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1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie i zarysowanie problemu

Szczególne położenie geopolityczne Bieszczadów sprawiło, że na obszarze 
tym współistniały różne narody oraz religie. Każda z grup wyznaniowych pozo-
stawiała po sobie ślad w przestrzeni w postaci obiektów i miejsc sakralnych, żyjąc 
we wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu. Mieszkańcy Bieszczadów, aż do po-
łowy XIX wieku, nie odczuwali potrzeby uświadamiania sobie własnej narodo-
wości, dzieląc wspólnie trudy życia codziennego. Wkrótce jednak, pod wpływem 
zewnętrznych impulsów, została zachwiana dotychczasowa symbioza kultur i wy-
znań. Powszechne stało się utożsamianie wyznania z narodowością, a świątynie 
stały się czynnikiem integracji wyznaniowej i narodowej oraz kulturowej. Prze-
łomowymi wydarzeniami w dziejach mieszkańców Bieszczadów była I i II wojna 
światowa oraz powojenne akcje wysiedleńcze w polskiej części badanego obszaru, 
które doprowadziły do zniszczenia kultury materialnej i duchowej. Nowe granice 
państwowe rozdzieliły historyczne krainy i kultury. Na terenach wyludnionych w 
polskiej części Bieszczadów nowi osadnicy ponownie zaczęli „wpisywać” treści 
sakralne w krajobrazie. Dziś tylko gdzieniegdzie, przy starej lipie, jesionie czy 
zdziczałej jabłoni, stoją samotnie przydrożne krzyże. W sąsiedztwie starych drzew 
odnajdziemy ślady cmentarzy, z nielicznymi nagrobkami. Zdarza się też i tak, że 
dawne miejsca sakralne są dziś trudne do zidentyfikowania. Dopiero, kiedy porów-
namy widok z obrazem przedwojennym, posługując się dawną mapą, zdjęciem lub 
opisem, wówczas pozornie puste doliny ożyją historią miejsc i tradycją zabudowy. 
Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny przyroda zawiera ukryte 
ślady dawnej działalności człowieka. Całość objęta jest ochroną, bowiem ślady te 
wraz z zasobami przyrody stanowią dziedzictwo narodowe. Wysiedlenia dotknę-
ły również słowacką część Bieszczadów, nazywaną Bukowskimi Wierchami. W 
związku z budową zbiornika wody pitnej Starina wysiedlono mieszkańców sied-
miu wsi, a zabudowę zniszczono. Odmienny charakter posiada teren Użańskiego 
Parku Narodowego, który położony jest w północno-zachodniej części Zakarpacia 
na Ukrainie. W przeszłości obszar ten należał do Węgier, Czechosłowacji i Związ-
ku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Praca jest próbą odczytania treści krajobrazu sakralnego pogranicza polsko-
-słowacko-ukraińskiego, o złożonej i trudnej historii. Krajobrazu, który „zawiera 
w sobie wielkie prawdy, zapis tego, co nieraz przez pokolenia mozolnie budo-
wano, co okrutnie niszczono, by znów wznieść na chwałę Bogu i dla naszego 
dobra”1. Niniejsza publikacja jest wynikiem badań finansowanych ze środków 
na naukę w latach 2010–2014 jako projekt badawczy pt.: „Czynniki i procesy 
kształtowania krajobrazu sakralnego na przykładzie obszaru Międzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” (N N306 388939). 

1  Patoczka P. 1996. Ochrona walorów estetycznych krajobrazu w Bieszczadzkim Parku Narodo-
wym. Monografie Bieszczadzkie 11, s. 10.
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1.2. Obszar badań

Badany obszar należy do Zewnętrznych Karpat Wschodnich i położony jest 
w strefie przygranicznej Polski, Słowacji i Ukrainy. Charakteryzuje się wysokimi 
walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, co sprawiło, że w 1973 r. po stronie 
polskiej utworzono Bieszczadzki Park Narodowy2, a w 1992 r. także dwa Parki 
Krajobrazowe – Ciśniańsko-Wetliński3 i Doliny Sanu4. 

Natomiast tereny w północno-wschodniej części Słowacji objęto ochroną 
w 1977 r., powołując Obszar Chronionego Krajobrazu „Karpaty Wschodnie” 
(CHKO „Vychodne Karpaty”)5. Powierzchnia tego obszaru wynosiła wówczas 
96 910 ha, z czego 30 190 ha stanowiło otulinę6. Dwadzieścia lat później po-
wierzchnia CHKO „Karpaty Wschodnie” zmniejszyła się, w wyniku utworzenia 
w jego północno-wschodniej części Parku Narodowego „Połoniny”7. Powierzch-
nia nowo utworzonego Parku wyniosła 29 805 ha, a jego strefa otulinowa – 
10 973 ha. Obszar ten, wraz z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym oraz dwoma 
Parkami Krajobrazowymi – Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetlińskim, weszły w 
skład powołanego w 1992 r. Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie” (MRB „Karpaty Wschodnie”).

Pomimo, że rezerwat biosfery nie stanowi prawnej formy obszaru chronio-
nego w Polsce i na Słowacji, Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” został 
utworzony początkowo na podstawie porozumienia rządów trzech państw – Pol-
ski, Słowacji i Ukrainy. Protokół o współpracy przy tworzeniu MRB w Karpa-
tach Wschodnich został podpisany przez Ministrów trzech krajów właściwych do 
spraw środowiska w dniu 27 września 1991 r. w Ustrzykach Dolnych. W okresie, 
gdy powoływano MRB „Karpaty Wschodnie” od strony ukraińskiej funkcjono-
wał rezerwat „Stużica”. Był on jednym z pięciu obszarów chronionych wcho-
dzących w skład „Zapowiednika – Karpaty Wschodnie”, z siedzibą w Rachowie, 
który w 1992 r. uzyskał status rezerwatu biosfery. W wyniku starań naukowców 
lwowskich o włączenie do polsko-słowackiego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie” przylegających terenów Ukrainy, został utworzony w 1995 r. Regio-

2  Rozporządzenie Rady Ministrów Nr 179 z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego, Dz. U. Nr 31. z późniejszymi zmianami; 
3  Rozporządzenie Nr 64/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie 
utworzenia Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego 
4 Rozporządzenie Nr 61/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie ut-
worzenia Parku Krajobrazowego Doliny Sanu.
5 Vyhláška Ministerstva kultúry SSR čislo 70/1977Zb. O vyhláseni CHKO. 
6 Vološčuk I. (kol.). 1988. Výhodné Karpaty. Chránená Krajinná oblast. Bratislava, s. 9.
7 Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove. c. 2/2006 z 23. marca 2006 o Návšte-
vnom poriadku Národného parku Poloniny a jeho ochranného pasma. Vyhláška Krajského úradu 
životného prostredia v Prešove č. 258 z 23.9.1997. 
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nalny Park Krajobrazowy „Stużica”, z niezależną administracją w Wielkim Bere-
znym. Został on następnie przekształcony w Użański Park Narodowy8 i włączony 
w skład MRB „KW”, wraz z utworzonym po prawej stronie Sanu – Regionalnym 
Nadsiańskim Parkiem Krajobrazowym9. Certyfikat trójstronnego Międzynarodo-
wego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” został podpisany 2 lutego 1999 
roku. 

Aktualnie powierzchnia MRB „KW” wynosi 213 211 ha i w jego skład wcho-
dzi sześć przylegających do siebie obszarów chronionych (Ryc. 1). Po stronie 
polskiej są to: Bieszczadzki Park Narodowy (utworzony w 1973 r.), Park Kra-

jobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy (1992 r.), 
po stronie słowackiej – Park Narodowy „Połoniny” (1997 r.) a po ukraińskiej 
– Użański Park Narodowy (1999 r.) oraz Regionalny Nadsiański Park Krajobra-
zowy (1997 r.). Najbardziej zaludniony jest obszar położony obecnie po stronie 
ukraińskiej, gdzie utworzono Użański PN i Nadsiański PK. Zmiany, jakie na-

8 Ukaz Prezidenta Ukrainy Nr 1230/99 wid 27 września 1999 r.
9 Maryskewicz O. (i in.). 2010. Regionalnij Łandszaftnij „Nadsańskij” Park: prirodna ta istoriko-
kulturna spadścina. Lwiw, 4-6.

Ryc. 1. Obszary chronione na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim i Międzynarodo-
wy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. 
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stąpiły po II wojnie światowej, najbardziej dotknęły obszar po stronie polskiej 
– wysiedlenia ludności, oraz słowackiej – w latach 80. XX w. wysiedlono 7 wsi 
pod budowę zbiornika wody pitnej „Starina”. 

Pod względem podziału administracyjnego polska część Międzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery KW położona jest w województwie podkarpackim, na tere-
nie powiatów bieszczadzkiego i leskiego, w granicach sześciu gmin: Baligród, 
Cisna, Czarna, Lutowiska, Solina i Komańcza (Ryc. 2). Na tym obszarze, do 
połowy XX wieku, występowało ponad 68 miejscowości. Dla celów statystycz-
nych posłużono się danymi dla całych miejscowości, o ile ich terytoria znalazły 

się w zasięgu obszaru badań. Powierzchnia badanego obszaru po stronie polskiej 
wynosi blisko 9 800 ha i liczy około 7 700 mieszkańców10, czyli gęstość za-
ludnienia wynosi 0,11 os./km2. Dla porównania gęstość zaludnienia dla powiatu 
bieszczadzkiego wynosi – 20 os. na 1 km2, a dla powiatu leskiego – 32 osoby 
na 1 km2 11. W 1921 r. gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosiła 27,15 os./

10 Informacje pisemne z Urzędów Gmin: Baligród, Cisna, Czarna, Lutowiska, Solina i Komańcza
11 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny. Infor-

Ryc. 2. Polska część badanego obszaru na tle podziału administracyjnego południowo-
-wschodniej Polski w 2012 r.
Źródło: System Informacji Przestrzennej BdPN i otuliny.
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km2 12. Natomiast w odniesieniu do poszczególnych miejscowości wskaźnik ten 
wyraźnie różnicuje się w poszczególnych gminach. 

Powierzchnia słowackiej części analizowanego obszaru wynosi 298,05 
km2 (Park Narodowy Połoniny) oraz 109,73 km2 (otulina). Pod względem ad-
ministracyjnym obszar ten należy do powiatu Snina o powierzchni 805,05 km2, 
zamieszkałego przez około 45 000 mieszkańców13 (Ryc. 3 i 4). 

Powierzchnia ukraińskiej części wynosi w granicach Użańskiego Parku Na-
rodowego 39 159 ha i należy do pod względem administracyjnym do Wieliko-
berezańskiego rejonu Zakarpackiej Obłastii. W 23 wsiach położonych w Parku i 

macje i opracowania statystyczne. Warszawa 2013, s. 22. 
12 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. T. XIV. Województwo Stanisławowskie. 
Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa 1923, s. 22-24; Skorowidz miejscowości 
Rzeczypospolitej Polskiej. T. XIII. Województwo Lwowskie. Nakładem Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Warszawa 1924, s. 20-24; 42-44. 
13  221 Zakon Národnej Rady Slovenskej Republiky z 3.06.1996 o územnom a správnom usporia-
daní Slovenskej republiky, § 9, pkt. 7, s. 3. http://www.snk.sk/swift_data/source/OKSSR/Zakony

Ryc. 3. Zagęszczenie ludności w granicach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery 
„Karpaty Wschodnie” – stan na 2012 r. 
Źródło: Informacje pisemne z Urzędów Gmin Baligród, Cisna, Czarna, Lutowiska, Soli-
na i Komańcza, Pisemna informacja z ewidencji gruntów ze Starostwa Bieszczadzkiego w 
Ustrzykach Dolnych, System Informacji Przestrzennej BdPN i otuliny.
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Ryc. 4. Zagęszczenie ludności w granicach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery 
„Karpaty Wschodnie” – stan na 1921 r.
Źródło: Skorowidz miejscowości w Rzeczypospolitej Polskiej w 1921 r. Tom XIV, s. 22–24; 
Skorowidz miejscowości w Rzeczypospolitej Polskiej w 1921 r. Tom XIII, s. 20–24, 42–44. 

otulinie mieszka ok. 15 900 osób14. Natomiast Nadsiański Park Krajobrazowy o 
powierzchni 19 428 ha zamieszkuje 6 100 osób15. Pod względem administracyj-
nym obszar ten należy do Rejonu Turka Lwowskiej Obłastii.

