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Wprowadzenie 
Krajobraz sakralny jest jednym z głównych problemów 

badawczych geografii religii (Jackowski 2003, Jackowski, 
Sołjan, Bilska-Wodecka 1999). Tworz� go miejsca �wi�te 
wraz z obiektami sakralnymi, zbudowanymi w konkretnym 
okresie historycznym na okre�lonym obszarze, przy czym 
nieodzownym elementem krajobrazu sakralnego jest czło-
wiek.  

Poznaniu badawczemu został poddany krajobraz sa-
kralny obszaru znajduj�cego si� w granicach Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego i otuliny, w latach 1850-2002.  

Problemy badawcze 
Problemy badawcze pracy uj�to w formie nast�puj�cych 
pyta�: 

1. W jakim stopniu krajobraz sakralny badanego obsza-
ru w latach 1850-2002 był ukształtowany pod wpły-
wem czynników historycznych, politycznych i spo-
łeczno-ekonomicznych, a w jakim stopniu wynikał 
ze specyficznych warunków lokalnych, b�d�cych 
odbiciem stosunków mi�dzywyznaniowych i naro-
dowo�ciowych? 

2. Jakie czynniki wpływały na lokalizacj� obiektów i 
miejsc sakralnych na badanym obszarze w latach 
1850-2002?  

3. Jaki jest stan zachowania zabytkowych obiektów i 
miejsc sakralnych, w jaki sposób je chroni� oraz jak 
kształtowa� nowe �wi�tynie we współczesnym kra-
jobrazie? 

Cel pracy 
Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze, co wymagało m.in.: 

• przeanalizowania historii osadnictwa i przekształca-
nia krajobrazu obszaru bada�, a tak�e wyst�puj�cych 
stosunków wyznaniowych i narodowo�ciowych, 
symboliki miejsc sakralnych i ich form architekto-
nicznych, 

• przeanalizowania czynników politycznych, praw-
nych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych 
oraz topograficznych, które miały wpływ na kształ-
towanie si� krajobrazu sakralnego i lokalizacj� 
obiektów sakralnych, 

• poznania stanu zachowania zabytkowych miejsc sa-
kralnych oraz przeanalizowania ich roli w kontek�cie 
walorów turystycznych regionu i współczesnego 
kształtowania krajobrazu sakralnego.  

 

Zastosowane metody bada�   
Praca jest napisana w oparciu o badania własne i literatur�. 
W pierwszym etapie wykonano kwerend� archiwaln� i 
biblioteczn�. Zgromadzono materiał faktograficzny, zesta-
wiono literatur� przedmiotu i poznano stan bada� nad kra-
jobrazem sakralnym Bieszczadów. Przeanalizowano mate-
riał publikowany, dotycz�cy charakterystyki obszaru obj�-
tego badaniami oraz problematyki zwi�zanej z elementami 
krajobrazu sakralnego. Przeprowadzono tak�e rozpoznaw-
cze badania terenowe. 
Drugi etap obejmował: 

• Prace terenowe z wykorzystaniem kwestionariuszy 
obiektów sakralnych, opracowane w Zakładzie Geo-
grafii Religii IGiGP UJ, przez autork� odpowiednio 
zmodyfikowane. Zastosowano podczas pracy tere-
nowej trzy rodzaje kart – „kart� �wi�tyni”, „kart� 
cmentarza” oraz „kart� krzy�a/kapliczki/figury przy-
dro�nej”. W odniesieniu do ko�ciołów i cerkwi for-
mularz zawierał informacje: funkcja obiektu, rok 
powstania, patron �wi�tyni, orientacja, materiał, styl 
architektoniczny, wysoko�� w m n.p.m., wysoko�� 
wzgl�dna, współrz�dne geograficzne, rodzaj podło-
�a, forma terenu, odległo�� od najbli�szego cieku, 
ro�linno��, przekształcenie rze�by, poło�enie wzgl�-
dem parafii, poło�enie wzgl�dem dróg oraz �rodka 
wsi, zakres widoku i panorama spod �wi�tyni oraz 
ocena roli �wi�tyni jako punktu orientacyjnego w 
krajobrazie. W odniesieniu do zabytkowych cmenta-
rzy formularz zawierał ponadto pomiary odległo�ci i 
azymutów poszczególnych nagrobków, w celu wy-
rysowania planu szczegółowego ich rozmieszczenia.  

