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ÚVOD.

O pipojení Karpatské Rusí k naší republice bylo v Paíži

jíž zásadn rozhodnuto. Pes to nejsou dosud hranice Karpatské

Rusi, jako nejvýchodnjší hranice našeho státu, ureny. S proviso-

ríem demarkaní áry esko-rumunské, 4 km západn od toku

horní Tisy, souhlasiti nemžeme, jak dovodil jsem ve stati: »Kar-

patská Rus a východní hranice našeho státu«, vydané v propaga-

ní knihovn Cizineckého úadu, svazek III. Soudím, že mnoho
omyl povstává v otázce karpatoruské neznalostí pomr karpato-

ruských. Vedle toho zdá se, že i lokální patriotismus v samotných

adách karpatoruských psobí neblahým vlivem na jednání o sta-

novení hranic rumunsko-eských. Celý smr snah karpatoruských,

zastoupených Karpatoruskou národní radou, cílí k Užhcrodu, jako

budoucímu hlavnímu mstu Karpatské Rusi, a zapomíná se, že

východní Karpatská Rus je pírodou odíznuta a že je nucena

žít vlastním životem, soustedným v Marmarošské Sihoti! Nesta-

la-li se Sího dosud kulturním stediskem Východní Karpatské

Rusi, pak je to vinou staré maarské správy. Ale život osvoboze-

né Karpatské Rusi bude se brát jiným smrem, a tomu smru ne-

smíme bránit krátkozrakým odstoupením Marmarošské Sihoti Ru-

munm, kteí nárok na Sího odvodnit nemohou.

Máme pipustit odtržení 2000 km2 ruského území na prospch

Rumunska, odstoupení stediska, jakým je Siho, jen z toho d-
vodu, aby byl uspokojen užhorodský lokální patriotismus nebo

proto, že je lid východní Karpatské Rusi nejubožší ve své kultu-

e? Což není význam Východní Karpatské Rusi, drah na Kolo-

myj a na Boršu jasný pro náš stát?
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Pro celkový, pesný obraz Karpatské Rusi scházejí nám sta-

tistická data. Na maarskou statistiku není možno se spolehnouti,

a tak musíme se spokujiti starými, dnes již asi valn nepesnými

údaji. V ostatním podávám své vlastní zkušenosti a poznatky ze

svého tyletého psobení na Karpatské Rusi za vojny. Uvedenou

již publikaci Cizineckého úadu i dívjší, jako svazek I. Propa-

ganí knihovny C. Ú. vyšlou: »Uherská Rus za míru a války«,

možno posuzovati jako doplky této pehledové brožurky, mající

za úel, informovati aspo zbžn o krajích, oplývajících bohat-

stvím i krásou pírody, o budoucím mostu našem k moi a branou

do ruského svta.

V Puchov na Slovensku, erven 1919.

Autor .



I.

Hranice Karpatské Rusi dle národnosti. Vetší msta
,
poet oby-

vatel, národnosti a víry.

Karpatská Rus byía ped vojnou u nás koninou zcela nezná-
mou, Uhry obklopily se pevnou zdí nepízn vi cizincm, a ne-
návistí vi všemu slovanskému, takže bylo-li blízké Slovensko
nám málo pístupné, byla Karpatská Rus nedosažitelná již svojí

velkou vzdáleností od nás. Karpatská Rus s kulturou dušenou ma-
arisací, s nepatrným židovským prmyslem a obchodem pod ná-
trem maarským, nemohla ani lákati nás k vtší pozornosti, ae ruská tak se podobá eštin, že ji Vymazal nazývá ruskou e-
štinou. Píina, pro my sami nestarali jsme se o Karpatskou Rus,

vzela v našich domácích pomrech národnostních, kde boj s Nm-
ci nedovoloval velké expanse mimo hranice za zájmy cizí, i v po-

litice na íšské rad. Tento náš malý zájem o vtev karpatoruskou
bude se nyní mstíti neinformovaností naší a obtížemi pi úprav
nových pomr na osvobozené Karpatské Rusi.

Ani za vojny, jež mnohé nauila zempisu a národopísu, málo
jsme o karpatských Rusech slyšeli. Byla-li u jednotlivce snaha,

povzbudit zájem o zapadlou, utlaenou a neznámou slovanskou

vtev karpatskou, tu tíštila se snaha ta o neochotu asopis,
z ásti odvodnnou pozdji i nedostatkem papíru.*)

Vpád Rus do Uher, v záí 1914, a obsazení Marmarošské
Sihoti ruským vojskem oživil sice naše nadje v ruskou pomoc,
a tím vzbudil i trochu zájmu o Karpatskou Rus, ale to byla jen

malá episoda bez dlouhého trvání a úinku. Stejn porážka ra-

kouská u Kolomyje a postup Rus až na hranicí uherskou v er-
vnu 1916 mohly povzbuditi zájem veejnosti o Karpatskou Rus,

ale události vážnjší brzy obrátily pozornost svta jinam. Bolše-

*) S dí^em musím tu vzpomenouti ochoty redakce „Nezávislosti*1 pod-
bradské, redaktora Pachmayera, který otisknul za vojny 16 mvch povídek ze

života karpatských Rus
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victvím rozvrácená ruská armáda ustoupila v r. 1917 za hranice a
brzy veškerá pozornost upjata byla na nejdležitjší frontu fran-
couzskou.

Po revoluci v Uhrách objevily se v novinách zprávy o úsilí

amerických Rus o pipojení Karpatské Rusi k našemu státu,

ale souasn pinášely noviny i telegramy o slibech vrnosti, sklá-
daných Karpatorusy maarskému státu. Pak pišly zprávy o auto-
nomii Karpatské Rusi pod nadvládou maarskou, i o hrzovlád
nové maaronské zprávy karpatoruské.

Pro tenáe, neznalého pomr karpatoruských, byly tyto

zprávy chaosem, z nhož si nemohl nic uritého vybrati.

Ale poctivé úsilí slovenských a amerických Rus neustávalo.
Zprávy o pipojení nabývaly uritjšího tvaru. S naší strany, když
byla hledána cesta k moi, byla i Karpatská Rus uvažována, ale

úvahy spoko
j
ovály se pístupem k území rumunskému, bez ohle-

du na to, že sedmihradské dráhy nejsou s to, aby nás s erným
moem spojily. Dlouho ješt, kdy my již volný vzduch svobody
ssáli z plných plic, úpla Karpatská Rus pod hrzami maarského
násilí a obanské války! Konen bylo pipojení zásadn usneše-

no a Karpatská Rus obsazena rumunským vojskem. Svoboda bu-

de karpatoruskému lidu jen spravedlivou odmnou za to, co pro

vc dohody vykonal a obtoval. A obtoval ubohý ten lid víc, než
se mohlo od nj oekávati!

Stejn jako my, obtoval i karpatoruský lid mnoho statk a

život svému národnímu cítní, své nadji na osvobození a staré

touze po pomst tisíciletým utiskovatelm. A nyní blíží se konen
doba, kdy šumivými údolími karpatských prales ozve se jásavý

hlas svobodného ruského lidu, plesajícího nad tžce dobytým ví-

tzstvím vrnosti a lásky k národu nad zrádcovstvím maaron-
ským

!

Karpatskou Rusí nazýváme kraj, pevážn hornatý, osídlený

maloruskou vtví národa ruského, která se nazývá sama Rusnaky.
My nazýváme je Karpatorusy, na Slovensku jmenují je Lemky,
podle bývalé Lemkovšiny, jež zasahovala i do Halie. Podle
svých sídel v horách nazývají se Rusíni také Verhovinci (Vrcho-

vinci). V Rusku nazývají Malorusy Ukrajinci, a název ten rozšíil

se hlavn následkem hnutí ukrajinského, podporovaného vládou
rakouskou a nmeckou, i na východní Hali, kde však obvyklým
je dosud název Huculové, a název ten patí právem ruské vtvi
Hucul, stejn, jako jiné nazývají se Lemky, Bójky, Pokutány atd.

Hranice Karpatské poínají na ece Višó pi hranici uhersko-

bukovinské, kde sousedí s Rumuny, postupují k Husztu, kde sou-

sedí s Maary, pak za Munkaovo k Užhorodu. Po vtšin sídlí

Rusové v horách Karpatských, zvaných Lesními nebo Poloninský-
mi Karpatami dle množství polonin, pastvin na hebenech hor.

V nížin pevládá již živel rumunský a maarský. Rumuni zasa-
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hují do Karpatské Rusi nejdále v okolí Marmarošské Síhoti, a Ru-
sové zas pekroili hranici bukovinskou ve smru na Kirlibabu.

O potu karpatských Rus nemáme spolehlivých zpráv. Ma-
arská vláda byla v ohledu sítání nemaarských národností
vždy velmi nespolehlivá, a tak poskytují jakéhosi mítka pouze
záznamy církevní, dle kterých ítá se Rus v Uhrách na 538,000

Dle sítání v roce 1890 bylo napoteno:

v žup básko-bodrožské . . . 9.112

v berežské , „ , . ,
. . . 94.650

v borsodské .... ... 350
v zemplinské .... , . . 34.610

v marmarošské , . . . . . 147.474

v szatmarské .... . . . 1.332

ve spišské . . . 17.930

v ugoské . . . 33.348

v užhorodské .... . . . 53.302

v šaryšské . . . 3.817

celkem 430.282 Rus dié

úedního sítání.

Vtev maloruská ítá celkem pes 30,000,000, z nichž pes
25 milion žije v Rusku, pes 3 miliony v Halii a Bukovin,
538.000 v Karpatské Rusi, as 150.000 v Americe, a zbytek je roz-

tíštn po svt. Území obývané Malcrusy mí celkem 820.000

tv, kilometr.

Jak je z pehledu horního patrno, obývá nejvtší ást uher-

ských Rus v žup marmarošské, která následkem své neoby-
ejné lesnatosti a hornatosti je jednou z nejídeji obydlených
žup uherských. Na tverený kilometr pipadá tam pouze 26 lidí!

Marmarošská župa mí 10.355 km2 a má 268.281 obyvatele,

z nich bylo roku 1890 napoteno 147.474 Rus ,
40.927 Rumun,

45.679 Nmc, 33,610 Maar, 492 Slovák. Poet Maar a

Nmc vypadá však ponkud jinak, uvážíme-li, že je mezi nimi

45.073 Žid!!

Podle náboženství bylo 194.040 ecko-katolického, 20.879

ímsko-katolíckého, 7763 helvetského, 392 luteránského, 124 e-
cko-ortodoxního vyznání.

Stediskem župy a života východní Karpatské Rusi je župní
msto Marmarošská Siho (marmarošský ostrov) na vtoku eky
Izy do Tisy. Obyvatel ml v roce 1890 as 14.758, z toho 9988 Ma-
ar, 2533 Nmc, 1455 Rumun a pouze 643 Rus. Mezi Nmci
a Maary bylo ovšem 4960 Žid, ostatní jsou státní úedníci et-
ných úad, jež maarská vláda ne bez úmyslu do Sihot dala.

Marmarošská Siho má magistrát. Je sídlem župana, stát-

ního stavebního úadu, školního inspektorátu, krajského a okres-
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ního soudu, státního návladnictví, stoliního úadu, advokátní ko-

mory pro obvod krajského soudu marmarošského a beregsázské-

ho, finanního editelství, pošty a telegrafu, solního hlavního úa-
du, státního lesního editelství, lesního inspektorátu, okresní les-

ní správy, doplovacího velitelství a štábu 2, praporu 85. pšího
pluku; je tam evangelické vyšší gymnasium, piaristické nižší gym-
nasium, státní uitelský ústav, vyšší díví škola, mšanská a
živnostenská pokraovací škola, piaristická kolej, župní nemoc-
nice, 3 kostely a synagoga,

V pomru k jiným mstm maarským je Siho dosti upra-
veným mstem, má nkolik pkných budov, prostranné námstí,
elektrárnu parní, ale jako všecka uherská msta, je dosti neistá.

