
rozsądzić, czy sąsiad, którego od potoczka dzieliła droga i fragment pola
drugiego sąsiada, może z niego korzystać. Gospodarz i jego nastoletni syn
z drugiej rodziny uczestniczyli w rozmowie. Stali przy cieku, trzymając z
tyłu obie ręce, w których dzierżyli grube drągi – na wszelki wypadek, gdyby
doszło do bijatyki. Przedstawiciele przedwojennego pokolenia tych rodzin
pozostawali w niezgodzie do końca, ale już młodsi członkowie rodów lubili
się. Nie poznajemy nazwisk ani zwyczajów trzech kobiet, które jeszcze po
ostatniej wojnie próbowały uprawiać czary we wsi, gdzie ciągle żyje ich
potomstwo. Tym bardziej nie wiemy, jak brzmiały słowa klątw rzucanych
na tych, którym się życzyło zdecydowanie źle i którym się podkładało jajka
lub inne symboliczne przedmioty w takich miejscach i w ten sposób, by ich
przypadkowo dotknęli, co miało wzmocnić klątwę.
Cyganie126 zamieszkujący Łemkowszczyznę, w tym olchowieccy, zasługują
na odrębną monografię, która pewnie nigdy nie powstanie. Już w kilkunastu
akapitach Mikołaja Gabły widać, że skupiający się na Cyganach wędrownych
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nie wyczerpał tematu. W cygańskich wątkach, których Gabło nie poruszył,
nawet jeśli nie są prawdziwe, dotykamy nie tyle egzotyczności i sensacyjności, ile żywej średniowieczności zwyczajów ludzi, z którymi jeszcze całkiem
niedawno stykaliśmy się w Olchowcu i piliśmy wódkę. Podobno, kiedy pewna
olchowiecka Cyganka zmarła we Wrocławiu, rodzina z oszczędności przewiozła jej ciało do rodzinnej wsi samochodem osobowym, przez co zastygło
w skurczonej pozycji i nie nadawało się do umieszczenia w trumnie. Żeby
zwłoki wyprostować, grzali je nad ogniskiem. Kiedy pewnego razu gospodarz zakopał w całości zdechłą od choroby świnię, po pięciu dniach Cygan ją
odkopał, powycinał z niej jeszcze dużo mięsa i zjadł razem z rodziną. Inna
Cyganka zmarła w swoim domku we wsi i nikt o tym nie wiedział. Kiedy
odkryto jej zwłoki, nosiły ślady szczurzych działań. Jeszcze na przełomie
XX i XXI wieku, kiedy stojąca na początku „centrum” wsi cygańska chatka
była zaludniona, dochodziło do awantur między Cyganami tak głośnych, że
słyszano je na końcu tegoż „centrum”. Jedna z nich skończyła uderzeniem
siekierą w głowę matki przez syna, który następnie uciekł pieszo w kierunku
Wilszni. Policja złapała go w Smerecznem – nie chciało mu się uciekać poza
główny szlak lub nie przyszło mu to do głowy.

O

Rusinach żyjących zwarcie w swej krainie na obrzeżach ziem polskich
zaczęto tworzyć opracowania około pierwszej połowy XIX wieku. Win-

centy Pol, Oskar Kolberg i inni zaczęli od opisów ogólnych, wprowadzających czytelników w nowość tego zagadnienia. Nikt z nich nie zamieszkał

między Rusinami na tyle długo, by choć w części przeniknąć ich żywot
i los. Z czasem publikowano na ten temat coraz więcej, zaczęli się ujawniać
nieliczni Łemkowie sami piszący o sobie, ale nie znalazł się dla nich – i dla
Bojków – swoisty Homer, jak Stanisław Vincenz dla Hucułów czy Stanisław
Witkiewicz dla górali tatrzańskich.
Po niespełna 100 latach od początków piśmiennictwa o polskich Karpatorusinach, Polacy wypędzili ich w większości z historycznych ziem,
a następnie skolonizowali je demograficznie i gospodarczo. Znikła na
zawsze baza dla rusińskich mitów, eposów i epopei o trwaniu na górskich
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sadybach, a zmiany cywilizacyjne tylko się do tego dokładały. Odtąd każde
zdanie napisane na ich temat jest albo ogólne, „z perspektywy helikoptera”
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(jak to było na początku), i liczba takich przekazów ciągle rośnie, albo to
łabędzi śpiew autochtonów, którzy jeszcze zdążyli żyć tradycyjnie jako
Łemkowie na swojej ziemi – ich liczba może z upływem czasu tylko maleć.
Zważywszy na stan edukacji galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku,
dziejowy los dał Łemkom praktycznie tylko kilkadziesiąt lat, by wyłonili
się pośród nich przedstawiciele, którzy żyli tradycyjnie i jednocześnie
potrafili pisać o sobie samych. Do nich właśnie należy autor niniejszej
książki, Mikołaj Gabło z Olchowca. Część Łemkowszczyzny, z której pochodzi, ma sporo szczęścia pod tym względem, bo sąsiadujące łemkowskie
wsie: zamieszkany Olchowiec i niezamieszkane Wilsznia oraz Smereczne
mają jeszcze jednego oryginalnego autora – Aleksandra Chudyka. W Smerecznem na Łemkowszczyźnie128 powołuje on do książkowego bytu wieś,
w której urodził się w 1932 roku i gdzie nikt nie mieszka od września 1944
roku. Książka zawiera także sporo informacji na temat Wilszni, więc wraz
z prezentowaną tu pracą urodzonego w 1940 roku Mikołaja Gabły tworzy
swoisty dyptyk o trzech łemkowskich wsiach: Olchowcu, Wilszni i Smerecznem. Dzięki pamięci międzypokoleniowej owi przedstawiciele już raczej
ostatniej generacji tradycyjnych łemkowskich autorów dotykają czasem
wcześniejszych dziejów Łemków niż ci, którzy zaczęli o nich pisać ponad
150 lat temu, ale nie mieli łemkowskiego pochodzenia.
To takie teksty jak Gabły i Chudyka dołożą się do – choćby częściowej –
rekonstrukcji umysłowości żyjących tradycyjnie na ziemiach polskich
Łemków, kiedy już ich nie będzie, a wystarczająco rozwinięta sztuczna
inteligencja będzie buszować po ich spuściźnie.
Wiesław Żyznowski
– pijący wodę spod (olchowieckiego) Szczoba
i – według Mikołaja Gabły – zasłużony dla Olchowca.
Wspomina on jeszcze innych zasłużonych dla wsi: Andrzeja Wielochę
pijącego wodę spod (olchowieckiego) Czeła. Wojciecha Pelczara pijącego wodę
spod (olchowieckiej) Rubani. Niezastąpionego doktora Pawła Knolla
pijącego wodę spod (olchowieckiej) Kanczuszki.
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