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Badania archeologiczno-historyczne
procesu osadnictwa Beskidu Niskiego są
bardzo trudne, ponieważ to ludzie, ich
życie i pozostawione ślady podają nam
konkretne informacje. Gdy zabraknie dowodów, jedyne co możemy zrobić, to postawić hipotezę.
Kiedy analizujemy okres średniowiecza, w badaniach historyków, czy informacjach źródłowych, widzimy, że Karpaty
przedstawiane są jako teren bezludny, pokryty gęstymi lasami. Stwierdzone historycznie osadnictwo posuwało się w Karpaty
powoli dolinami rzek z północy i południa,
ale ani polscy, ani słowaccy osadnicy, jako
rolnicy, nie kwapili się w góry. Nie interesowały ich tereny pokryte pradawną puszczą
z ciosanymi, zimnymi dolinami o nieurodzajnej, kamienistej glebie1. Z kolei badania
archeologiczne dowodzą, że ten trudny
teren górski nie stanowił bariery migracji z jednej strony gór na drugą. Ludność,
wypierana ze swoich pierwotnych siedzib
z powodu przeludnienia, posuwając się ku
górom, wybierała przede wszystkim szerokie śródgórskie kotliny nadające się najlepiej dla celów rolniczych. Na interesującym
nas obszarze szczególnie ważne arterie
osadnicze stanowiła dolina Dunajca, Białej Dunajcowej oraz Wisłoki, którędy, z od
dawna zasiedlonych terenów Krakowskiego i Sandomierskiego (…), struga polskiego
osadnictwa napływała do Kotliny Sądeckiej, Nowotarskiej i Gorlicko-Jasielskiej2.
Jak zauważa R. Reinfuss, było to osadnictwo bardzo „rzadkie i słabe”3, które docierało do kotlin lub osadzało się wzdłuż
rzek. W XIII w. dzięki księżnej Kindze, która przeprowadziła akcję osadniczą, Polacy
zagęścili jedynie Kotlinę Sądecką i Kotlinę
Jasielską. Dalsze ruchy polskiego osadnika w kierunku gór na tym się kończą.
Wszelakie starania króla Kazimierza Wielkiego o zasiedlenie jego królewszczyzn
nie powiodły się. W XIII w. w zachodniej
części późniejszej Łemkowszczyzny napotykamy tylko kilka miejscowości, które
były ważnymi punktami polskiego osadnictwa. Należy do nich Muszyna (1288),
która odgrywała rolę rycerskiej siedziby

Roman Reinfuss: Śladami Łemków. Warszawa 1990, s. 6.
Roman Reinfuss: Łemkowie. Kultura – Sztuka – Język.
Warszawa – Kraków 1987, s. 7.
3
Tamże, s. 7.
1

2

kresowej. Drugim ważnym ośrodkiem
o znaczeniu strategicznym i handlowym
było Oppidum Novum, czyli Nowe Miasto a dzisiejszy Tylicz. Miasta te są o tyle
ważne, że w późniejszym czasie weszły
w skład tzw. Państwa Muszyńskiego (biskupów krakowskich). Były to tereny doskonale zarządzane, a w kolejnych stuleciach zabezpieczały południowe granice
Polski. W tym oto miejscu rozpoczynają
się trudności z ustaleniem jednej teorii,
co do zaludniania późniejszych terenów
Łemkowszczyzny. Dla przejrzystości tematu, postaram się omówić każdą z nich,
przytaczając poznane opinie. Sądzę, że
każda z nich jest istotna, ponieważ wnosi
nowe elementy.
Teoria białochorwacka jest teorią
obejmującą bardzo wczesne osadnictwo
karpackie. Zakłada ona, że Karpaty były
nieprzerwanie zamieszkane przez ludność słowiańską przynajmniej od V w.,
o czym świadczy m.in. gród w Trzcinicy przy ujściu Ropy do Wisłoki sprzed
VII w. Dopiero w VII stuleciu, w wyniku
napływu ludności zachodniosłowiańskiej
lub naturalnej ekspansji w kierunku żyźniejszych ziem, ludność chorwacka zajęła
tereny Dalmacji. Świadczą o tym zapiski
anonimowego kontynuatora dzieła „De
administrando Imperio” cesarza Konstantyna Porfirogeneta, który w rozdziale XXX odnotowuje ich przybycie ze swej