Hotely nezadají jiným maarským v neistot a jsou vesms
v židovských rukou.

Marmarošská Siho je dležitým stediskem drah, hlavn
pro úely solných dol zbudovaných. Rozbíhají se ze Sihot k Ja-

sínné, s dalším spojením na Kolomyj a Nádvornou, Stanislavov

a Lvov, na jih k Szerencsi s pipojením na Kološvár, Debrecín,

Budapešt, Košíce. Pípojky dol jdou do Akna Szlatina, do Ma-
lého Bekova, Sókamara-Sugatag, Sókamara-Rónaczek.

V okolí Sihot tží se ron pes milion cent soli.

Bohatství solí je tam veliké a solné doly v Rónaszéku jsou

známé svojí krásnou vnitní úpravou. Nedaleko Sihoti, v Akna
Szlatin, jsou solné lázn.

Celé msto ovládají židé ve všech smrech, jen úady jsou

maarské a tak iní Siho dojem silné bašty maarské! Ale to

vše je jen zdánlivé, nebo bez toho množství maarských úed-
ník a židovsko-maarských obchodník byla by Siho vesnicí,

Rusové nemohou se následkem své malé inteligence ve mstech
uplatníti, a na venkov je lid ruský jen málo cizím živlem pro-

míšen.

Okolí Sihot bohato je i rudami. Nachází se tam stíbro, zla-

to, železo, m, olovo, a to u Borši, Kabola Poljany a Budfalu.

Hornictvím je zamstnáno celkem as 1500 osob, z nichž je mnoho
kolonisovaných vládou Maar.

Marmarošská župa patí k nej lesnatjším ze všech uher-

ských žup.

V okolí Husztu daí se dobe víno, a na dvou místech na-
chází se i kamenné uhlí.

Druhou karpatskou župou je župa berežská (Beregszász),

o rozloze 3783 km2
. Má 208.589 obyvatel, z nichž je 94.650 Rus,

93.900 Maar, 18.639 Nmc a zbytek Slovák, Rumun a Chor-
vat. Centrem župy berežské je Mukaovo, župní msto s magi-
strátem, na ece Batorce, Z 10.500 obyvatel je 5737 Maar,
3009 Nmc, 1632 Rus. a mezi Nmci a Maary 5049 Žid.
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Je tam mimo županského úadu okresní soud, okresní lesní

správa, ecko-katolícké biskupství, vicearchidíakonat, doplovací
velitelství 3. praporu 65. pšího pluku a štáb 11. pluku pších
honvéd, vyšší gymnasium, ecko-katolícké lyceum, uitelský
ústav, seminá, sirotinec, ústav milosrdných sester, klášter ba-

silian, zámek hrabte Schonborna, železné a ledkové hut, pa-

pírna, válcový mlýn a soukenictví.

V okolí pstuje se hojn víno, ilý je obchod vínem, dobyt-
kem a dívím. 4 km od msta, na strmé skále ní starý hrad Mu-
káovo, založený r. 1359 rusínským knížetem Kynatoviem, po-
výšeným Ludvíkem I, na vévodu mukaovského! Za Josefa II.

zmnn byl hrad na státní vzení a tím je až podnes. Politický

okres bez msta má 48.714 obyvatel, z nichž je 35.902 Rus,
15.000 Nmc a Madar a zbytek Slovák.

Odeteme-li z toho Židy, jichž se prmrn v Uhrách hlásí

71.52^? k Maarm a jen 1% k Rusm, vidíme, že okolí Muka-
ova je skoro ist ruské. Bude-lí provedeno správné sítání lidu,

pak pijdeme jist ješt k zcela jiným výsledkm, podobn, jako

u nás v uzaveném území!

II.

Lid ruský. Djiny. e, kultura, zvyky, zpsob života . Povaha.
Kroj. Povolání. Maarisace. Alkoholismus.

Malorusové picházejí poprvé v djinách pod jménem Ant.
Antové byli vtví slovanské rodiny, nazvané Ptolomaeem ve II.

století Venedy. V VIL století opustili Srbové a Chorvati karpat-

ské kraje a po nich usadili se tam Malorusové, Gothové a Avai
podnikali asté výpravy proti Malorusm, ale i tito asto vpadali

do císaství byzantského na loupež. V VI, století byli Malorusové
podmanni Avary, ale s pádem jejich íše ve druhé tvrti VII.

století dosáhlí svobody a vyvíjeli se pak voln až do druhé polo-

viny IX. století. V této dob stálí kulturn nejvýše, zabývali se

zemdlstvím a obchodem. Ale píchodem Madar poalo nové,

tisícileté utiskování Malorus, které skoníti dovedla teprve sv-
tová válka.

V X, a XI. století rozdlil se maloruský národ na nkolik
kmen, jež ve volností mohly se vyví jeti v Rusku, kdežto uherští

Rusové byli již utlaeni Maary, V Ukrajin nalézáme starou

maloruskou literaturu pomrn na pkné výši, a byly doby, kdy
maloruská literatura udávala smr i literatue velkoruské.

V Uhrách naproti tomu pokraovala jen maarisace. Majetek
Rus byl z velké ástí zabrán Maary a vývinu kulturnímu bylo
všemožn bránno.

2
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Ale úzké soužití s pírodou, blízké sousedství s bratry hali-
skými a znaná hospodáská sobstanost Rus dovedla vzdoro-
vali všemu úsilí madarisace po celých tisíc let. Ruský lid radji
se vzdal vzdlanosti, již mu nabízely maarské školy, aby za-

chránil svoji národnost, a v boji proti Maarm asto byla pa-

trna houževnatost obdivuhodná.
Teprve v polovici XIX. století jeví se nové hnutí v Ukrajin

za spojením všech Malorus, a to vlivem západoevropským. Hnu-
tí pekrauje hranice, vytvoené r. 1772 dlením Polska a zasa-

huje v menší míe i do Karpatské Rusi. Rakouská vláda vždy
dovedla využitkovávati rozkoly mezi slovanskými národnostmi
pro svoje centralisaní a germanisaní úele, a podporovala tedy
i hnutí ukrajinské, ježto v nm vidla zárodek rozkolu a oslabení

velikého Ruska. Ješt ped poátkem vojny svtové povstalá

ukrajinská liga, siln podporovaná rakouskou vládou, a organiso-

vala Rusy hlavn v Halii na odboj proti Polákm. Za války
penesla svoji innost i do Uher mezi Karpatské Rusy, ale ne-

nalézala tu mnoho úrodné pdy. Dlouholetým oddlením a vli-

vem maarským vznikla v Karpatské Rusi znaná nenávist k Ru-
sm haliským, pro které má uherský Rus podnes jen opovržení.

Jen málo prozíravjších lidí poznávalo pvod a následky této

nenávisti, a tito národovci navazovali pak styky nejen s Ligou
ukrajinskou, ale i s velkým Ruskem, za cílem osvobození. Pe-
cházeli hranice uherské a scházeli se po lesích na porady, jež

nemly mnoho positivního podkladu, ale byly více mravní pod-
porou utlaovanému lidu. Nebezpeí schzek mlo v sob mno-
ho tajemného a ta ta jemnost lákala mnohé sama, ježto je v lidu

uhroruském velký sklon k povrám. Jsou to ješt zbytky sta-

rého pohanského náboženství.

Pedkesanské náboženství Rus bylo založeno na kulí
pírody. Božstva byla vyšší a nižší. Hlavními Bohy byl Perun,

bh hromu a blesku, Daždibog (bh dešt), bh slunce, dobra
a dárce pozemského života, Veles, ochránce stád. Nižších bož-

stev bylo mnoho.
Z této doby datují se asi mnohé povry a zwky karpato-

ruské. Tak podnes uctívají Rusové svátek hadény (hada) a svá-

tek medvda! Kdo v tyto dny pracuje, toho had uštkne, nebo
mu medvd ovce potrhá. Zajímavé jsou povry o zaarovaných
jelenech, které nikdo nemže zastelit, o bludných koenech,
o zaarovaných puškách, o strašidlech a vílách, lesních mužích
atd., celkem na stejném základ bájených, jako u nás.

Základní formou spoleenské organísace byla rodina, z ro-

diny tvoil se rod a z rod hromada. Hromady bvvaly jakýmsi
státem ve stát, spravovaly se samy. Podlehnutím Maarm zm-
nily se i životní a spoleenské pomry Rus, nebo jakákoliv or-

ganisace byla nebezneím pro maarskou nadvládu. Ped tlakem
maarským ustoupili pak Rusové pomalu do hor, kde malá po-
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líka na stráních skytají jim nuzného živobytí. Ohromné lesy,

pralesy nepehledné jsou majetkem státním, z úrodnjších rovin

a údolí vytlaili Rusy Židé lichvou. Les selských je málo, a ty

jsou znieny židovským hospodástvím. Rus živí se chovem do-

bytka hovzího a ovcí, a k tomu potebuje pastvin. Proto pene-
chal Židm díví v lese zdarma s podmínkou, že mu za to zpra-

cuje žid pdu lesní na pastvinu. Tímto zpsobem byl ruský lid

ochuzen o znaný majetek, a v náhradu dostal pozemky zarostlé

roštím, lískovými a bukovými kei, tak zvanou »pasovinu«. Na-
mnoze vyroste z pašoviny bhem let opt bukový les, nebo pda
je tam úrodná a lesy, bohaté semeny, obnovují se po vykácení
samy. Ale ponejvíce byl vzrst stromoví zamezován obasným
porážením kovin a pasením ovcí a tak je dnes selských les
velice málo a ty jsou v ubohém stavu. Úrodné pozemky kol ek,
u silnic a ve vesnicích jsou již skoro vesms majetkem Žid. Tak
musí ruskému gazdoví postaiti výnos jeho malých políek, oby-

ejn po strání kol chaty rozsetých, a jednoduchým plotem ze

deva nebo roští ohražených.

Karpatský Rus má nepatrné požadavky. Muži pracují v lese

pí kácení díví nebo voroplavb, ženy obstarávají hospodáství.
V pondlí, asn z rána, odchází gazda s tlumokem do práce, a-
sto na hodiny cesty vzdálené. Trochu ovího sýra, hruda másla,

kus chleba a pytlíek kukuiné mouky staí gazdovi na živobytí

na celý týden! Polenta, kaše z kukuiné mouky, zvaná guléška

nebo mamaliga, je hlavní potravou. V sobotu vrací se gazda do-

m, aby se pevléknul a aby mohl jiti v nedli do cerkve, do ko-

stela. Po kostele sejde se celá ves v židov hospod, kde svdo-
mit utopí celý týdenní výdlek v koalce. Kouení a alkoho-

lismus je na Karpatské Rusí stejn rozšíen mezi muži jako mezí
ženami, a vojna podporovala ješt rozšíení tohoto zla velkou
mrou.

Pi prácí užívá Rus skoro výlun sekyry. Sekyra srostla

se zjevem Rusa tak, že snad jen do kostela vyjde gazda bez ní.

Již i malí chlapci touží míti svoji sekyrku a pomáhati tátovi na
robot. Zvyk ten koení ve množství dravé zve, kterou se do ne-

dávná Karpaty vyznaovaly. Ješt ped 15—20 lety neodvážil

se nikdo samoten do hor s dobytkem nebo pro mléko na poloninu.

Tu ekávali vždy na cest, až se sešlo více lidí, a pak s hluným
zpvem a kikem vydali se na cestu, ozbrojeni všichni sekyrami.

Pralesy karpatské podnes hostí hojn medvd, vlk, rys
i množství vysoké a erné zve, jež nií z velké ásti chudou
úrodu ruských políek.

V dob, kdy brambory dozrávají, vyhrnou se z prales celá

stáda divokých prasat, a kdyby gazda svoje pole nehlídal, bylo

by veta po lírod. V té dob planou po karpatských stráních ne-

setné ohn, zažehnuté na ochranu proti tmto opatrným a ne-

bezpeným škdcm.
1
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Množství zve, nemožnost ochrany lesní i vžitá tradice* o za-

brání gazdovských les státem maarským láká Rusy k pytla-

ení. Pytlákem je skoro každý Rus! V lese, v bývalém selském
lese, je svobodný a volný! Tam mže svobodn mluvili po rusku,

tam mže si zapti svoje monotonní písn! Tam mže dumali
o svobod svého národa bez nebezpeí!