• Obserwacj�, opis z autopsji, wykonanie pomiarów za 
pomoc� odbiornika GPS, ta�my i busoli, wywiady z 
mieszka�cami i ksi��mi. 

• Analiz� dokumentacji fotograficznej współczesnej 
oraz archiwalnej. 

• Analiz� dokumentów prawnych dotycz�cych ochro-
ny zabytkowych obiektów sakralnych 

• Analiz� dokumentów z zakresu planowania prze-
strzennego 

• Analiz� rozmieszczenia elementów krajobrazu sa-
kralnego, z wykorzystaniem map historycznych, 
przetworzonych przez oprogramowanie firmy ESRI 
(ArcView, ArcGIS w ramach GIS BdPN) w odnie-
sieniu do współrz�dnych map topograficznych Pol-
ski w skali 1:25000 - Pa�stwowy Układ Współrz�d-
nych, 1965.  

• Uporz�dkowanie i zestawienie zgromadzonego ma-
teriału w formie tabelarycznej i graficznej za pomoc� 
metod statystycznych, kartograficznych i kompute-
rowych. Dane statystyczne przedstawiono graficzne 
w postaci wykresów liniowych, słupkowych i koło-
wych. Schematy �wi�ty�, plany cmentarzy i ekspo-
zycje obiektów sakralnych we wn�trzach krajobra-
zowych opracowano w programie CorelDraw 12 Pl. 
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Post�powanie badawcze  
Przyj�ty w pracy przedział czasowy jest umowny i obej-
muje najwa�niejsze zmiany, jakie zaszły w dziejach Biesz-
czadów, maj�ce wpływ na kształtowanie krajobrazu sa-
kralnego. Analiz� przeprowadzono w odniesieniu do naj-
wa�niejszych okresów historycznych: do 1850 r., 1851-
1918; 1919-1945; 1946-2002.  
Za podstawowe jednostki przestrzenne przyj�to granice 
historyczne wsi. Ze wzgl�du na historyczne zwi�zki z wy-
branym obszarem bada�, w pracy uwzgl�dniono tereny wsi 
przedzielone rzek� San, które po 1945 r. zostały przej�te 
przez Ukrai�sk� Republik� Radzieck�, a obecnie nale�� do 
Ukrainy. Szczegółowe badania terenowe przeprowadzono 
w latach 1999-2002, na obszarze 49 wsi poło�onych w 
granicach badanego obszaru. 

Materiały �ródłowe, pi�miennictwo  
Poznanie rozmieszczenia obiektów i miejsc sakralnych 
badanego obszaru w poszczególnych okresach historycz-
nych wymagało szczegółowej kwerendy w archiwach pa�-
stwowych i ko�cielnych oraz w bibliotekach. Wykorzysta-
ne materiały �ródłowe mo�na podzieli� na cztery podsta-
wowe grupy �ródeł: r�kopi�mienne, drukowane, kartogra-
ficzne i uzupełniaj�ce, w tym opracowania albumowe, 
przewodnikowe i inne. 
Materiały �ródłowe w pracy stanowi� głównie dane ze 
Schematyzmów diecezji przemyskiej obydwu obrz�dków 
za lata 1848-2002 oraz pochodz�ce z placówek ko�ciel-
nych i roczników statystycznych, a tak�e materiały zgro-
madzone w trakcie bada� terenowych metodami obserwa-
cji i wywiadów, materiały kartograficzne – przede wszyst-
kim mapy katastralne z 1852 r. w skali 1:2880.   
Istotne z punktu widzenia przedmiotu rozprawy opracowa-
nia obejmuj� nast�puj�ce zagadnienia: 
Charakterystyka �rodowiska geograficznego obszaru: 
Starkel 1965, Klimaszewski, Starkel 1972, �ytko, Guzik 
	l�czka 1973, Skiba i inni 1994-1996. 
Zagadnienia dotycz�ce krajobrazu sakralnego: Jackow-
ski 1991, Jackowski, Sołjan, Bilska-Wodecka 1999, Jac-
kowski 2003, Jackowski 2007.  
Zagadnienia dotycz�ce historii osadnictwa i przekształ-
cania krajobrazu obszaru bada�: Stadnicki 1948, Mycz-
kowski Z. (kier. operatu); Bogdanowski J. (kier. naukowe) 
i inni 1994-1996, Patoczka 1994-1996, Marcinek 2001. 
Zagadnienia dotycz�ce organizacja przestrzennych 
struktur wyznaniowych obszaru bada�: Buzek 1909, 
Jagielski 1985, Nał�cz 1988, Krajewska 1989, Budzy�ski 
1993/94, Sułowski, Skarbek 1995. 
Zagadnienia dotycz�ce obiektów i miejsc sakralnych 
obszaru bada�: Piwocki 1900, Zaloziecky 1926, Syczy�-
ski 1927, 	nie�y�ska-Stolotowa, Stolot F 1982, Jagielski  
1985, Brykowski 1995, Bergman 1995, Kurek 1997, 
Gosztyła, Proksa 2001, Kusal 2002, Kryci�ski 2005. 

