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10. Stosunki wyznaniowe i narodowościowe na pograniczu pol-
sko-słowacko-ukraińskim

10.1. Stosunki wyznaniowe w Bieszczadach Zachodnich

Obszar Ziemi Sanockiej znalazł się w zasięgu wpływów chrześcijańskich już 
w połowie X w. i do XV w. charakteryzował się małym zróżnicowaniem pod 
względem wyznaniowym. Polacy oraz osadnicy przybyli z Niemiec, Węgier, czy 
Czech, należeli do Kościoła rzymskokatolickiego, natomiast Rusini i Wołosi – do 
Kościoła prawosławnego. Stosunki między wyznawcami były prawdopodobnie 
zgodne, gdyż w zapiskach historycznych nie odnotowano jakiejkolwiek sprawy 
spornej na tym tle. Przypadki przejścia z jednego kościoła do drugiego były 
nadzwyczaj rzadkie486. O zgodnej egzystencji pisze W. Kucharski: A Rusinów 
w Sanoku w epoce Jagiellonów była dosyć znaczna ilość, kiedy w roku 1550 
Piotr Zborowski, kasztelan sandomierski i sanocki starosta darował pusty plac 
„według Wałów Miasta Sanoka z jedney y Ogroda Lechów Strony, z drugiej od 
fossy grodzkiej zaczynając aż do Ulice y Bramy niższey Miejskiey na wybudowanie 
kościoła św. Mikołaja obywatelom miasta Sanok religii Greckiej. Uczynił zaś 
tę darowiznę dlatego, aby także Religia Grecka między temiż obywatelami 
przebywała y uczciwość Bogu najwyższemu oddawali (obywatele) z Religią 
Grecką”. Cerkiew tą wystawili sami obywatele487. Świadczy to o tym, że Rusinów 
wyznania prawosławnego było na tyle dużo, że wznieśli swoją świątynię własnym 
kosztem, a także wskazuje na tolerancję religijną sanockiego starosty. 

Osadnictwu na prawie wołoskim sprzyjały darowizny królewskie, dzięki 
którym powstały rozległe dobra szlacheckie Kmitów i Balów. Na skutek 
podziałów przeszły one z czasem na własność drobnej szlachty, często o 
wołoskim rodowodzie (herbu Sas), zachowującej wspólnotę herbową i tradycję 
wspólnego pochodzenia488. Spośród nich wyróżniali się właściciele wsi Tarnawa 
Niżna, którzy byli gorącymi patriotami i uczestniczyli w każdym zrywie 
powstańczym489. Pod względem wyznania szlachta należała z reguły do obrządku 
rzymskokatolickiego. 

486  Dąbkowski P. 1923. Stosunki Kościelne Ziemi Sanockiej w XV stuleciu. W: Smołka J. (red.), 
„Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1913–1922”, Przemyśl, s. 4; Trajdos T. 
1983. Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły, 
T. 1, Wrocław.
487  Cytat za: Kucharski W. 1905. Sanok i sanocka ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów, „Monografia 
historyczna”, Lwów, s. 56.
488  Parczewski M. 1991. Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach, 
Kraków, s. 91.
489  Pulnarowicz W. 1929. U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru, Turka, s. 47.
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W połowie XVI w. po raz pierwszy na terenie Bieszczadów pojawili się 
Żydzi. Początkowo ich występowanie zostało odnotowane w Lesku, a następnie 
w pozostałych miasteczkach490. W rejestrze poborowym z 1569 r. odnotowano 
w powiecie sanockim 20 numerów Żydów, czyli około 240 osób491, przy czym 
liczba ta ograniczała się do ludności miejskiej, gdyż w tym czasie zabraniano 
Żydom mieszkać na wsi. 

Pod koniec XVIII w. najliczniejszą grupą wyznaniową w Bieszczadach byli 
grekokatolicy (Ryc. 45). Stanowili oni ponad 75% liczby mieszkańców w każdej z 

występujących na badanym terenie miejscowości. Najmniejszy odsetek stanowili 
w miejscowościach: Lutowiska, Zatwarnica, Buk, Stuposiany i Dźwiniacz, a 
największy (100%) – w miejscowościach: Przysłup, Liszna i Strubowiska (Ryc. 
46). Grekokatolicy mieli zdecydowaną przewagę w miejscowościach związanych 
z rolnictwem, położonych z dala od traktów i w związku z tym wolniej się 
rozwijających. 

