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4. Uwarunkowania historyczne kształtowania się krajobrazu 
sakralnego

4.1. Zarys osadnictwa na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim 

Pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie przez wieki pozostawało obszarem 
stosunkowo mało znanym i nie zaludnionym (Ryc. 16), co wynikało z trudnych 
warunków do życia. Są ślady dawnej penetracji przez kolejne fale ludności 

prehistorycznej już od neolitu, na co wskazują profile palinologiczne294 i 
dane archeologiczne295. Jednakże górna część dorzecza Sanu, Użu i Cirochy 

294  Ralska-Jasiewiczowa M. 1969. s. 105-109.
295  Żaki A. 1955. Początki osadnictwa w Karpatach polskich.  W: Wierchy. R. XXIV, s. 99-116; 

Ryc. 16. Wczesnośredniowieczne osadnictwo we wschodniej części polskich Karpat we-
dług M. Parczewskiego 1991. Źródło: Parczewski M. 1991, s. 91. 
Objaśnienia: A – teren zasiedlony, B – obszary górskie, C – grody, D – granica Polski, JS 
i RP – obszary plemienne Lędzian.
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pozostawała poza ekumeną aż do początków XIII w. Górski teren porośnięty 
puszczą, porozcinany wąskimi, głęboko wciętymi dolinami o płytkiej i kamienistej 
glebie, nie wzbudzał zainteresowania osadników-rolników. Obszar ten od XI do 
XIV w. należał do obszarów spornych pomiędzy Polską, Rusią a Węgrami, co 
dodatkowo nie sprzyjało zakładaniu osad i zasiedlaniu tego obszaru. Strategiczne 
znaczenie miał szeroki pas puszczy karpackiej w granicznym obszarze górskim, 
który wraz z zasiekami i strażnicami tworzył trudną do przejścia strefę obronną 
zwaną confinium regni296. Od końca XI w. do połowy XIV w. Ziemia Sanocka 
należała do Rusi. W roku 1150 w Latopisie hipackim pojawia się pierwsza 
wzmianka o Sanoku „...król węgierski Gejza II [...] zajął gród Sanok, wziął 
posadnika jego Jaszę i następnie zajął wiele wsi koło Przemyśla”297. Zmianę 
tempa cywilizacyjnego przyniósł dopiero wiek XIV, kiedy to Kazimierz Wielki, 
odzyskując ziemie Rusi Halicko-Włodzimierskiej, włączył je do Królestwa 
Polskiego298. 

W 1345 r. król polski włączył także na stałe Bieszczady w skład Ziemi Sanockiej 
i rozpoczął zorganizowaną akcję osadniczą obszarów górskich, kontynuowaną 
później przez jego następców oraz właścicieli dóbr szlacheckich i duchownych. 
Ziemia Sanocka obejmowała w tym czasie tereny górskie, położone w dorzeczu 
górnego i środkowego Sanu. Pod względem gospodarczym i ludnościowym 
dzieliła się na część zachodnią, położoną między Sanem a Wisłokiem oraz część 
wschodnią, w obrębie której znajdował się powiat liski. W poł. XV w. dobra 
królewskie obejmowały 20,1% Ziemi Sanockiej, dobra duchowne – 5,8%, dobra 
szlacheckie – 73,7% oraz miejskie – 0,4%. Ogółem w tym czasie było 12 miast i 
212 wsi oraz 3 zamki299. 

Machnik J. 1960. Ze studiów nad kulturą ceramiki sznurowej w Karpatach polskich.  W: AAC. T. 
I, s. 83; Fastnacht A. 1962. Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650. Prace Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego. Seria A. Nr 84. Wrocław, s. 56-61; Kunysz A. 1963. Osadnictwo 
wczesnośredniowieczne w granicach dawnej ziemi sanockiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
Sanoka, w świetle źródeł archeologicznych. Rocznik Województwa Rzeszowskiego. T. III, s. 63-65
296  Schich W. 1991. Die „Grenze” im östlichen Mitteleuropa im hohen Mittelalter. In: 
Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie 9, Bonn, s. 135-146; Roháč P. Indagines 
– záseky vo vojenskom obrannom systéme stredovekého Uhorska na uzemi dnešného Uhorska na 
územi Slovenska. Vojenská História. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo. R. 
18, 1/2014. Bratislava, s. 6. 
297  Fastnacht A. 1990. Sanok. Materiały do dziejów miasta do XVII w. Muzeum Regionalne PTTK. 
Brzozów, s. 22.
298  Jabłonowski A. 1878. Sprawy wołoskie za Jagiellonów. Akta i Listy. Źródła dziejowe. T. X, 
Warszawa, 340 ss; Janeczek A. 2004. Ethnicity, Religious Disparity and the Formation of the 
Multicultural Society of Red Ruthenia in the Late Middle Ages. In: T. Wünsch, A. Janeczek (ed.), 
On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350-1600. Warsaw, 
pp. 242. 
299  Smołka J. (red.). 1923. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1913-1922. 
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Sieć osadnicza nie była jednak rozmieszczona równomiernie. Górski teren, 
będący naturalną przeszkodą dla osadnictwa, skłaniał człowieka do szukania 
najłatwiejszych do ich przebycia obniżeń, a więc przełęczy i dolin. Osią 
osadniczą Bieszczadów była rzeka San, wzdłuż której powstawały najstarsze 
osady. W późnym średniowieczu kolonizacja stopniowo wchodziła także w 
doliny bocznych dopływów Sanu. Drugim samodzielnym terenem penetracji 
osadniczej była dolina Osławy. Stanowiła ona naturalne połączenie pomiędzy 
doliną Sanu a Przełęczą Łupkowską, co stwarzało możliwości kolonizacji z 
obydwu kierunków (północ-południe) (Ryc. 17)300. We wsiach Królewskich 
między płoninami leżących, myto wybierają, którego się na rok ninieyszy dostało: 
ze wsi Szczawnego biorąc myto od tych kupców którzy od Sambora idą płoninami 
na podgórze mijając Sanok, dostało się złotych cztery. Z Kulasznego y z Rzepiedzy 
także biorąc myto od kupców iako wyżey, dostało się złotych jedenaście y 
groszy dwadzieścia y ośm. Ze wsi Komańczy dostało się złotych pięć, y groszy 
pułiedenasta301. Rzeki stanowiły także ważną drogę transportową. W lustracji 
wsi Kulaszne w 1565 r. czytamy, że kmiecie mają zobowiązanie spławić tram 
drewna Osławą na potrzeby młyna tarcicznego w Sanoku i do budowy zamku302. 
Z dokumentu też dowiadujemy się o wypasie na połoninach. Zarówno San jak 
i Osława miały swoje źródła w rejonie przełęczy w głównym paśmie Karpat, 
co miało istotne znaczenie strategiczne i handlowe z południowym sąsiadem303. 
Od południowej strony Karpat podobne znaczenie miały rzeki górskie Cirocha 
i Uż. Wraz z sukcesywnym opanowywaniem Karpat przez stałe osadnictwo, 
coraz większą rolę odgrywać zaczęły mechanizmy społeczno-polityczne, jak np. 
przebieg szlaków handlowych, granic politycznych, itp. 

