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Pomimo widocznego wpływu kultury zachodniej Ko�ciół 
greckokatolicki pozostawał „wierny” duchowo�ci Ko�cioła 
wschodniego. Nowe cerkwie otrzymywały wezwania 
�wi�tych Pa�skich charakterystycznych dla Ko�cioła 
wschodniego. Wezwania Maryjne natomiast, pomimo, �e 
miały swoje odpowiedniki w Ko�ciele rzymskokatolickim, 
zachowywały swoje pierwotne sformułowania typowe dla 
Ko�cioła Prawosławnego. Nowe cerkwie greckokatolickie 
były w wi�kszo�ci orientowane na Wschód oraz wyposa-
�ane w ikonostasy. Szczyty cerkwi wie�czyły krzy�e we-
dług ikonografii wschodniej. Po II wojnie �wiatowej i wy-
siedleniach ludno�ci sytuacja uległa wyra�nej zmianie. W 
rezultacie tych przemian widoczny w krajobrazie sakral-
nym Bieszczadów Zachodnich do poł. XIX w. charakter 
przej�ciowy pomi�dzy Wschodem a Zachodem, obecnie 
uległ transformacji i jest jednorodny. 
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 Ryc. 9. Wezwania cerkwi greckokatolickich na obszarze Bieszczadz-
kiego Parku i otuliny w 1850 r. 
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Ryc. 10. Wezwania ko�ciołów i kaplic rzymskokatolickich na obszarze 
Bieszczadzkiego Parku i otuliny w latach 1850 - 2002. 

Wpływ czynników naturalnych na lokalizacj� 
obiektów sakralnych  
Rozmieszczenie wsi pozostawało w harmonijnym 
powi�zaniu z rze�b� terenu, sieci� rzeczn� i szat� ro�linn�. 
Naturalne granice stanowiły linie grzbietowe i przeł�cze. 
Wsie nale�ały do tzw. ła�cuchówek, w których rozmiesz-
czenie budynków do poł. XX w. systematycznie si� 
zag�szczało i wydłu�ało, wypełniaj�c szczelniej dna dolin. 

W taki układ przestrzenny wsi „wpisywane” były obiekty i 
miejsca sakralne. 
�wi�tynie były lokowane z reguły w �rodkowej i dolnej 
cz��ci wsi. Takie usytuowanie mogło by� te� spowodowa-
ne stopniowym rozwojem wsi i „wchodzeniem” nowej 
zabudowy w gór� dolin. Przy lokacji wsi na prawie woło-
skim z reguły na pocz�tku wybierano miejsce na cerkiew, a 
zasad� była budowa nowej cerkwi w miejscu starszej. Dla-
tego takie miejsca charakteryzowały si� tradycj� zabudo-
wy.    
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Ryc. 11. Poło�enie cerkwi greckokatolickich i budynków pod wzgl�dem 
wysoko�ci bezwzgl�dnej (2 poł.  XIX w.). 

W lokalizacji cerkwi zwraca uwag� bardzo dobre wyko-
rzystanie naturalnej rze�by terenu, bez jakichkolwiek prze-
kształce�. Najwi�cej obiektów wzniesiono na wypłaszcze-
niach stokowych, które były bardzo dobrze odwadniane.  
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Ryc. 12. Zró�nicowanie poło�enia cerkwi greckokatolickich według 
form terenu (2 poł. XIX wieku). 

Wi�kszo�� �wi�ty� była wzniesiona w pobli�u cieków 
wodnych, które odgrywały wa�ne znaczenie w liturgii. 
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Ryc. 13. Analiza odległo�ci cerkwi greckokatolickich od cieku wodnego 
(stan na koniec XIX w.). 
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W wi�kszo�ci przypadków widoczny jest zwi�zek roz-
mieszczenia �wi�ty� z dworem i karczm�. Wynikało to z 
zale�no�ci od wła�ciciela wsi (fundacja �wi�tyni, funkcja 
kolatora).  
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Ryc. 14. Poło�enie cerkwi greckokatolickich w stosunku do zabudowa� 
dworskich/folwarku na badanym obszarze w 2 poł. XIX w. (odległo�� w 
metrach). 
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Ryc. 15. Poło�enie cerkwi greckokatolickich w stosunku do karczmy na 
badanym obszarze w 2 połowie XIX wieku (odległo�� w metrach). 

Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych 

Trudno jest dostrzec wyra�n� zale�no�� pomi�dzy wzro-
stem liczby mieszka�ców, a budow� nowej �wi�tyni. Za 
wyj�tkiem przypadków losowych (po�ar) nowa cerkiew 
była zbudowana w przedziale czasowym od 80 do 100 lat 
(przy stopniowym wzro�cie liczby mieszka�ców).  
W 1921 r. na 1 cerkiew przypadało �rednio 458 osób. Na-
tomiast na �wi�tyni� rzymskokatolick� – 146 wyznawców. 
Jednak�e wspólnota rzymskokatolicka �yła w znacznym 
rozproszeniu.  

 
Ryc. 16. Liczba grekokatolików w miejscowo�ciach oraz cerkwie grec-
kokatolickie (stan na 1921 r.). 

 
Ryc. 17 Liczba osób wyznania rzymskokatolickiego w miejscowo�ciach 
oraz ko�cioły i kaplice rzymskokatolickie (stan na 1921 r.). 

 
Ryc. 18. Liczba osób wyznania rzymskokatolickiego w miejscowo-
�ciach oraz ko�cioły i kaplice rzymskokatolickie (stan na 2002 r.). 

Miejsce i rola �wi�ty� w krajobrazie badanego 
obszaru w latach 1850-2002 

�wi�tynie stanowiły dominanty krajobrazowe. Z analizy 
wynika, �e najliczniejsze były cerkwie o odległych pano-
ramach, z rozległymi planami, zamkni�tymi pasmami gór-
skimi lub otwartymi tylko w niektórych kierunkach.  

 
Ryc. 19. Rozmieszczenie cerkwi greckokatolickich według typów walo-
rów widokowych na badanym obszarze w 1939 r.  
Obja�nienia: 1 – cerkwie o rozległych panoramach; 2 – cerkwie o pano-
ramach �rednio odległych; 3 – cerkwie o panoramach lokalnych. 
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Dzi� miejsca dawnych elementów krajobrazu sakralnego 
wskazuj� grupy starych drzew, �wiadcz�ce o tradycji miej-
sca. 

 
Ryc. 20. Wołosate. Fragment ortofotomapy (zdj�cia lotnicze z 1994 r.). 
Obja�nienia: 1. cerkwisko; 2 - budynki mieszkalne; 3 - hotelik, 4 –
Zachowawcza Stadnina Konia Huculskiego; 5 fragment szlaku Wołosa-
te-Tarnica; 6 – fragment �cie�ki przyrodniczo-historycznej „ Wołosate-
Tarnica” . 

Historyczne obiekty i miejsca sakralne wymagaj� szacunku 
i rozwagi podczas podejmowanych działa�. Przebywanie 
w takich miejscach budzi zainteresowania przeszło�ci� 
tych ziem i dlatego bardzo wa�ne jest akcentowanie tych 
elementów w programach skierowanych do otuliny spo-
łecznej oraz w edukacji turystów odwiedzaj�cych Biesz-
czady. Historia tych ziem przetrwa tak długo, jak �ywa 
pozostanie pami��. Dlatego tak wa�ne jest udokumento-
wanie oraz otoczenie opiek� tych miejsc i obiektów, które 
przetrwały. Niezmiernie wa�ne jest równie� kształtowanie 
współczesnego krajobrazu sakralnego, nawi�zuj�cego do 
dawnej tradycji regionu. W tym celu wydaje si� niezb�dne 
opracowanie katalogu wzorów w nawi�zaniu do tradycyj-
nej zabudowy oraz form zagospodarowania terenu. 
 