Gęstość zaludnienia w 2 poł. XIX w. wynosiła na badanym obszarze od 14,2 
os/km2 (Przysłup) po 110 os./km2 (Lutowiska). Największa gęstość zaludnienia 
występowała w miejscowościach położonych w północno-wschodniej strefie 

490  Motylewicz J. 1991. Żydzi w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII w. 
i w XVIII w., Przemyśl, s. 115; Budziak J. 1992. Zabytki sakralne Leska, Warszawa, s. 39.
491  Przyjmując liczbę 12, jako normę głów opodatkowanych na jeden numer, otrzymujemy 240 
Żydów. Gawroński-Rawita F. 1924. Żydzi w historii i literaturze ludowej na Rusi, Nakł. Gebethnera 
i Wolfa, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Poznań-Wilno-Zakopane, s. 33.

Ryc. 45. Liczba wyznawców katolickich obydwu obrządków w Bieszczadach Zachod-
nich w 1785 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budzyński Z. 1993. 
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Ryc. 46. Stosunki wyznaniowe w miejscowościach w 1785 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budzyński Z. 1993.

Ryc. 47. Gęstość zaludnienia w 1857 r. na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
i otuliny.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematismus graeco catholicae Premislien-
sis 1848.

badanego obszaru. Były to obszary najwcześniej zasiedlone, położone wzdłuż 
rzeki San (Ryc. 47). Na terenach wyżej położonych, gdzie przeważały lasy, 
występowało najmniejsze zaludnienie (poniżej 20 os./km2). 
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W okresie od XVIII do początku XX w. wzrosła znacznie liczba ludności 
żydowskiej492. Wyraźna dominacja ludności żydowskiej w województwach 
wschodnich Rzeczypospolitej była następstwem długotrwałych procesów 
historycznych, a w okresie niewoli narodowej ta część zaboru austriackiego, 
bardziej zróżnicowana religijnie i kulturowo, stała się bezpieczniejsza do życia 
niż część zachodnia493.

W XIX w. Żydzi przejmowali w arendę karczmy, trudnili się handlem i rzemio-
słem, co sprawiło, że prawie w każdej miejscowości na badanym obszarze miesz-
kała jedna lub kilka rodzin wyznania mojżeszowego. Szczególnie ich liczba rosła w 
miasteczkach (Tab. 24). Spośród miast powiatu leskiego najbardziej „żydowskim” 
były Lutowiska, gdzie Żydzi stanowili ponad 60% wszystkich mieszkańców. Mia-

steczko było położone w pobliżu połonin (letnich wypasów wołów) i drogi obwo-
dowej: Ustrzyki Dolne-Lutowiska-Turka. Słynęło z handlu wołami oraz z działal-
ności rzemieślniczej. Oprócz handlu ludność żydowska miasteczka zajmowała się 
różnymi specjalnościami rzemiosła. Najliczniejsi byli garbarze, kuśnierze, płócien-
nicy, sukiennicy, stolarze, bednarze, cieśle i szklarze494. Położenie miasteczka bli-
sko granicy sprawiało, że oprócz największych w okolicy targów bydła, przy okazji 
uprawiano na dużą skalę przemyt zza granicy węgierskiej495. Miasto jednak przez 

492  Schiper I. 1936. Rozwój ludności żydowskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Żydzi 
w Polsce Odrodzonej. Warszawa, s. 32–35; Piechotkowie M. i K. 1957. Bóżnice drewniane. 
Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, Warszawa, s. 16; Mahler R. 1967. Żydzi w dawnej 
Polsce w świetle liczb. Struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna Żydów w Koronie w 
XVIII w. „Przeszłość Demograficzna Polski”, T. 1, s. 131–180.
493  Wierzbieniec W. 2003. Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 30–31.
494  Motylewicz J. 1993. Miasta Ziemi Przemyskiej i Sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII w. 
Przemyśl, s. 134.
495  Teki Antoniego Schneidera. Kraków, zesp. 918.