Osadnictwo w Bieszczadach Zachodnich rozwijało się dzięki nadaniom ziemi 
szlachcie, pośród której zwraca uwagę znaczna ilość zamożnej szlachty polskiej, a 
także węgierskiej i wołoskiej, opierającej swą pozycję gospodarczą na nadaniach 
królewskich, małżeństwach oraz na piastowaniu urzędów państwowych. 
Początkowo tereny położone od Załuża po źródła Sanu należały do polskiego 

Przemyśl, s. 10.
300  Fastnacht A. 1962. Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650. Prace Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego. Seria A. Nr 84. Wrocław, s. 46-49.
301  Wypis z Metryk Koronnych zawierający Rewizyę Starostwa Sanockiego, uskutecznioną r. 1565 
przez Krzysztofa Sokołowskiego Starostę Rogozińskiego, na mocy Ustawy z r. 1563, Dodatek 
Tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej. 1860. nr 41, s. 164.
302  Wypis z Metryk Koronnych zawierający Rewizyę Starostwa Sanockiego, uskutecznioną r. 1565 
przez Krzysztofa Sokołowskiego Starostę Rogozińskiego, na mocy Ustawy z r. 1563, Dodatek 
Tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej. 1860. nr 30, s. 120.
303  Zob.: Roháč P. Indagines – záseky vo vojenskom obrannom systéme stredovekého Uhorska na 
uzemi dnešného Uhorska na územi Slovenska. Vojenská História. Časopis pre vojenskú históriu 
múzejníctvo a archívnictvo. R. 18, 1/2014. Bratislava, s. 8.
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Ryc. 17. Pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie na tle podziału fizycznogeograficznego, 
z ważniejszymi szlakami komunikacyjnymi. 
Objaśnienia: 1 – krawędź Karpat, 2 – główne pasmo beskidzkie, 3 – pozostałe ważniejsze 
pasma górskie, 4 – kotliny, 5 – europejski dział wodny, 6 – przełęcze, 7 – bramy, 8 – ob-
szar badań, 9 – karpacki szlak komunikacyjny.
Źródło: Łanczont M., Wojtanowicz J. 2012, s. 140.
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rodu Kmitów herbu Szreniawa. Natomiast nad Hoczewką i Solinką – do Balów 
herbu Gozdawa. Środkowy pas ziemi, wzdłuż urodzajnych Dołów Sanockich aż 
po dolną Osławę, należał do królewszczyzn bądź do mało- lub średniozamożnej 
szlachty (Ryc. 18)304. Ziemie dorzecza górnego Dniestru, należące do obwodu 
samborskiego, otrzymał od króla Władysława Jagiełły Spytko z Melsztyna, który 

zapisał się w historii jako nieustraszony „wojownik”, doskonały „organizator 
i budowniczy polskiej państwowości na południowo-wschodnich rubieżach 
Polski”305. Również za zasługi wojenne Władysław Jagiełło nadał niezamieszkały 
wówczas teren powiatu turczańskiego rycerzom z Siedmiogrodu, zwanych od 
Turki – Tureckimi. Z tego rodu wykształciły się w kolejnych pokoleniach nowe 
gałęzie, przyjmując swoje nazwy od zakładanych przez siebie osad, jak: Jaworscy, 
Ilniccy, Komaniccy, Wysoczańscy, Matkowscy. Są to rody pochodzenia wołosko-
rumuńskiego, które legitymowały się pieczęcią „Sas”306.

304  Arłamowscy E. i K. 1974. Lustracja województwa ruskiego 1661-1665. cz. II. Ziemia lwowska, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Załącznik (mapa).
305  W. Pulnarowicz, U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru, Turka 1929, s. 3.
306  W. Pulnarowicz, U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru, Turka 1929, s. 4–5

Ryc. 18. Struktura własności w Bieszczadach Wysokich w 2 poł. XVI w. 
Źródło: opracowanie własne.
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W celu szybkiego zagospodarowania terenu i czerpania dochodów ze swych 
dóbr, początkowo sprowadzano osadników polskich z gęsto zaludnionych części 
Małopolski. Od poł. XIV w., kiedy to granica państwowa została przesunięta 
daleko na wschód, na tereny te napłynęli ponadto osadnicy ze wschodu, z obszaru 
Rusi. Ludność ruska porzucała żyzne, ale niebezpieczne ziemie nękane najazdami 
tatarskimi, by osiedlić się tu, wprawdzie na gorszych ale spokojniejszych 
obszarach. Długo jednak nie zapuszczano się w najwyżej położone górskie 
ostępy na polsko-węgierskim pograniczu, porośnięte pradawną puszczą. Te 
zostały zasiedlone dopiero w XVI i XVII w. przez osadników kultury wołosko-
ruskiej307. Byli oni chrześcijanami obrządku prawosławnego i mimo pewnej 
niechęci, jak pisze Roman Reinfuss, do tzw. „schizmatyków”, przyjmowano ich 
z otwartymi rękami, ze względu na zasiedlenie trudnego obszaru górskiego308. 
Przemieszczali się małymi grupami rodowymi, prowadząc początkowo 
koczowniczy tryb życia, którego rytm wyznaczały pory roku – wiosna i zima. 
Wiosną wędrowali ze swoimi stadami na pastwiska górskie, by na zimę powracać 
na równiny, gdzie zwierzęta spasały leśne poszycie309. Wołosi nie zajmowali się 
uprawą ziemi i początkowo nie gromadzili również zapasów paszy. Użytkowali 
natomiast pastwiska, uzyskane drogą karczunku i wypalania lasu. W momencie 
ich wyeksploatowania przenosili się na inne miejsca. W wyniku prowadzonej 
akcji kolonizacyjnej przystosowali się do osiadłego trybu życia. Nie była to 
jednak grupa liczna i dlatego stosunkowo szybko zasymilowali się z ludnością 
ruską i polską. Pod wpływem ciągłego kontaktu i mieszania się wielonarodowej 
społeczności pochodzenia polskiego, ruskiego i wołoskiego, z czasem 
wyodrębniły się na tych ziemiach specyficzne rejony etnograficzne – bojkowski i 
łemkowski (Ryc. 19). Teren Bieszczadów znalazł się w strefie Bojkowszczyzny, 
ukształtowanej przez nałożenie się migracji wołoskiej na rolnicze osadnictwo 
ruskie, napływające z dorzecza Dniestru. Dlatego też Bojkowie uchodzili za 
grupę najbardziej ruską. Bojkowszczyzna przylegała od strony zachodniej do 
Łemkowszczyzny, gdzie elementy ruskie i wołoskie zmieszały się z istniejącym 
tam wcześniej rolniczym osadnictwem polskim. Granica terytorialna pomiędzy 
tymi dwoma grupami jest płynna i różnie przedstawiana przez historyków310. Tak 
ukształtowane rejony etnograficzne miały swoje odzwierciedlenie w odmiennym 
wyglądzie architektonicznym obiektów sakralnych.

307  Czajkowski J. 1992. Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie 
w grupach etnograficznych. W: J. Czajkowski (red.). Łemkowie w historii i kulturze Karpat. część 
I. Rzeszów, ss. 149-158.
308  Reinfuss R. 1990. Śladami Łemków. Warszawa, s. 77.
309  Reinfuss R. 1990. Śladami Łemków. Warszawa, s. 9.
310  Marcinek R. 2001. Dane historyczne dla miejscowości w obrębie Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego i otuliny. Monografie Bieszczadzkie 12, s. 24.
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Ostatni etap kształtowania się osadnictwa w górnym dorzeczu Sanu związany 
był z rozwojem przemysłu (głównie z hutami szkła i wytwarzaniem potażu) i 
sięgał początków XVII w. Właściciele wsi sprowadzali osadników różnych 
specjalności, głównie Polaków i Czechów do pracy w tartakach, potaszarniach i 
hutach szkła. Czynnikiem warunkującym lokalizację wsi była bliskość zasobów 
leśnych. 

Początki stałego osadnictwa związanego z kolonizacją wołoską po 
południowej stronie Karpat sięgają 1343 r.311. Głównym ośrodkiem, wokół 
którego rozwijał się region, była Snina położona na ważnych wówczas szlakach 
handlowych prowadzących z Węgier do Halicza. Komunikacji handlowej sprzyjał 
południkowy bieg rzeki Cirocha, wzdłuż której poprowadzono trakt znany pod 
nazwą Porta Rusica, zmodyfikowany w XVIII w. w celu skrócenia odległości 
pomiędzy Sniną a Cisną, położoną po północnej stronie Karpat312. Począwszy od 

311  Rábik V. 2005. Rusini a valašské obyvatelstvo na východnom Slovensku v stredoveku. Historicky 
casopis, R. 53, č. 2, s. 217; Varisik B. 1977. Osidlenie Košickej kotliny III. Bratislava, s. 371-384.
312  W połowie XIX w. była rekonstruowana i na nowo wyznakowana z Ruskiego do 
Ruskiego Sedla (w latach 1864-65). W prace zaangażowały się okoliczne 34 wsie Na 
trasie były zainstalowane nowe kilometrowniki i stometrowniki, informujące o odległości 
z Michalowiec do Ruskiego sedla. Zob. m.in.: Beňko J. 1985. Osidlenie severného 