Maarský hajný se Rus bojí, nebo les a pytlák má též

svoje práva! Bhem doby vyvinulo se jakési nepsané pravidlo

mezi hajným a pytlákem, a kdo pravidlo zná, a dovede je do-
držet, pohybuje se skoro voln po lese. Hajný nemá jiného zá-

jmu na zvi, než aby maarský hrab, nájemce honitby, byl

s úlovkem spokojen, a aby neslyšel v dob svých lov žádné py-
tlácké rány ve svém revíru. Proto nenasazuje hajný zbyten
svj život pro hrabcího jelena v dob, kdy hrab dlí doma, a

vyhne se radji pytláku sám z cesty. Dobrý pytlák dovede tuto

dobrou vli hajného ocenit, a v dob íje jelen, kdy hrab je

na lovu v lese, ani se nehne od chaty, Na zbyten vyvolávat

nepátelství! Chce-li však hajný pytláky pronásledovat, pak bu
skoní svj život pytláckou kulí nkde v zapadlé roklí pralesa

nebo jist je brzy služby zbaven, nebo v dob íje padají rány
v jeho revíru velmi asto, až hrabte doženou k zuivosti.

Velmi asto i státní lesní správa podvolila se tomuto tichému

kompromisu a brala do služeb pytláky, nebo je zvala na panské
hony jako vdce honc a poradce.

Na pytláckých výpravách staí Rusovi mkký mech za lžko.
V zim nebo za dešt uchýlí se do koliby, kterých je všude po
lese dostatek. Koliba je nízká chatr o kruhovém pdoryse,
s ohništm uprosted a s dírou ve steše pro kou. Koliby staví

si devai v pasece, vorai u vody, ováci na pastvin a pasáci

po poloninách, a tak je o útulek vždy postaráno.

Ruská chata nemá o mnoho lepší vzhled! Po vtšin ze de-
va sroubena a došky nebo šindelem kryta, má malinká okénka,

asto o jedné malé tabulce skla. Dvemi z vní vejdeme do
pedsín, z níž vedou dvee do jedné nebo dvou svtnic, podle

bohatství gazdova. Ruské chaty nemají komín! Všechen kou
veden je z otevených ohniš krátkou rourou do pedsín, odkud
uniká stechou mezi došky ven, takže se zdá, jako by chata ho-

ela. Dvod k tomuto zpsobu topení leží ve stavebním materiálu.

Devný nebo slamný kryt stechy shnil by v krátké dob, ale

kouem a usazujícím se dehtem devným konservuje se kryt

stechy tak, že vydrží daleko více. Podlaha v chat málo kdy je

vyložena prkny. Vtšinou bvvá upchována z hlíny. Lžko s pe-

strou, vlnnou pokrývkou domácí výroby, stl, lavice a dv —
ti židlé hrubé jsou celým zaízením svtnice.

Na stn nkolik barvoti^k svátých obraz, tsn podle se-

be v ad zavšenvch, nkolik pestrých hlinných talí, malé
zrcadlo a hodiny. V rohu pec s oteveným ohništm, na které



spí mládež, podobn, jako bývalo druhdy u nás, U chaty malá
stáj na kon, ohrada pro ovce a senník, oboroh, stecha pohyblivá

na tyech sloupech. Velké statky bývají ovšem lépe vypraveny,
asto i umlými ezbami zvení zdobeny.

Na políkách seje se trochu obilí, kukuice, lnu, konopí a

brambor. Kousek zelí, promíseného mákem dopluje hospodá-
ství, které obstarává žena s dtmi. Malé dtí pasou ovce, pokud
nejsou tyto jako i hovzí dobytek, pes léto na polonin. Na lu-

kách v údolí musí gazda nadlat sena na celou zimu pro veškerý
svj dobytek, a proto je nucen posílati dobytek pes léto na stát-

ní poloniny, kde dostatek bohaté pastvy je chovu dobytka velmi

píznivou podmínkou. Tím ale je Rus velice závislý na státní sprá-

v lesní, která mlékaství a sýrasíví na poloninách vede ve vlast-

ní režii. Maarská lesní správa dovedla využiti této okolnosti

pro svoje úele maarisaní dokonale, a trestala buie a nepo-
slušné gazdy nepijetím dobytka na poloninu. Takové odmítnutí

bylo pro gazdu hotovou hospodáskou pohromou, ježto jeho vlast-

ní pda nestaí, aby uživila dobytek po celý rok. Velmi asto
využívali lesní úedníci odvislostí Rus i pro svoje úele osobní

a k osobní pomst, i úedn, k získávání levných pracovních sil

pro státní lesy. Bylo to moderní, skryté otroctví.

Na polonin poíná život dle poasí poátkem nebo v polo-

vin kvtna. Ruské ženy ozdobí kravky a telata pestrými fábory

a vnci, a za zpvu ženou dobytek do hor, kde ho státní zízenci

a najatí pastevci pejímají. Po týdnu pastvy provede se zkouška
na dojení, a dle jejího výsledku zaznamenává se denní produkce
mléka na úet majitele kravky. Máslo, tvaroh a sýr vyrábí se ve

státních, modern zaízených sýrárnách a mlékárnách a prodává
se ve mstech lesní správou za jednotné ceny. Výnos obdrží ma-
jitel dobytka na konci sezóny. Pro svoji potebu mže sí gazda
vymíniti týdn urité množství mléka, které pak v bekách na
koní odváží do údolí. Ovce plemenné vyhánjí Rusové také na
planiny, pro ovce zvláš urené, jehata pasou dole po lesích a

pastvinách.

Horští koníci jsou ponejvíce známé rapy Huculské, a pra-

vých huculských koní je pomrn málo vidt. Tento druh koní

je skoro nezniitelný! Osvdil se zejména za vojny, kdy vydržel

snadno pi ohromné nouzí o krmivo veškeré námahy dobe, kdež-
to vyšší druhy koní skoro vesms zahynuly. Huculský k spo-

kojí se každou potravou, pekonává všecky pekážky na pši-
nách v pralesích s obratností koky, a nevyžaduje skoro žádné
pée. Po celé noci venku, na deští, v psot, bez valného ištní
žije huculskýk spokojen a bez nemocí. Velmi asto používají
Rusové kon k jízd, a to i dti a ženy, hlavn pi dalekých jíz-

dách za mlékem na poloniny, Zajímavo je, vidíme-lí ruskou ženu
s vetenem v ruce, s kuželem bílé vlny pod paží, s krátkou ková-
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nou dýmkou v ústech, jak sedí v devném sedle, houní pokrytém,
na koni, kouí a pede!

Ovce karpatské jsou vlastní odrdou, u nás skoro neznámou.
Jsou menší, druh u nás chovaných, s hrubou, dlouhou vlnou, ale

jsou otužilejší a dávají více mléka. Hovzí dobytek je ponejvíce
istokrevný, ježto státní správa maarská peovala o chov do-
bytka dobe.

Pastva na polonin koní prvního íjna z ohledu na íj je-

len a na honbu s ní spojenou. Obyejn brzy 11a to, nkdy již

i díve, dostavuje se na polonin sníh, a asto nevydrží ješt le-

žeti ani v listopadu.

Mezitím pokosili gazdové své louky v údolích, pokosili i Ota-

vy a pak se pase dobytek na lukách a po lesích, dokud poasí
dovolí. I v zim je dobytek stále venku na vzduchu. Chatrné,
nízké stáje neposkytují valné ochrany proti nepohod. Otužilost

dobytka je znaná a velíce cenná. Epidemií a nemocí je tam málo.

Rodinný život Rus karpatských není píliš vábný. Velkou
vtšinou nebée nikdo z manžel velkého ohledu na manželskou
vrnost, ba v okolí Žabie v Halii, pi hranici uherské, je gazda
hrdý na to, má-li jeho žena mnoho milenc! Tato volná láska

se však nijak neosvduje, ježto práv okolí Žabie proslulo ne-

obyejným rozšíením píjice, V Karpatské Rusi není nákaza tak

rozšíena, jak mohli jsme snadno konstatovati pi lékaských pro-

hlídkách za vojny velmi asto konaných.
Karpatští Rusové mají velmi etné rodiny. Poet dvacíti dtí

v rodin není žádnou vzácností, ale mnoho dtí umírá nedostat-

kem pée a domácím »léením«. Škola je sice v Uhrách povinnou
jako u nás, ale ruské dti do školy málo chodí. Díve mli Ru-
sové mimo maarských škol i ruské, vydržované vlastním nákla-

dem, ale v poslední dob pomaarštila vláda všecky školy bez

rozdílu pes protest Rus, Maarský uitel nedá sí mnoho práce

s dtmi. Kdo z nich nemá sám obzvláštní chuti a nadání k uení,
dojista se niemu nenauil, a uitelé používali asto dtí ku ko-

nání drobných domácích prací místo uení, takže na konec sami
rodie nechali dít doma, aby pomáhalo pi hospodáství, má-li

místo uení pracovati pro uitele.

Proto nalézáme kraje, kde až 98% lidí neumí se podepsat!

Jako píklad uvádím, že ze 480 dlník civilních za vojny u mne
zamstnaných, umlo se podepsat 17, a to byli ponejvíce Maaí
a pomaarštní Rusové. Kdo prošel školami, neuniknul maari-
saci, a tak je mezi Rusy velmi málo opravdu ruské inteligence.

Vtšinou jsou to Maaroni, kteí mnoho zla za voinv a pevratu
natropili. Není divu, že maarská výchova tisíciletá zanechala
v povaze ruského lidu hluboké stony! Rus je nedvivý, úskoný
a prospchá. Pozná-li dobrého pítele, pak dovede být upímný
a vdný, ale velmi asto nacházíme povahy zlé. Ale i mezi kou-
kolem je dosti pšenice! Poznal jsem nkolik ryzích charakter
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mezi jednoduchými tmi lidmi, ale po vtšin byli to gazdové
bohatší, kde jejich hospodáská nezávislost, jejich majetek, do-

volil jim nésti šíji mén shrben, a nepoddávati se tolik tlaku

maarské výchovy. Osvobození ruského lidu, hospodáské po-

vznesení a odlouení od židovských vyssava ponese na Kar-
patské Rusi jist v brzku ovoce velmi vdné!

Ruský kroj je pestrý, ale ne píliš vzhledný. Muži nosí

dlouhé, piléhavé, ervené kalhoty z hrubé, domácí vlny, vlnné
punochy do polou lýtek s pestrým vyšíváním, a na nohou opán-
ky. Košile z domácího hrubého plátna je u krku a na ramenou
í u rukávu vyšívaná. Pás kožený, silný, má šíku až pes pl me-
tru, takže Rus vzí v nm jako v krunýi. V let nosí pes košili

obléknutou berání kožešinovou vestu bez rukáv, a to i v er-
venci, za nejvtšího vedra. Dlouhé, namaštné vlasy, dosahují až

na ramena, a na hlav nosí Rusové v let plstný klobouk s pé-

rem, v zim epici. Ženy nosí dlouhou, hrubou košili, na ramenou
a u rukáv peste vyšitou, a sáhající do polou lýtek. Pes košili

nosí »zapasky«, dv ervené, vlnné zástrky, uvázané s pedu
a ze zadu tak, že po stranách se jen málo v bocích pesahují. Na
nohou nosí punochy ervené, vyšívané, a opánky, nebo v nedli
vysoké holinky. Pes košili nosí jako muži v let oví vestu, v zi-m kožich s rukávy, na zádech zdobený pestrými šrami s stap-
ci, na pedu peste vyšívaný barevnou koží. Na hlav nosí rudý
nebo erný šátek, ve všední den bavlnný, v nedli hedvábný.
K úboru patí ješt ohromný, modrý nebo ervený deštník. Ne-
ní-lí deštník po ruce, tu v deští obrátí Rus vestu chlupy navrch,

a drží jí na rukou nad hlavou, aby mu deštm nepustila barva
z vlnného vyšívání na košilí. Mužský kroj sluší vysokým muž-
ským postavám ješt dobe, ale ženy jsou skoro vesms malé po-

stavy, a v kroji zdají se býti ješt menšími.
Umní je na Karpatské Rusí v plénkách! Nedostatek kultury

jeví se i ve výrobcích, ve výšivkách, jež jen výjimkou mají vtší
cenu a nejsou prostými kopiemi starších vzor, i v hudb a písní.