Według J. Kondrackiego badany obszar, pod względem fizyczno-geograficz-
nym, należy do Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Polska część obszaru poło-
żona jest w obrębie najwyższej części Bieszczadów Zachodnich (Ryc. 5), które 
są zarazem najdalej na zachód wysuniętym fragmentem makroregionu Beski-
dów Lesistych i podprowincji Beskidów Wschodnich16. Jednego z pierwszych 
podziałów Karpat dokonał A. Rehman, który za główne kryterium regionalizacji 
przyjął orografię terenu, przeprowadzoną w oparciu o analizę austriackich map 
topograficznych w skali 1:200 00017. Wyróżnił Karpaty Wschodnie i Zachodnie, a 

14 Informacja pisemna z Użańskiego Parku Narodowego.
15 Informacja pisemna z Nadsiańskiego Parku Krajobrazowego.
16 Kondracki J. 1989. Karpaty. Warszawa, s. 261.
17 Rehman A. 1895. Karpaty pod względem fizyczno-geograficznym. Lwów, 695 ss.
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granicę pomiędzy nimi poprowadził doliną Osławy i przez Przełęcz Łupkowską. 
Szczegółowy podział słowackiej części Karpat przedstawił natomiast J. Hromad-
ka w regionalizacji Czechosłowacji, opierając się na kryterium orograficznym, z 
częściowym uwzględnieniem budowy geologicznej i morfologii18. Analizę po-
równawczą podziału pogranicza polsko-słowackiego przedstawili M. Jodłowski 
i J. Balon19. Autorka będzie odwoływać się do podziału J. Kondrackiego20, sto-

18 Hromadka J. 1956. Orograficke trideni Ćeskoslovenske republiky. Sownik Ćeskoslovenske 
spolećnosti zemepisne, 11, 3-4, Praha.
19 Jodłowski M., Balon J. 204. Pogranicze polsko-słowackie w dotychczasowych podziałach re-
gionalnych. W: Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. M. Strzyżewski 
(red.), Problemy Ekologii Krajobrazu PAEK, Kielce, s. 59-66. 
20 Kondracki J. 1978. Karpaty. Warszawa, 272 ss.

Ryc. 5. Położenie polskiej części badanego obszaru na tle jednostek fizyczno-geograficz-
nych według Kondrackiego. Źródło: Kondracki J. 1994, s. 340; Kondracki J. 1998, s. 
440.
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sując określenie Bieszczady Zachodnie. Obszar położony po stronie słowackiej, 
według podziału fizyczno-geograficznego Słowacji, wchodzi w skład regionów 
Połoniny i Beskidy Niskie, które należą do subprowincji Vonkajsze Vyhodne Kar-
paty, przechodzące na Ukrainę. Pasma Bukovce i Nastaz, położone w granicach 
Parku Połoniny, określane są jako Bukovske Vrchy. Dla uproszczenia nazewnic-
twa w dalszej części opracowania będzie używana nazwa „Bukowskie Wierchy” 
na określenie słowackiej części badanego regionu21. Natomiast centralna część 
obszaru położonego na Zakarpaciu należy pod względem fizyczno-geograficz-
nym do Wierchowyńskiej i Zavyhorlatskiej jednostki Karpat Wschodnich. 

Najwyższe pasma górskie występują na terenie Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego: Tarnica 1346 m n.p.m., Halicz 1333 m n.p.m., Wielka Rawka 1304 m 
n.p.m. Najniżej natomiast położone są po stronie polskiej tereny w części północ-
no-zachodniej regionu, w dolinie Sanu: Tworylne – około 450 m n.p.m., Hulskie 
– około 470 m n.p.m. Maksymalne deniwelacje między strefami grzbietowymi a 
obniżeniami dolinnymi dochodzą do 500–600 m. Po stronie słowackiej najwyż-
szym wzniesieniem jest szczyt Kremenaros (1210 m n.p.m.), który jest najwyższym 
wzniesieniem w całej wschodniokarpackiej prowincji na terenie Słowacji. Najniżej 
położone są tereny w dolnym biegu rzeki Cirocha w katastrze wsi Dlhé nad Ciro-
chou (173 m n.p.m.). Użański PN położony jest w zlewni rzeki Uż i rozciąga się od 
wsi Zabródź (226 m n.p.m.) na południu po Przełęcz Użocką i miejscowość Użok 
(852 m n.p.m.) – na północnym wschodzie. Najwyższe szczyty na terenie Parku 
występują na granicy z Bieszczadzkim PN i tworzą główny grzbiet Karpat, którędy 
biegnie wododział pomiędzy zlewiskiem Morza Czarnego i Bałtyckiego. 

Według podziału geomorfologicznego obszar w granicach Polski znajduje się 
w obrębie Bieszczadów Zachodnich (Ryc. 6 A) 22 i zbudowany jest z utworów 
fliszowych należących do dwóch jednostek strukturalnych – płaszczowiny du-
kielskiej i płaszczowiny śląskiej23 (Ryc. 6 B). W obrębie płaszczowiny dukielskiej 
wyróżnia się następujące jednostki tektoniczne: łuski Wielkiej Rawki, Paportnej, 
Borsuka oraz synklinę Moczarnego. Natomiast płaszczowina śląska podzielona 
jest na jednostkę przeddukielską oraz centralną depresję karpacką. Charaktery-
styczną cechą ukształtowania powierzchni omawianego terenu jest uwarunkowa-
ny litologicznie i tektonicznie rusztowy układ pasm górskich (Ryc. 7). Główne 
jednostki tektoniczne znajdują swoje odzwierciedlenie w morfologii terenu, w po-

21 Vološčuk I. (kol.). 1988. Výhodné Karpaty. Chránená Krajinná oblast. Bratislava, s. 9.
22 Klimaszewski M., Starkel L. 1972. Karpaty Polskie. W: Geomorfologia Polski. I. Polska 
południowa – góry i wyżyny. M. Klimaszewski (red.), Warszawa, s. 21-115.
23 Mastella L., Tokarski A. 1996. Podłoże geologiczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W: 
Plan Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 1997-2016. Operat Ochrony Zasobów 
Przyrody Nieożywionej i Gleb. Kraków-Ustrzyki Dolne (manuskrypt); Ślączka A. 1971. Geologia 
jednostki dukielskiej. „Prace Instytutu Geologicznego”, s. 63.
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Ryc. 6. Geomorfolo-
giczny podział połu-
dniowo-wschodniej 
Polski - A (Źródło: Kli-
maszewski M., Starkel 
L. 1972, s. 21-115) oraz 
główne jednostki tek-
toniczne Bieszczadów 
– B według Żytki i in. 
1973 r. (Źródło: Żytko 
K., Guzik S., Ślączka A. 
1973). 
Objaśnienia: 1 – Po-
górze Dynowskie, 2 – 
Pogórze Strzyżowskie, 
3 – Doły Jasielsko-Sa-
nockie, 4 – Beskid Ni-
ski, 5 – Wyżyna Wań-
kowej, 6 – Bieszczady 
Niskie, 7 – Bieszczady 
Wysokie, 8 – granica 
państwowa, 9 – grani-
ce obszarów, 10 – geo-
morfologiczna granica 
Karpat Wschodnich, 
11 – granica BdPN; 12 
– granica badanego ob-
szaru.
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staci grzbietów i obniżeń, które ciągną się z północnego zachodu na południowy 
wschód, zwiększając stopniowo swoją wysokość bezwzględną24. Specyficznymi 
elementami rzeźby są powierzchnie zrównań denudacyjnych, tworzące poziomy: 
śródgórski (wczesny pliocen), pogórski (późny pliocen) i przydolinny (wczesny 
czwartorzęd). Cechą charakterystyczną ukształtowania grzbietów i ich stoków 
jest obecność grani, reliktowych skałek i uwarunkowanych litologicznie stopni 
typu kuest25. Bukowskie Wierchy zbudowane są z fliszowych warstw górnej kre-
dy i paleogenu (dolny oligocen) i są zaliczane również do jednostki dukielskiej26 

24 Starkel L. 1965. Rozwój rzeźby polskiej części Karpat Wschodnich (na przykładzie dorzecza 
Górnego Sanu). „Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN” 50, s. 160.
25  Pękala K. 1997. Rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 6: 19-38.
26  Koráb T., Ďurkovič T., 1978: Geológia dukelskej jednotky (Flyš východného Slovenska). 
GÚDŠ, Bratislava, 194 pp.; Vološčuk I. (kol.). 1988. Výhodné Karpaty. Chránená Krajinná oblast. 
Bratislava, s. 12-13.

Ryc. 7. Układ rusztowy grzbietów górskich w Bieszczadach.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Winnicki T., Zemanek B. 2003, s. 29. 
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(Ryc. 8). Najstarsze są warstwy łupkowe przechodzące w ciśniańskie, następnie 
menilitowe, a najmłodsze, położone najwyżej, to warstwy cergowskie. 

Centralna część Użańskiego PN wchodzi w skład Wierchowyńskiej jednostki 
fizyczno-geograficznej, natomiast część południowa – Vyhorlatskiej27. W grani-
cach Ukrainy wydziela się dwie wielkie jednostki geomorfologiczne: Wewnętrz-

27  Gabiniet M. P., Kulczyckij J. O., Matkowskij O. I. 1976. Giełogija i polieznyje iskopajemyje 
Ukrainskich Karpat. Izd-wo „Wiścia szkoła” pri Lwow. Goc. Un-te. Ć. I. Lwow, 200 ss; Gołubiec 
M. A., Gawrussewicz A. H., Zagajkewicz I. K. 1988. Ukraińskie Karpaty. Priroda. Naukowa 
Dumka, Kijew, s. 208. 

Ryc. 8. Zarys tektoniki zachodniej części Zewnętrznych Karpat Wschodnich (fliszo-
wych). Objaśnienia: 1 – Bradlové pasmo, 2 – Magurskie zapadlisko, 3 – jednostka Du-
kielska, 4 – jednostka Przeddukielska, 5 – jednostka Śląska, 6 – jednostka Podśląska, 7 
– jednostka Skolska, 8 – wewnętrzna strefa przejściowa, 9 – zewnętrzna strefa przejścio-
wa, 10 – Neowulkanity, 11 – północna granica Karpat, 12 – granice jednostek I rzędu, 
13 – granice państwowe. Źródło: Koráb T., Ďurkovič T. 1978, p. 8.
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Ryc. 9. Model wysokościowy Użańskiego PN (A) i Nadsiańskiego Parku Krajobrazo-
wego (B). 
Źródło: I. Kvakovska, Użański PN (A); Roman Kulachkovsky, Instytut Ekologii Karpat 
LAN (B).