Tabela 24. Zmiany liczebności ludności żydowskiej w południowo-wschodniej Polsce 
w 2 poł. XIX w. 

Miasto
1880 r. 1890 r. 1900 r.

Mieszkańcy 
ogółem

Żydzi Mieszkańcy 
ogółem

Żydzi Mieszkańcy 
ogółem

Żydzi
l. os. % l. os. % l. os. %

Lisko 3 415 1 990 58,3 1 020 2 425 60,3 4 409 2 701 61,3
Baligród 1 108 564 50,9 1 274 755 59,3 1 606 988 61,5
Lutowiska 1 776 1 240 69,8 2 175 1 426 65,6 2 442 1 570 64,3
Ustrzyki 
Dolne 1 824 1 146 62,8 2 524 1 527 60,5 3 424 2 091 61,1

Turka 4 634 2 368 51,1 5 330 2 623 49,2 6 080 2 892 47,5
Źródło: Gruiński S. 1910, s. 14-17.
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cały okres swego 
istnienia zachowało 
wiejski charakter i do 
poł. XX w. przewa-
gę ludności żydow-
skiej (Ryc. 48) oraz 
stosunkowo duży 
odsetek ludności wy-
znania greckokatolic-
kiego (w porównaniu 
do wyznania rzym-
skokatolickiego). W 
Słowniku Geogra-
ficznym czytamy: „W 
mizernym, żydostwem 
przepełnionym mia-
steczku znajduje się 
parafia greckokato-
licka z cerkwią drew-

nianą, szkoła etatowa, sąd powiatowy, stacya pocztowa i apteka. Odbywają się 
sławne jarmarki na woły, dwanaście razy w roku i targi tygodniowe co czwar-
tek”496. 

Wzajemne współistnienie na badanym obszarze dwóch obrządków chrze-
ścijańskich układało się różnie, przy czym nie dochodziło do większych i dłu-
gotrwałych konfliktów. Znane są przypadki użytkowania wspólnych świątyń 
przez obydwa obrządki, a także uczestnictwa w nabożeństwach greckokatolic-
kich przez wiernych obrządku rzymskokatolickiego. W Lutowiskach miejscowy 
proboszcz greckokatolicki odprawiał w cerkwi nabożeństwa w dwóch obrząd-
kach, zanim nie powstał nowy kościół. Na dalszy los wzajemnej koegzystencji 
wpłynęły czynniki polityczne oraz lokalne antagonizmy. W cerkwi – jak pisze A. 
Nałęcz – katolicy wschodni do końca mogli zachować wszystko to, co stanowiło 
o ich odrębności, a więc język, styl i charakter obrzędów religijnych – nawiązu-
jące do tradycji praojców. To mocno zakorzenione poczucie narodowej odrębno-
ści sprawiło, iż w okresie rozbiorów władzom austriackim dość łatwo przyszło 
w pełni tę odrębność Rusinów wykorzystać i przeobrazić później w polityczną 
siłę. W tym okresie i w skutkach takich zabiegów doszukiwać się można źródeł 
późniejszej ukrainizacji grekokatolików oraz narastania i wcielania w życie na-
rodowych, ukraińskich dążeń. Dla tychże cerkiew stawała się coraz silniejszym i 

496  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. V. Warszawa, 
1884, hasło: Lutowiska, s. 491.

Ryc. 48. Ludność żydowska w Lutowiskach w latach: 1880, 
1890 i 1900. 
Objaśnienia: 1– Liczba mieszkańców ogółem; 2 – Liczba 
ludności żydowskiej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gruiński S. 1910, 
s. 14–17.
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bodaj jedynym oparciem, symbolem walki zarówno z latynizacją, polonizacją jak 
i rusyfikacją497. W latach 60. XIX w. Kościół greckokatolicki zaangażował się w 
życie polityczne kraju, szczególnie w dwa główne nurty – rusofilski (staroruski) 
oraz kierunek narodowy – ukraiński498. 