 
 
Ryc. 21. Stan zachowania zabytkowych �wi�ty� i cmentarzy istniej�-
cych w 1939 r.  
 

Podsumowanie 
Na podstawie przeprowadzonych bada� sformułowano 
nast�puj�ce wnioski dotycz�ce obszaru bada�: 

I. Wpływ czynników kształtuj�cych krajobraz sakralny 
badanego obszaru w latach 1850-2002 był zmienny, co 
�wiadczy o jego dynamicznym charakterze. 
W okresie do 1850 r. krajobraz sakralny badanego 
obszaru został ukształtowany głównie pod wpływem 
czynników historycznych i społecznych. Przełomowym 
wydarzeniem historycznym było wł�czenie tych terenów w 
poł. XIV w. do Królestwa Polskiego i przeprowadzenie 
zorganizowanej akcji osadniczej. W wyniku kolonizacji na 
badanym obszarze wykształciła si� specyficzna mozaika 
wyznaniowa, z dominacj� chrze�cija�stwa obrz�dku 
wschodniego. Wzniesienie i utrzymywanie obiektów sa-
kralnych w tym okresie nale�ało przede wszystkim do 
wła�cicieli ziemskich. Obecno�� �wi�tyni we wsi stanowiła 
niezmiernie wa�ny element w jej rozwoju – dawała stabili-
zacj� wsi.       
W 2 połowie XIX w. najwi�ksze znaczenie w procesie  
kształtowania krajobrazu sakralnego miały czynniki 
społeczno-ekonomiczne i administracyjne. Na skutek 
rozwoju przemysłu drzewnego i naftowego wzrosła liczba 
wyznawców rzymskokatolickich oraz moj�eszowych. 
Wznoszono nowe lub rozbudowywano istniej�ce ko�cioły 
rzymskokatolickie. W przypadku natomiast architektury 
cerkiewnej, rozbierano stare obiekty, a w ich miejscu bu-
dowano nowe. Na skutek reorganizacji przestrzennej struk-
tury wyznaniowej wi�kszo�� z parafialnych cerkwi zamie-
niano na filialne. Pod wzgl�dem formy architektonicznej 
obiektów czynnik tradycji tracił na swym znaczeniu i uwi-
daczniał si� wyra�ny wpływ budownictwa ko�cielnego 
(latynizacja) i nakazów administracyjnych monarchii 
habsburskiej (dostawianie wie�, stosowanie dachów kale-
nicowych, zmiana pokrycia dachowego z gontu na blach�, 
zast�powanie drewna cegł� lub kamieniem, wybieranie 
projektów nie zwi�zanych z tradycj� wschodni�). Na sku-
tek przemian społeczno-ekonomicznych wzrosła te� w 
�yciu Cerkwi greckokatolickiej rola �wieckich, którzy 
ponosili ofiary na budow� nowych �wi�ty�.  
Pod koniec XIX i na pocz�tku XX wieku uwidocznił si� 
wyra�ny zwi�zek w przemianie krajobrazu sakralnego 
badanego obszaru z relacjami mi�dzywyznaniowymi i 
narodowo�ciowymi. �wi�tynie stały si� wyznacznikiem 
integracji wyznaniowej i narodowej oraz społecznej i kul-
turowej. Rywalizacja pomi�dzy dwoma obrz�dkami była 
jedn� z przyczyn stawiania coraz wi�kszych �wi�ty�. W 
tym te� okresie opracowano kanon ukrai�skiej cerkwi 
greckokatolickiej. W konsekwencji architektura �wi�ty� 
odeszła od miejscowej tradycji, zrozumiałej dla mieszka�-
ców bieszczadzkich wiosek, a przybrała charakter afirma-
cji na tle politycznym. Cerkwie „ rosły”  w gór�, a w miej-
sce dawnych dachów brogowych wprowadzano charakte-
rystyczne dla Ko�cioła Wschodniego kopuły. Ko�cioły 
rzymskokatolickie nawi�zywały do tradycji zachodniej, 
posiadały wysokie wie�e, które stanowiły dominanty w 
krajobrazie. 
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W połowie XX w. krajobraz badanego obszaru został 
przekształcony pod wpływem czynników politycznych i 
uległ „desakralizacji”. Najwi�ksze w skutkach zmiany 
przyniosły przymusowe wysiedlenia ludno�ci w latach 
1946-1947 oraz zniszczenie obiektów i miejsc sakralnych, 
skutkiem czego dawne pogranicze etniczno-narodowe 
zanikło. Porównuj�c ilo�� mieszka�ców z liczb� obiektów 
i miejsc sakralnych wyst�puj�cych na obszarze Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego i otuliny w poszczególnych 
okresach dziejowych uzyskamy wska�nik nasycenia krajo-
brazu sakralnego. Pomimo strat z I wojny �wiatowej naj-
wy�sz� warto�� osi�gn�ł on w latach 1919-1946, kiedy to 
wynosił 148 osób w przeliczeniu na 1 obiekt/miejsce sa-
kralne. Natomiast w latach 1850-1918 wska�nik osi�gn�ł 
warto�� 92 osoby na obiekt sakralny, a w 2002 r. – 60. 