Karpatští Rusové mají písn velmi prosté co do obsahu i melodie.

Zdá se nám, že na všechny písn mají jen jeden monotonní ná-

pv. Oblíbeným hudebním nástrojem Rus je pastýská oíšfala,

nástroj velmi primitivní, a housle, pevzaté od cikán. Rus ale

málo kdy dovede na housle zahráti nco jiného, než jednoduché
melodie národních písní, pi kterých však dvata spokojen do-

vedou protaníti teba celou noc. Ruský tanec postrádá pvabu
stejn jako hudba. Je to medvdí kolébání se dvou nebo tí osob,

promísené dupáním v taktu a výskotem.
Karpatský Rus je zbožný, modlí se pi každé píležitostí, a

neopomine nikdy smeknouti ped kížem, nebo pi vyslovení jmé-
na Kristova. Knží mají znaný vliv na lid, a zneužívali ho také
velmi asto pro úele maarisaní. Byli po vtšin podobnými
vyssavai lidu, jako židé, a nenávidni stejn jako tito. Vyjím-
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kou byl dobrý ruský knz, ale toho dovedla maarská vláda bud
ohnouti, nebo odstranili. Ruské kostely jsou velmi asto dovedn
ze deva zbudovány. Vzorem sloužil jim sloh kostel veíkoru-

ských, a snažili se budovatelé rozlenním stechy, ruskými ko-

pulemi i pknou úpravou stn dodati kostelu velmi zajímavého
a klidného vzhledu. Zvonice bývají pravidlem postaveny neda-
leko kostela samostatn. Okolo kostela rozkládá se hbitov, který

nijak neodpovídá zbožnosti ruského lidu. Jednoduché kíže, stej-

né na celém hbitov, ze deva zrobené, kácí se na všechny stra-

ny, hroby propadlé a travou k nepoznání zarostlé svdí, že ne-

peuje o n nikdo. Jen na svátek dušiek zazáí na všech, i na
tch nejopuštnjších hrobech množství svtlélek, a tu ožívají

pusté hbitvky, jež jinak slouží jen za shromaždišt ped boho-

službami a k pasení faráových krav.

V obcí hospodaí vedle maarského notára Židé, by byla

obec vtšinou ruská. í když jsou zástupci voleni z Rus, nejdou
do schzí, ježto židi vždy prosadí, co chtjí, a odpor byl by
marný. Celé volby ídí již židé a maai tak, aby mli vtšinu
sami. Rus je dobrý jen ku placení, nemá však žádných skorém
práv.

Notárové obecní jsou volení a vykonávají vedle svých úed-
ních povinností také všecky písemné práce pro obany, psaní a

zákona neznalé. Za tuto prácí stanovena je odmna tarifem. Pes
to, že tarif není vysoký, a služné notár nestaí na živobytí, od-

cházejí všichni notái do pense jako bohái! Ruský lid je odírán

na všech stranách bez milosti.

Stejn i maarští politití úedníci byli úplatní a odírali lid

pi každé píležitosti. Podplácení je na Karpatské Rusi pímo
zvykem, a Rus nechce ani zraku vit, když mu nkdo dar pine-
sený odmítne. Ježto židé vždy mli užší styk s úady, mli také

vždy právo na své stran, bez ohledu na spravedlnost. Ta
v Uhrách dávno již vymela!

III.

Karpatská Rus ve svtové válce. Pevrat a snahy osvobozovací.

Karpatští Rusové postavili se hned pí vypuknutí války s Ru-
skem na stranu dohody. Nezapomnli své píslušnosti k velkému
národu ruskému a pokládali válku za bratrovražedný boj stejn
jako my. Rakouská vláda znala rusofilství ruského lidu uherského
a dle známé metody znásilnní postupovala proti nmu ješt da-
leko he, nežli u nás v echách, proti velezrádcm eským. Ru-
ský lid ve své negramotnosti nebyl tak nebezpeným živlem jako
náš vysplý lid eský, ale také nemohl se bránití násilí poukazem
na zákony, ani organisací, jak tomu bylo u nás. Trpl, obtoval
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jmní i životy pro své ruské bratry a doufal v budoucnost. Spo-
jení s Ruskem bylo již dávno navázáno a nadje v osvobození
klíila v ruském lidu již dávno ped vojnou.

Rusko, jako i ostatní dohodové státy, znalo blízkost války a

pipravovalo se na ni dlouho. Karpaty byly velmi dležitý jako

obranná ára na hranici Uher, a není tedy dívu, že Rusku zále-

želo mnoho na tom, aby nejen využitkovalo sympatií lidu Kar-
patoruského, ale aby získalo i dokonalých map a znalosti termi-

nu karpatského. Proto vyslalo již nkolik lei ped vojnou své vy-

zvdae na Uherskou Rus. Pišli jako zástupci anglické spole-
nosti. hledající v Karpatech uhlí, petrolej a zemní plyn. Inženýi
prolézali hory, skizzovali, mili, vrtali, a na konec — nenašli

ani uhlí ani plyn! Seznámili se ale s lidem, probouzeli jeho ná-

rodní cit a vdomí, vyzvídali, získávali spojence a kreslili mapy.

Již tehdy bylo mnoho Rus, kteí potají burcovali lid z ná-
rodního spánku, pouovali, slibovali, tšili a doufali. Nebylo však
tisku ruského, leda vládního, maarského, a ani by nebyl býval

mnoho pláten, ježto Karpatští Rusové neumjí íst! Tak všecka
národní práce spoívala na nadšených jedincích a v ústním šíení
mezi lidem. Rylo to velmi nebezpené poínání! I mezí Rusy bylo

a je dosti Maaron, duší prodejných, a maarská vláda mla
ku pomoci dosti etník, kteí i ranami a týráním dovedli vynu-
títi svdectví, jež se jim hodilo, aby mohli dokázat své maarské
vlastenectví. Ale násilím rostlo i vlastenectví ruského lidu. Hlu-
boké pralesy i cizina stávaly se útulkem politických provinilc,

ale v lidu šíila se nadje, že pijde velké Rusko a rozdrtí pouta
maarská.

Válka s Ruskem zdála se býtí kýženým okamžikem osvobo-

zení! Rusové karpatští sledovali s napjetím sporé zprávy, které

pronikaly do ruských hor, Halití soukmenovci bylí již ve styku

s Rusy, a i z Uher mnoho mladík uprchnulo pi poátku vojny
pes hraníce do Ruska.

Rakouské vedení pozd sí pípamatovalo význam rusofilství

obyvatelstva východohalíského, a tak v prvních msících války

byly na pravém kídle rakouské fronty síly nepatrné. Mobilísace

uherských hcnvéd pokraovala pomalu, nebylo výzbroje, nebylo

odvu. Zbran starých systém, Werndlovy pušky a Uchazíova
dla, dávno vyazená z armády, pidlena byla maarským
obráncm vlasti!

Tak pišel msíc záí 1914. Ruské vojsko prorazilo slabý kor-

don vojenský ve východní Halii a tlailo se do Uher. Velitel,

maarský baron Arpád Rothmer, postavil se na obranu na hra-

nici uhreské. Dv setniny haliských Rus, dobe vyzbrojené, pe-
šly k Rusm po první rán. Honvédí, a bojovali v civilních ša-

tech, se starými puškami i dly chtli pes to hájítí hranic své
maarské vlasti, ale když uherští Rusové pivedli »Moskaly^
obráncm Tatarského prsmyku do boku, musili ustoupiti. 26. zá-
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í 1914 ustoupil Bothmer ve zmatku pes Jasinnou k Velkému
Bekovu, kde mínil své síly uspoádati. Ale Rusové pevedli
Moskaly po planinách k Bekovu díve nežli tam Bothmer dospl,
a tak bez oddechu prchalo maarské vojsko pes Marmarošskou
Siho až k Husztu.

Moskal bylo prý as 7000. Poet tento nemohl síaiti na za-
jištní bok a udržení obsazeného území. Dráha z Kolomeje na
Siho byla pi ústupu zniena, doprava steliva i vojska váznula,
ježto i silniní mosty byly spáleny. Ruské štstí, ve kterém žil

karpatoruský lid s bratrským vojskem, netrvalo dlouho! Nastal
ústup, a v lednu 1915 pekroilo rakouské vojsko, pod vedením
Pflanzra-Baltina hraníce uherské. Karpatská Rus, sotva vydych-
nula trochu pod ochranou Moskal, upadla zpt v surové ruce
maarské.

Persekuce, horši prvé, nastala a maarští dstojníci závodili

v utiskování a pronásledování Karpatských Rus. Židé a Maa-
eni udávali každého, kdo jim kdy jen byl nepíjemný. Velezrádcí
vyrábni byli houfn a všení a stílení bez dlouhých soud a vy-

šetování, Že tím láska k Uhrám a Maarm nevzrostla, je pí-
rozeno, a tak podporováno bylo jen vdomí národní píslušnosti

k velkému bratrskému národu ruskému tím více. Rus nebyl po-

važován za lovka.

Maarští etnící násilím honili veškeré obyvatelstvo na vo-

jenské práce. Maarští dstojníci, spojeni se židy, okrádali a

vykoisovali tyto ubohé dlníky, jak jen bylo možno. Za Stravu

pedkládána byla jím ídká, nemastná kaše z odpadk, a úto-
vána byla plná vojenská menáž, aby se ušetilo na hýení maar-
ských dstojník. Bití, nadávky a týrání bylo pídavkem každo-
denním. Ze zákonného platu obdrželi dlníci sotva deset procent.

Ostatní peníze zmizely v bezedné kapse maarského poruíka.
Marné byly stížnosti a protesty Karpatoruského lidu! Kdo se ne-

dostavil do práce, byl zaten a zaven, a pak opt násiln do
práce vleen,

V té dob pišlí eši! V brzku poznali situací a po krátké

dob ji ovládnuli poctivostí, které se Maai báli. Báli se svdk
svých špinavých obchod se Židy, báli se udání pro své násilí,

a proto jen nadávky dovedli sypati na echy, a^e k otevenému
boji proti echm nemli odvahy. Rusm se ulevilo. Dostali stra-

vu i peníze v poádku a pravideln a brzy houfn hlásili se ruští

dlníci sami dobrovoln k echm do práce. Pak pišla echm
pomoc v halisko-ruských dstojnících, kteí dovedli lépe se s li-

dem dorozumli. Práce nabývala pevných linií a plánovitosti.

A netrvalo dlouho a vedení všech dlník ruských pešlo do e-
ských rukou.

eši dovedli poradit, umli pomoci, ochránit proti násilí, za-

kroit a i podvodem ubránit Rusy ped frontou a Maary.
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Sebevdomí Rus stoupalo pirozen pod ochranou pátel,
a tak se i dívjší maarské hospodáství dostalo k vojenskému
soudu do Síhoí! Tam ale vládla maarská protekce. Soud
uznal, že žalující dlníci prokázali, že nebyli ádn vypláceni
maarským poruíkem, ale rozsudek byl šalamounsky odvod-
nn; Prokázali, že mají pravdu, nemže se tedy jednati o urážku
na cti dotyného dstojníka! Mohou tedy jiti dom. Více nechce
soud z té záležitosti dedukovali !!