W 1900 r. w Galicji Wschodniej, do której należał badany obszar, 
najliczniejszą grupą wyznaniową byli grekokatolicy, następnie rzymokatolicy 
i wyznawcy religii mojżeszowej499 (Ryc. 49). Badany obszar położony był 
w części zachodniej Galicji Wschodniej. Inaczej przedstawiała się struktura 
wyznaniowa na obszarze Galicji Zachodniej, gdzie najliczniejszą grupą 

wyznaniową byli rzymokatolicy (90%), przeważający nad grekokatolikami 
i wyznawcami mojżeszowymi500, a w strukturze ludności narodowość polska 
stanowiła 95% ludności (Ryc. 50). Z badań prowadzonych przez J. Buzka 

497  Nałęcz A. 1988. Cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej po roku 1945. Przemyśl, s. 12.
498  Krochmal A. 2000. Przemiany wewnętrzne w Kościele greckokatolickim w Galicji w drugiej 
połowie XIX wieku. W: S. Stępień (red.). Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, T. 5. Przemyśl, s. 
70; Markow D. 1935. Ruskaja i ukrainskaja idea w Awstrii, Lwów.
499  Chroszewski W. 1911. Mapa językowa i wyznaniowa Galicji. Lwów; Pawłowski S. 1919. 
Ludność rzymskokatolicka w polsko-ruskiej części Galicji. Lwów.
500  Buzek J. 1909. Rozsiedlenie ludności Galicyi według wyznania i języka. „Wiadomości 
Statystyczne o Stosunkach Krajowych”, R. 21, z. 2.

Ryc. 49. Struktura wyznaniowa Galicji Zachodniej i Wschodniej (stan na 1900 r.).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Buzek J. 1909.
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wynika, że granica językowa między obszarami polskimi i ruskimi dla Galicji 
Zachodniej była prawie identyczna z granicą wyznaniową501. 

Pod koniec I wojny światowej szczególnie nasilił się nacjonalistyczny ruch 
ukraiński. Nacjonaliści ukraińscy zabiegali o przeciągnięcie górali ruskich 
na swoją stronę i dążyli do uzyskania własnego, niepodległego państwa. W 
nacjonalistyczny ruch ukraiński zaangażowali się księża greckokatoliccy, 
prowadząc aktywną politykę agitacyjną w swoich parafiach. Wsie bieszczadzkie 
były w okresie międzywojennym bardzo przeludnione, co prowadziło do 
narastania biedy i sprzyjało „zaszczepianiu” sporów etnicznych502. Efektem 
działań nacjonalistów było utworzenie w 1918 r. Republiki Komańczańskiej 
(Komaneckiej Republiki), zależnej od proklamowanej w listopadzie 1918 r. 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL). W grudniu 1918 r. do 
Republiki Komańczańskiej należało ok. 30 wsi (ok. 18 000 mieszkańców)503. 

501  Buzek J. 1909. Op. cit., s. 10–11.
502  Budzyński Z. 1993. Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku, T. 1. 
Przemyśl-Rzeszów, s. 44. 
503  Horbal B. 1997. Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918–1921. Wrocław, 
s. 117–123; Wesołkin W. 2012. Republika Komańczańska. Przyczynek do zagadnienia. W: 
Historia, kultura i tradycja w 500-letniej Komańczy. Wstęp do monografii. Komańcza, s. 56. 