Ryc. 19. Rejony etnograficzne w Bieszczadach według J. Czajkowskiego. Źródło: 
Czajkowski J. 2002, mapa. 
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1321 r. właścicielami tych terenów był francuski magnat Filip Drugeth, pochodzący 
z Salerna pod Neapolem. Po śmierci Filipa w 1327 r. majątek przeszedł na Jana 
Drugetha. Jeden z trzech jego synów – Mikołaj, został właścicielem Użańskiej i 
Zemplińskiej Krainy313. Akcja zasiedlania nowo utworzonego przez Drugethov 
państwa Humeńskiego opierała się na osadnikach pochodzenia ruskiego, według 
przyjętego w górach prawa wołoskiego. O osadnictwie ruskim na prawie wołoskim 
w tym regionie świadczą m.in. nazwy toponimiczne, jak również wzmianki o 
rabunkach i napadach, które były powszechne w ówczesnych czasach. Najstarsza 
wzmianka o Rusinach osadzonych na obszarze Humeńskiego państwa pochodzi 
z 1379 r., kiedy to palatyn Mikołaj z Gorjan wszedł w konflikt z Drugetovcami i 
innymi szlachcicami ze Zbudského Dlého o wieś Radvan nad Laborcem i inne wsie 
z doliny Laborca314. Inna wzmianka pochodzi z 1414 r. i dotyczy zniszczenia nowo 
wybudowanej wsi Koňuš przez wołochów Drugetovcov z Ubl’i315. Osadnictwo 
ruskie potwierdzają następnie spisy wołoskich wsi z 1427 i 1588 r.316. Znaczący 
napływ osadnictwa ruskiego nasilił się po 1393 r., kiedy to mukaczewskie 
dominium przeszło we władanie księcia halickiego Koriatowicza. Taki przebieg 
akcji osadniczej miał kluczowy wpływ na narodowość i wyznanie tej części regionu 
(Ryc. 20)317. Wraz z napływającymi osadnikami rozwijał się ruch monastyczny, jak 
np. na Czerneczej Górze, osadzie Ruské, czy Krasnym Brodzie318. Kolejne zmiany 
własności i przebieg nowych granic skutkował migracjami ludności i zmianą 
organizacji życia społecznego oraz kulturowego. Obszar ten należał do tzw. klucza 
humeńskiego magnackiej rodziny Drugethovcov z Humennego aż do II poł. XVII 
w319. Z późniejszych właścicieli warto wspomnieć rodziny Andrássy, Mariassy, 
Csáky, Lobkowicovcov, Szirmayovcov, Thielle-Winklerovcov320.

Slovenska. Košice, s. 250.
313  Tiwobar M. 2000. Zakarpattja – istorićnij naris. W: Churches of Ukraine Zakarpattia. M. 
Syrochman. Lviv, s. 812.
314  Rábik V. 2005. Rusini a valašské obyvatelstvo na východnom Slovensku v stredoveku. Historicky 
casopis, R. 53, č. 2, s. 217; Varisik B. 1977. Osidlenie Košickej kotliny III. Bratislava, s. 228.
315  Rábik V. 2005. Op. cit., s. 224.
316  Rábik V. 2005. Op. cit., s. 224.
317  Zob. Magocsi P.R. 2009. Carpathian Rus: Interethnic Co-existence without Violence. 
Geschichtbilder in den postdiktatorischen Ländern Europas. Ed. by G. Besier and K. Stokłosa. 
Berlin, Pp. 137-154; Magocsi P.R. 1994. Formuwannia nacjonalnoj samoswiadomosti. Pidkarpatska 
Rus 1848-1948. Użgorod, s. 31-50. 
318  Tiwobar M. 2000. Zakarpattja – istorićnij naris. W: Churches of Ukraine Zakarpattia. M. 
Syrochman. Lviv, s. 813.
319  Zob.: Lenčiš  Š. 2003. Šl’achtický rod Drugetovcow z Humenného. Humenne, s. 10-11; Tenże. 
Drugetovci a Spiš. In: Terra Scepusiensis (Ed. M.Honza). Levoča, s. 370.  
320  M. Bural’, Poloniny, Stakčin 2004, s. 7.
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Właścicielom terenu zależało na zasiedleniu tych ziem, w celu czerpania 
dochodów. Dlatego też stosowali korzystne dla osadników prawo wołoskie. 
Właściciel zlecał kniaziowi osadźcy, w zamian za przywileje, organizację 
wsi – sprowadzenie osadników, wytyczenie gruntów, pilnowanie porządku 
prawnego. We wsiach lokowanych według prawa wołoskiego nie zakładano 
napływu katolików obrządku łacińskiego. Świadczą o tym zapisy w przywilejach 
lokacyjnych, w których znajdowało się prawo do budowy cerkwi i nadanie gruntu 
na uposażenie dla duchownego17. Pierwszymi fundatorami cerkwi byli więc 
przedstawiciele szlachty polskiej, ruskiej i wołoskiej. Jednakże za ich realizację 
odpowiadał kniaź. W efekcie przeprowadzonej kolonizacji najwyżej położone 
górskie ostępy na polsko-węgierskim pograniczu, porośnięte pradawną puszczą, 

Ryc. 20. Osadnictwo ruskie w Karpatach według P.R. Magocsiego. Źródło: Magocsi P.R. 
2009, pp. 137-154. 
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zostały zasiedlone w XVI i XVII w. przez osadników kultury wołoskiej321. 
Stopniowo asymilowali się oni z Rusinami przybyłymi znad Dniestru, którzy 
zasiedlali dogodniejsze dla rolnictwa podłużne doliny322. 

Po stronie słowackiej, oprócz fali kolonizacji wołoskiej w XV i XVI w., 
zasiedlającej tereny górzyste, miała miejsce tzw. kolonizacja „wewnętrzna”. Król 
węgierski Bela IV chętnie nadawał tutejsze posiadłości obywatelom węgierskim, 
którzy przybywali na tereny Słowacji w obawie przed tatarskimi najazdami. 
Skutkiem tego Słowacy zostali „przesunięci” na nieurodzajne górzyste tereny 
i zgodnie koegzystowali z osadnikami pochodzenia wołosko-ruskiego, 
wykształcając z czasem grupy etnograficzne Łemków i Bojków323. Intensywny 
rozwój cywilizacyjny i kulturowy w południowej części regionu Sniny nastąpił 
po odkryciu rud żelaza, a szczególną rolę w tym procesie mieli sąsiedni Czesi, 
będący pod wpływem kulturowym Niemiec. 

4.2. Lokacja wsi i najstarsze osady

Wsie, które lokowano na prawie niemieckim i ruskim, objęły obszary nadające 
się do uprawy roli. Dlatego miały one starszą metrykę, ponieważ takie obszary 
były zaludniane w pierwszej kolejności przez osadników polskich, ruskich, a także 
węgierskich, słowackich i niemieckich. Prawa te następnie zostały wyparte przez 
tzw. prawo wołoskie, wraz z przybyłym z południa osadnictwem wołoskim. Wsie 
wołoskie objęły głównie obszary o gorszych glebach górskich, nadających się 
bardziej do gospodarki pastersko-hodowlanej niż do uprawy roli324. Kolonizacja 
tych terenów obejmowała więc różne nacje i miała charakter złożony, o czym 
pisze W. Kucharski: Mamy prawo polskie, ruskie, niemieckie, wołoskie, prawo 
patronatu czyli opieki nad kmieciami, wreszcie prawo naturalne wytworzone na 
mocy zwyczaju już na gruncie ziemi sanockiej jako „consuetudo iuris” i prawo 
boskie, do którego też odwołują się niejednokrotnie oskarżeni lub skarżący, a 
ta mieszanina praw, używanych na niewielkiej stosunkowo przestrzeni dowodzi 
osiedlania się różnorakiego żywiołu, który z różnych stron gromadząc się w ziemi 
sanockiej, przynosił z sobą swoje zwyczaje i swoje prawo325. 