Práce eská jen pomalu získávala dvry lidu ruského. Ti-

síciletým útiskem zakoenila se již nedvra a úskonost do srdcí

ruských. Ale bhem asu pece rozeznal lid, že jediná pomoc a
poctivost je u ech a tak stali se eší dvrníky a ochránci

v nejrznjších pípadech. Dovedli poradit v hospodáství, po-

mohli pi vymáhání škod válených, mli srdce pi rekvisicích na
pravém míst, a co nejvíce se líbilo Rusm, že nenávidli Maary
a Židy stejn jako oni.

Tak pišel pevrat, revoluce v Uhrách. Rusové vidli, že na-

stává doba vážná, doba historických pevrat, ale neumli se

orientovali, nemli pehledu v situaci, a nevili mnoho, pouka-
zujíce na zkušeností po ústupu Moskal. Picházeli se poptávat
k nám. Tšili jsme je, že je konec vojny, že budou také svobodni
a spojem se svými bratry, (I my poítali jsme tehdy na spojení

Karpatské Rusí s Ukrajinou.) Kroutili hlavami, nevili.

V Síhotí poádali Maaroni schze, a vykikovali svojí vr-
nost státu uherskému jménem ruského lidu do svta. Rusové b-
dovali: Co je Báthory, co Stefan! Maaroni písahají vrnost Ma-
arm, ne ruský lidí Vy odcházíte, a co bude s námi!

Na odpor nebylo pomyšlení. Scházeli vdcové i organisace.

Zbraní je na Karpatské Rusí dostatek, ježto každý Rus si poscho-

vával vojenských zbraní k úelm pytláckým nkolik. Ale Ma-
aí pracovali piln, rozpustili hordy zdivoelého vojska a zavedli

hrzovládu Maaron, jež ádila he, nežli za vojny. Opt tekla

ruská krev a loupení bylo volnjší, nežli za dob, kdy Nmci
v Karpatech hospodaili po svém zpsobu.

Vedení národa ujali se Rusové amerití, vysthovalci, kteí
za vojny pracovali již na osvobození svého lidu. Správn poznali

tito vzdálení vlastenci, nemající po dlouhou dobu spojení s vlastí,

že ve spojení uhersko-ruské vtve s naším státem kyne ruskému
lidu nej jistji svoboda a možnost vývinu. Pracovali, agitovali, ne-

lenili, a práce jejich nese ovoce, Karpato-ruský lid jist nezapo-
mene nikdy tchto svých osvoboditel, jichž význam ocení teprve

v budoucnosti.
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IV.

Obchod a prmysl. Domácí prmysl.

V IX. století, v clob nejvtšího vývoje kulturního, zabývali

se Rusové vedle zemdlství i obchodem, a obchodovali nejen
plodinami zemdlskými a surovinami, ale i vlastními výrobky.
Nyní, následkem maarského útisku, pevzali veškerý obchod
Židé do svých rukou. Maarská vláda podporovala Židy všude,

jako vrné bojovníky maarisaní, koncessemi a výhodami, K to-

mu pidružilo se klesnutí kultury po pornaarštní veškerých
škol, negramotnost lidu ruského, a tak Rusm zbylo pouze hospo-
daení na chudých pozemcích jako jediný pramen obživy.

Rus mnoho nekupuje. Velkou vtšinu jeho poteb poskytuje

mu vlastní hospodáství, a tak pouze v nkterých pípravách a

výrobcích odkázán je na židovského obchodníka. Cukr, kávu,

petrolej, knoflíky a nit, výšivkovou vlnu a bavlnu, klobouky sla-

mnné na léto, vyšívané kožichy, kosy, srpy a jiné náadí de-
vaské a hospodáské kupuje od žida, vedle množství koalky, ve

které utápí všecky své lepší city i svoji hospodáskou samostat-

nost. Pi prodeji svých výrobk je Rus odkázán opt na Žida,

a o tomto obchodování bylo by možno napsali celé kroniky.

Znám pípad, kde Rus prodal pár tžkých vol za pt tisíc.

Mínil za pt tisíc zlatých, ale dostal pt tisíc korun, a ježto ne-

uml peníze spoítat, pijal peníze, a teprve pozd poznal svoji

škodu. Náhrady se ovšem nedovolal, V jiném pípad, jeden z po-

kroilejších gazd, zamnil díví v lese za pastvinu. Za 2000 m3

bukového díví obdržel cd Žida dv jitra horské, chudé pastviny,

v cen as jednoho procenta ceny díví!

Lichva kvete. Židé pjují Rusm peníze a poítají, co chtjí.

Jednou potkal jsem ženu, jež nesla do Jasinné vejce. Chtl jsem
vejce koupit, a tu dozvdl jsem se, že je prodati nemže: Nese
je Židovi na úrok! Platí mu z 10 korun dluhu týdn deset vajec

úrok! Zaplacení dluhu Žid nepijme, ale zotrouje lid a vyhání
lichvou z chaloupek. Bda každému Rusovi, který se dostane do
židovských spár! V krátké dob vyžene Žid gazdu z chalupy a

usadí se tam sám.
Hledaným zbožím mezi Rusy je sklenné, jablonecké zboží,

korále sklenné velké i drobné, výšivkové, zvané po rusku >'pá-

corky«, dále zvláštní, kovový nástroj ek hudební, který vkládá
ruská mládež mezí zuby a brnkáním na pružinku vyluzuje slabé

zvuky bruavé. Hedvábné šátky, bavlnné, tisknuté, hlavn v bar-

vách ervené a erné, drobné šperky pozlacené a stíbrné, krátké
dýmky, a drobné galanterní zboží je tam velice hledáno.

Devaský obchod, jako jeden z hlavních, je zcela v rukou
Žid, stejn obchod dobytkem a zemdlskými produkty, z nichž
hlavn seno se dosti vyváželo. Pouze výroba sýra a másla byla
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v rukou maarské lesní správy státní a tato obstarávala i prodej

na úet sedlák.
Prmysl Karpatské Rusi je pomrn malý. Velkých podnik,

vesms v rukou žídovsko-madarských, je málo. Jsou to hlavn
továrna na aceton, dehet a ocet ve Velkém Bekov, sklárna v Te-
rebeši, nkolik parních pil, lihovar a pivovar v Sihoti, papírna,

železné a ledkové hutí v Mukaovu, výroba selských kožich a
soukenictví v menších rozmrech, a koželužství v Sihoti jako

drobný prmysl.

Domácí ruský prmysl vyrábí látky vlnné, plátna lnná a

konopná, hrubá, plstné klobouky, houn, rukavice, v menší míe
i ezby z díví a výšivky, jež byly v maarských mstech dosti

hledány, hlavn ve vojn.
Pro vývin prmyslu má Karpatská Rus veškery podmínky

vývoje.

Bohatství surovin pírodních i produkt zemdlských, nad-
bytek pracovních sil levných, dostatek komunikací, množství vod-
ních sil i bukového, levného paliva! Odbytišt najdou výrobky
jednak v Karpatské Rusi samotné, ježto sama velmi málo vy-

rábí, i v blízkém Rumunsku, Ukrajin, i v Madarií.

Velmi vyvinutý chov ovcí poskytuje dostatek vlny, rozšíené
pstování lnu a konopí mohlo by býtí základen textilnictví, bo-

hatství deva je dosud naprosto nedokonale využito a etné rudy
a vzácné horniny ekají na podnikavé prmyslníky. Jako píklad
uvádím jen, že veškeré, krásné, bukové díví štípalo se dosud na
palivo a nebylo skoro vbec jinak použito. Dostatek olší, osyk,

jasan, silného a zdravého javorového deva první jakostí, krás-

né duby, bízy, nej lepší resonanni devo na hudební nástroje,

vše se vyváželo ku zpracování jinam, a by vývinem prmyslu na
míst samém zjednáno bylo zamstnání mnoha Rusm, kteí do-

sud hledali sí práci v cizin, v rovin uherské na pracích polních,

v echách jako esai chmele, na Balkán i v Alpách a v Itálii

jako devai a vorai, ježto Karpatská Rus nedovedla uživiti sa-

ma své skromné syny.

Pomry výdlkové byly ped vojnou velíce špatné. Lesní

správa státní hledla využitkovati závislostí obyvatelstva na sob
k získání levných sil pracovních a platila své dlníky bídn. Za
kácení na strmých stráních karpatských platila za strom 12 ha-

lé, a to za pokácení, oištní a odkrování! Tak vydlal nej-

pilníší dlník, pi práci od svtla do tmy, denn nejvýš 2 K 40 h,

a nejsou dávný doby, kdy pracovali muži za 60 halé denn!
Podle státní správy ídili se pak i židovští podnikatelé, kteí do-

vedli stejn zajistiti sí své dlníky závislostí hospodáskou, a tak

byl lid ruský vykoisován ve všech smrech. Pes to, následkem
svého malého vzdlání nepoznal dobe ceny vlastního hospodá-
ství a ponechával starost o n ženám, kdežto muži bu otroili

doma, nebo odcházeli za prací do ciziny a houfn sthovali se do



22

Ameriky. Vysthovalectví bylo rozšíeno stejn jako na Sloven-

sku. Teprve v posledních letech, a asto zásluhou eských vo-

ják, poínají si všímati ruští gazdové více práce na vlastním poli!

Tento smr je jist zdravý a zasluhoval by všemožné podpory.

V.

Horopis, vodopis, bohatství pírodní . Vodní hospodáství .

Karpatská Rus je až na malou ást celá prostoupena hora-

mi, Poloninskými Karpatami, jež dosahují nejvyššími vrcholky

2350 m. Samostatné pohoí jsou Marmarošské hory, jednotlivý

hbet, 260 m dlouhý, pervaný pouze údolím Tisy u Jasinné, Zá-

padní ást nazývá se erná Kleva. Je to mohutná a široce zalo-

žená skupina horská s vrcholky: Ploška, Durný, erná Kleva a

Bratkcvská. Pod Bratkovskou pramení erná Tisa.

Jižnji od této skupiny odbouje Okolou druhá ást západ-
ního dílu, Blíznica, rozložitá skupina s vrcholkem stejnojmenným,
1839 m vysokým.

Východní díl nazývá se erná Gora a je skoro po celé délce

okolo 2000 m vysoký. Má krásné vrcholky: Pietros 2026 m, Ho-
verla 2058 m, Pop Ivan 1924 m.

Jižn od erné Gory, poblíže Borši, vypíná se jiná mohutná
skupina, nejvyšší z Poloninských Karpat, Pop Ivan, s vrcholkem
2344 m vysokým, skalnatým to píkrým kuželem neobyejné
krásy.

Hranici uhersko-haliskou mezi Ploškou a Hoverlou tvoí pá-
smo nižších heben s rozlinými jmény, prmrn 1000 až 1200
metr vysoké. Silnice z Jasinné pekrauje hranici prsmykem
Tatarským. Je to oblý heben, do Uher osteji se svažující, 911 m
vysoký. Dráha ze Sihot do Kolomyje prochází pod hranící tune-

lem Woronienka zvaným, dle stanice za tunelem na haliské stra-

n ležící a nejvýše položené na této trati.

Bílá Tisa pramení ve skupin erná Gora a tee smrem od
východu k západu. Spojené Tisy mají smr jižní. Od Tisy poí-
naje, mají eky, tvoící hluboká údolí, smr jižní a dlí horsívo
karpatské na nkolik vysokých a jednolitých heben, rozlože-
ných smrem severo-jižním. Tmito údolími vedeny jsou pak drá-
hy, jako dráha z Tarackóz na Královo Pole (Királymezo) a
z Husztu na Úkórmezó. Tyto poboné hebeny jen na nkolika mí-
stech dosahují vtších výšek a jsou ponejvíce 12—1600 m vysoké.