Tab. 1. Elementy krajobrazu sakralnego w latach 1850-2002 w odnie-
sieniu do liczby ludno�ci. 

Miejsce, obiekt sakral-
ny 

1850-
1918 

1919-1945 1946-2002 

�wi�tynie  54 48 10 
Cmentarze  46 14 (no-

we)+46 
2 (no-
we)+4 

Krzy�e i kapliczki 
przydro�ne 

56 57 41 

Szacunkowa liczba 
ludno�ci  

14 400 24 470 3 440 

 
W 2 połowie XX wieku wzrosło znaczenie czynników 
społeczno-ekonomicznych. W nowych granicach pa�-
stwowych obszar Bieszczadów został rozdzielony nie tylko 
pod wzgl�dem politycznym, ale równie� i kulturowym. 
Ponowne zagospodarowywanie regionu przyci�gn�ło 
osadników z ró�nych stron Polski. Nowa społeczno�� 
Bieszczadów jest jednolita pod wzgl�dem wyznania i na-
rodowo�ci, ale zró�nicowana pod wzgl�dem kulturowym. 
Ze wzgl�du na dominacj� ludno�ci wyznania rzymskokato-
lickiego, najliczniejsze s� ko�cioły. Budowane s� one w 
nowoczesnym stylu architektonicznym.  

II. Krajobraz sakralny istniej�cy w latach 1850-1946 
był charakterystyczny dla strefy pogranicza religijno-
kulturowego. Przenikanie si� tradycji bizantyjskiej i łaci�-
skiej sprawiło, �e na badanym obszarze wyst�powały 
przedstawienia ikonograficzne i style architektoniczne 
typowe dla kultury wschodniej oraz zachodniej. Na cmen-
tarzach i krzy�ach przydro�nych wyst�puj� najcz��ciej 
wizerunki ikonograficzne w stylu mieszanym, cz�sto z 
figuralnymi przedstawieniami, co nie jest spotykane w 
Ko�ciele Wschodnim, „ odrzucaj�cym”  rze�b� jako zbyt 
„ realistyczn�” .  
III. Do najwa�niejszych czynników wpływaj�cych na 
lokalizacj� obiektów i miejsc sakralnych nale�y zaliczy� 
formy terenu i warunki społeczno-ekonomiczne. Wsie 
nale�ały do tzw. ła�cuchówek, w których rozmieszczenie 
budynków do poł. XX w. systematycznie si� zag�szczało i 
wydłu�ało, wypełniaj�c szczelniej dna dolin. Obiekty i 
miejsca sakralne były usytuowane z reguły w centrum wsi. 