321  J. Czajkowski, Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w 
grupach etnograficznych. W: J. Czajkowski (red.), Łemkowie w historii i kulturze Karpat, część I, 
Rzeszów 1992, ss. 149–158.
322  K. Dobrowolski, Dwa studia nad powstaniem kultury ludowej w Karpatach Zachodnich, Studia 
historyczne, T. II, Kraków 1938, s. 13–15.
323  P. Boryszewski, Religijność katolików słowackich w czasie komunizmu i w kilka lat po jego 
upadku, Warszawa, 1998, s. 16.
324  Trajdos T. 1995. Początki osadnictwa Wołochów na Rusi Czerwonej. W: Łemkowie w historii i 
kulturze Karpat, J. Czajkowski (red.), cz. 1, Sanok, s. 200-204.
325  Kucharski W. 1905. Sanok i sanocka ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów. Monografia 
historyczna, Lwów, s. 75.
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Prawo wołoskie stanowiło system prawny osad pastersko-hodowlanych 
ludności wołoskiej z dużą domieszką ruskiej, co gwarantowało skuteczne i trwałe 
zagospodarowanie tych terenów górskich. Wprawdzie uprawa roli odgrywała 
mniejszą rolę, jednakże o jej istnieniu świadczą wiadomości o młynach w 
świeżo zakładanych wsiach. W pierwszym etapie oznaczano ogólne jej granice 
i wyszukiwano kniazia-osadźcę (odpowiednik sołtysa), którego zadaniem 
było sprowadzenie osadników. Następnie kniaź-osadźca, wraz z miernikami i 
osadnikami, wytyczał wzdłuż doliny potoku dogodne miejsca pod zabudowania, 
starając się aby nie było za daleko od bieżącej wody, a zarazem bezpiecznie od 
wiosennych zalewów. Ta niezamieszkała przestrzeń wzdłuż potoku nazywana była 
„nawsiem”326. Od „nawsia” aż do granic wsi wyznaczano każdemu osadnikowi 
jednakowy pas gruntu o powierzchni ok. 1 łana. Tak wytyczony obszar zwano 
„zarębkiem”, gdyż ciągnął się on prostopadle, od osi doliny w obydwie strony, aż 
do granic wsi (Ryc. 21). Tym samym w dolinach górskich, gdzie jedna strona wsi 

326  Górnisiewicz B. 1999. Geneza, rozwój i prognozowanie wiejskich układów osadniczych. 
Kraków, s. 8-9 i 16-17.

Ryc. 21. Fragment mapy katastralnej z 1852 r. wsi Wołosate z widocznym podziałem 
łanowym gruntu w poprzek osi doliny. Źródło: Archiwum BdPN. 
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jest zwykle gorzej nasłoneczniona, każdy z osadników miał podobne warunki do 
zasiedlania. Natomiast na pochyłościach i stokach, gdzie gleba jest zróżnicowana, 
dzielono dodatkowo teren na wąskie długie pasy, by każdy z osadników otrzymywał 
wszystkie rodzaje gleb w jednym swoim łanie (Ryc. 22-23). Osadnicy uprawiali 
grunty niżej położone, gdzie występowała lepsza gleba. 

Każdy z osadników stawiał zagrodę na początku swego gruntu. Tak więc 
jedne zabudowania od drugich początkowo dzieliła szerokość łanu. W rezultacie 
powstawał układ wsi łańcuchowy, który z czasem stopniowo się zagęszczał na 
skutek podziałów rodzinnych. Taki układ zabudowy stanowił krajobrazowo 

Ryc. 22. Fragment mapy katastralnej z 1866 r. wsi Viel’ka Polana na Słowacji z 
widocznym podziałem łanowym gruntu uwarunkowanym morfologią terenu. Źródło: 
Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Archiv, sign. Ze278, rok vydania 1866.
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spójny organizm, którego osią była wąska dolina, wzdłuż której lokowała się 
osada. Elementem zamykającym natomiast ich panoramę były wznoszące się 
grzbiety górskie. Pokryte początkowo zielenią, stanowiły doskonałe tło dla 
architektury. 

Wyróżniano dwa typy wsi wołoskich: wieś kupową (luźną) (Ryc. 24) oraz 
łańcuchówkę zarębną (Ryc. 25). Zarębek ciągnął się od osi doliny w obie strony, 
łan natomiast - w jedną. Przy zakładaniu wsi w Bieszczadach osadnik otrzymywał 
pas ziemi ciągnący się w obie strony doliny, prostopadle do jej osi. W rezultacie 
powstawała wieś łańcuchowa, zbliżona w swym układzie do tzw. wsi zarębnej. 

Do najstarszych wsi lokowanych na prawie wołoskim w dolinie górnego 
i środkowego Sanu należały: Żurawin (1444 r.), Terka (1463 r.)327, Tworylne 

327  Akta Grodzkie i Ziemskie z Archiwum Bernardyńskiego we Lwowie, T. XV, nr 19, Lwów, 1868, s. 4. 

Ryc. 23. Fragment mapy katastralnej z 1866 r. wsi Jalova na Słowacji z widocznym 
podziałem łanowym gruntu uwarunkowanym morfologią terenu. Źródło: Geodetický a 
kartografický ústav Bratislava. Archiv, sign. Ze278, rok vydania 1866.
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(1531 r.)328 (Ryc. 26). Tereny te w większości należały do rodu Kmitów. Pas 
królewszczyzn natomiast ciągnął się wzdłuż działu granicznego, od źródeł Osławy 
aż po źródła Wołosatki329. W 1533 r. przywilej lokacyjny otrzymał Dwernik, a w 

328 Fastnacht A. 1962. Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650. Wrocław, s. 259-260. 
329  Począwszy od 1444 r. nie dochodził do źródeł Sanu, ponieważ ziemie nad górnym Sanem 
powyżej wsi Żurawin zostały nadane przez króla Władysława Warneńczyka na rzecz Zanka Wołocha 
z Turki, z prawem karczowania i założenia wsi Ternowa. Zanko jednak wsi nie założył i sprzedał 
w 1469 r. swe ziemie, które następnie zostały nabyte przez Piotra Kmitę i w XVI w. lokowane były 
pierwsze wsie. Marcinek R. 2001. Dane historyczne dla miejscowości w obrębie Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego i otuliny. Monografie Bieszczadzkie 12, s. 22; Czajkowski J. 1992. Dzieje 

Ryc. 24. Wieś kupowa (luźna). Źródło: Górnisiewicz B. 1999, s. 17.

Ryc. 25. Wieś łańcuchowa zarębna. Źródło: Górnisiewicz B. 1999, s. 17.
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1534 r. Tarnawa Górna i Dolna, w obrębie których powstały później Sokoliki, 
Tarnawa Wyżna i Niżna oraz Beniowa i Bukowiec. Początki wsi królewskiej 
Wołoszatka (dzisiejsze Wołosate) sięgają 1557 r. i w tym też okresie sieć nowych 
osad coraz bardziej się zagęszczała. Ostatnie wsie powstały w 1618 r. – Nasiczne 
i w 1620 r. – Caryńskie. 

Na wschód od górnego Sanu, wsie z terenu obecnego Nadsiańskiego PK 
– Szandrowiec i Boberka należały dawniej do Ziemi Sanockiej i wchodziły 
w skład wielkiego klucza sobieńskiego Kmitów. Po podziale dóbr Kmitów w 
1580 r. weszły w skład różnych rodów szlacheckich – Stadnickich, następnie 
Dwernickich, Mniszchów i innych. Natomiast wsie położone dalej na wschód 
– Jabłonka Niżna i Wyżna oraz Tureczki położone były już w granicach Ziemi 
Przemyskiej. Stanowiły część olbrzymiej Ekonomii Samborskiej należącej do 

osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnograficznych. W: 
J. Czajkowski (red.), Łemkowie w historii i kulturze Karpat, część I. Rzeszów, ss. 146-147.

Ryc. 26. Osadnictwo na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czajkowski J. 1992, s. 146-147; Fastnacht 
A. 1962, s. 171; Reinfuss R. 1934; Slobodjan 2003; Mušinka M., Mušinka A. 2011, s. 
258-329.
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dóbr królewskich. Tereny położone w rejonie Turki i górnego Dniestru zostały 
ofiarowane Wołochowi przybyłemu z Siedmiogrodu, za zasługi w służbie 
polskiej, przez króla Władysława Jagiełłę w 1431 r.330 Natomiast obszar górnego 
Sanu od wsi Bukowiec aż do wsi Żurawin (zwane Ternowe Pole) otrzymuje w 
1444 r. Janko z Turki, uczestnik bitwy pod Warną. Dał on początek wielu rodom 
zasiedlającym ten teren, pieczętującym się herbem „Sas”, związanym z rodami 
pochodzenia wołosko-rumuńskiego, które z Siedmiogrodu do Polski przybywały 
dla służby rycerskiej. Do najstarszych wsi należała Boberka (1537), która została 
założona na gruntach wcześniej użytkowanych przez mieszkańców wsi Żurawin 
(1444 r.), przez kniazia-osadźcę Iwana Wołocha, protoplastę rodu Boberskich331. 