Ryc. 50. Zróżnicowanie ludności Galicji pod względem używanego języka (stan na 1900 r.).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sułowski Z. 1995, s. 14.
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Brak wsparcia ze strony komendy Ukraińskiej Halickiej Armii w Stryju oraz 
struktur ZURL w powiatach sądowych w Baligrodzie i Lutowiskach przyczynił się 
do upadku Republiki w styczniu 1919 r. i odzyskania kontroli nad tym terenem przez 
władze polskie. W tym też okresie doszło do starć zbrojnych między oddziałami S. 
Petlury a polską obroną504. Porażka Ukraińców, a następnie zwycięstwo Polaków w 
wojnie z bolszewikami, ustabilizowało na krótko sytuację społeczno-polityczną. W 
1925 r. powstało Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO) – 
partia o charakterze liberalno-demokratycznym, która prężnie działała w powiecie 
sanockim, dążąc do utworzenia państwa narodowego Ukraińców z kościołem 
greckokatolickim jako narodowym505. Polityka agitacyjna górali ruskich nasiliła się, 
o czym pisze w 1931 r. A. Kuczera: W ostatnich czasach wystawieni są bojkowie, 
jak w ogóle wszyscy górale ruscy, na szalony atak ze strony skrajnych szowinistów, 
podżegających swych plemieńców do nierozważnych ataków gwałtu i terroru na 
społeczeństwie polskim. Coraz częściej interesują się spokojnym i zgodnym bojkiem 
zagraniczni etnologowie, narzucając się za sowite marki pruskie na opiekunów w 
Lidze Narodów, zastępując bez upoważnienia i woli mocodawców ich zmyślone 
krzywdy w Genewie506. Ośrodkiem ruchu proukraińskiego stał się Sanok, gdzie 
funkcjonowała czytelnia proukraińskiego Towarzystwa „Proswita”, proukraińska 
Ridna Szkoła powstała w 1925 r., Muzeum Łemkiwszczyna które powstało w 1930 
r. i przejęło w 1940 r. opuszczone zbiory Muzeum Ziemi Sanockiej (instytucja 
przyjęła nazwę „Ukraińskie Muzeum Łemkiwszczyna w Sanoku”)507. Dodatkowe 
wzmocnienie ukraińskiej świadomości narodowej nastąpiło w wyniku podpisanej 
16 XI 1939 r. umowy pomiędzy Niemcami i Rosją o wymianie ludności, wskutek 
której na tereny Ziemi Sanockiej przybyło ok. 20 tys. narodowo uświadomionych 
Ukraińców508. 

Z analizy przeprowadzonej przez A. Massalskiego i M. Czapską wynika, że 
stosunki polsko-ukraińskiej były do początku XIX w. okresem koegzystencji 
dwóch systemów – polskiego i ukraińskiego, ograniczającej się do pewnych 
kręgów społecznych, w oparciu o którą tworzyć się zaczęła inteligencja 
ukraińska509. Po 1803 r. nastąpił czynnik rusyfikacyjny, który jeszcze do lat 

504  Stępień S. 1996. Symon Petlura-zwierzchnik państwa i ataman główny ukraińskich sił zbrojnych, 
„Biuletyn Informacyjny Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego”, T. 2. Przemyśl, s. 160–
163.
505  Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. W. Oberc, F. Oberc (red.). 2007. Sanok-Zagórz-
Lesko. 1939–1944. Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Nr 7.  Sanok, s. 58.
506  Kuczera A. 1931. Wśród Bojków. Sambor, s. 40–41.
507  Zając E. 1979. Zarys dziejów Muzeum Historycznego w Sanoku. W: Rocznik Sanocki. Sanok 
s. 273.
508  Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. W. Oberc, F. Oberc (red.). 2007. Sanok-Zagórz-
Lesko. 1939–1944. Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Nr 7.  Sanok, s. 58.
509  Massalski A., Czapska M. 2007. Szkolnictwo średnie na Ukrainie prawobrzeżnej w I połowie 
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30. XIX w. był mało wyrazisty. Przeszkodą w integracji obu narodów były z 
jednej strony stosunki społeczne panujące na Ukrainie, a z drugiej polityka 
władz rosyjskich i austriackich. Aspekt będzie mieć swoje odzwierciedlenie w 
zróżnicowaniu wyznaniowym w strefie pogranicza kulturowego.