A

ne Karpaty Wschodnie oraz fliszowe Zewnętrzne Karpaty Wschodnie. Zostały 
one wydzielone ze względu na zróżnicowaną budowę geologiczną oraz zależną 
od niej rzeźbę terenu. Rzeźba Karpat Wschodnich nawiązuje do litologii i tek-
toniki podłoża28. Istotną cechą Karpat jest rusztowy układ pasm górskich, bie-
gnących z północnego zachodu na południowy-wschód (Ryc. 9). Taki przebieg 
głównych pasm górskich ma istotny wpływ na warunki klimatyczne regionu.

28  Henkiel A. 1977-78. O pochodzeniu rzeźby polskich Karpat fliszowych. Annales UMCS, sec. 
B, vol. 1, s. 1-35.
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Warunki klimatyczne i pogodowe Bieszczadów Zachodnich kształtowane są 
głównie przez napływające nad ich obszar masy powietrza29. Nad tym obsza-
rem dominują wiatry z kierunków południowych (przeszło 30% dni w ciągu 
roku). Równoleżnikowy układ pasm górskich sprzyja powstawaniu lokalnych 
wiatrów dolinnych, jak również wiatrów fenowych. Średnia miesięczna tempe-
ratura w najwyższej części Bieszczadów szacowana jest od -6,7 oC w styczniu 
do +11,5 oC w lipcu. W zależności od wysokości nad poziomem morza średnia 

29  Michna E., Paczos S. 1972. Zarys klimatu Bieszczadów Zachodnich. Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk. Ossolineum, s. 73.

B
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temperatura roczna waha się od 2 oC do 4 oC, a w strefie przyszczytowej spa-
da poniżej 2 oC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, a najchłodniejszym luty. 
Średnia roczna suma opadów dla najwyższej części Bieszczadów kształtuje się 
na poziomie 900–1130 mm30. 

Bardzo zróżnicowany pod względem warunków klimatycznych jest obszar Bu-
kowskich Wierchów, na którym występują strefy: ciepła, średniociepła i chłodna. 
Lokalne uwarunkowania wynikają przede wszystkim z ukształtowania rzeźby, która 
sprzyja wnikaniu wysoko w doliny ciepłych mas powietrza, napływających z kie-
runku południowego i południowo-zachodniego. Średnia roczna temperatura wynosi 
8,3oC ( w układzie pionowym waha się od 8 do 4o C, w zależności od wysokości 
n.p.m.). Pokrywa śniegowa zalega przez około 60 dni w roku. 

Na terenie Bieszczadów Zachodnich najwyższe miesięczne opady notowane są 
w lipcu (150–170 mm), a najniższe w styczniu (ok. 70 mm)31. Bieszczady stano-
wią ważny obszar źródliskowy, znajdujący się w obrębie europejskiego działu wód, 
rozdzielającego zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Rzeki i potoki na 
tym obszarze mają zasilanie deszczowo-gruntowe. Badany obszar odwadniany jest 
przez San i jego dopływy. Sieć rzeczna tworzy tzw. układ kratowy. Z jednej strony 
nawiązuje do litologii, poprzez wypreparowanie obniżeń dolinnych w obszarach o 
mniejszej odporności, głównie z przewagą warstw łupkowych w podłożu. Z drugiej 
zaś strony uzależniona jest od tektoniki, gdyż przebieg linii spękań i uskoków warun-
kuje kształtowanie poprzecznych dolin. Działanie procesów erozyjnych, związanych 
z ruchami podnoszącymi, doprowadziło do powstania w wielu miejscach przełomów 
rzecznych, m.in. przełomu potoku Nasiczniańskiego w Berehach Górnych, przełomu 
Górnej Solinki w Moczarnem, przełomu potoku Wetlina we wsi Zawój. 

Klimat Użańskiego PN ma charakter umiarkowany przejściowy i jest uzależ-
niony od warunków promieniowania, cyrkulacji powietrza i topografii. Przebieg 
pasm górskich wpływa na rozkład mas powietrza i kierunki cyrkulacji. Klimat re-
gionu jest łagodny i wilgotny. Średnia roczna temperatura wynosi 8,1oC, a okres 
bez mrozów trwa 150–160 dni32. Teren Parku wchodzi w skład dwóch stref klima-
tycznych – umiarkowanej wilgotnej (220–850 m n.p.m.) i chłodnej, z dużą wil-
gotnością (850–1200 m n.p.m.)33. W lecie kotlina zakarpacka oraz południowo-
-zachodnie stoki Karpat znajdują się pod wpływem frontów atmosferycznych przy-

30  Michna E., Paczos S. 1972. Op. cit., s. 73.
31  Michna E., Paczos S. 1972. Zarys klimatu Bieszczadów Zachodnich. Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk, Ossolineum, s. 73.
32  Baszta A. T., Kowal N. P. 2012. Widowa riznomanitnist, osobliwosti proszyrennia ta problemi 
ochoroni każaniw (Chiroptera) Użańskiego Narodowego Parku Przyrody. Naukowy Zapiski 
Derżawnowo Prirodoznawcowo Muzeju, Wypusk 28, Lwiw, s. 85. 
33  Andrianow M. S. 1957. Wertikalna termicieskaja zonalnost Sowietskich Karpat. Naućne Za-
piski, Lwow, T. 40. Wyp. 4. S. 189-198. 
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noszących ciepłe powietrze znad Niziny Węgierskiej. Doliną rzeki Uż napływa 
ciepłe i suche powietrze znad strefy leśno-stepowej węgierskich nizin, co sprzyja 
rozprzestrzenianiu się na terenie Parku ciepłolubnych gatunków roślin i zwierząt. 
Roczne sumy opadów wynoszą po stronie zakarpackiej ponad 1000 mm rocznie.

Podobnie jak w całych Karpatach, rozmieszczenie gleb uwarunkowane jest 
podłożem geologicznym, rzeźbą, warunkami klimatycznymi, hydrologicznymi i 
roślinnością34. Najbardziej charakterystyczną cechą gleb obszarów górskich jest 
bardzo płytki profil glebowy i duży udział okruchów skalnych w masie glebo-
wej35. Jest to uwarunkowane występowaniem twardego, odpornego na wietrzenie 
podłoża skalnego oraz intensywnymi procesami morfogenetycznymi, w wyniku 
których występuje ciągłe odprowadzanie zwietrzałego materiału w dół stoku. W 
obrębie partii szczytowych, gdzie występują wychodnie skalne, spotyka się gleby 
inicjalne. Chłodny i wilgotny klimat oraz odpowiadające mu zbiorowiska roślin-
ne warunkują specyficzny kształt edafonu glebowego z przewagą grzybów nad 
bakteriami i ma związek ze spowolnieniem rozkładu materii organicznej. 

Na całym badanym obszarze przeważają gleby brunatnoziemne Cambisols. 
Jest to wynikiem petrograficznych cech podłoża fliszowego oraz właściwości 
czwartorzędowych pokryw stokowych. Gleby brunatne stanowią siedliska za-
równo dla zbiorowisk leśnych buczyny karpackiej, jak i dla zbiorowisk niele-
śnych łąk, połonin oraz użytków rolnych36. W dnach dolin rzecznych natomiast 
wykształciły się mady górskie właściwe i brunatne Typic, Cambic Fluvisols, a ich 
powierzchnia i zróżnicowanie nawiązuje do rozwoju systemu teras rzecznych37. 

W zależności od rodzaju terenu, wysokości nad poziomem morza oraz budowy 
geologicznej wyróżnia się cztery poziomy denudacyjne – poziom dolny nadrzecz-
ny, poziom nadrzeczny górny, podpołoninowy i połoninowy. Każdy z nich charak-
teryzuje się odmienną strukturą morfologiczną i typem roślinności38. Na niższych 

34  Skiba S., Drewnik M., Prędki R., Szmuc R. 1998. Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
Monografie Bieszczadzkie 2, s. 88.
35  Skiba S. 2009. Inicjalne gleby (lithic leptosols) piętra połonin w Bieszczadach i w Czarnohorze 
(Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 17: 357-358.
36  Zob.: Vološčuk I. (kol.). 1988. Výhodné Karpaty. Chránená Krajinná oblast. Bratislava, s. 47-
60; Skiba S., Winnicki T. 1996. Gleby zbiorowisk roślinnych bieszczadzkich połonin. Roczniki 
Bieszczadzkie 4: 97-109; Skiba S., Drewnik M., Prędki R., Szmuc R. 1998. Gleby Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 2, s. 88 + mapa 1:50 000.
37  Stojko S. M. 2008. Fizyko-geografićni umowi. Użańskijj Nacionalnij prirodnij park. Polifunk-
cjonalnie znaciennia. Lwiw, s. 45-86. 
38  Zob.: Ćopik W.I. 1976. Wisokogirna flora Ukrainkich Karpat. Naukowa Dumka. 268 ss; 
Wiznaćnik roślin Ukraińskich Karpat. Naukowa Dumka. 1977, 434 ss.; Tasenkewicz L. 1998. Flora 
of the Carpathians. Checklist of the native vascular plant species. State Museum of Nat. History of 
NAS of Ukraine. Lwiw, 610 ss; Tasenkewicz L.O. 2006. Prirodna fłora sudinnich roślin Karpat, i 
osobliwosti ta genezis. Awtoreferat. Dic. d-ra biol. Nauk., 35 ss.
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poziomach wykształca się higrofilne zbiorowisko łęgu z olchą czarną (Alnetum 
glutinosae). Na wyższym poziomie nadrzecznym z przewagą gleb oglejonych wy-
kształcają się dąbrowy z dębem szypułkowym (Quercetum roboris), a na siedli-
skach z glebą brunatną – buczyny z grabem (Carpineto-Quercetum)39. Na podpo-
łoninowych poziomach występują buczyny (Fagetum sylvaticae), z udziałem jodły 
(Abieto-Fagetum) i jaworem (Acereto-Fagetum). Na połoninowym poziomie cha-
rakterystyczne są zarośla z olchą zieloną (Alnetum viridis), jałowcem syberyjskim 
(Juniperetum sibirici) oraz subalpejskie zbiorowiska nieleśne40. 

Bieszczady Zachodnie położone są w strefie granicznej pomiędzy Karpatami 
Zachodnimi a Wschodnimi. Granicę przeprowadzono od Przełęczy Łupkowskiej 
wzdłuż Osławy i Sanu. Za takim podziałem przemawiał duży udział gatunków 
i zbiorowisk o charakterze wschodnim, odróżniający ten obszar od sąsiedniego 
Beskidu Niskiego. Dodatkowo w szacie roślinnej występują elementy górskie i 
wysokogórskie, uwarunkowane występowaniem wysokich pasm bieszczadzkich 
połonin. Wyróżniono trzy piętra roślinno-klimatyczne41 (Ryc. 10): 

1. Piętro pogórza – sięgające do ok. 500 m n.p.m.,
2. Piętro regla dolnego – sięgające do ok. 1150–1200 m n.p.m.,
3. Piętro połonin – rozciągające się od górnej granicy lasu po najwyższe szczyty. 
Osobliwy układ pięter roślinności Bieszczadów Zachodnich jest uwarun-

kowany specyficznym klimatem. Pod wpływem wysuszających wiatrów połu-
dniowych, napływających znad Niziny Węgierskiej, oraz pionowego rozkładu 
temperatur nie wykształciło się piętro regla górnego, a klimatyczna granica lasu 
przebiega stosunkowo nisko42.  Południowo-wschodnie przedgórze po stronie 
ukraińskiej pozostaje pod wpływem ciepłych mas powietrza od strony Bukowi-
ny, napływających znad Morza Czarnego. 