Poloninské Karpaty podobají se ponkud Krkonoším, jsou
ale oblejší a hustými porosty pokryty. Nepehledné smrkové, je-

dlové, smíšené a bukové lesy a pralesy pokrývají široké hebeny
až do výše 1600 m, kde zaíná kle a bujné pastviny, poloniny.
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V nižších polohách, v okolí Velkého Bekova a Sihot je i dosti

pkných les dubových.
Geologicky jsou Karpaty vtšinou neogenními vrstvami teti-

horními, sleženými z pískovc a slín.
Flora karpatská je neobyejn bohata. Zvtralíny pískovc a

slín jsou velmi úrodnou pdou, a její jakost zlepšuje velké

množství humusu, který se hojn tvoí v pralesích ze shnilého dí-
ví a listí. Pívaly splachují tuto živinami bohatou pdu do údolí

potok, kde pak roste kvtena, ve mnohém upomínající na tropi-

ckou. Obrovské kapradiny, bujné maliní a ostružiní, neproniknu-
telná houští vrbiny úzkolisté jsou ochrannou pokrývkou pasek.

V údolích roste kol potok devtsil v ohromných koloniích, s listy

asto na 2 metry vysokými a metr v prmru obnášejícími. Mno-
hé, u nás jako vzácné zahradní kvtiny, pstované rostliny, ro-

stou tam v ohromném množství divoce, jako clematis, crocus, gla-

diolus, digitalis, chrpa zahradní, lilie zlatohlavé a ržové. Polo-

niny mají také velmi bohatou kvtenu, v níž vyniká pravý hoec
alpský, alpská protž a divoký rhododendron, alpské rže.

Povaha Karpat je velice píznivá odtoku velkých vod, ježto

prudké srážky a rychlé tání snhu z jara zadrženo je hustou ve-

getací, Odtok dje se pomalu a vody karpatské mají prtok da-

leko vyrovnanjší, nežli eky slovenské z holých Tater tekoucí,

Karpaty jsou tím také velice bohatý na prameny, z nichž je ne-

obyejn mnoho minerálných. Množství solných pramen, arse-

nových, jodových tee tu nevyužitých do ek. Jen u Horního Víšó
známá je tamnjší alkalickc-muriatícká kyselka, a slaná voda
Szaploncza se také v menší míe vyváží.

Karpatské eky mají hojn vody a mnoho spád. Vodní síla

není nikde ve vtším mítku využita. Maarská lesní správa ne-

pála využití vodní síly, ježto se obávala poruchy voroplavby, d-
ležité pro rozsáhlé státní lesy. Toky mají po vtšin ráz bystin
s etnými kaskádami a vodopády.

Dosud nacházíme ze staveb vodohospodáských pouze nko-
lik primitivních, malých mlýnk na malých potocích, a ve státních

lesích nádrže ku tvoení umlé velké vody pro úely voroplavby,

tak zvané Klauzury.
Klauzury jsou údolní pehrady, dovedné ze deva sroubené a

kamením vyplnné. Obyejn je nejvtší ást pehrady provedena
jako hráz sypaná, a jen sted, v nej hlubším míst, vybudován je

ze deva, Klauzury zadrží vodu normální, v dob voroplavby,

to jest od bezna do podzimu, pokud je zásoba díví ku plavb na
skladech. Velká voda pouští se skrz hráz, ježto na zadržení její

není hráz zaízena a ani obsahem nestaí.

V uritý den a ve stejnou hodinu vypouští lesní personál vše-

cky klauzury souasn, ímž vznikne na ekách takový stav vodní,

který staí penésti v suchém koryt zbudované vory pes balva-

ny do hlavní eky, a tou až do míst, kde je dostatená hloubka pro
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voroplavbu i bez umlého zvýšení vody. Vypouštní klauzur dje
se normáln dvakrát týdn, po ostatní dobu se nadržuje.

Obsah nadržení obnáší až 400.000 m 3
,
a náklad stavební byl

u jedné pehrady asi 400.000 K, bez deva, které si dodala lesní

správa sama. Devo, teba tak levné, jako je v Karpatech, je

pece drahým stavebním materiálem, ježto brzy podléhá zkáze.

Klauzurv jsou sice kryty velikou, šindelovou stechou, aby byla
konstrukce chránna ped deštm, ale pes to v dob pomrn
krátké prohnije spodní ást klauzur, tžko vymnitelná, a klau-

zura podtéká. Tu ponechá se svému osudu, a opodál staví se no-
vá. V poslední dob upustila lesní správa od dalšího budování
klauzur a pomýšlela na vybudování lesních drah do všech údoií

státních les. Pro posouzení podávám, že jen povodí erné a
Bílé Tisy po soutok obou dodává ron 130.000 m 3 díví!

Budou-li místo klauzur vystavny velké pehrady, tu ovlád-

neme jimi veškeré toky Karpatské Rusi dokonale. Proti Slovensku
má Karpatská Rus tu výhodu, že dráhy nejsou dosud tak hust
vybudovány, a tím máme údolí ek pro vodní hospodáství volná.

Sí drah na Karpatské Rusí nebude nikdy tak hustá, jako na Slo^

vensku, ježto hornatý kraj tolik drah nepipouští ani nevyžaduje,
a hlavní tepny dopravní jsou již položeny údolím Tisy, Višó a Ta-
race. Zbude nám tedy vodstvo karpatské volné pro vodní hospo-

dáství. Vodní síla karpatských ek bude mnohokrát pevyšovati
i budoucí spotebu zem, po její índustrialisací, a mimo velkých

spád zbude ješt velmi mnoho vodních sil pro pímé, soukromé
využití prmyslovými podniky. Tu bude elektina hydrocentrálami

vyrobená výborným exportním výrobkem do maarské republiky,

nemající ani vodních sil, ani díví a uhlí na palivo pro kalorické

elektrárny.

Význam vodních sil karpatských leží vedle exportu energie

i v blízské konsumní oblasti slovenské nížinv, kterou budeme zá-

sobovali centrálami z hor slovenských. Na Slovensku bude ale

konsum v proudu daleko vtší, nežli v Karpatské Rusi, a to již

proto, že lid je daleko pokroilejší, prmysl je již dnes pkn
vyvinut a vývin jeho bude pokraovati rychle, ježto tam i v ro-

vin bude vhodných míst pro podniky prmyslové dostatek.

V Karpatské Rusi budou jen údolí a ást nížiny podkarpatské
vážnjšími konsumentv proudu, a bude tedy možno, vyrovnáváti
schodek v síti slovenské pebytkem energie sít ruské.

K jiným píznivým podmínkám pro vývin prmyslu pojí se

hlavn velké bohatství pírodních poklad Karpatské Rilsi, Rudy
obecných i drahých kov, množství vápence na cement a vápno,

ohromné zásoby deva všech druh, uhlí, u Jasinné a Drahomíra
petrolej, neobvejné množství klee a aromatických rostlin ku vý-

rob eterických olej a essencí, hojné plodiny hospodáské íako

vlna, konopí, len, dubová a jehlinatá kra k výrob tísla, bukové

a dubové devo pro výrobu acetonu a octa, pro prmysl koláský
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a nábytkový, a jiné a Jiné suroviny nalézáme tam v hojnosti, a
hory karpatské nejsou dosud ádn prozkoumány. Pravé poklady
najde tam podnikavý našinec, poklady, okolo nichž Madai bez
zájmu chodili po staletí!

Mnohé bude ješt objeveno, o em dosud ani nesníme, a
poklad v solných ložiskách Sihoských sám je ceny nezmrné, a

pispje také znan k hospodáskému osamostatnní naší repu-

bliky.

VI.

Spojení železniní s Rumunskem a Ruskem . Budoucí spojení.

Železnic je na Karpatské Rusi, jak již bylo zmínno, málo.
Jsou tam dv dležité dopravní linie: Bátyu-Lawoczne-Stryj a
Nové Msto pod Šiaíorom-Királyháza-M. Sího-Jasinná-Kolomea.
Ob jsou jednokolejné, prvá celá, druhá po Siho pro rychlíkovou
dopravu upravena. Ob tyto trati mají význam pro spojení naší

republiky s Polskem a Ukrajinou, a jen menší mírou pro spojení

s Rumunskem, ježto pímého spojení pes Karpaty na Bukureš
a k moí dosud není, a ani spojení ve smru jižním není bez váž-
ných vad.

Prvá tra, jdoucí díve jako pímá linie Lvov—Budapeš,
jde pes Mukaovo a bude míti význam nejen pro vývoz naších
výrobk do Halie, vojnou nejvíc zniené, ale i pro dovoz míne-
rálných olej z okolí Drohobycze. Ježto hraníce mezí Ukrajinou
a Polskem nejsou dosud stanoveny, nevíme, jak dalece dotkne se

tato dráha zájm ukrajinských nebo polských. Druhá tra vede
do východní Halie ruské, a rozdvojuje se tam na smr k erno-
vicím a Odse, a na smr pes Staníslavov ke Lvovu, i odbokou
k Czortkovu. Tato dráha bude tepnou Karpatské Rusi. Prochází jí

skoro po celé délce a spojuje nej dležitjší kraje Karpato-ruské
se Slovenskem a pes Košice i s Prahou. Pro nynjší i budoucí
prmysl Karpato-ruský má tato linie dopravní veliký význam,
ježto dovoluje vývoz produkt jednak do našeho státu, jednak
do Ukrajiny a Ruska vbec.

Bohužel, musí tra ta pekonávatí veliké rozdíly výškové na
vzdálenost pomrn krátkou, jak ie patrno z tchto íslic: M. Si-

ho má okrouhle 200 m nadmoské výšky, Woronienka, nejvýše

položená stanice, as 800 m n. m. Vzdálenost Siho — Woronienka
obnáší 90 km, je tedy prmrné stoupání 0-67%. Podobné, a mí-

sty ješt vtší stoupání má dráha z Kolomyje k Woroníence, takže

je nutno pípínati vlené lokomotivy v obou smrech. Vedle toho

množství objekt, vysokých most a tunel, znemožuje vybudo-
vání druhé koleje, aby se tato tra mohla upraviti na velký provoz.

Nejvtší stoupání mezi Jasinnou a Tatarovem v Halii možno sice
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Prutce v Halii tunelem as jeden a pl km dlouhým se Stebnou,
takže by se nová tra pipojovala na starou ve stanici Tatarov.
Ale výhody tímto peložením vzniklé nemohly by vyvážili veli-

kého nákladu, a druhá kolej by tím také nebyla umožnna.
Vtší budoucnost mohla by míti nynjší tra Visóvolgy—Boi-

ša. Dnes má tato linie význam v dolech, u Borši se nalézajících,

ale snadno bylo by možno z vedlejší této trati uiniti hlavní spo-

jení naší republiky s Rumunskem a moem. Bylo by nutno vy-

budovati tra Siho—Bcrša, o délce 43 km na tra pro velkou
dopravu, a podejiti sedlo prislopské tunelem, kterým by pešla
kolej do údolí Zlaté Bystice. Tam je již nyní dráha z Jakobeni do
Dorna Vatry a na Kimpolung—Hatna, s pipojením na ernovice
i na hlavní tra rumunskou: ernovice—Itzkani—Roman.

Vystavním dráhy údolím Zlaté Bystice na rumunské pd
z Bakau pes Piatra obdrželi bychom nejpímjší spojení s ru-

munskou železniní sítí a tedy i s erným moem.
Mimo zmínných již dlních lokálek, máme na Karpatské

Rusi iešt nkolik místních drah, a to ze Sihot na Dragomíru,
z Husztu na Okormezo a z Tarackóz na Dombó—Királymezo,
úzkokolejnou dráhu, která by snadno mohla míti spojení na hali-
skou Rafailowu tunelem pod Pantyrským prsmykem.

Spojení na jih zakládá se na sítí lokálek, a musilo by teprve

býti na pímou linii vybudováno. Je to odboka z Királyházy na
Nmecký Szatmar a Debrecín, tedy na pdu republiky maarské.
Ježto Sedmihradsko protkáno je pouze místními drobnými dra-

hami, a hlavn v severní ásti své trpí nedostatkem dopravních
drah. je otázka výhodného spojení s Rumunskem vcí budoucno-
sti. Pro první dobu budou míti dráhy do Halie vedoucí jist

vtší význam, než nevýhodné dnešní spojení s Rumunskem pes
Maarii.

VIT.