Trudno jest wiarygodnie ocenić stan liczbowy poszczególnych grup mniejszo-
ściowych na podstawie powszechnych spisów ludności, ponieważ zawierają one 
wiele nieścisłości510. Kryterium, na podstawie którego określano strukturę naro-
dowościową ludności, było nieprecyzyjne, a ponadto wielu respondentów myliło 
narodowość z obywatelstwem511. Uzyskane dane dają jednak ogólny obraz stosun-
ków narodowościowych i wyznaniowych. Grekokatolicy stanowili większość w 
części południowo-wschodniej i północno-wschodniej (powiaty: Lesko, Sanok i 
Przemyśl). Natomiast najmniejszy odsetek stanowili w powiatach Krosno i Jasło 
(Ryc. 51). W powiecie leskim, do którego należał badany obszar, zanotowano w 
1931 r. zbliżony odsetek (po około 30%) mieszkańców deklarujących język polski, 

XIX w. jako czynnik integrujący społeczność polską i ukraińską. Naukowyj wisnik Wolinskowo 
derżawnowo uniwersytetu. Rozdił I. Aktualni problemi miżnarodnich widnosin, 7, s. 49.
510  Zaborski B. 1937. Liczba i rozmieszczenie mieszkańców Polski, według języków i wyznań. 
Uwagi ogólne w świetle spisu 1931 r., „Sprawy Narodowościowe”, z. 1–2; Szturm de Sztrem E. 
1973. Prawdziwa statystyka. „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 664–667; Wierzbieniec W. 2003. 
Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 26.
511  Wierzbieniec W. 2003. Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 26.

Ryc. 51. Procentowy udział ludności w zależności od powiatów Polski południowo-
-wschodniej według wyznania w spisie powszechnym w 1931 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Konieczny Z. 2002, s. 13–14, 17–18.
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ruski i ukraiński (Ryc. 52). Polacy byli z reguły wyznawcami Kościoła rzymskoka-
tolickiego, Ukraińcy – Kościoła greckokatolickiego, a Żydzi należeli do wyznania 
mojżeszowego512. Takie podejście – znacznie uproszczone – było prawidłowe w 

512  Eberhardt P. 1998. Polska ludność kresowa. Warszawa, s. 176.

B
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55959

polski ukraiński ruski żydowski i hebrajski

Ryc. 52 A–B. Procentowy udział ludności Polski południowo-wschodniej w zależności 
od języka w 1931 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Konieczny Z. 2002, s. 13–14, 17–18.
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stosunku do Galicji Zachodniej (Ryc. 53). Nie miało natomiast odzwierciedlenia w 
stosunkach wyznaniowych w powiecie leskim, gdzie największy udział procento-
wy (około 60%) stanowiło wyznanie greckokatolickie. (Ryc. 54).

Trudna do jednoznacznej identyfikacji narodowościowej była grupa ka-
tolików obrządku greckokatolickiego, deklarująca język polski oraz katoli-
ków obrządku łacińskiego, deklarujących język polski i ruski. Znaczną ich 
część stanowi drobna szlachta zagrodowa, u której żywiołowo odzywają się 
tradycje wspólnoty kulturowej z polskością i z każdym rokiem nabierają na 
sile, a świadomość polskiego pochodzenia powraca513. Podziały etniczne 
między Polakami a Ukraińcami były bardzo skomplikowane i występowa-
ły często w obrębie poszczególnych rodzin. Było to następstwem licznych 
małżeństw mieszanych między grekokatolikami i rzymokatolikami. W ta-
kich przypadkach przestrzegano zasady przynależności do jednego z tych 

513  Górkiewicz W. 1931. Materiali do statistiki Bojkiwszczyny. Bojki za 100 lit w czisłach, Litopis 
Bojkiwszczyny, Rik I, Sambir; Zaborski B. 1939. Sprawy ludnościowe, kultury i swojszczyzny. W: 
Rocznik Ziem Górskich, K. Pawlewski (red.), Warszawa, s. 235.
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Ryc. 53. Liczba ludności w powiatach Polski południowo-wschodniej według wyznania 
rzymskokatolickiego i języka polskiego w 1931 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Konieczny Z. 2002, s. 13–14, 17–18.
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obrządków dzieci, w zależności od ich płci i konfesji rodziców. I tak dzieci płci 
męskiej przyjmowały konfesję ojca, a płci żeńskiej – matki. W katolickich 
małżeństwach mieszanych różniących się obrządkiem, obowiązywały prze-
pisy zawarte w dekrecie Konkordii, według którego: wszystkie dzieci z mał-
żeństw mieszanego obrządku zrodzone mają być wychowane w obrządku ro-
dziców według płci514. W innym przypadku obowiązywała Ustawa z dn. 25 
maja 1868 r. art. I. „O religijnym wyznaniu dzieci”. W artykule tym stwier-
dzono, że: Małżonkowie mogą jednak przed zawarciem małżeństwa lub po 
niem ułożyć, że stosunek odwrotny ma mieć miejsce albo, że wszystkie dzieci 
pójdą za religią ojca lub wszystkie za religią matki515. W praktyce jednak 
było różnie. Częstym sposobem „nielegalnego” przyjmowania do obrządku 
greckokatolickiego było zapisywanie do ksiąg metrykalnych dzieci rodzi-
ców obrządku łacińskiego, które ochrzczone były w cerkwi, ze względu 