Obszar bada� 
Badany obszar nale�y do Zewn�trznych Karpat Wschod-
nich i charakteryzuje si� wysokimi walorami przyrodni-
czymi oraz krajobrazowymi. W celu ich ochrony utworzo-
no w 1973 r. Bieszczadzki Park Narodowy, a w pó�niej-
szym czasie tak�e dwa Parki Krajobrazowe – Ci�nia�sko-
Wetli�ski i Doliny Sanu. Wymienione obszary chronione 
wchodz� w skład powołanego w 1992 r. Mi�dzynarodowe-
go Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Powierzch-
nia badanego obszaru wynosi 812,65 km2. Na jego obsza-
rze w 2002 r. zanotowano 3 441 mieszka�ców, czyli g�-
sto�� zaludnienia wyniosła 4,2 os/km2. Dla porównania w 
1921 r. g�sto�� zaludnienia wynosiła 27,15 os/km2. 

 

Ryc. 1. Badany obszar na tle podziału administracyjnego południowo-
wschodniej Polski w 2002 r. 

 

 
 
Ryc. 2. Obszar bada� – Bieszczadzki Park Narodowy wraz z otulin�.



 3 

 WYNIKI 
W wyniku akcji osadniczej w Bieszczadach ukształtowała 
si� specyficzna mozaika wyznaniowa. W najwy�ej poło�o-
nych górskich ost�pach na polsko-w�gierskim pograniczu 
rozwin�ło si� osadnictwo kultury wołosko-ruskiej, zwi�za-
ne z chrze�cija�stwem obrz�dku prawosławnego, a od 
przyj�cia unii – unickiego (od XVIII w. - greckokatolic-
kiego). W dolinach natomiast osiedlali si� osadnicy polscy 
nale��cy do obrz�dku rzymskokatolickiego. Pocz�wszy od 
XVI w. nast�pił wzrost liczby ludno�ci �ydowskiej. 

 
Ryc. 3. Struktura wyznaniowa na badanym obszarze w latach: 1785, 
1921 i 2002 r. Obja�nienia: 1 – wyznanie rzymskokatolickie, 2 – grec-
kokatolickie, 3 – moj�eszowe. 

Dla najliczniej wyst�puj�cych tu chrze�cijan obrz�dku 
wschodniego wła�ciciele ziemscy fundowali cerkwie lub 
wyra�ali zgod� na ich budow�. Sami natomiast zwi�zani 
byli zazwyczaj z chrze�cija�stwem obrz�dku rzymskokato-
lickiego. Powstanie nowej �wi�tyni uwarunkowane było w 
mniejszym stopniu od liczby wiernych, a przede wszyst-
kim od wsparcia fundatora. Wzniesienie �wi�tyni we wsi 
sprzyjało stabilizacji osadnictwa, co było niezmiernie wa�-
ne w regionie górskim. W 1850 r. na badanym obszarze 
wyst�powała bardzo g�sta sie� cerkwi greckokatolickich, a 
w latach nast�pnych budowano w miejscu starych nowe 
obiekty. Ze wzgl�du na reorganizacj� przestrzennej struk-
tury wyznaniowej, niektóre �wi�tynie parafialne zamienia-
no na filialne. Jednak�e ilo�� �wi�ty� wyst�puj�cych w 
poł. XIX w. utrzymywała si� do II wojny �wiatowej na 
zbli�onym poziomie, pomimo du�ego wzrostu liczby 
mieszka�ców. Wzrosła natomiast liczba cmentarzy grec-
kokatolickich. 
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Ryc. 4. Obiekty sakralne istniej�ce na obszarze Bieszczadzkiego Parku i 
otuliny w latach 1850-2002. 
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Ryc. 5. Elementy krajobrazu sakralnego badanego obszaru w latach 
1850-2002. 