Význam Karpatské Rusi pro republiku . Vývozní zboží a cesty

vývozní. Kulturní posláni karpatských Rus.

Karpatská Rus bude prodloužením našeho státu ve smru vý-

chodním do úzké špice, se stanoviska obrany státu nevhodné. Pí-
liš dlouhá hranice tžko dá se hájiti. Ale naopak musíme hledt
i k výhodám, jež pipojení Karpatské Rusi pináší. Strategické

a zahraniní otázky mtižeme penechati lidem povolanjším, a bu-

deme si všímati hlavn významu hospodáského.
Pro náš stát, jako stát stedozemní, je otázka pístupu k moi

velmi dležitá. Dosud jednáme o pístup ku stedozemnímu moi
pomocí neutrálního korridoru, spojujícího naši republiku s Jugo-
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slavií, o pístup k Severnímu moi plavbou po Labi a o uvolnní
plavby po Dunaji, jako cesty k moi ernému. Neutrální korridor

padnul! Plavba po Dunaji a Labi prochází zemmi nám nepátel-
skými, kde na ochotu nikdy poítati nemžeme, a mohla by nám
tedy tato cesta býti v budoucnosti ztžována. Pes Karpatskou
Rus mžeme však docíliti dvojího nového spojení s erným mo-
em, a to jednak dráhou ukrajinskou pes ernovice na Údsu a

navrženou novou dráhou údolím Zlaté Bystice do Galace.

Oba národy, jak rumunský, tak ukrajinský, nemají píiny k ne-

pátelství s naším národem. Prmrn stojí níže v kultue i pro-

duktivnosti, a nebudou tedy míti tak hned zájmu ani obchodního
na tom, aby naši výrobu a vývoz ztžovaly a omezovaly. Naopak,
Rumunsko, kde mnoho nmeckého kapitálu bylo již jako prkop-
ník nmecké expanse investováno, rádo se bude emancipovati od
výrobk nmeckých, a ochotn pijme naše vývozce. Stejn ukra-

jinská Východní Hali, nejvíc zniená optovnými postupy a ústu-

py velkých armád, i ruská Ukrajina, bohatá surovinami, dovedou
oceniti výhodu pímého spojení s naší republikou, která mže jim

dodati nesetné množství poteb a výrobk.

Pipojením Karpatské Rusi získáme tedy dobré spojení se

dvma dobrými sousedy, a pímé vývozní cesty do dvou pátel-
ských stát.

Náš prmysl, který má v Karpatské Rusi výborné pole pro
podnikání, najde tam i dobré odbytišt mnohých výrobk, ježto

Karpatská Rus je málo produktivní, a je tedy odkázána jen na
dovoz. Vedle toho skýtá množství surovin, pro náš prmysl po-

tebných, a otevírá nejen vývozní, ale i dovozní cesty cizím su-

/ rovinám. Nesmíme zapomínatí, že nadejde jednou opt doba,

kdy Velké Rusko, znovuzrozené, nabídne obchodní styky svtu.
A tu bude pímé spojení s Ruskem pro nás velmi významné. Ví-

me, jaké množství lnu, asbestu. kožešin a jiných produkt odebí-

rali jsme z Ruska. Kdyby nebvla Karpatská Rus pipojena, tu mu-
sili bychom hledati spojení s Ruskem pes Polsko, které dosud ni-

kdy nechovalo se k nám tak, jak bychom si byli páli, a i chování
se polského národa v minulosti neeprávuje nás k žádným ržo-
vým nadjím, pokud se výhod obchodních týe. Náš obchod s Ru-
skem byl by podvázán na severu Nmci, na východ Poláky, a tak

zbyla bv nám ne zcela jistá doprava po Dunaji a pochybné spoje-

ní s Adrií pro naše esko-ruské obchodní styky. Vidíme tedy, že

bude míti Karpatská Rus pro nás znaný význam, nehled ani ku
zmínnvm již pokladm pírodním, jež bu skrývá, nebo jako sl,

nám ochotn nabízí.

O významu a bohatství vodních sil zmínil jsem se jíž v dí-
vjších odstavcích.

Pohleme nvní na Karpatskou Rus se stanoviska národního.

Vtev velkého národa ruského, k nmuž nás poutají staré

sympatie, obrací k nám své zraky s prosbou o svobodu. Národ,
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po tisíciletí deptaný barbarskými Maary, olupovaný o majetek,
znásilovaný v každém smru, pro svj národní cit tisknutý k ze-
mi a spoutaný násilnou maarisací hledá spásu svého bytí ti nás,

a to v dob, kdy ostatní jeho ást zmítána je domácími boji a roz-

vrácena k bezmocnosti! Mohli bychom ponechati tento ubohý lid,

fenž k národnímu svému hrobu neml daleko, podobn, jako Slo-

váci, beznadjnému osudu?

Lid ruský volá: Ujmte se nás! Dejte nám svobodu, brati!
Chceme s vámi žít, s vámi dobro i zlo snášet, vrn vám po boku
stát!

Nuže, podáme mu ruku pomocnou, osvobodíme krásné Kar-
paty z okov maarských a pispjeme k tomu, aby ruský jásot

nesl se ozvnou po pralesích karpatských. Podáme pomocnou ru-

ku k budování vlastní správy, k vybudování škol v mateském ja-

zyku, k hospodáské samostatnosti lidu a k jeho povznesení ve
všech smrech.

Vychováme nový ruský lid karpatský, lid uvdomlý, vzdla-
ný, svobodný a sebevdomý, hospodásky silný, produktivní a ve
své nové otin spokojený. Podaí-li se nám to, pak pevezme
Karpatská Rus i jiné poslání, mimo tch, o nichž jsem se zmínil:

Ukrajina i Rusko dlouho bude se zotavovati z ran, utrpných
válkou svtovou i domácí. Kultura poklesnula tam všude i z toho
prmrn nízkého stupn hluboko, a nový vzestup její bude poma-
lý. Ruský lid karpatský bude užívati s námi výhod, které poskytu-

je vzhledem k ostatní Evrop klid v naší republice, láska k vlasti

a poádku, a uvdomlost lidu. Bude se uíti od nás, je žízniv po
vzdlání, které mu nabídneme, a jist v brzku povznese se kul-

turn daleko nad své soukmenovce v Halii a Ukrajin. Vliv jeho

kultury nebude se držeti v hranicích státu. Pirozen, styky s Ru-
sy ukrajinskými budou nejmén stejné, jako bvlv dosud. A tu

mže se státi kmen karpatských Rus, kulturním vdcem ruského

národa, a pispti tak ku posílení zdravé a mocné vtve slovan-

ského svta.

O významu toho poslání nech mluví pak djiny!

VIII.

Budoucí úprava Karpatské Rusi,

Podobn, jako na Slovensku, budeme musit v Karpatské Rusí

také budovati od základ vše: Státní správu, zákony, školství, ob-

chod, prmysl, zemdlství, penžnictví, organisaci oolitickou a

hospodáskou, zkrátka, petvoit zemi na nový, svobodný a demo-
kratický kraj ze zem zotroené a vyssávané bez spravedlnosti a

ochrany zákona. Pro pehled bude snad vhodno podati nkteré



úvahy o budoucím zízení a úprav Karpatské Rusí, aspo v bo-

dech nej dležitjších a autorovi pístupných.

Abychom mohli pehlédnoutí látku práce opravné, musíme
nejprve rekapítulovaíí si vady nynjšího stavu, a hledati cesty

k náprav.

Vady nynjší mžeme definovati strun tmito hesly:

1. Poroba národa úmysln nespravedlivým zákonodárstvím
a zízením maarským, za úelem znásilnní národnosti.

2. Nedostupnost koncessí a výsad, hospodáská závislost a
Hchva,

3. Nedostatek pdy selské.

4. Nepístupnost vzdlání v mateském jazyku.

5. Nedostatek zamstnání doma.

1 .

První snahou naší musí býti pravé osvobození lidu ruského,

odmaarštní správy státní, Rus musí se státí lovkem ve státe,

obanem, a to obanem privilego vaným, ne rovnoprávnými
Podtrhují toto slovo zúmysln. Chceme pece demokratický stát,

a v tom by mohl být jeden oban privilegovaným proti druhému?
Vážná otázka! Ale je možno na ní odpovdli druhou otázkou:

Kdo je obanem v demokratickém, stát, obanem s nároky na "vý-

hody demokracie? Je jím i zrádce, který jen podkopává bytí stá-

tu? Je jím vyslovený spojenec našich nepátel? Musíme pece
uznatí, že zkušenosti slovenské ukázaly, že Maai nikdy nepe-
stanou býti zrádci naší vcí, a že židé jsou na Slovensku, stejn
jako na Karpatské Rusi nejvrnjšími jejích spojenci! Uvažme
dále, že Rus, u njž je vrozena krutá nenávist k jeho utlaovate-
lm, a jenž stal se dlouholetým útiskem nedvivým, neuzná ni-

kdy rovnoprávnost se židem a Maarem za vytouženou svobodil.

Rus musí od zaátku vidli, že nastává nová doba, pravá svoboda
ruského lidu, bez kliek a úklad zastených, a jen na venek
opravdov mínných. A to uvidí jen ve vysloveném privilegování

své národnosti! Veškerá správa musí býti ruská, ani jedno místo

nesmí býti obsazeno národností maarskou nebo Židy, úedníe musí býti ruská, dvojjazyné vyhlášky budily by nedvru.
Zákony musí stavtí Rusa všude na prvé místo a musí mu zaruo-
vati svobodu v nej širším slova smyslu. Zásadou tou jeví se nám
obtíže ohromné v budování správy státní, ale nelze od zásady u-

stoupití, nemá-li vzniknouti v lidu nedvra a podezení z egoi-

smu, které na Slovensku, daleko pokroilejším, vyjaduje se se-

paratismem slovenským. Uvážíme-li, že ruský lid nemá skoro in-

tellígence, že musíme spoléhati pouze na nkolik uvdomlých lidí

ze Slovenska a Amerikv, pak vidíme teprve obtíže, jež nám bude
pekonati. Našich lidí, kteí aspo mluví ruský, je málo. Ale i ty

bude nutno sehnati, použiti a vhodn umístiti aspo na as, nežli
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bude možno nahradili je silami ruskými, dnes ješt nesnázemi
dopravními i válkou a rozháraností vázanými.

Velmi choulostivou otázkou je nutnost obecních notár. Obec
musí notára mít, ježto skorém nikdo z obce neumí íst a psát, a

nezná zákon a pedpisy úední. Veškerý styk lidu s úadem, po-

kud se nedje ústn, obstarává notár. A nyní máme na Karpatské
Rusi as 600 obcí, bude tedy potebí 600 lidí, znalých ruský v slo-

v i písm, a znalých zákon maarských pro kontinuitu právní!

Dosavadní notái nemají vtšinou dvry v lidu a jist neznají

íst a psát po rusku, ježto jsou Maary. Tu bude teba spojit pro
první as nkolik obcí do skupiny, která by mla pak notára spo-

leného. Ekonomie vhodnými pracovními silami bude jednou
z nej dležitjších zásad organisace státní správy na Rusi! Bude
nutno poád ati rychlé kursy tení a psaní pro ty, kdož znají mlu-
vit, ale ne psát, aby se vychovávaly síly.

Dosavadní obecní rady musí býti rozpuštny a nahraženy
správními komisemi ruskými, pokud nebude nové státní zízení
uvedeno v život. Obecní hospodáství musí býti omezeno na nej-

menší míru. Lid ruský nemá zkušeností v obecním hospodaení,
neúastnil se správy obce, a to mohlo by míti za následek neho-
spodárnost a chyby z nevdomosti. Ani úmyslné navádní k ne-

správnému hospodaení, živly nepátelskými není vyloueno, a

musí býti tedy moc obecního zastupitelstva omezena pouze na
nejnutnjší a nej jednodušší správu obce. Správu majetku obecní-

ho, vci penžní, a nákladu vyžadující musily by býti sveny
samostatnému úadu, který by majetek obcí spravoval a obecnímu
zastupitelstvu ulehil

Úady státní, jako pošty, lesní správy a pod. musily by vy-

pomáhati ve všech potebách obyvatelstva s nejvtší ochotou,

by to znamenalo krajní napjetí sil. Státní úedníci mohli by v-
sti i dozor v obcích, a býti poradci jejich.