514  Konkordia, ust. D lit. c. [za:] Jougan A. 1912. Kancelarya parafialna, czyli zbiór przepisów 
kościelnych i państwowych dla urzędów parafialnych. Lwów, s. 174.
515  [za:] Jougan A. 1912. Kancelarya parafialna czyli zbiór przepisów kościelnych i państwowych 
dla urzędów parafialnych. Lwów, s. 174. Więcej na temat regulacji prawnych: Krochmal A. 1995. 
Regulacje prawne między kościołem łacińskim a cerkwią greckokatolicką w metropolii lwowskiej 
w okresie autonomii galicyjskiej. „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, X, Przemyśl, s. 161–175. 

Ryc. 54. Liczba ludności w powiatach Polski południowo-wschodniej wyznania grec-
kokatolickiego i prawosławnego w 1931 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie: 
Konieczny Z. 2002, s. 13–14, 17–18.
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na trudności dotarcia do własnego proboszcza łacińskiego516. Zdarzały się 
przypadki, że „zapisywanie” do cerkwi wiernych Kościoła rzymskokato-
lickiego odbywało się bez zgody i wiedzy łacińskich proboszczów517. Ze 
względów religijnych i kulturowych, ściśle przestrzeganych w środowisku 
żydowskim, nie dopuszczano do zawierania małżeństw mieszanych z osobą 
innego wyznania. 

Od początku XX w. rozpoczęła się tendencja spadkowa liczby ludności 
żydowskiej518 (Tab. 25). Powodem była emigracja podczas I wojny światowej, 
a także obawa przed skutkami wojny polsko-ukraińskiej oraz rosnącymi w kraju 
nastrojami antyżydowskimi. 

Asymilacja ludności żydowskiej nie występowała w mniejszych ośrodkach, 
pozostających pod silnym wpływem tradycji żydowskiej małych gmin wyznaniowych, 
zdominowanych przez ortodoksów i chasydów. Tak też było na badanym terenie, gdzie 
liczba ludności żydowskiej, za wyjątkiem okresu I wojny światowej, miała tendencję 
wzrostową (Ryc. 55, 56). W powiecie leskim gęstość zaludnienia ludności wyznania 
mojżeszowego wzrosła z 5,6 w 1921 r. do 6,0 osób na km2 w 1931 r.519. Zdecydowana 
przewaga ludności żydowskiej została odnotowana w Lutowiskach (Tab. 26). 

516  Homola I. 1975. Organizacja terytorialna i duszpasterska diecezji przemyskiej rzymskokatolickiej 
w latach 1867–1914. „Nasza Przeszłość”, T. 43, s. 244.
517  Nabywaniec S. 1998. Relacje między obrządkami – łacińskim i greckokatolickim oraz problem 
rutenizacji i uniatyzacji w kontekście tak zwanej „kradzieży dusz”. W: S. Stępień (red.), Polska – 
Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, T. 4. Przemyśl, s. 225–226.
518  Przyczyny: straty wojenne, wzmożona śmiertelność oraz masowe wyjazdy do innych części 
monarchii habsburskiej, w następstwie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej oraz w obawie 
przed prześladowaniami przez wojska rosyjskie. Wierzbieniec W. 2003. Żydzi w województwie 
lwowskim w okresie międzywojennym. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 
s. 32.
519  Wierzbieniec W. 2003. Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 52–53.

Tabela 25. Porównanie liczby osób wyznania mojżeszowego w Bieszczadach na podsta-
wie spisów z 1910, 1921 i 1931 r.