W dolinie Osławy natomiast najwcześniej zostały zasiedlone obszary w 
dolnym odcinku rzeki, przy jej ujściu do Sanu - Morochów (1472 r.), Mokre 
(1478 r.). Natomiast w górnej części najstarszymi wsiami były Radoszyce (1441 
r.) i Szczawne (przed 1437 r.), co świadczy o istotnej roli Przełęczy Łupkowskiej 
w procesie kolonizacji332. 

Najczęściej zagospodarowanie obszaru nowej wsi odbywało się etapami. 
W sytuacji, gdy była zakładana na „surowym korzeniu”, osadnicy karczowali 
las, by w jego miejscu założyć pastwiska i łąki. Osadnicy otrzymywali 24-letni 
okres tzw. wolnizny, po upływie którego składali daniny w naturze. Były one 
niższe niż we wsiach rolniczych, w celu zachęcenia do osiedlania się w górach. 
O tym, że było to istotne, świadczy m.in. lustracja królewszczyzn z 1565 r. 
dotycząca wsi Solinka: Solinka wieś, nad potokiem rzeczonem Solyanka prawem 
wołoskim zasadzona – tę wieś poczęto było sadzić za wielmożnego pana Piotra 
Zborowskiego, na on czas starosty sanockiego będącego, na surowym korzeniu. 
W niej kmieci na ten czas osiadłych jest tylko dwa a trzeci kniaź; acz tam jest 
dobre miesce do osadzenia wsi, ale iż las wielki i niedźwiedziów dosyć, którzy 
ludziom sadowiącem się dobytek psują, a przetoż ich tam niewiele osiadło i mało 
wykopały333. 

Inne wzmianki o niedźwiedziach, które niszczyły dobytek ówczesnych 
mieszkańców, pochodzą z południowej strony granicy, ze spisu miejscowości 
majątku humeńskiego klucza Drugethov z roku 1728 i dotyczą wsi Stakčinska 

330  Pulnarowicz W. 1929. U źródeł Sanu, Stryja, Dniestru. Historia powiatu turczańskiego. Turka, 
s. 4.
331  Pulnarowicz W. 1929. U źródeł Sanu, Stryja, Dniestru. Historia powiatu turczańskiego; Augustyn 
M., Szczerbicki A. 2000. Na północ od źródeł Sanu. Zabytki w wsiach nad rzekami Boberką i 
Jabłonką. Bieszczad 7, s. 323. Więcej zob. Kuczera A. 1935. Samborszczyzna. T. 1 i 2. Sambor. 
332  Fastnacht A. 1962. Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650. Wrocław, s. 153.
333  Żereła, II s. 287A cytat za: Fastnacht A. 1962. Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650. 
Wrocław, s. 74.
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Roztoka, Uličké Krivé, Ruský Potok, Zvala, Ulič, Zboj i Topol’a334. O 
znaczeniu dzikich zwierząt dla mieszkańców górskich wiosek świadczą też 
inne wzmianki, jak m.in. z 1732 r. opisująca polowania i wyrządzone szkody 
M. Beli335 oraz A. Duchnoviča336, jak też wizerunki zwierząt na pieczęciach 
i herbach wsi, takich jak: Runina z 1837 r., Stužica z 1838 r.337, czy Ruský 
Hrabovec z 1937 r.338. 

Na południu najstarsze wsie powstawały w pierwszej kolejności w dolnych 
biegach rzek Cirochy i Użu – Vel’ka Pol’ana (1430), Uličké Krivé (1478)339 
i Starina (1492 r.) jako wsie: „čisto ruska”, kiedy to należała do państwa 
Humennego rodu Drugethov, a następnie przechodziła w XVII w. na własność 
Borkoczyovcov, Reveeeyovcov i Rollov340. 

Państwo Humeńskie własności rodu Drugethov od 1320 r. obejmowało m.in. 
zlewnię rzeki Cirocha i górnego odcinka rzeki Uż. Region ten należał do strefy 
wpływów Księstwa Halicko-Wołyńskiego i Królestwa Węgier. Czynnikiem 
stymulującym rozwój tego obszaru był handel i profity płynące w związku z 
przebiegiem traktu handlowego z północy na południe przez Przełęcz Użocką. 
Z drugiej jednak strony „otwarcie” terenu pod względem morfologicznym w 
układzie północ-południe sprzyjało najazdom tatarów-mongołów, co przynosiło 
zniszczenia, hamowanie rozwoju gospodarczego, a w konsekwencji biedę i 
częste epidemie341. 

334  Lesnicke a drevárske múzeum, Antol-Oddelenie pre historiu a dokumentaciu. Kolektiv. Lesnicke 
a drevárske pisomnosti. č. 4/1964. Zvolen, za: Štofik J., Bural’ M., Ladislav P., Straka M. 2010. 
Zhodnotenie historického rozširenia medveďa hnedého (Ursus arctos) v Bukovskych vrchoch a na 
prilahlých územiach. Natura Carpatica. LI, s. 66.
335  Bel M. 1684-1749. Zemplinska Stolica. Użská Stolica. Preklad z jazyka latinksého. Bratlislava, 
str. 30-203.
336  Duchnovič A. 1848. O narodach Krajiňských alebo Karpatorossach Uhorských pod Beskydom v 
Zemplinskej, Užskej a Šarišskej stolici žijúcich. W: Rusinko H. Vedecký zbornik MUK č. 9, kniha 
č. 2, Svidnik, str. 42-43. 
337  Nachtrags Protocoll 1860. Opis hranic. Doplnok protokolu obce Beregy Gorne s obcou Nova 
Stužica z roku 1860, kópia listiny, Beregy Gorne, nepublikované, arch. M. Bural’a, Stakčin, s 3. Za: 
Štofik J., Bural’ M. 2010. Zhodnotenie historického… Op. cit., s. 66.
338  Štofik J., Bural’ M., Ladislav P., Straka M. 2010. Zhodnotenie historického rozširenia medveďa 
hnedého (Ursus arctos) v Bukovskych vrchoch a na prilahlých územiach. Natura Carpatica. LI, s. 
65-
339  Mušinka M., Mušinka A. 2011. Op. cit., s. 322-323.
340  Mušinka M., Mušinka A. 2011. Op. cit., s. 310.
341  Tiwobar M. 2000. Zakarpattja – istorićnij naris. W: Churches of Ukraine Zakarpattia. M. 
Syrochman. Lviv, s. 812.
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Osadnictwo na prawie wołoskim nie sprzyjało rozwojowi miast342 i w efekcie 
obszar ten zamieszkiwało około 85% ludności wiejskiej. Szczególnie dogodne 
warunki do rozwoju miast występowały w podgórskich obniżeniach, zlokalizowanych 
u wylotów ciągów komunikacyjnych przechodzących przez przełęcze i doliny343. 
Miasta położone były od siebie w odległości mniej więcej jednego dnia drogi, 
czyli ok. 30 km. Na badanym terenie istniało w przeszłości miasteczko Urbanice344, 
którego początki sięgają początku XVII w., w miejscu wsi Litowiska z 1 poł. 
XVI w. (dzisiejsze Lutowiska). W 1742 r. król August III nadał miasteczku prawo 
odbywania 10 jarmarków rocznie345. Rola handlowa tego miasteczka związana była 
z handlem wołami sprowadzanymi corocznie zza węgierskiej granicy i wypasanymi 
na połoninach346. W relacji z targu w Lutowiskach z 1841 r. czytamy: Nasze u 
podnóża Karpatów, opodal granicy węgierskiej leżące miasteczko głośne jest z 
swoich 10 jarmarków (i z targów czwartkowych), na których bywa po kilka tysięcy 
wołów, najwięcej bydła węgierskiego. Na ostatnim jarmarku na św. Łuki (30.09) było 
przeszło 1000 par wołów parników powracających z paszy letniej z połonin i kilka 
małych partii bydła doborowego z Drohobycza. Zjechali się kupcy z jasielskiego, 
tarnowskiego, bocheńskiego i od Krakowa347. Mieszkańcami miasteczka byli w 
większości Żydzi, którzy pojawili się w Bieszczadach w XVI w.348. 