Świat roślin Parku Narodowego Połoniny charakteryzuje się dużym bogactwem, 
liczącym ok. 1000 gatunków roślin wyższych. Na tym obszarze obserwuje się bo-

39  Zlatnik A. 1938. Prozkum prirozenych lesu na Podkarpatske Rusi. Vegetace a stanoviste re-
servace Stuzica, Javornic, Pop Ivan. Brno, 244 ss.; Baszta A. T., Kowal N. P. 2012. Widowa ri-
znomanitnist, osobliwosti proszyrennia ta problemi ochoroni każaniw (Chiroptera) Użańskiego 
Narodowego Parku Przyrody. Naukowy Zapiski Derżawnowo Prirodoznawcowo Muzeju, Wypusk 
28, Lwiw, s. 85-6.
40  Stojko S.M. 1980. Botanićni rezerwati ta pamiątki prirody Zakarpatskoj Obłąsti. Ochrona priro-
dy Ukrainskich Karpat ta prireglich teritorij. К. Naukowa dumka, s. 79-142; Stojko S. M. 2008. 
Fizyko-geografićni umowi. Użańskijj Nacionalnij prirodnij park. Polifunkcjonalnie znaciennia. 
Lwiw, s. 45-86; Kwakiwska I. 2012.NPP Użańskij. In: Fitoriznomanittja zapowidnikiw i nacjona-
lnych prirodnich parkiw Ukrainy. Ć.2. Nacjonalni Prirodni Parki. W.A. Oniścienka (red.). UDK 
502.75 (477) BBK 28.58 F64, s. 506-519.
41  Winnicki T., Zemanek B. 2003. Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ustrzyki Dolne, 
s. 125.
42  Winnicki T., Zemanek B. 2003. Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ustrzyki Dolne, s. 55. 
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taniczną granicę w rozmieszczeniu roślinności pomiędzy Karpatami Wschodnimi 
i Zachodnimi. Przejawia się to m.in. w odniesieniu do niektórych gatunków roślin 
wschodniokarpackich, które na terenie Parku osiągają zachodnią granicę swego za-
sięgu, jak ciemiernik purpurowy (Melampyrum herbichii), jaskier karpacki (Ranun-
culus carpaticus), wężymord różowy (Scorzonera rosea), czy fiołek dacki (Viola 
dacica). Lasy sięgają do 1000 m n.p.m. i w zależności od wysokości zmieniają 
swój skład gatunkowy. W najniższych i najcieplejszych miejscach występują lasy 
dębowo-grabowe. W wyższych położeniach występują lasy bukowe, przecho-
dzące w bukowo-jaworowe. Najcenniejsze fragmenty przyrody objęte są ochroną 
w Rezerwatach Przyrody o trzech rangach ochronnych (Ryc. 11): 
– Narodowe Przyrodnicze Rezerwaty (7) – Stužica, Riaba skala, Rožok, Pľaša, 

Havešová a Stinska, Pod Ruským; 
– Przyrodnicze Rezerwaty (12) – Bahno, Borsučiny, Bzaná, Gazdoráň, Hrúnok, 

Ruské, Slatina pod Stinskou, Stružnická dolina, Šípková, Udava, Uličská 
ostrá, Hlboké; 

– Pamiątka Przyrodnicza (1) – Ulička43.

43  Nová Sedlica. XXXIV. Východoslovenský tábor ochrancov prírody s medzinárodnou účasťou 
Poloniny „na začiatku sveta”. Nová Sedlica. 2010, s. 5-7.

Ryc. 10. Piętra roślinno-klimatyczne w Bieszczadach Zachodnich na tle innych pasm  
w Karpatach. Źródło: Winnicki T., Zemanek B. 2003, s. 56.
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Ryc. 11. Park Narodowy Połoniny – Rezerwaty Przyrody: Narodowe Przyrodnicze Re-
zerwaty (1–7) – Stužica, Riaba skala, Rožok, Pľaša, Havešová a Stinska, Pod Ruským; 
Przyrodnicze Rezerwaty (1–12) – Bahno, Borsučiny, Bzaná, Gazdoráň, Hrúnok, Ruské, 
Slatina pod Stinskou, Stružnická dolina, Šípková, Udava, Uličská ostrá, Hlboké; Pamiąt-
ka Przyrodnicza (1) – Ulička.

Obszary chronione (w nawiasach stopień ochrony)

1. Havešova (V)

7. Stužica (V)3. Pl’aša (V)
4. Pod Ruským (IV)

Narodowe Przyrodnicze Rezerwaty

2. Jarabá Skala (V)
5. Rožok (V)
6. Stinská Skala (V)

Rezerwaty Przyrody

1-7

1-12
1. Bahno (V)
2. Borsučiny (V)
3. Bzaná (IV)
4. Gazdoráň (IV)
5. Grunik (IV)
6. Hlboké (V)

7. Ruské (IV)
8. Stinská slatina (V)
9. Stružnická dolina (IV)
10. Šipková dolina (V)
11. Udava (V)
12. Uličská Ostrá (V)

Pamiątka przyrodnicza - Ulička (V)

Park Narodowy Połoniny (III)

Strefa ochronna PN Połoniny (II)

Małoobszarowe obszary chronione (II)
Zabudowa

Jeziora, zbiorniki wodne
Cieki wodne
Granica państwowa

Szlaki turystyczne

Ścieżka edukacyjna

Szlak rowerowy R-61
Szlaki rowerowe

UKRAINA
SŁOWACJA

POLSKA

km
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Krajobraz Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery cechuje przenikanie 
form naturalnych i kulturowych (Fot. 1–8). Na najcenniejszych przyrodniczo 
obszarach chronionych, tworzących tzw. strefę wewnętrzną Rezerwatu, obowią-
zuje ochrona ścisła, gdzie ochronie podlegają naturalne zasoby i procesy przy-
rodnicze (Ryc. 1). Najwyższe walory naturalne posiadają pasma połoninowe, 
wyróżniające się unikalną szatą roślinną i fauną. Szczególnie cenne są także 
rozległe lasy o charakterze puszczańskim oraz występujące na najwyższych 
szczytach zbiorowiska połoninowe. Ponadto obszar ten jest jedną z najcenniej-
szych w Europie ostoi zwierząt. Występują tu liczebne populacje dużych ssa-
ków roślinożernych – jelenia szlachetnego i żubra oraz dużych i średnich ssa-
ków drapieżnych: niedźwiedzia, wilka, rysia, żbika i wydry. Dogodne warunki 
do życia znalazły tu również rzadkie i zagrożone ptaki drapieżne: orzeł przed-
ni, orlik krzykliwy, trzmielojad, sowy: puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, 
dzięcioły: dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny. Ptaki 
wysokogórskie – siwerniak i płochacz halny mają tutaj jedne z najniżej położo-
nych stanowisk w całym łuku Karpat. 

Obszar ten chroni również unikatowe bogactwo dziedzictwa kulturowego, w 
postaci zabytków drewnianego budownictwa wiejskiego i sakralnego Łemków 
i Bojków (Fot. 4). Na terenie Parku Narodowego Połoniny charakterystycznym 
elementem krajobrazu stał się współcześnie wykonany zbiornik wody pitnej 
„Starina” (Fot. 2). 

Na terenie Bieszczadów Zachodnich natomiast wiele tych pamiątek nie 
przetrwało, w związku z wysiedleniami ludności w II poł. XX w. O dawnym 
osadnictwie świadczą zdziczałe sady, pasy zadrzewień, miedze i rozłogi, a 
także zarastające podmurówki chat, dworów i cerkwi, cmentarze, krzyże 
przydrożne oraz zawalone piwniczki. Ten zabytkowy krajobraz kulturowy w 
„krainie dolin” u podnóży połonin, który przechowuje ślady gospodarowania i 
dawnej kultury materialnej wpisane harmonijnie w naturalne układy przyrod-
nicze, stanowi swoisty fenomen historyczno-przyrodniczy (Fot. 7–8). Według 
waloryzacji kulturowej obszary o takich cechach osiągają najwyższą wartość44. 
Położone są w strefie ochrony czynnej Bieszczadzkiego PN i wchodzą w skład 
strefy buforowej MRB „KW”. Natomiast tereny zróżnicowane pod względem 
krajobrazowym, gdzie rozwija się turystyka i popiera się gospdarowanie na 
zasadach zrównoważonego rozwoju, tworzą strefę przejściową, zajmującą 
największe powierzchnie Rezerwatu. 

44  Myczkowski Z. (kier. operatu), Bogdanowski J. (kier. naukowe) i in. 1994-1996. Operat och-
rony zasobów kulturowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny. W: Plan Ochrony 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny, cz. 10 (zbiory BdPN). 
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Fot. 1. Widok na teren Parku Narodowego Połoniny – Słowacja (fot. G. Leśniewski).

Fot. 2. Zbiornik wody pitnej „Starina” – PN Połoniny – Słowacja (fot. G. Leśniewski).
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Fot. 3. Park Narodowy Połoniny (fot. G. Leśniewski).

Fot. 4. Tureczki Wyżne – Nadsiański PK – Ukraina (fot. G. Holly).
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Fot. 5. Jabłonka Wyżna – Nadsiański Park Krajobrazowy – Ukraina (fot. G. Holly).

Fot. 6. Stawne – Użański Park Narodowy – Ukraina (fot. G. Holly).
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Fot. 7. Konie huculskie pod Tarnicą – Bieszczadzki PN (fot. G. Holly).

Fot. 8. Tereny nieistniejącej wsi Berehy Górne – BdPN (fot. G. Holly).
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1.3. Problemy badawcze pracy

Termin „krajobraz sakralny” jest obecnie mocno zakorzeniony w literaturze 
przedmiotu, jednakże w środowisku geografów wzbudza ciągłe dyskusje ter-
minologiczne. Dlatego konieczne było przeanalizowanie i usystematyzowanie 
pojęć na potrzeby pracy. Autorka postawiła sobie jednak za główny cel niniej-
szego opracowania przedstawienie różnorodności i dynamiki krajobrazu sakral-
nego polsko-słowacko-ukraińskiego pogranicza oraz uchwycenie relacji różnych 
czynników i procesów wpływających na jego kształt. Za obszar badań zosta-
ły przyjęte obszary chronione położone w Karpatach Wschodnich, w granicach 
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery. Dotychczas zainteresowanie badaczy 
koncentrowało się na wybranych zagadnieniach kulturowo-historycznych i przy-
rodniczych. Nie było do tej pory studiów nad krajobrazem sakralnym pogranicza 
trzech obecnie istniejących państw: Polski, Słowacji i Ukrainy, które w przeszło-
ści miały wspólne korzenie ale różną przynależność państwową. Obszar ten cha-
rakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem sakralnym i dlatego może stanowić 
swego rodzaju „poligon” badawczy dla studiów z tego zakresu. Jest on intere-
sujący zarówno pod względem metodologicznym, jak też ze względu na zakres 
merytoryczny badań. Autorka postawiła sobie także za cel wypracowanie takiego 
modelu postępowania badawczego, który może znaleźć zastosowanie w dalszych 
studiach nad problematyką krajobrazu sakralnego. 