ojczyzny – Białej Chorwacji, znajdującej
się w rejonie dzisiejszego Krakowa. Ta
nota była wielokrotnie krytykowana, ale
jak się okazuje, równie często popierana. Za przykład może posłużyć kronika
P. Rittera Vitezovicia („Kronika aliti spomen vsgea svijeta vikov”, 1696), który
podaje bardzo dokładną lokalizację wymarszu Chorwatów, miała to być Babia
Góra. Część pisarzy (np. H. Paszkiewicz,
P. R. Magocsi) widzi Chorwatów nad Sanem, a nawet oddaje im gród Przemyśl.
Adam Stanisław Naruszewicz w drugim
tomie swojego dzieła „Historia narodu
polskiego od początku chrześcijaństwa”
nazywał Chrobacją, czyli Karpacją województwo krakowskie i Ruś Czerwoną.
Większość pierwszych polskich historiografów (J. Potocki, T. Czacki i J. Lelewel)
utożsamia Chrobację z Karpatmi, ponadto

przypisują podbój tejże Chrobremu. Kraina miała obejmować teren od Karpat po
Dunaj, a Lelewel wyróżniał do tego Czerwoną Chorwację między Bugiem a Sanem. P. J. Szafarzyk, łączył dwie koncepcje
i widział siedziby Chorwatów, które niby
ciągnęły się nieprzerwanie od wschodniej
części Halickiego, gdzie Nestor i Kadłubek
przypominają Chorwatów ruskich (…)
na zachód zapewne po miasto Kraków,
w pojedynczych zaś osadach na północ
aż do czeskich Karkonoszów. Chorwaci
zapewne byli obecni i silni w Karpatach
jeszcze w X i XI w., kiedy to, wedle słów
kronikarza Nestora, Włodzimierz Wielki
wybrał się na zachód z interwencją zbrojną przeciwko Chorwatom „Idę Volodimer
na Ch-rvaty”. O tym plemieniu niezbyt
pochlebnie wypowiadają się kościelni
pisarze zarówno Kijowa, jak i Gniezna,
co może świadczyć o ich pogaństwie lub
niezależności względem tych metropolii.
Zakłada się, że Białochorwaci byli chrystianizowani w ramach misji Metodego
jeszcze przed chrztem Rusi Kijowskiej.
Teoria o pochodzeniu białochorwackim jest jedną z podwalin ideologii narodowej karpatorusińskiej. Pierwszy raz
została wysunięta przez Słowaka Adama
F. Kollàra.
W oparciu o niemal ten sam materiał
faktograficzny powstała trzecia teoria.
Zakłada ona, że Białochorwaci zamieszkiwali Małopolskę, aż po Kraków, z tym
że są oni utożsamiani z Rusią Kijowską.
Stanowić to ma dowód na etniczny zasięg
terytorium ukraińskiego. Rusini zostali
zepchnięci w góry przez „ekspansywny katolicyzm”, niezbyt atrakcyjne dla
osadnictwa polskiego. Stąd pochodzić
ma Łemkowszczyzna i Ruś Szlachtowska.
Ta teoria firmowana jest przede wszystkim nazwiskiem Mykoły Hruszewskiego
i J. Tarnowycza”4. Tę teorię znalazłam
również u Piotra Kubika, który obok teorii
wołosko-ruskiej przytacza białochorwacki element etniczny. Pojawia się również
teoria, że Łemkowie są potomkami Białych
Chorwatów, którzy zamieszkiwali na tych
ziemiach i stąd wyruszyli na przełomie VII
i VIII wieku na południe Europy5.
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Analizując dalszy przebieg osadnictwa Beskidu Niskiego łatwo zauważyć, że
okres intensywnego zaludnienia późniejszej Łemkowszczyzny przypada na XIV w.
I w tym miejscu krzyżować się będą dwie
teorie: o kolonizacji wołoskiej przypadającej także na XIV w., jak również migracji ruskiej związanej z przyłączeniem
ziem Rusi Halickiej. Roman Reinfuss,
wybitny etnograf polski, badacz historii
Łemków, jest przedstawicielem teorii ruskiego osadnictwa Karpat. Wyróżnia dwa
stanowiska dotyczące genezy Łemków.