Najbliżej położonym miasteczkiem od Lutowisk był Balówgród (dzisiejsza 
wieś Baligród), założony przez Piotra Bala, podkomorzego sanockiego oraz 
właściciela dóbr w dolinie Hoczewki i górnej Solinki. Miasteczko powstało w 
1615 r., a w 1634 r. król Władysław IV nadał miastu prawo do dwóch jarmarków 
rocznie oraz cotygodniowych targów w piątki349. Jako uzasadnienie król miał przy 
tym napisać: tem chętniej to czynimy, że ziemie ruskie podlegają częstym najazdom 
nieprzyjacielskim i że pragniemy dać dowód zawdzięczenia zasług, szczególnej 
wierności Adama Bala Łożniczego naszego, jakoż przez przodków jego w radzie 

342  Jednak przypisuje się mu rozwój Leska w II połowie XVI w. i powstanie nowych miasteczek 
– Baligrodu, założonego przez Balów na początku XVII w. oraz Lutowisk, Woli Michowej i 
Bukowska powstałych w XVIII w. obok istniejących już wsi o tych nazwach. Fastnacht A. 1990. 
Materiały do dziejów miasta do XVII w. Sanok - Brzozów, s. 25. 
343  Lechowicz M. 2010. Osadnictwo karpackie na granicach regionów przyrodniczych. Prace i 
Studia Geograficzne. T. 44, s. 100.
344  nazwa pochodzi od nazwiska właściciela Ludwika Urbańskiego;
345  Marcinek R. 2001. Dane historyczne dla miejscowości w obrębie Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego i otuliny”. Monografie Bieszczadzkie 12, s. 128.
346  Karpiniec J. 1932/33. Ilość osad miejskich byłej Galicji i podział ich na miasta i miasteczka. 
Roczniki dziejów społeczno-gospodarczych, 2, s. 1-37.
347  Teki Antoniego Schneidera, AP Kraków, zesp. 918.
348  Pierwsze wzmianki o ich obecności pochodzą z Leska. Motylewicz J. 1991. Żydzi w miastach 
ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII w. i w XVIII w. Przemyśl, s. 115.
349 Fastnacht A. 1962. Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650. Wrocław, s. 171. 
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i wojnie położonych...”350. Rola handlowa tego miasta związana była z „traktem 
winnym” na Węgry, prowadzącym przez Przełęcz w Roztokach Górnych. Tędy 
przebiegały „gościńce wielkie tak z Węgier ku Przemyskiey y Sandomierskiey 
Ziemi, także z wołami Podola y z Ziemi Wołoskiey ku Krakowu, wiele kupców 
tamtędy przechodzi, bo tamtędy idąc, mają między górami wolniejsze pastwisko351. 
Zarówno Baligród, jak i Lutowiska utraciły prawa miejskie w 1919 r. Po stronie 
słowackiej najbliżej zlokalizowanym miastem w stosunku do analizowanego 
obszaru jest miasto Snina (pierwsza wzmianka – 1343 r., należące do klucza 
Drugethov, a za czasów węgierskich do komitatu Zemplén), a na Zakarpaciu – 
Wielkij Bereznyj (pierwsza wzmianka z 1409 r., od 1427 – należące do klucza 
Drugethov, a za czasów węgierskich do komitatu Ung). 

W efekcie zorganizowanej akcji kolonizacyjnej do końca XVII w. doliny 
bieszczadzkie wypełniły się gęstą siecią osadniczą (Ryc. 26). Najintensywniejszy 
przebieg zasiedlania nastąpił w XVI w. (Ryc. 27). W tym okresie w Bieszczadach 
Zachodnich powstało 95 miejscowości, co stanowiło 66,6% wszystkich wsi założonych 
w XIV-XVII w. Z pewnością do czynników sprzyjających osadnictwu w XVI w. 
należała stabilność państwa, brak wojen i najazdów, a także sprzyjające warunki 
ekonomiczne. Las i połoniny, służące jako miejsce do wypasu, stanowiły najważniejsze 
źródło dochodu dla mieszkańców pogranicza Węgier i Ziemi sanockiej352. 

W ramach podziału administracyjnego tereny te znajdowały się do czasu 
rozbiorów w granicach ziemi sanockiej województwa ruskiego. Mieszkańcy 
wsi przez stulecia dostosowywali swoje życie do trudnych warunków górskich, 
stopniowo przekształcając krajobraz naturalny w kulturowy (pasterski, a następnie 
rolniczy). Dodatkowym obciążeniem dla mieszkańców była pańszczyzna, 
szczególnie w wioskach dzierżawionych. Udręczeni poddani porzucali swoje 
domostwa i uciekali do innych wsi lub na Węgry. Sytuację chłopów pogarszały 
ponadto grabieże zbójeckie przez tzw. beskidników. W 1622 r. mieszkańcy wsi 
Solinka zeznali lustratorom, że w roku tym wieś Moczarne przestała istnieć z 
powodu zarazy i napadu przez Węgrów i rozbójników353. W 1701 r. jako jedną ze 
wsi zniszczonych przez tołhajów (zbójców) wymieniono wieś Ustrzyki Górne354. 

350  Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez 
M. Balińskiego i T. Lipińskiego, T. II, Z. 6, Warszawa 1885, s. 832.
351  Wypis z Metryk Koronnych zawierający Rewizyę Starostwa Sanockiego, uskutecznioną r. 1565 
przez Krzysztofa Sokołowskiego Starostę Rogozińskiego, na mocy Ustawy z r. 1563, Dodatek 
Tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej, 1860, nr 43, s. 172.
352  Wypis z Metryk Koronnych zawierający Rewizyę Starostwa Sanockiego, uskutecznioną r. 1565 
przez Krzysztofa Sokołowskiego Starostę Rogozińskiego, na mocy Ustawy z r. 1563, Dodatek 
Tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej, 1860, nr 42., s. 168.
353  Fastnacht A. 1962. Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650. Wrocław, s. 174-175.
354  Akta Grodzkie i Ziemskie z Archiwum Bernardyńskiego we Lwowie, t. XXII, nr 124, Lwów, 
1868, s. 356.
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W celu ochrony ważniejszych traktów przed rozbójnikami zwanymi beskidnikami 
(tołhajami) szlachta powołała oddziały tzw. „obrony domowej”355. Najazdy obcych 
wojsk, które nawiedziły w XVII w. również i Bieszczady, przyniosły zniszczenia, 
a w konsekwencji klęski głodu i epidemie chorób. W 1709 r. wsie Bieniawa 
(Beniowa) i Bukowiec zostały całkowicie spalone przez Szwedów, w związku 
z przemarszem wojsk w czasie wojny północnej. Mieszkańcy wsi zostali z tego 
powodu zwolnieni na jakiś czas z podatków356. W rezultacie w wieku XVII gęstość 
zaludnienia gwałtownie się zmniejszała, aż do początku XVIII w. kiedy to nastąpiła 
stabilizacja. Rozwój gospodarczy wpłynął na rozwój miasta Urbanice (dzisiejsze 
Lutowiska), które stało się w regionie głównym centrum handlowym. Bieszczady 
Zachodnie po rozbiorach Polski znalazły się pod panowaniem austriackim, a nowi 
władcy eksploatowali tereny pod względem ekonomicznym. 

Od schyłku XVIII wieku na polskich ziemiach pod zaborem austriackim 
odbywała się kolonizacja józefińska. Ogłoszenie patentu z 17 IX 1781 r. otworzyło 
możliwości wszystkim cudzoziemcom (rzemieślnikom i rolnikom) osiedlanie się na 
terenie Galicji. W celu zrównania praw protestantom został wydany 10 XI 1781 r. 