Dużym utrudnieniem w prowadzeniu badań były dotychczas granice państwo-
we i zróżnicowana sytuacja polityczna, uniemożliwiająca swobodne poruszanie 
się po terenie i prowadzenie prac inwentaryzacyjnych. Po ostatnich przemianach 
politycznych możliwości te ułatwione są już pomiędzy słowacką a polską częścią 
Karpat, jednakże strona ukraińska stanowi nadal teren mało dostępny, szczególnie 
w strefie przygranicznej. Pomimo wzrostu zainteresowania problematyką krajo-
brazu sakralnego, w literaturze przedmiotu brak jest opracowań porównawczych, 
podejmujących próby pokazania tej problematyki pod różnymi aspektami w skali 
mikroregionu. Problemy badawcze pracy ujęto w formie następujących pytań:
1. W jakim stopniu krajobraz sakralny badanego obszaru w latach 1850–2012 

był ukształtowany pod wpływem czynników historycznych, politycznych 
i społeczno-ekonomicznych, a w jakim stopniu wynikał ze specyficznych 
warunków lokalnych, będących odbiciem stosunków międzywyznaniowych 
i narodowościowych?

2. Jakie czynniki wpływały na lokalizację 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 chronić oraz jak kształtować nowe świątynie we współczesnym 
krajobrazie?
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Celami szczegółowymi pracy było uzyskanie odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze, co wymagało m.in.:
– analizy literatury przedmiotu, uwarunkowań kształtowania się osadnictwa 
na obszarze badań, stosunków wyznaniowych i narodowościowych, symboliki 
miejsc sakralnych i ich form architektonicznych,
– przeanalizowania czynników politycznych, prawnych, kulturowych, 
społecznych, ekonomicznych oraz topograficznych, które miały wpływ na 
kształtowanie się krajobrazu sakralnego i lokalizację obiektów sakralnych,
– poznania stanu zachowania zabytkowych miejsc sakralnych oraz 
przeanalizowania ich roli w kontekście walorów turystycznych regionu i 
współczesnego kształtowania krajobrazu sakralnego. 

Zakres czasowy pracy obejmuje lata 1850–2012. Wyznaczenie na początek 
badań roku 1850 jest umowne i wynika głównie z wydarzeń historycznych. W 
1850 r. w Galicji, dekretem cesarza Franciszka Józefa z 18 kwietnia 1850 r., zo-
stały zniesione ograniczenia w działalności Kościołów wprowadzone reformami 
józefińskimi, a pięć lat później został podpisany konkordat między cesarstwem 
a Stolicą Apostolską. W latach 1852–1860 wykonano dla tego obszaru mapę 
katastralną w skali 1:2880, będącą bardzo cennym materiałem źródłowym. Na 
podstawie dostępnych materiałów archiwalnych i historycznych można ponadto 
odtworzyć elementy krajobrazu sakralnego istniejącego w poł. XIX w., kiedy to 
sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi była ustabilizowana. W oparciu o ten stan 
wyjściowy można prześledzić najważniejsze zmiany w poszczególnych okresach 
dziejowych, do stanu obecnego włącznie. Termin końcowy analizy jest umowny 
i wynika z zakończenia w 2012 r. zbierania materiałów. Przyjęty w pracy prze-
dział czasowy obejmuje najważniejsze zmiany, jakie zaszły w dziejach badanego 
obszaru, które miały wpływ na ukształtowanie się krajobrazu sakralnego i jego 
przemiany. Dlatego analizę przeprowadzono w odniesieniu do następujących 
okresów historycznych: 

•	 okres do 1850 r.
•	 okres od 1851 do 1918 r. 
•	 okres od 1919–1945 r.
•	 lata powojenne (1946–2012). 
Ramy czasowe zostały niekiedy przekroczone w celu omówienia kontekstu 

historycznego późniejszych wydarzeń. Pod pojęciem czynniki rozumie się (za J. 
Paryskiem45) przyczynę mającą wpływ na zaistniały stan rzeczy lub jego zmianę, 
zdarzenie lub proces, który tkwi w tej rzeczy lub zdarzeniu (względnie procesie), 
która jednocześnie bezpośrednio z nich wypływa lub jest umiejscowiona w bez-

45  Parysek J. J. 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Wyd. Nauk. Bogucki, 
Poznań, s. 15.
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pośrednim ich środowisku. Innymi słowy jest to endogeniczna w swym charak-
terze przyczyna zmian właściwości: rzeczy, zdarzenia, względnie procesu, jakie 
zachodziły w konkretnym miejscu i w określonym czasie (przedziale czasowym). 
Zmiany te mogą mieć charakter ilościowy lub jakościowy. 

Przez uwarunkowanie rozwoju rozumie się zewnętrzną, w stosunku do rze-
czy, zdarzenia lub procesu, przyczynę dokonującej się zmiany. Innymi słowy jest 
to przyczyna egzogeniczna względem przedmiotu odniesienia. Jej oddziaływanie 
nie jest związane z właściwościami danego obiektu46. Typ jest terminem zapoży-
czonym z systematyki (biologia) i oznacza określoną własność lub zespół wła-
sności, jakimi powinny charakteryzować się obiekty, by można było je uznać za 
odmienne w stosunku do innych47. Typologia to zarówno procedura, jak i efekt 
grupowania zbioru obiektów do wcześniej ustalonych typów. 

Obszar badań położony jest w takiej części Karpat, która w swojej historii 
podlegała częstym zmianom politycznym. Określone stosunki i układy politycz-
ne Polski i Europy przekładały się bezpośrednio na warunki rozwoju regionu i 
przemiany w krajobrazie sakralnym. 

1.4. Metody badań

Metodykę prac terenowych i studialnych opracowano na podstawie M. Do-
browolskiej48 odpowiednio zmodyfikowaną, dostosowaną do zakresu problema-
tyki i specyfiki obszaru. W pierwszym etapie postępowania badawczego przepro-
wadzono kwerendę archiwalną i biblioteczną oraz zgromadzono materiały fakto-
graficzne związane z elementami krajobrazu sakralnego Bieszczadów. Kwerenda 
archiwalna została przeprowadzona w różnych placówkach kościelnych i świec-
kich, takich jak: Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, Archiwa Państwowe 
w Przemyślu, Rzeszowie i Sanoku, Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy 
we Lwowie, Archiwum Archidiecezjalne w Preszowie, Archiwum Państwowe w 
Berehovie na Ukrainie, Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 
Archiwum Parku Narodowego Połoniny, Archiwa Parafialne w Cisnej, Baligrodzie, 
Dwerniku, Ustrzykach Górnych, czy Jabłonce Wyżnej na Ukrainie oraz zbiory pry-
watne. Następnie opracowano literaturę przedmiotu i zapoznano się z badaniami do-
tyczącymi obiektów sakralnych oraz stosunków wyznaniowych w Bieszczadach.

46  Parysek J. J. 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań, 
s. 16.
47  Runge J. 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, 
wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 161.
48  Dobrowolska M. 1948. Dynamika krajobrazu kulturowego. Przegląd Geograficzny 21, T I, s. 
151-203; Dobrowolska M. 1953. Przedmiot i metodyka geografii historycznej. Przegląd Geogra-
ficzny T. 25, z. 1, s. 57-71. 
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Szczegółowe badania terenowe zostały przeprowadzone w latach 1999–
2012, na obszarze przeszło 112 wsi położonych w granicach badanego ob-
szaru. Podczas badań wykorzystano kwestionariusze obiektów sakralnych, 
opracowane w Zakładzie Geografii Religii Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ, które ze względu na specyfikę przedmiotu badań zosta-
ły przez autorkę odpowiednio zmodyfikowane (aneks). W rezultacie opra-
cowano i zastosowano podczas pracy terenowej trzy rodzaje kart – „kartę 
świątyni”, „kartę cmentarza” oraz „kartę krzyża/kapliczki przydrożnej”. W 
odniesieniu do kościołów i cerkwi formularz zawierał informacje: funkcja 
obiektu, rok powstania, patron świątyni, orientacja, materiał, styl architek-
toniczny, wysokość w m n.p.m., wysokość względna, współrzędne geogra-
ficzne, budowa geologiczna podłoża, forma terenu, odległość od najbliższego 
cieku, roślinność przykościelna, przekształcenie rzeźby, położenie względem 
parafii, położenie względem dróg oraz środka wsi, zakres widoku na kościół i 
panorama spod świątyni oraz ocena roli świątyni jako punktu orientacyjnego 
w krajobrazie. W odniesieniu do zabytkowych cmentarzy formularz zawie-
rał ponadto pomiary odległości i azymutów poszczególnych nagrobków, w 
celu wyrysowania planu szczegółowego ich rozmieszczenia. Obiekty zostały 
wpisane, przy pomocy odbiornika GPS, do Systemu Informacji Przestrzennej 
(GIS) Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

Prace terenowe miały na celu wykonanie szczegółowej inwentaryzacji 
oraz ocenę stanu zachowania zabytkowych obiektów sakralnych (powstałych 
przed 1939 r.). Wykonano przy tym dokumentację fotograficzną, dotyczącą 
wszystkich zinwentaryzowanych obiektów sakralnych. Ponadto zostały zgro-
madzone przez autorkę kopie fotografii archiwalnych, znajdujących się w 
zbiorach prywatnych oraz archiwach parafialnych i w źródłach drukowanych. 
Podczas prac terenowych, oprócz podstawowych metod badawczych, takich 
jak: obserwacja, opis z autopsji, dokonanie pomiarów za pomocą odbiorni-
ka GPS, taśmy i busoli, przeprowadzono również wywiady z księżmi oraz 
mieszkańcami miejscowości położonych na obszarze objętym opracowaniem. 

Następnie przeprowadzono analizę rozmieszczenia elementów krajobrazu 
sakralnego, wykorzystując mapy historyczne49, przetworzone przez oprogra-
mowanie firmy ESRI (ArcView, ArcGIS w ramach GIS BdPN) w odniesieniu 
do współrzędnych map topograficznych Polski w skali 1:25000 – Państwowy 
Układ Współrzędnych, 1965)50. Rektyfikacja przeprowadzona została na pod-

49  Głównie mapy katastralne z 1852 r. w skali 1:2880, austriackie mapy topograficzne w skali 1:75 
000 z 1890 r., odrysy map katastralnych z naniesioną aktualizacją wykonaną przez Wojewódzkie 
Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Rzeszowie z 1966 r. 
50  Pietrzak M., Siwek J. 2001. Wykorzystanie map historycznych, przetworzonych przy użyciu 
GIS, do oceny zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wielickim. W: W. Chełmicki (red.). Przemia-
ny środowiska na Pogórzu Karpackim, T. 1, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków.
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stawie punktów kontrolnych, zlokalizowanych na mapie archiwalnej. Punk-
tom tym zostały przypisane nowe współrzędne w układzie 1965 (Tab. 1).

Na zabytkowych cmentarzach zostały wykonane pomiary dotyczące rozmiesz-
czenia nagrobków, przebiegu ogrodzenia, lokalizacji wejścia. Ponadto zbadano 
skład gatunkowy roślinności występującej na terenie cmentarzy i w otoczeniu 

świątyń oraz krzyży przydrożnych, w tym szczególnie pomierzono stare drzewa 
o charakterze pomnikowym i zinwentaryzowano rośliny tradycyjnie posadzone 
przez miejscową ludność w obrębie miejsc sakralnych. Materiał empiryczny uzu-
pełniono ponadto o wypowiedzi zebrane w wywiadach z mieszkańcami.