Według jednego uważano, że Łemkowie
są pozostałością pierwotnego na tym obszarze osadnictwa ruskiego, które niegdyś
obejmować miało jeszcze większe tereny6.
Ten pogląd głosili również badacze ruscy
i ukraińscy. Drugie stanowisko obejmuje
poglądy naukowców polskich (od historyków po antropologów, archeologów
i etnografów), wiąże on genezę Łemków
z kolonizacją wołoską. Sam R. Reinfuss
nie wyklucza tego faktu, lecz jego stanowisko dość mocno stoi przy kolonizacji
ruskiej. Prześledźmy ten fakt ponownie.
Zatrzymaliśmy się w XIII w. i słabym
osadnictwie polskim, które nie dotarło
do gór.
1340 rok jest ważną datą. Król Kazimierz Wielki przyłącza do Korony ziemie
Rusi Czerwonej, zwanej również Rusią
Halicką. Wtedy to przystąpiono do intensywnych działań osadniczych północnej strony Karpat. Zaczyna się na terenie
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niecki gorlickiej oraz krośnieńsko-sanockiej żywa działalność osadnicza, w czasie
której ilość założonych tam osiedli wiejskich osiągnęła stan dzisiejszy, a nawet
go przekroczyła7. Obok Krosna, Sanoka,
Biecza powstały: Gorlice, Grybów, Dębowiec, Żmigród, Dukla. W większości
opracowań przyłączenie ziem Rusi Halickiej przedstawiane jest jako wzmożony napływ Rusinów, a on w XIV w. został
dopiero zapoczątkowany. Energiczna akcja zasiedlania przyszłej Łemkowszczyzny
rozpoczęła się w pierwszej połowie XV w.
i prawdopodobnie dopiero wtedy wzięli
w niej udział Rusini.
Jako rolnicy, przybywający z okolic
o dobrych glebach, mieli zupełnie odmienne potrzeby niż Wołosi. Nie interesowały
ich ani lasy, ani grzbietowe polany. Najbardziej odpowiadały im niezbyt zalesione równiny o dobrej ziemi, łatwej do uprawy. Takich terenów w Beskidach nie było.
Osiedlali się więc chętnie na przedprożu
gór (Bednarka, Rozdziele) i przenikali
do wcześniej zasiedlonych wsi polskich.
Możliwości te były również ograniczone,
zajmowali zatem co lepsze śródgórskie
doliny, gdzie zakładali wsie „na surowym
korzeniu”, to znaczy w miejscach wymagających karczowania puszczy. Wraz z nimi
osiedlali się także wołoscy pasterze. Rusini, przeważając liczebnie nad Wołochami,
wkrótce ich zasymilowali, narzucili im
swój język, osiadły tryb życia, a w końcu
też gospodarkę rolną8. W tym wołosko7
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ruskim osadnictwie, jak zaznacza Reinfuss, element ruski był zdecydowanie
dominujący. Interesującą sytuacją było
osiedlanie Rusinów do istniejących już
wsi polskich. Niektóre wsie były nawet celowo opróżniane z ludności polskiej, ażeby
powstało miejsce dla nowych osadników.
Klasycznym tego przykładem jest wieś
Królowa (późniejsza Królowa Ruska) koło Grybowa. W roku 1542, a więc w czasie
bardzo intensywnego osadnictwa wołosko-ruskiego, wszyscy kmiecie królewskiej
wsi Królowej (…) zobowiązują się każdy
pod zakładem 10 grzywien odsprzedać za
słuszną cenę rolę, na której dotąd siedzą,
wraz z zabudowaniami ludziom, którzy
chcieliby je kupić i zobowiązują się wyprzedać w terminie oznaczonym9.
Polacy, nie mając większego wyboru,
przenieśli się parę kilometrów i założyli
nową wieś Królowa Polska.
Drugim przykładem złych stosunków
polsko-rosyjskich była wieś Lipinki koło
Gorlic. W części południowej wsi, od strony
Wapiennego, osiedlano (jak mówi ilustracja) Wołosze, którzy się ani wiarą, ani obyczajami ze starymi kmieciami nie godzili”.
W rezultacie przed rokiem 1564 Lipinki
rozdzielono na dwie części i w ten sposób
powstała ruska wieś Rozdziele10.
Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz
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