355  Mańkowski T. 1910. Hoczew i Balowie. Lwów, s. 18.
356  Akta Grodzkie i Ziemskie z Archiwum Bernardyńskiego we Lwowie, t. XXII, nr 174, Lwów, 
1868, s. 455.
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Ryc. 27. Rozwój osadnictwa w dorzeczu Sanu (od ujścia Osławy do źródeł Sanu) w 
okresie XIV–XVIII wieku. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Fastnacht A. 1962, s. 171. 
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tzw. patent tolerancyjny dla całej monarchii austriackiej. Na mocy tego patentu 
Kościoły protestanckie mieszkające w różnych osadach (lecz w ilości ogólnej 
100 rodzin) mogły posiadać własny zbór wraz ze szkołą, własnym pastorem i 
nauczycielem. Wraz z uprawnieniami religijnymi koloniści otrzymali wszelkie 
uprawnienia obywatelskie357. W latach 1782-1790 powstały kolonie w północnej 
części Bieszczadów w miejscowościach Bandrów Kolonia (założenie w 1783 r., 
40 rodzin – 188 osób, w tym: 29 ewangelicy i 11 – reformowani, powierzchnia 
kolonii 400 ha), Siegenthal - Berehy Dolne (założenie w 1788 r., 10 rodzin, 
ewangelicy, powierzchnia kolonii 117 ha), Stebnik–Steinfels (założenie w 1784 
r., 12 rodzin – 57 osób, w tym: 1 katolik, 5 ewangelików i 6 reformowanych, 
powierzchnia kolonii 145 ha)358. W latach późniejszych powstały kolonie w rejonie 
turczańskim (obecnie Ukraina) – w Boryni (ok. 300 osadników niemieckich), 
Wołczem (ok. 30 osadników) i Rozłuczu (ok. 100 osadników)359. Zakładane kolonie 
charakteryzowały się ukształtowaniem niewielkich wsi ulicowych na planie różnych 
figur geometrycznych, a także odznaczały się regularnością zabudowy360. Wieś 
galicyjska, ruska czy polska, nie była kształtowana pod nadzorem inżynierów, lecz 
dominowała w niej kurna i półkurna chata aż do połowy XX w. Wysokie koszty, 
jakie rząd ponosił na potrzeby kolonizacji sprawiły, że nie rozwinęła się ona na 
większą skalę. Na obszarze objętym badaniem nie znajdował się zbór, a koloniści 
mieszkający w Boryni i Wołczem uczęszczali do kościołów rzymskokatolickich. 

4.3. Rozwój osadnictwa i wpływ na przekształcanie krajobrazu 

W 1850 r. zniesiono oficjalnie pańszczyznę, ale nie poprawiło to radykalnie 
sytuacji samych mieszkańców. Na potrzeby podatku katastralnego została 
wykonana przez urzędników austriackich mapa w skali 1:2 880. Na jej podstawie 
można prześledzić łanowy układ pól ciągnących się w poprzek dolin, widoczny 
w krajobrazie w wielu miejscach do dziś. Wystarczy porównać fragment mapy 
katastralnej z poł XIX w. z ortofotomapą, by dostrzec czytelny układ dawnych 
pól oraz ocenić stopień przekształcenia krajobrazu (Ryc. 28 A-B). Lasy stanowiły 
najmniejszy procent w Sokolikach (26%), a największy w Ustrzykach Górnych 
(77%) – ryc. 29. Największy procentowy odsetek pól ornych występował we wsi 
Łokieć (50%), a najmniejszy – w Ustrzykach G. (8%), Wołosatem i Berehach G. 
(po 14%). 

Sytuacja ekonomiczna mieszkańców była bardzo trudna, o czym świadczą 
zapisy w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego”, w którym m.in. pod 
hasłem „Krzywka” zapisano: Gleba tutejsza sprzyja tylko uprawie owsa, lnu, 

357  Lepucki H. 1938. Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa II w Galicji 1772-1790. 
Lwów, s. 37-39.
358   Lepucki H. 1938. Op. cit., s. 163, 165, 173 i 178.
359  Schneider L. 1939. Das Kolonisationswerk Josefs II. in Galizien, Poznań, s. 403.
360  Chilik P. 2011. Aby na wsi było ładniej. Warszawa, s. 15.
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Ryc. 28. A. Berehy Górne – Rostoki z zabudową dworską, porównanie fragmentów mapy 
katastralnej z 1852 r. z ortofotomapą (zdjęcie lotnicze z 1994 r.). 
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o System Informacji Przestrzennej BdPN.
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Ryc. 28. B. Berehy Górne – granica wsi z Ustrzykami Górnymi (obecnie Przełęcz Wy-
żniańska), porównanie fragmentów mapy katastralnej z 1852 r. z ortofotomapą (zdjęcie 
lotnicze z 1994 r.). 
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o System Informacji Przestrzennej BdPN.
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Ryc. 29. Struktura użytkowania gruntów w wybranych miejscowościach Bieszczadów 
Zachodnich w połowie XIX w. Legenda:  lasy,  pola uprawne,  łąki i pastwiska.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Skorowidz wszystkich miejscowości położo-
nych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów, 
1868, s. 116–117; 202–203; 230–231.

grochu i ziemniaków. Żyto udaje się jedynie na pierwszym owczym nawozie. 
Wypas owiec, tak tutaj, jak i we wsiach okolicznych, oddają włościanie za ugodą 
jednemu lub kilku gospodarzom361. Natomiast pod hasłem „Łopinka” – „gleba 
jest iłowa i nieurodzajna, stosunki wytworzone przez złą glebę i brak środków 
komunikacyjnych wyraża jaskrawo obliczenie dochodów parocha za 109 morg 
roli w ogóle oceniono na 59 zł 90 ct. Drzewo nie ma zbytu...” 362.

Szczególnie trudny okres nastąpił dla właścicieli ziemskich, którzy po 
zniesieniu pańszczyzny nie potrafili sprostać nowym wymaganiom i tracili 
swoje majątki. Dlatego w drugiej połowie XIX w. wiele dworów zostało 
zlicytowanych i zmieniło właścicieli363. Wraz z nimi zniknęły z krajobrazu stare 
dwory otoczone parkami, ogrodami i stawami. Ich nowi właściciele, którzy w 
większości byli przedsiębiorcami drzewnymi, bardziej zainteresowani byli 

361  Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom 5, Warszawa 
1884, s. 762.
362  Słownik geograficzny, t. 5, 1884, s. 724.
363  np. w Berehach Górnych. 

Lasy  Pola uprawne Łąki i pastwiska
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sprawami gospodarczymi niż wyglądem zagrody. Uwolnieni od kontroli dworu 
chłopi dzielili się swoją ziemią z dziećmi, co prowadziło do rozdrobnienia gruntu 
i pogłębiania się ubóstwa. W 2 poł. XIX w. rozpoczęto masową eksploatację 
bieszczadzkich lasów. Prawie w każdej wiosce znajdowały się w XIX w. tartaki, 
olejarnie, a niekiedy także i folusze. Obok wsi zaczęły rozwijać się robotnicze 
osady. 

Na terenie Słowacji zmiany nastąpiły w XVII w., kiedy to linia Drugethów 
wygasła w 1684 r. z braku potomka linii męskiej. Po śmierci wnuczki 
Zygmunta Drugetha, Teresy Zichyovavan Dernathovej, w roku 1799 zamek 
wraz z własnością został zakupiony przez rodzinę Rhollów – przedsiębiorców 
branży hutniczej i górniczej, pochodzących z Gemer na południu Słowacji. 
Rhollowie zarządzali krainą do 1857 r., a ich największą zasługą było 
odkrycie w rejonie Vyhorlatu bogatych złóż rudy żelaza. Przyczyniło się 
to do ożywienia gospodarczego regionu i rozwoju osadnictwa. Staraniem 
Rhollów, w 1809 r., w tzw. Józefovej dolinie została wybudowana kolej 
i powstała osada Jozefove Hamre (dzisiejsze Zemplińskie Hamre), gdzie 
rozwinęło się osadnictwo niemieckie i powstały odlewnie żelaza364. Od 
1839 r. odbywały się coroczne jarmarki, które ożywiły handel i rzemiosło w 
regionie. W czasie kryzysu gospodarczego w 1873 r. odlewnie żelaza upadły, 
a życie tutejszych mieszkańców znacznie się pogorszyło się, co spowodowało 
masową emigrację do USA, Kanady i zachodniej Europy. Następne ożywienie 
gospodarcze regionu miało miejsce na początku XX wieku i było związane z 
budową kolei z Humennego do Stakčina w latach 1909–1912. Eksploatacja 
drewna z południowych zboczy Karpat przyczyniła się do wybudowania kolei 
wąskotorowej w latach 1913–1926, o długości 20 km, na odcinku: Stakčin – 
Strihovce, do której następnie dobudowywano kolejne odcinki w latach 1912–
1913, staraniem Józefa Degenfelda. Nowa linia kolejki, służącej do transportu 
drewna, została wybudowana po I wojnie światowej w paśmie Vyhorlatu, którą 
to zwożono drewno z Vyhorlackich grzbietów do tartaku w Sninie. W latach 
1926–28 została ona przedłużona przez Zemplińskie leśne gospodarstwo, dzięki 
czemu osiągnęła długość 26,30 km. Po I wojnie światowej wynikła potrzeba 
odbudowy dużych zniszczeń w regionie, co przesądziło o wybudowaniu w 
Sninie dużej cegielni. W okresie międzywojennym, kiedy Ruś Zakarpacka 
należała Czechosłowacji, Snina była ważnym ośrodkiem gospodarczym w 
regionie. Od 1939 wschodnia część rejonu Snina należała do Węgier. W dn. 
25.11.1944 r. miasto zostało oswobodzone i wkrótce wzniesiono cegielnię i 
tartak oraz inne przedsiębiorstwa, na potrzeby odbudowy zniszczonego miasta 
i okolicy.