Praca składa się z 21 rozdziałów, z których 11 wprowadza w problematy-
kę prowadzonych badań. Natomiast w pozostałych rozdziałach zamieszczono 
szczegółową charakterystykę i analizę poszczególnych elementów krajobrazu 
sakralnego. Na końcu pracy, w aneksie, zamieszczono formularze wykorzystane 
podczas prac terenowych przy inwentaryzacji obiektów i miejsc sakralnych na 
badanym obszarze.

Analizę szczegółową przeprowadzono w odniesieniu do obszarów chronio-
nych położonych po stronie słowackiej – PN Połoniny i ukraińskiej (Użański PN 
i Nadsiański PK) oraz polskiej – Bieszczadzki PN i otulina. Obszar ten został 
niekiedy przekroczony dla ukazania szerszego kontekstu zagadnienia. Na koniec 
należy podkreślić, że brak materiału źródłowego sprawił, że niektóre zagadnienia 
zostały omówione tylko w sposób zadowalający lub jedynie zasygnalizowane. 
Jedyną możliwością pełniejszego ujęcia tematu jest prowadzenie dalszej kwe-
rendy, szczególnie w archiwach ukraińskich i austriackich. Duże szanse na wy-

Tabela 1. Liczba punktów kontrolnych oraz średni błąd transformacji rektyfikowanych 
map. 

Mapa Skala Liczba punktów 
kontrolnych

Średni terenowy 
błąd transformacji 

RMS
Orginalaufnahme von Galizien und 
Bukowina (1852) 1:2880 21 3,5 m

Kummerer Ritter von Kummers-
berg Carl, Administrativ Karte 
von den Königreiche Galizien und 
Lodomerien mit dem Grossher-
zogthum Krakau und den Her-
zogthümern Auschwitz, Zator und 
Bukowina, Wien 1855.

1:115 000 13 15 m

Mapy topograficzne WIG, 
Sektory: Pikuj, Turka i Dźwiniacz 
G. (1937), Łupków (1938)

1:100 000 18 37 m
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pełnienie luk w dokumentacji źródłowej mogłyby przynieść prace badawcze na 
sąsiednich obszarach po stronie ukraińskiej i słowackiej. 

W ocenach krajobrazu stosuje się trzy główne rodzaje pól podstawowych, 
jak: jednostki administracyjne, pola geometryczne lub jednostki przyrodnicze. 
Zalety i wady poszczególnych rodzajów pól podstawowych zawarto m.in. w 
pracy D. Sołowiej51. W pracy za pola podstawowe przyjęto jednostki admini-
stracyjne oraz jednostki przyrodnicze – obszary chronione. Jednostki admi-
nistracyjne zastosowano w różnych skalach (województwa, powiaty, gminy, 
wsie). Główną zaletą tego rodzaju jednostek jest dostępność danych, która 
gromadzona jest w różnego rodzaju instytucjach państwowych i kościelnych. 
Natomiast największą wadą jest ich duże zróżnicowanie wewnętrzne pod 
względem przyrodniczym. Stąd też ocena dotyczy nie całego, ale tylko pew-
nego fragmentu pola podstawowego. Za podstawowe jednostki przestrzenne, 
którym przyporządkowano i w obrębie których analizowano badane obiekty 
sakralne, przyjęto granice historyczne wsi. 

1.5. Stan badań i literatura przedmiotu

Badania, prowadzone przez geografów religii, koncentrują się szczególnie 
na studiach związanych z genezą, funkcjonowaniem i rozmieszczeniem prze-
strzennym ośrodków pielgrzymkowych oraz związanych z nimi migracjach 
pielgrzymkowych. Spośród nich najwięcej opracowań dotyczy sanktuariów 
maryjnych, najliczniejszych wśród chrześcijańskich ośrodków kultu religijne-
go. Zagadnieniem tym zajmuje się A. Jackowski, który jako pierwszy wśród 
geografów polskich sformułował podstawy metodologiczne geografii religii, 
a jego prace dotyczące pielgrzymowania na ziemiach polskich są pierwszymi 
publikacjami naukowymi z tej tematyki52. Spośród prac z zakresu geografii re-
ligii, dotyczących ośrodków pielgrzymkowych, warto wymienić ponadto prace 
I. Sołjan53 oraz E. Bilskiej-Wodeckiej54. 

51  Sołowiej D. 1987. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wyd. 
UAM, Poznań.
52  Z ponad 140 publikacji tego autora warto wymienić: Pielgrzymki i turystyka religijna w Pol-
sce, 1991; Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od 
XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, 1996; Pielgrzymowa-
nie, 1998; Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, Wyd. Znak 1998, Kraków; Religie świata. 
Szlaki pielgrzymkowe, 1999, współaut.; Nature vs Sacrum In the World’Religion’s. Peregrinus 
Cracoviensis. 2002. Z. 13, współayt.; Święta przestrzeń świata, 2003; Geografia religii – problemy 
badawcze, perspektywy rozwoju, 1997. W: Geografia, Człowiek, Gospodarka, red. B. Domański, 
A. Jackowski, Kraków. 
53  Sołjan I. 2002. Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772-1992). IGiGP UJ, Kraków.
54  Bilska-Wodecka E. 2003. Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy. IGiGP UJ, 
Kraków.
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Należy również wspomnieć o pracach dotyczących turystyki religijnej 
do miejsc pielgrzymkowych w Polsce: A. Jackowskiego, L. Kaszowskiego, 
I. Sołjan, E. Bilskiej i F. Mroza55. A. Jackowski turystykę religijną definiuje 
jako podróż turystyczną skoncentrowaną na aspekcie religijnym lub religij-
no-poznawczym. Turyści nie tylko odwiedzają miejsce święte ze względu 
na uczestnictwo w akcie kultu, lecz łączą to ze zwiedzaniem obiektów kultu 
religijnego. Za szczególny przejaw wędrówki religijnej w literaturze przed-
miotu uznaje się pielgrzymkę, definiowaną jako wędrówkę podjętą z pobu-
dek religijnych, do miejsca uważanego za święte locus sacer, ze względu na 
szczególne działanie w nim Boga lub bóstwa56. 

Do zagadnień badawczych geografii religii należą również studia nad 
wzajemnymi relacjami: religia – środowisko przyrodnicze, a także nad 
krajobrazem sakralnym. Problematyka związana z krajobrazem sakralnym 
Bieszczadów nie była dotychczas podejmowana przez geografów. Istniejące 
opracowania dla tego obszaru dotyczą głównie opracowań przyrodniczych, 
historycznych i etnograficznych57. Przeprowadzona kwerenda archiwalna i 
biblioteczna ukazała w dokumentacji związanej z tą częścią Bieszczadów 
ogrom zniszczeń, dokonanych po II wojnie światowej. Dodatkowym ogra-
niczeniem jest brak autochtonicznej ludności, która została wysiedlona i w 
niewielkim stopniu powróciła do swoich rodzinnych wsi.

Główne źródła archiwalne do omawianego zagadnienia zgromadzone są 
w następujących archiwach – Archiwum Państwowym i Archiwum Archi-
diecezjalnym w Przemyślu, Archiwum Państwowym w Rzeszowie, Central-
nym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, Archiwum 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W Archiwum Państwowym 
w Przemyślu przejrzano m.in. następujące zespoły: Archiwum Biskupstwa 
Greckokatolickiego w Przemyślu (nr zespołu: 142; lata: 1291–1946), Archi-

55  Jackowski A. 1994. Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce. W: Współczesna turystyka re-
ligijna. Polsko-Francuskie Seminarium Turystyczne, Częstochowa, s. 51-58; Kaszowski L. 1996. 
Chrześcijańskie spojrzenie na środowisko geograficzne jako przestrzeń pielgrzymowania. „Pere-
grinus Cracoviensis” 4, s. 75-91; Kaszowski L. 1998. Metodologia pielgrzymowania. W: Szkolenie 
na temat: „Turystyka Pielgrzymkowa”, Instytut Turystyki, Oddział w Krakowie, Kraków; Kaszow-
ski L. 2000. Methodology of Pilgrimaging. „Peregrinus Cracoviensis” 10; Jackowski A., Sołjan I., 
Bilska E. 1999. Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju. „Turyzm” 9, 1: 
91-103; Mróz F. 2003. Turystyka religijna do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Św. na Świę-
tym Krzyżu. „Folia Turistica” 14, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, s. 103-115; Mróz 
F. 2003. Turystyka religijna do sanktuariów pańskich w Polsce. W: Turystyka a religia. Bergier J., 
Żbikowski J. (red.), Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska, s. 191-206.
56  Jackowski A. 1991. Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce. Warszawa, s. 183.
57  Kolberg O. 1973-1974. Sanockie-Krośnieńskie, Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga (dalej: 
DWOK), t. 49, cz. I. Wrocław-Poznań; Falkowski J., Pasznycki B. 1935. Na pograniczu łemkow-
sko-bojkowskim. Lwów.
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wum Państwowe w Rzeszowie Odział w Sanoku (m.in. nr zespołu: 20-, 30-, 
32/0), Kapituła Greckokatolicka w Przemyślu (nr 143), Parafie greckokato-
lickie byłego województwa rzeszowskiego – zbiór szczątków zespołów (nr 
147), Izraelickie Gminy Wyznaniowe – zbiór szczątków zespołów (nr 154), 
Greckokatolicki Urząd Dekanalny Baligrodzki, Zatwarnicki, Leski, Ustrzyc-
ki (nr 857), Zbiór fotografii w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu 
(nr 876) oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego (Zespół: Koncern Ilustro-
wany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji, Sygnatura: 1-U-5656 i inne). 
Spośród zgromadzonych dokumentów wykorzystano akta wizytacji parafial-
nych i dekanalnych, a także materiały statystyczne zbierane do schematy-
zmów diecezjalnych. Ze schematyzmów łacińskich i greckokatolickich za-
czerpnięto podstawowe informacje o liczebności wiernych. Dają one ogólny 
pogląd na stosunki demograficzne i stosunki wyznaniowo-narodowościowe 
ludności58.

Ponadto nabyto zdigitalizowane mapy katastru gruntowego z Archiwum 
Państwowego w Przemyślu zespół nr 126 – Archiwum Geodezyjne, Archi-
wum Państwowego w Rzeszowie (nr zespołu: 1313 / 0), Zakarpatskoj Ob-
łastnoj Gosudarstwiennyj Archiw w Użgorodzie – Archiw Katastralnych kart 
Podkarpatskoj Rusi. M. Użgorod, (zespoły akt: 125) oraz Archiwum Geo-
detycky a kartograficky ustaw Bratislava (mapy katastralne z 1862 r., sign. 
ZE146, 304, 301, 374 i inne) i Archiw Katastralnych Kart Podkarpatskoj 
Rusi w Użgorodzie na Ukrainie (zespoły akt: 125, 25, 35 i inne). 

Kwerenda w archiwach polskich została uzupełniona o dokumenty z Cen-
tralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Mate-
riały dotyczące problematyki pracy zebrane są w zespole pn. Greckokatolicki 
Konsystorz Metropolitalny w Krakowie, nr zespołu: 201 (za lata: 1300–1945). 
Materiały źródłowe spisane są w językach m.in. ukraińskim, łacińskim, pol-
skim i niemieckim. Zostały przejrzane zespoły związane m.in. z informacjami 
historycznymi o cerkwiach w Galicji Wschodniej (zesp. 408), z dokumentacją 
budowy kościołów (zesp. 197), z aktami wizytacji parafialnych (zesp. 489). 