W otoczeniu cerkwi zakładano cmentarze, a symboliczn� 
granic� pomi�dzy sacrum a profanum stanowiło ogrodze-
nie z bramk� oraz pier�cie� starych drzew. Wi�kszo�� 
cerkwi wraz z cmentarzami została wzniesiona na natural-
nych wypłaszczeniach stokowych i najwy�szych terasach. 
Obronny czynnik lokalizacji był widoczny we wsiach po-
ło�onych w strefie doliny Sanu, gdzie osadnictwo wyst�pi-
ło najwcze�niej. �wi�tynie te były lokowane na garbach 
wododzielnych i wierzchowinach. Orografia podnosiła 
walory architektoniczne budowli oraz podkre�lała wielko�� 
form i dodawała im „ wzniosło�ci” . W rezultacie stanowiły 
one wyra�ne akcenty krajobrazowe i były bardzo dobrymi 
punktami widokowymi. W wi�kszo�ci przypadków wi-
doczny jest tak�e zwi�zek rozmieszczenia �wi�ty� z dwo-
rem i karczm�. Cz�ste s�siedztwo cerkwi z zabudowaniami 
dworskimi i z karczm� wynikało z zale�no�ci od wła�cicie-
la wsi (fundacja �wi�tyni, funkcja kolatora). Wi�kszo�� 
cmentarzy było usytuowanych w bezpo�rednim otoczeniu 
�wi�ty�. Cmentarze zakładane pod koniec XIX i na po-
cz�tku XX w., ze wzgl�dów sanitarnych, były nieco odda-
lone od zabudowy, jednak�e znajdowały si� na ogół w 
nieznacznym oddaleniu od �wi�tyni. Krzy�e, kapliczki i 
figury przydro�ne były lokowane z reguły przy granicach 
wsi, na rozstaju dróg, przy �ródłach oraz w pobli�u zabu-
dowy (wotywne). Przewa�ały krzy�e przydro�ne składaj�-
ce si� z kamiennego cokołu i �eliwnego krzy�a. 
IV. Najwa�niejszym warunkiem przetrwania obiektu i 
kształtowania krajobrazu sakralnego danego obszaru 
jest utrzymanie funkcji religijnej �wi�tyni.  
Na skutek wyludnienia oraz zniszczenia obiektów i 
miejsc sakralnych rozpocz�ła si� na du�� skal� desakra-
lizacja krajobrazu badanego obszaru. Najintensywniej 
proces ten przebiegał w latach 50 i 60. XX wieku. Obecnie 
przebiega na niewielk� skal� i wynika z braku funduszy na 
konserwacj� i remonty, a tak�e z oboj�tno�ci nowych 
mieszka�ców. Powinno obj�� si� ochron� i konserwacj� to, 
co zostało po dawnych mieszka�cach, a w kształtowaniu 
współczesnego krajobrazu sakralnego nawi�za� do dawnej 
tradycji. Dlatego wydaje si� konieczne opracowanie kata-
logu wzorów projektów architektonicznych na podstawie 
przetworzonych przez specjalistów wzorów tradycyjnej 
zabudowy, w nawi�zaniu do tradycyjnego elementu kon-
strukcyjno-dekoracyjnego oraz form zagospodarowania 
terenu.  
V. Wielokulturowo�� ziemi bieszczadzkiej przejawiaj�-
ca si� w nielicznie zachowanych do dzi� dziełach pocho-
dz�cych z ró�nych pr�dów kulturowych oraz w bogac-
twie kultury duchowej – jest atutem i szans� rozwoju 
regionu. 
VI. Bardzo wa�nym materiałem badawczym krajobra-
zu sakralnego okazały si� mapy historyczne, daj�ce 
szerokie mo�liwo�ci analiz w oparciu o System Infor-
macji Przestrzennej. Temat ten ci�gle pozostawia ogrom-
ne mo�liwo�ci badawcze.  
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