364  Informačná databáza okresov Humenne a Snina. Regionalna rozvojova agentura 
Humenné. Humenné 2012, s. 30-31.
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Ważną rolę w rozwoju przemysłowym odegrała budowa sieci kolejek 
wąskotorowych do transportu drewna, co ożywiło przetwórstwo drzewne. Nie 
wpływało to jednak na sytuację ekonomiczną samych mieszkańców, którzy 
przywiązani do swojej tradycji żyli tak, jak ich przodkowie. Pod koniec XIX w. i 
na początku XX w. w Bieszczadach Zachodnich gęstość zaludnienia wynosiła 52 
osoby na 1 km2, powierzchnia lasów została ograniczona do 29%, pola orne objęły 
około 42%, użytki zielone – 26%365. Przeludnienie oraz rozdrobnienia gruntów 
pod wpływem podziałów rodzinnych, pogłębiły ubóstwo i doprowadziły do 
emigracji. Tragicznym wydarzeniem w dziejach Bieszczadów był okres I wojny 
światowej. Przez obszar ten przez wiele miesięcy przebiegała granica między 
Austrią a Rosją, a front przechodził dwukrotnie366. Wojna przyniosła straty w 
ludności cywilnej oraz materialne, a także epidemie i głód, co nasiliło emigrację. 
O trudnych warunkach oraz biedzie świadczy fragment kwestionariusza z 1939 r. 
w sprawie badania środowiska dla wsi Bukowiec (k. Wołkowyi): „Miejscowość 
Bukowiec odległa jest od miasta powiatowego Leska przeszło 30 km, w tym ¾ 
odległości to droga błotnista, że trzeba jechać 5-6 godzin paro-konną furmanką. 
Najbliższa stacja kolejowa to Lesko-Łukawica, a połączenie autobusowe 
Baligród – odległy o 18 km - w razie deszczów z wiosną czy w jesieni jest wprost 
niemożliwością dostać się, gdyż na drodze kamienie, wyboje, jamy, a miejscami 
istne bagna, a w dodatku stale pod górę. Nie ma widoków dla danej miejscowości 
(...) ze względu na jej niski poziom w ogóle, na brak zainteresowania wśród 
ludności, żyjącej w jak najskrajniejszej nędzy367. Życie zarówno w wiejskiej 
chacie, jak i we dworze, toczyło się na uboczu spraw wielkiego świata. Taki też 
obraz opisuje O. Kolberg368, J. Falkowski i B. Pasznycki369, czy A. Fastnacht370. 

Na problemy ekonomiczne nałożyły się lokalne i regionalne antagonizmy, 
związane z narodowym ruchem ukraińskim, które szczególnie nasiliły się po 1943 
r. Poczynając od 1945 r. rozpoczęły się wyjazdy mieszkańców Bieszczadów do 
nowo powstałej Ukraińskiej SRR. Akcje wysiedleńcze w 1947 r. doprowadziły 
do całkowitego wyludnienia Bieszczadów, a na opuszczone tereny „powróciła” 
przyroda. Nowi mieszkańcy przybyli ponownie w latach 50. XX w. Stopniowo 

365  Kubijowicz W. 1926. Życie pasterskie w Beskidach Wschodnich. Prace Instytutu Geograficznego 
UJ, 5, ss. 1-140.
366  Kurcoń J. 1998. Region leski w latach 1772-1918. Rocznik Historyczno-Archiwalny, T. XIII, 
Przemyśl, s. 57.
367  Ossadnik H. 1994. Bukowska wieś Bukowiec w świetle ankiet z 1936 i 1939 roku. MBL 32, 
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powstawały w Bieszczadach leśniczówki, baraki dla robotników leśnych i 
tartaki. Wraz z zakończeniem budowy małej i dużej obwodnicy bieszczadzkiej 
licznie zaczęli przybywać nowi osadnicy i turyści. Powstały duże Państwowe 
Gospodarstwa Rolne, które w rabunkowy sposób przekształcały krajobraz. W 
ostatnim okresie intensywnie rozwija się w Bieszczadach turystyka. W rezultacie 
w niemal każde wnętrze krajobrazowe wpisany został jakiś obiekt turystyczny, 
często o przeciętnym wyglądzie, nie nawiązujący do tradycji i niczym nie 
różniący się od budynków w innych regionach Polski. Zagadnienia dotyczące 
ochrony walorów kulturowych oraz harmonijnego kształtowania i ochrony 
krajobrazu stanowią jeden z rozdziałów Planu Ochrony Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego i otuliny. 
Istotne zmiany nastąpiły również na terenie słowackiego Parku Narodowego Po-
łoniny. Po zakończeniu II wojny światowej grunty kościelne i własności żydow-
skiej przeszły pod zarząd lokalnych rad narodowych. Tereny te były użytkowane 
początkowo przez zjednoczoną spółdzielnię rolniczą I typu, która uległa prze-
kształceniu w spółdzielnię III typu a następnie została rozwiązana371. W wyniku 
przekształceń w latach 70. XX w. grunty orne i łąki stały się własnością prywat-
ną, pastwiska użytkowano wspólnie, natomiast lasy przeszły pod zarząd Leśno-
-rolniczego gospodarstwa państwowego w miejscowości Ulič.

Największe zmiany nastąpiły latach 80. XX w., kiedy to rozpoczęto 
budowę zbiornika wodnego Starina. Zbiornik wodny o powierzchni 59,8 mln 
m3 budowano w latach 1981–87. W celu utworzenia stref ochrony sanitarnej ze 
zlewni Cirochy wysiedlono 2 232 mieszkańców z siedmiu wsi: Dara, Ostrožnica, 
Ruské, Smolnik, Starina, Vel’ka Pol’ana i Zvala. Zostali oni przesiedleni do 
najbliższych miast Sniny i Humennego, a zabudowę zniszczono372. Zmiany 
struktury użytkowania gruntów w obrębie stref ochronnych Zbiornika Starina 
wyniosły następująco: powierzchnia pól uprawnych zmniejszyła się z 1 375 
ha w 1961 r. do 4,04 ha w 2005, a całkowita powierzchnia gruntów rolnych z 
5 288 ha w 1961 r. do 1 461 ha w 2005. W krajobrazie pozostały ślady kultury 
materialnej: osamotnione krzyże przydrożne, cmentarze oraz kapliczki, stawiane 
w miejscach nieistniejących świątyń. Dawni mieszkańcy wysiedlonych wiosek 
systematycznie odwiedzają groby najbliższych i uczestniczą w nabożeństwach 
okolicznościowych w kaplicach wzniesionych w miejscach dawnych świątyń. 

371  Więcej na temat przemian w użytkowania gruntów zob. Vlasáková M. 2013. Zmiany struktury 
użytkowania gruntów na terenie obecnego Parku Narodowego Połoniny (Słowacja) w wyniku 
przemian społeczno-ekonomicznych. Roczniki Bieszczadzkie 21, str. 102-117.
372  Vlasáková M. 2013. Op. cit., str. 102-117.