Niestety, niewiele zachowało się dokumentów archiwalnych dotyczą-
cych problematyki sakralnej badanego obszaru. Dlatego materiał został 
uzupełniony informacjami ze źródeł drukowanych, m.in. Kroniki Archidie-
cezji Przemyskiej, wizytacji biskupich59. Wykorzystano również zbiory do-
kumentów i fotografii należących do osób prywatnych i archiwów60. 

58  Zamoyski G. 2005. Schematyzmy diecezji przemyskiej ob. łac. jako źródło statystyczno-karto-
graficzne. „Rocznik Przemyski”, T. XLI, z. 4, s. 127-143.
59  M.in. bpa M. Olszańskiego z roku 1751 r. Zob.: Naukowyj Zbornik Towaristwa „Proswita” w 
Użgorodie za rok 1923. Rocznik II, Użgorod
60  Próbę opracowania bibliografii widokówek powiatu sanockiego podjął A. Fastnacht. Fastnacht 
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Cenny materiał historyczny, dotyczący tego obszaru, został zebrany 
przy opracowywaniu operatów Planu Ochrony Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego pt.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego i otuliny”61 oraz „Ochrona walorów estetycznych krajobrazu 
BdPN i otuliny”62. 

Materiały te zostały uzupełnione o literaturę przedmiotu, która wymaga 
jednak krytycznej oceny. Publikacje sprzed 1939 r., które powstawały 
w atmosferze konfliktu polsko-ukraińskiego, koncentrowały się na 
udokumentowaniu historycznych praw danej narodowości do spornego 
terytorium, za jaki uważano Bieszczady63. Dotychczasowe badania 
archeologiczne przyniosły materiał wyrywkowy i niepełny. Badania grodzisk 
podsumował Antoni Kunysz, a następnie Michał Parczewski, Stanisława 
Hoczyk-Siwkowa, Juliusz Marszałek, Jacek Poleski64. Badania źródeł 
oraz historii poszczególnych miejscowości zapoczątkowało wydawnictwo 
Słownika geograficznego Królestwa Polskiego, ukazujące się w Warszawie w 
latach 1880–190265, a w powojennej literaturze – m.in. Słownik historyczny 
A. Fastnachta. 

Zainteresowanie środowiska naukowego obszarem Bieszczadów Za-
chodnich rozpoczęło się stosunkowo późno (XIX wiek), a wzrosło w okre-
sie międzywojennym, przy okazji prac badawczych prowadzonych na Łem-
kowszczyźnie. Ogromną rolę w badaniach naukowych tego obszaru odegrał 
Związek Ziem Górskich oraz Komisja Naukowa Badań Ziem Wschodnich, 
w ramach której powstał oddzielny Oddział Łemkowski. Pod kierunkiem 

A. 1970. Widokówki powiatu sanockiego z lat z lat 1900-1944 i próba ich bibliografii. „Materiały 
Budownictwa Ludowego w Sanoku” 11: 36-47.
61  Myczkowski Z. (kier. operatu); Bogdanowski J. (kier. naukowe) i inni, 1994-1996. Operat ochrony 
dziedzictwa kulturowego Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny. W: Plan Ochrony Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego na lata 1997-2016, cz. 10, Kraków-Ustrzyki Dolne (zbiory BdPN). 
62  Patoczka P. 1994-1996. Operat ochrony walorów estetycznych krajobrazu BdPN z otuliną. W: Plan Ochro-
ny Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 1997-2016, cz. 9, Kraków-Ustrzyki Dolne (zbiory BdPN). 
63  Piątkowski K. 1936. Rozwój stosunków wyznaniowych i narodowościowych Małopolski 
Wschodniej. Lwów; Jagmin T. 1938. Akcja odrodzenia szlachty zagrodowej Małopolski Wschod-
niej. Warszawa; Jagmin T. 1939. Polacy grekokatolicy na Ziemi Czerwieńskiej. Warszawa. 
64  Kunysz A. 1968. Grodziska w województwie rzeszowskim. Materiały i Sprawozdania Rze-
szowskiego Ośrodka Archeologicznego za 1966, s. 25-87; Parczewski M. 1986. Stan badań nad 
grodziskami wczesnośredniowiecznymi we wschodniej części polskich Karpat. Acta Archeologica 
Carpathica; Parczewski M. 1991. Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w 
Karpatach. U źródeł rozpadu Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni. Kraków; M. Par-
czewski (red.) 1996. Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średnio-
wieczu. Rzeszów.
65  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimirski, B. 
Chlebowski, J. Krzywicki, W. Walewski, t. 1-15, Warszawa 1880-1902.
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prof. Jerzego Smoleńskiego zostały podjęte systematyczne prace badawcze 
nad gwarą łemkowską (Z. Stieber), demografią (J. Smoleński), osadnictwem 
i etnografią (St. Leszczycki), życiem gospodarczym (W. Ormicki), geomor-
fologią (M. Klimaszewski), etnografią zachodniej Łemkowszczyzny (R. Re-
infuss). Wschodnią Łemkowszczyznę badali J. Falkowski i B. Pasznycki, z 
ramienia Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie66. 
Prace te jednak koncentrowały się na obszarze Łemkowszczyzny, a Boj-
kowszczyzna znajdowała się jedynie na marginesie penetracji naukowej. 

Znaczący wkład do badań nad kształtowaniem się granic w Karpatach w 
okresie wczesnośredniowiecznym wniosła konferencja naukowa, dotycząca 
pogranicza etnicznego polsko-rusko-słowackiego, zwłaszcza zaś prace ar-
cheologów M. Parczewskiego i J. Poleskiego oraz historyka J. Kurtyki67. 
Postępy osadnictwa w dolinach górnego Sanu i Osławy badał A. Fastnacht.68 
W badaniach nad genezą osadnictwa wołoskiego i ruskiego oraz osadnictwa 

66  Święcki T. 1828. Opis starożytney Polski, T. 1, Warszawa, Druk Xsięży Pijarów; Baliński M., 
Lipiński T. 1843-1844. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycz-
nym opisana. T. I-II, Warszawa, Nakładem S. Orgelbranda Księgarza; Stadnicki A. 1948. O wsiach 
tak zwanych wołoskich na północnym stoku Karpat. Lwów; Szujski J. 1896. Polacy i Rusini w 
Galicyi. Kraków; Smoleński J. 1935. Łemkowie i Łemkowszczyzna. „Wierchy”, R. XIII, Kra-
ków; Falkowski J., Pasznycki B. 1935. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Lwów, s. 122; 
Dobrowolski K. 1938. Elementy rumuńsko-bałkańskie w kulturze ludowej Karpat Polskich. W: 
Drugi Zjazd Sprawozdawczo-Naukowy poświęcony Środkowym i Wschodnim Karpatom polskim 
w Krakowie dnia 30 i 31 października 1938 r., Warszawa; Dobrowolski K. 1938. Dwa studia nad 
powstaniem kultury ludowej w Karpatach Zachodnich. W: Studia historyczne ku czci Stanisława 
Kutrzeby, T. II, Kraków, s. 181-246; Zaborski B. 1939. Sprawy ludnościowe, kultury i swojszczy-
zny. Zagadnienia ludnościowe Karpat polskich. „Rocznik Ziem Górskich”, Warszawa; Kieniewicz 
S. (opracow.), 1950. Galicja w dobie autonomicznej (1850-1914). Wrocław; Buszko J. (oprac.), 
1959. Galicja w latach 1864-1914. Komisja Dydaktyczna Zarz. Gł. PTH, Warszawa; Fastnacht A. 
1967. Bieszczady w relacjach pamiętnikarskich z XIX w. „Rocznik Sanocki”, II, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków; Zieliński A. (opracow.), 1987. Romantyczne wędrówki po Galicji. Zakład Na-
rodowy im. Ossolińskich. Wrocław; Fastnacht A. 1991. Słownik Historyczno-Geograficzny Ziemi 
Sanockiej w średniowieczu, cz. 1, Brzozów; Fastnacht A. 1991. Słownik Historyczno-Geograficz-
ny Ziemi Sanockiej w średniowieczu, cz. 2, Brzozów.
67  Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu. Materiały z 
konferencji – Rzeszów 9-11 maja 1995, Rzeszów 1996; Parczewski M. 1996. Początki sąsiedztwa 
polsko-rusko-słowackiego w świetle danych archeologicznych, Rzeszów, s. 69-80; Poleski J. 1996. 
Grody plemienne i wczesnopaństwowe w Małopolsce, Rzeszów, s. 109-119; Kurtyka J. 1996. Połu-
dniowy odcinek granicy polsko-ruskiej we wczesnym średniowieczu (przed 1340) w świetle źródeł 
historycznych W: M. Parczewski (red.). Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-
-słowackie w średniowieczu. Rzeszów, s. 183-204. 
68  Fastnacht A. 1962. Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650. Wrocław. 



44 MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE  15 (2014)

na prawie wołoskim ścierały się różne poglądy, m.in. prace A. Stadnickie-
go69, K. Dobrowolskiego70, P. Dąbkowskiego71, K. Pieradzkiej72, S. Szczot-
ki73, R. Reinfussa74. Współczesnymi badaczami, którzy omówili krytycznie 
dotychczasowy dorobek badaczy polskich oraz ukraińskich, słowackich i 
rumuńskich, są G. Jawor75 i R. Magocsi76. 

W powojennej historiografii o Kościele greckokatolickim pisano bardzo 
niewiele, bądź też akcentowano konflikty związane z cerkwiami77. Prowa-
dzenie kompleksowych badań po zakończeniu wojny uniemożliwiły wy-
siedlenia dawnych mieszkańców w latach 1944–1947. Znacznie późniejsze 
badania terenowe prowadzone były przez pracowników Muzeum Budownic-
twa Ludowego w Sanoku we wsiach historycznie bojkowskich78. Większość 
zebranych materiałów dotyczyła budownictwa, wyposażenia wnętrz, rolnic-
twa i obrzędów rodzinnych79. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-

69  Stadnicki A. 1848. O wsiach tzw. wołoskich na północnym stoku Karpat. Lwów; Stadnicki A. 
1853. O kniaztwach we wsiach wołoskich z poglądem na wójtostwa we wsiach na magdeburskim 
prawie osadzonych. Lwów.
70  Dobrowolski K. 1930. Migracje wołoskie na ziemiach polskich. Lwów; idem, Studia nad powsta-
niem kultury ludowej w Karpatach Zachodnich. W: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, 
t. 2, Kraków 1938, s. 181-246; idem, Badania nad ugrupowaniami etnograficznymi w Karpatach 
Zachodnich, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU” 1938, t. 43, nr 5, s. 181-184; idem, Stu-
dia nad kulturą pasterską w Karpatach północnych. Typologia wędrówek pasterskich od XV do XX 
wieku. „Wierchy” 1960, R. 29. 
71  Dąbkowski P. 1938. Wołosi i wołoskie prawo w dawnej Polsce. W: Studia ku czci Stanisława 
Kutrzeby, t. 1, Kraków.
72  Pieradzka K. 1939. Na szlakach Łemkowszczyzny. Kraków.
73  Szczotka S. 1949. Studia z dziejów prawa wołoskiego w Polsce. „Czasopismo Prawno-Technicz-
ne”, t. 2. Poznań, 398 ss.
74  Reinfuss R. 1936. Etnograficzne granice Łemkowszczyzny. „Ziemia”, t. 26, nr 10-11, s. 240-253; 
idem, 1966. Ze studiów nad kultura ludową Łemkowszczyzny po obu stronach Karpat. „Polska 
Sztuka Ludowa”, nr 1, s. 3-22.
75  Jawor G. Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym 
średniowieczu. Lublin, ss. 215.
76  Magocsi R. 1995. Karpatski Rusini.Vyd. Karpatskorusinske výskumné centrum
77  Nałęcz A. 1988. Cerkwie greckokatolickie w Diecezji Przemyskiej po roku 1945. Przemyśl; Wilk 
S. 1992. Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939. Warszawa.
78  W 1965 r. prowadzone były badania we wsiach: Bereżnica, Bukowiec, Hoczew, Górzanka, My-
czków, Polańczyk, Rybne, Solina, Średnia Wieś, Uherce, Wołkowyja i Zawóz oraz w 1967 r. w 
miejscowościach: Baligród, Cisna, Cisowiec, Dołżyca, Dziurdziów, Hoczew, Kalnica, Kiełczawa, 
Lutowiska, Łukowe, Mchawa, Nowosiółki, Olchowa, Roztoki Dolne, Serednie Wielkie, Stężnica, 
Żerdenka i Żernica.
79  Za: Ossadnik H. 1994. Bukowska wieś Bukowiec w świetle ankiet z 1936 i 1939 r. „Materiały 
Budownictwa Ludowego w Sanoku”, 32, Sanok, s. 149.
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tych XX w. zauważa się duży wzrost zainteresowania problematyką tego 
obszaru w środowiskach naukowych. Ukazało się wiele prac naukowych 
– etnograficznych i historycznych80 oraz popularno-naukowych, wydawa-
nych przez Studenckie Koła Przewodników Beskidzkich (Magury, Poło-
niny, Płaj) oraz Towarzystwo Karpackie. Tematyką etnografii, dotyczącą 
południowych stoków Karpat, zajmowali się m.in. H. Bidermann, I. Bojko 
i inni81.