Stoliné a služnovské úady musí býti obsazeny lidmi, kteí
nelekají se ohromné práce, a dovedou hojiti rány v srdci lidu

mkkou rukou' a vlídným slovem, ale i zakrocvati proti rušitelm
poádku a rejdm vlastizrádným energicky a úinn.

Následkem autonomie, cíle ruských snah, bude teba zvláštní

vlády zemské, kde by spolupracovali zástuoci a poradci odborní

eští s funkcionái ruskými. Zástupci vlády musí znáti pomry
a duši lidu, musí se s lidem stýkati co nejvíce, aby poznali smr
jeho tužeb a myšlenek, a aby demokracii státu dokumentovali ma-
kav nedvivému lidu. Rus musí vidt a cítit na každém kroku,

že stal se lovkem, že nemusí se hrbit a klant ped státním ú-

edníkem, ale že je volným a plnoprávným obanem. Státní ú-

edníci nesmí pijímali ani sebe menších dar, aby lid pišel k v-
domí, že pestala stará nespravedlnost a úplatnost vlády v zemi,

že nastala doba, kdy bez úplatk a protekce musí najiti právo pro-

ti komukoliv. Naše vláda pražská musí v prvé dob vyjiti všem



nutným potebám Karpatské Rusi vstíc co nej rychle ji a ochotn,
aby i vdci lidu vidli, že se ve své dve nezklamali.

Zásobování, tato palivá otázka našich kraj, nebude initi

v Karpatské Rusi valných obtíží. Jediná starost bude o dodání ku-

kuice, která staí k nasycení lidu ruského úpln. Ostatek dodá
vlastní hospodáství selské.

Naopak, ježto Rusové velmi málo masa potebují pro sebe,

a stav dobytka pomrn netrpl za vojny tolik jako u nás, bude
asi možno i nco masa vyvážeti k nám. Nákup musí se však díti

dobrovolným prodejem a ne rekvisicemi, které mnoho zla psobily
za vojny.

2 .

Hospodáské osamostatnní a povznešení je existenní pod-
mínkou ruského lidu, a naléhavým úkolem nové správy. Stejn, ja-

ko na Slovensku, musí veškeré koncesse a výsady, kterými zpso-
bena byla závislost lidu na židovských obchodnících, podnikate-

lích, krmáích, musí býti zrušeny a pevedeny do rukou ruských,

Maarm a židm muší býli vzata možnost dalšího zotrcování a
vydírání lidu, ježto jinak by lid sám, neuvdomlý, inil pokro-
ku a náprav pekážky, a to tím, že by žil svým dosavadním zp-
sobem. Alkoholismu, tomuto nejhoršímu nepíteli hospodáského
osamostatnní, musí býti písnými naízeními a kontrolou eleno.
Lid musí býti veden k šetrnosti a k zálib v zemdlství. Veškerá
povolání, hlavn emesla, musí býti uinna pístupnými, a mladí
živnostníci musí býti všemožn podporováni vládou.

Zákonem musí býti zamezena lichva a vyvážení lidu z dluh
musí býti provedeno bez ohledu na židovské lichváe, Kolonisací

našich obchodník, podporovanou a organís, vládu, musí býti li-

du dána možnost nákupu u solidních obchodník naších. Státní

správa les musí podporovali všemožn pastevní hospodáství, pi
emž musí býti volba polonin ponechána hospodái. Platy za pa-

stvu možno snížíti na. nejmenší míru, aby nebyly pítží zemdl-
ství, jak tomu bylo dosud, hlavn v letech válených. Dokud ne-

bude vyvinuto družstevnictví, bude teba crganisovati státní a nu-
cená družstva nákupní a prodejní pro veškeré produkty a poteby
zemdlské, pokud se tyto ve velkém nakupují a prodávají. Ob-
chody židovské vlnou, dobytkem, dívím, moukou, lnem a kono-
pím, senem, musí pejiti povlovn do rukou lidu a družstev. Yol-
ný prodej a koup dobytka a poživatin musí býti na dlouho ome-
zen úelnými pedpisy, kterými chránno bylo by ruské zemdl-
ství ped neonrávnnými obchodníky a vyssavai, a zem ped pa-
šováním do Halie, oblíbeným to obchodem Žid.

Pro povznesení zemdlství zavedeny butež kursy vzdlá-
vací, lidové, pokusná a vzorná hospodáství, prémie a odmny p-
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stitelm, subvence na úpravy a modernisování zemdlství, pod-
pory na chov koní atd.

Lesy bylo by teba postátniti všecky, vysázeti chudé gazdov-
ské pasoviny a zavsti lidové ceny prodejní pro drobný prodej
díví, aby zamezen byJ lesní pych a aby byla levn kryta poteba
lidu.

3 .

Nedostatku pdy selské možno elíti vyvlastnním všech vel-

kostatk a cizího majetku dle vzoru, který Maai sami nám pi-
pravili. V posledních letech vojny pipravoval Wekerle zákon, dle

kterého mže stát vyvlastniti pdu cizincm, nepohodlným oba-
nm, a dále všechnu pdu, pesahující jistou maximální výmru,
za tím úelem, aby mohli býti podleni pdou všichni obránci ma-
arské vlasti! Je jasno, že zákon ten ml v prvé ad sloužiti ma-
arisaci, kolonisování dobrých Maar na pd nemaarských
oban, a pi známé spravedlnosti maarské dovedeme si ped-
staviti, jakým zpsobem by byla postupovala maarská vláda pí
provádní tohoto zákona! Máme-li povznésti zemdlství ruské,

stav dobytka a hospodáskou nezávislost ruského lidu, tu neod-
vratn musíme pracovati k tomu, aby se ruský zemdlec stal

majitelem té orné pdy, která je vbec obdlávání schopna. Do-
sud drží židé velkou vtšinu veškeré lepší, plodné pdy v údolích

a v rovin. Tuto pdu musíme hledt pevésti do rukou lidu, aby-

chom zvýšili produktivní schopnost gazd, vázaných dnes co do
množství dobytka malou výmrou jeho luk a pastvin. Poloniny,

které jsou v rukou židovských, musí býti vyvlastnny a pedány
státu.

Otázka kompossesorát, spoleenské držby pdy, na Rusi
hojn rozšíené, vyžaduje revise a pípadné úpravy dle místních

pomr a poteb lidu.

Vyvlastnná pda budiž rozdlena gazdm do užívání za ná-

jem, ale budiž i pro budoucnost majetkem státu, aby se pede-
šlo novému skupování a zadlužování pdy. Veškeré prodeje a

koup nemovitostí musí býti vázány na svolení vlády, která tím

dostane moc, psobiti k úprav držby dle poteby lidu a zem.
Pro výkup, vyvlastnní a rozdlení pdy ml by býti zízen
zvláštní ústav státní, který by souasn provádl pesnou evidenci

katastru a revidoval by pomry držby vbec.
Nové zamení a revise katastru bude nutností.

4 .

Organisace školství bude narážeti také na nedostatek vhod-
ných sil, a tu již snáze možno si vypomoci i silami haliskými a

eskými, ježto obecné školství bude nejnaléhavjší a nejvtší po-
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tíží nové správy státní. Odborné školství a vyšší všeobecn vzd-
lávací možno rozvine uti jíž pomalu dle poteby a potu žák.

Docházka školní musí býti nucená nejen na papíe, jak tomu
bylo dosud, ale í ve skuteností. Pi školách doporuovaly by se

i kursy psaní a tení pro dosplé, aby omezena byla negramotnost
lidu. Dobrou volbou knží možno prácí uitel velíce ulehití a

vliv její rozšííti.

Pi školách doporuoval bych malé hospodáství školní, jež

by sloužilo jednak jako uební vzor, a jednak jako deputát uite-
le, Drbežníctví, zelináství, velaství, králíkáství, sbírání a p-
stování léivých rostlin, zužitkování lesních plod, to byly by
pedmty, jež by škola mohla dobe jako zábavu a rozptýlení

dtí v dob odpoinku šíití mezí mládeží, aby tak od mládí vede-
na byla mládež cestou k zemdlství, jako nej dležitjšímu povo-
lání v zemi. Škola musí být na Rusí Uherské nejen vzorem života,

studnou vdní a pokroku, ale i moudrou matkou, jež umí vždy
poradit, potšit, pomocí, dvrníkem rodi i dtí, místem, kde
dtí neznají únavy a strachu, ale kam spchají bez pobízení a

s chutí.

Vlídností a dvrou, ne písností a tresty nutno pracovati

hlavn v prvých poátcích, nežli se dvra ve školu vžije.

5 .

Nezamstnanost ohrožuje poádek v zemi a psobí bídu, ježto

výnos zemdlský klesnul válkou na minimum. Nezamstnanosti
na Uherské Rusi lze snadno elíti pro prvou dobu paseením,
teba i zúmysln nad prmr zvtšeným, ježto po dobu vojny ká-

celo se nepatrn, a není se tedy co obávati poruchy lesního ho-

spodáství, V Karpatech paseí se v lét, dokud možno devo od-

krovatí. Ve vysokém lét a na podzim spouští se díví do údolí,

odkud se v zim po snhu tahá potahy na sklad u eky, k plavení.

Devastvím možno pi ohromné rozloze státních les zamstnali
všechny pracovní síly, a slabší z nich najdou zamstnání ve vy-

spravování a vysazování pasek. Aby bvla zajištna trvalá práce

pro množství pracovních sil, jež jinak hledají prácí v cizin, nebo
se vysthují, bude teba pikroiti k velkým projektm veejným.
Takovými by byly stavby vodohospodáské a stavby lesních želez-

nic, i navržené spojky železnice do údolí Zlaté Bystice. Podporou
vývinu prmyslu elíti budeme nezamstnanosti v letech pozdj-
ších, a povzbuzením lásky k orné pd pevedeme mnoho potul-

ných dlník ku práci na rolí ddiné.
Psalo se o Slovensku plným právem, že nutno tam poslati

jen síly prvotídní. Totéž platí ješt s vtším oprávnním o Kar-
patské Rusí. Na kvalit prvních pracovník bude záviseti celá bu-

doucnost Karpatské Rusi a pomr lidu ruského k nám. Lidé, kteí
tam budou tvoíti novou zemi a nový lid, musí míti ve štít hesla:
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neúnavná pracovitost, poctivost a láska k lidu! Práce na Karpat-
ské Rusi bude tžká, ale i vdná. Nazval bych ji technicky: Me-
liorací národa, a pro melioraci pdní platí zkušenost, že ím horší

pda ped meliorací, tím lepší výsledky po melioraci!

A tato zkušenost bude jist platit i pi melioraci národa Kar-
patoruského, kde výsledky rozumné práce bohat odmní námahu
vydanou.

Pehled statí:

Úvod.

I. Hraníce Karpatské Rusi dle národností. Vtší msta, poet
obyvatel a rozdlení dle národností, víry.

II. Lid ruský. Djiny. e, kultura, zvyky, zpsob života. Po-
vaha. Kroj, Povolání. Maarisace. Alkoholismus.

III. Karpatská Rus ve svtové válce. Pevrat a snahy osvobo-

zovací.

IV. Obchod a prmysl, domácí prmysl.

V. Iioropis, vodopis, bohatství pírodní. Vodní síly a význam
jejích,

VI. Trati železniní, spojení s Rumunskem, s Ruskem, Nové
spojení budoucí.

VII. Význam Karpatské Rusi pro republiku. Vývozní zboží a ce-

sty vývozní. Kulturní poslání Karpatských Rus.
IX. Budoucí úprava Karpatské Rusi. Školství, organisace státní

správy, národohospodáská, družstevnictví, penžní
osvobození. Vyvlastnní pdy.

Mapka.
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