W wi�kszo�ci obiekty były budowane z drewna, do czego 
przyczyniło si� w du�ej mierze ubóstwo tych g�sto zale-
sionych i niezbyt urodzajnych ziem, a tak�e konserwatyzm 
charakterystyczny dla twórczo�ci ludowej. 
Z analizy rozmieszczenia małej architektury sakralnej wy-
nika, �e najliczniejsze były do II wojny �wiatowej krzy�e 
przydro�ne, zbudowane z kamiennego cokołu z �eliwnym 
krzy�em. Były one zlokalizowane na granicach wsi, na 
rozstajach dróg, w obr�bie zabudowy (najcz��ciej wotyw-
ne) oraz w miejscu wa�nych wydarze� z �ycia wsi (np. 
pa�szczy�niane). Kapliczki domkowe lub szafkowe nale-
�ały do rzadko�ci i usytuowane były w pobli�u �wi�tych 
�ródeł lub na przeł�czach. Obecnie wyst�puj� krzy�e 
wzniesione na szczytach gór. 
Przenikanie si� tradycji bizantyjskiej i łaci�skiej sprawiło, 
�e na badanym obszarze wyst�powały przedstawienia iko-
nograficzne i style architektoniczne typowe dla kultury 
wschodniej, jak i zachodniej. Otwarcie si� na wpływy za-
chodnie w konstrukcji i ikonografii z jednej strony oraz 
afirmacja przynale�no�ci do chrze�cija�stwa wschodniego 
wskazuje na stref� pogranicza. 
Na cmentarzach i krzy�ach przydro�nych wyst�puj� naj-
cz��ciej wizerunki ikonograficzne w stylu mieszanym, 
cz�sto figuralnymi przedstawieniami, co nie jest spotykane 
w Ko�ciele Wschodnim, odrzucaj�cym rze�b� jako zbyt 
„ realistyczn�” . 
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Ryc. 6. Charakterystyka cerkwi greckokatolickich, pod wzgl�dem archi-
tektonicznym, istniej�cych na badanym obszarze w latach 1850-1946. 
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Ryc. 7. Cmentarze na badanym obszarze w 1939 i 2002 r. 
 
Najwi�ksze w skutkach zmiany przyniosły wysiedlenia 
ludno�ci, szczególnie w latach 1946-1947, skutkiem czego 
dawne pogranicze etniczno-narodowe zanikło. Nowa spo-
łeczno�� Bieszczadów jest jednolita pod wzgl�dem wyzna-
nia i narodowo�ci, ale zró�nicowana pod wzgl�dem kultu-
rowym. Ze wzgl�du na dominacj� ludno�ci wyznania 
rzymskokatolickiego, najliczniejsze s� ko�cioły. Budowane 
s� one w nowoczesnym stylu architektonicznym, bez na-
wi�zania do miejscowej tradycji. 

Przykłady zabytkowego budownictwa sakralnego 

 
Fot. 1. Smolnik – dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie ko�ciół 
rzymskokatolicki. 

 
Fot. 2. Łopienka – dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie ko�ciół 
rzymskokatolicki. 

 
Fot. 3. Chmiel – dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie ko�ciół rzym-
skokatolicki. 

    
 
Ryc. 8. Ko�ciół rzymskokatolicki w Lutowiskach – stan z 1 poł. XX w.  
i wygl�d współczesny. 
 

Przykłady współczesnego budownictwa sakralnego 

 
Fot. 4. Ko�ciół rzymskokatolicki w Wetlinie. 

 
Fot. 5. Ko�ciół rzymskokatolicki w Ustrzykach Górnych. 