Dla ukazania struktury organizacyjnej związków wyznaniowych w szer-
szym kontekście korzystano z opracowań obejmujących swoim zasięgiem 
całe diecezje, w granicach których znalazł się analizowany obszar, m.in.: B. 
Kumora82 I. Homoli83, S. Nabywańca84. 

Z ważniejszych prac dotyczących dziejów stosunków narodowościowo-
-wyznaniowych należy wymienić prace: J. Buzka, K. Urbana, E. Michny 
i inne85, a związanych z historią kościoła rzymskokatolickiego prace: W. 

80  Czajkowski J. 1969. Historyczne i etniczne podstawy kształtowania się grup etnograficznych w 
południowej części województwa rzeszowskiego. „Materiały Budownictwa Ludowego w Sanoku”, 
nr 9; Reinfuss R. 1990. Śladami Łemków. Warszawa; Czajkowski J. 1992. Dzieje osadnictwa his-
torycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnograficznych. W: Łemkowie w 
historii i kulturze Karpat, Rzeszów. 
81  Bidermann H. 1862. Die Ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erweib und ihre Geschich-
te. Insbruck, T. 1 (1862) I T. 2 (1867); Trojanowskij A. Russkoje plemia w Wengrii, Sowriemien-
naja Letopis, 1863, Nr 44, S. 3-6; Żatkowicz J. 1896. Zamitki etrograficzni z Uhorskoj Rusi. Et-
nografićnyj zbirnik, T. II, S. 1-38; Gnatiuk W. 1895. Deścio pro Ruś Uhorsku, Radikał. LWiw, 
Nr 2, C., 14-19; Nr 3, s. 26-30; z nowszych opracowań m.in.: Bojkiwścina. Istoriko-etnografićne 
doslidżennia, Kijew, 1983; Bojko I. 2008. Diejaki aspektu etnografićnowo rajonuwannia ukrainciw 
piwdiennich schiliwi Karpat, [Etnićna istoria narodiw Ewropy, Kijew, wyp. 27; Biłous W. 2000. 
Etnografićni doslidżennia na zachidnoukraińskich zemliach o trietij ćwierti XIX st., Lwiw.
82  Kumor B. 1970. Granice metropolii i diecezji polskich (963-1939). Archiwa Biblioteki i Muzea 
Kościelne. T. 21. S. 309-403; Kumor B. 1975. Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej 1772-
1850, Nasza Przeszłość, T. 43, s. 137-170.
83  Homola I. 1975. Organziacja terytorialna i duszpasterska diecezji przemyskiej 1867-1914. Nasza 
Przesłość. T. 43., s. 237-275.
84  Nabywaniec S. 1992/1993. Diecezja przemyska greckokatolicka w latach 1772-1795. Premislia 
Christiana. T. 5., s. 9-294. Tenże. 2009. Kościół rzymskokatolicki w Bieszczadach 1944-1989: 
powrót, odbudowa, rozwój. W: Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989. J. Izdebski, K. Kacz-
marski, M. Krzysztofiński (red.) Wyd. IPN. Rzeszów, s. 247-261; Tenże. 2011. Kościół skazany na 
niebyt: z dziejów Kościoła greckokatoclikiego w Polsce 1944-1989. W: Kościół w Polsce: dzieje i 
kultura. T. 10. J. Walkusz )Red.). Wydawnictwo KUL. Lublin; Tenże. 2011. Między kościołem, cer-
kwią i kirchą: obrządki i wyznania chrześcijańskie w Galicj. W: Historia i dzieidzictwo regionów 
w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. M. Stolarczyk, A. Kawalec, J. Kuzicki (red.), 
Wyd. U Rz, s. 238-255.
85  Buzek J. 1909. Rozsiedlenie ludności Galicyi według wyznania i języka. „Wiadomości staty-
styczne o Stosunkach Krajowych”, R. 21, z. 2; Budzyński Z. 1993/94. Podziały wyznaniowe a 
etniczne na pograniczu polsko-ruskim. „Rocznik Przemyski” 29/30, Przemyśl; Urban K. 1994. 
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Chotkowskiego, J. Umińskiego, J. Kwolka, J. Atamana i innych86. 
Drewniana architektura cerkiewna i kościelna interesowała historyków 

sztuki, a ich zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół genezy, 
typu i różnorodności form architektonicznych87. Z tego też względu po-

Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 (zarys statystyczny). Kraków; Lewandowski J. 1995. 
Trudna tożsamość. Problemy narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX 
i XX wieku. Lublin; Sułowski Z., Skarbek J. 1995. Mniejszości narodowe i religijne w Europie 
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cław; Budzyński Z. 199. Atlas historyczny Polski południowo-wschodniej (do 1939). „Problemy 
Społecznego Ruchu Naukowego“, nr 5, 2, s. 69-77; Budzyński Z. 2000. Atlas historyczny Polski 
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im. Szewczenka u Lwowi, Lwów; Strzykowski J. 1918. Die Baukunst der Armenier und Europa. 
Wiedeń; Antonowycz D. 1926. Rozwój form ukraińskiej derewlanyj cerkwy. „Praci Ukr. Istor.-
-fil. Towarzystwa w Prazi”, T. I; Zaloziecky W. R. 1926. Gotische und barocke holzkirchen in den 
Karpathenn Landern. Wien, ss. 45; Syczyński S. 1927. Bojkiwskij typ derewlanych cerkow na Kar-
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wstały liczne publikacje o charakterze ogólnym i syntetycznym, natomiast 
znikoma jest ilość opracowań monograficznych i opisowo-inwentaryzacyj-
nych, które w większości dotyczą terenów Małopolski Wschodniej i oma-
wiają budownictwo cerkiewne Bieszczadów na marginesie innych zagad-
nień88. Pełną inwentaryzację opisową zabytkowych obiektów cerkiewnych 
omawianego obszaru rozpoczął w 1955 r. Państwowy Instytut Sztuki w Pol-
sce89. W 2 poł. XX w. ukazały się też prace dotyczące stanu zachowania i 
dramatycznych losów cerkwi w okresie powojennym90. Ukazały się prace 
dotyczące kultu świętych i wezwań świątyń na pograniczu polsko-słowac-
ko-ukraińskim91.

Najmniej zbadana jest problematyka związana z ludnością żydowską 
zamieszkującą Bieszczady. Istniejące publikacje dotyczą tematyki żydowskiej 
w skali ogólnej i odnoszą się najczęściej do Galicji92. Korzystano z tłumaczeń 

w kształtowaniu świątyń kościoła wschodniego na przykładzie drewnianych cerkwi województwa 
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Rusi Zakarpackiej. Wrocław. 
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zabytków”, r. 10, nr 2, Warszawa; Kryciński S. 2005. Cerkwie w Bieszczadach. Pruszków, ss. 279; 
Michniewscy M. i A., Duda M. 2003. Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja. Pruszków, 
ss. 336; Marek A., Tondos B., Kur J., Tur-Marciszuk K. 1997. Losy cerkwi w Polsce po 1944 r. 
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opisów poszczególnych kahałów, zamieszczonych na portalu JewishGen93 oraz 
ze skróconej 3-tomowej wersji opublikowanej w języku angielskim „The Encyc-
lopedia of Jewish Life before and during the Holocaust”94. Materiały źródłowe i 
literaturę przedmiotu uzupełniono o relacje i wywiady.

Materiały do architektury bożnic w Polsce. „Prace Komisji Historji Sztuki”, I. IV, s. 1, Kraków; 
Horn M. 1970. Żydzi w ziemi sanockiej do 1650 roku. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego”, nr 74; Krajewska M. 1983. Cmentarze żydowskie - mowa kamieni. „Znak”, nr 2-3, 
Kraków; Jagielski J. 1985. Zabytki żydowskie w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. „Biuletyn 
ŻIH”, nr 3-4, Warszawa; Krajewska M. 1989. Cmentarze żydowskie w Polsce: Nagrobki i epitafia. 
Symbolika płaskorzeźb na cmentarzach żydowskich w Polsce. „Polska Sztuka Ludowa”, nr 1-2; 
Fijałkowski P. 1989. Najstarsze zabytki żydowskiej sztuki nagrobnej w Polsce. „Studia historycz-
ne”, nr. 1, tom 32; Burchard P. 1990. Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce. Warszawa; 
Żydzi w Karpatach. Beskid Niski-Bieszczady-Pogórze, „Towarzystwo Karpackie”, Warszawa, 
1991; Gruber R. E. 1992. Jewish Heritage Travel. A Guide to Central & Eastern Europe. New York; 
Jagielski J. 1995. Cmentarze żydowskie. „Studia z dziejów Żydów w Polsce”, t. I, ŻIH, Warszawa; 
Bergman E. 1995. Architektura synagog. „Studia z dziejów Żydów w Polsce”, t. I, ŻIH, Warszawa; 
Bergman E., Jagielski J. 1996. Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Warszawa; Kroch-
mal J. 1997. Żydzi w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XVIII wieku. W: Sąsiedztwo: 
osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim, red. J. Półćwiartek, Rzeszów, s. 55-67.; 
Katałog sinagog, „Wisnik”, nr 9, Lwiw, 1998, ss. 116; Sinagogi Ukrainy, „Wisnik”, nr 9, Lwiw, 
1998; Wierzbieniec W. 2003. Stan liczebny i rozmieszczenie żydowskich gmin wyznaniowych na 
terenie województwa lwowskiego w okresie II Rzeczypospolitej. „Kwartalnik Historii Żydów”, Nr 
1 (205), Warszawa.
93  Dostęp: Encyklopedia of Jewish Communities in Poland, http://www.jewishgen.org/Yiz-
kor/,8.02.2007, dalej EJCP
94  The Encyklopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, vol. 1-3, ed. S. Spector, G. 
Wigoder, New York 2001 (dalej EJL).