Powiat

1910 1921 1931

Ludność 
ogółem

Ludność wy-
znania mojże-

szowego
Ludność 
ogółem

Ludność wyzna-
nia mojżeszo-

wego
Ludność 
ogółem

Ludność wyzna-
nia mojżeszo-

wego
l. os. % l. os. % l. os. %

Lesko 98 492 13 897 14,1 92 576 10 294 11,1 111 575 10 916 9,8
Sanok 108 678 11 249 10,4 102 167 9 268 9,1 114 195 9 455 8,3
Turka - - - 76 645 9 600 12,52 114 457 10 627 9,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zamorski K. 1989, s. 62-64, 85-87; Wierzbieniec W. 
2003, s. 49; Skorowidz miejscowości w Rzeczypospolitej Polskiej. Tom XIV. Województwo lwow-
skie.
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Ryc. 55. Liczba ludności wyznania mojżeszowego w powiatach Polski południowo-
-wschodniej w 1931 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Konieczny Z. 2002, s. 13–14, 17–18.

Ryc. 56. Ludność żydowska w powiecie Leskim (2 poł. XIX w. – 1 poł. XX w.).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zamorski 1989, s. 62-64, 85-8; Wierzbieniec 
2003, s. 49; Gruiński 1910, s. 14-17.
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Inaczej wyglądała struktura narodowościowa w sąsiednim miasteczku Baligród, 
położonym około 30 km na zachód od Lutowisk (Ryc. 57). Baligród słynął z targów 
winami i bydłem. W przeciwieństwie do Lutowisk, w Baligrodzie było stosunkowo 
dużo rzymokatolików, związanych ze szlachtą sanocką. 

W okresie międzywojennym w wielu miejscowościach bieszczadzkich roz-
wijał się przemysł drzewny i naftowy, w którym zatrudniano ludność narodowo-
ści polskiej. Prowadziło to do podziału na dwie grupy ludności – Rusinów, będą-
cych tradycyjnie rolnikami oraz Polaków, będących robotnikami zatrudnianymi 
w tartakach i przemyśle naftowym, kolejarzami, itp.520. W rezultacie w dolinie 

520  Lehnert S. (oprac.). 1924. Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych 
seminariów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu lwowskim. Lwów, s. 104–105.

Tabela 26. Struktura wyznaniowa dawnych miasteczek bieszczadzkich w 1921 r. 

Miejscowość Ludność 
ogółem

Wyznanie
rz.-kat. gr.-kat. mojżeszowe

l. osób % l. osób % l. osób %
Baligród 1 260 464 36,8 281 22,3 515 40,9
Lutowiska 2 125 136 6,4 769 36,2 1 220 57,4
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, T. 
XIII 1924.

Ryc. 57. Struktura wyznaniowa w miastach Baligród i Lutowiska w 1921 r. Objaśnienia: 1 
– wyznanie rzymskokatolickie 2 – wyznanie greckokatolickie, 3 – wyznanie mojżeszowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej 
Polskiej 1924.
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górnego Sanu, najszybciej rozwijającej się pod względem przemysłowym, liczba 
rzymokatolików i ludności żydowskiej była większa, w porównaniu do terenów 
w części zachodniej. Jednakże na całym badanym obszarze do czasu wysiedleń 
przeważało wyznanie greckokatolickie (Ryc. 58). 

Podziały etniczne w Bieszczadach między Polakami a Ukraińcami były, do 
wybuchu II wojny światowej, bardzo skomplikowane. Przyjęcie jednoznacznego 
podziału: Polak-rzymokatolik, Ukrainiec-grekokatolik, w stosunku do mieszkań-
ców bieszczadzkich wiosek byłoby niezgodne z rzeczywistością (Ryc. 59). Jak 
wynika z badań Z. Koniecznego521, pośród grekokatolików część osób deklarowała 

521  Konieczny Z. 2002. Zmiany demograficzne w południowo-wschodniej Polsce w latach 1939–
1950. Przemyśl, s. 20–21.
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Ryc. 58. Struktura wyznaniowa w Bieszczadach Zachodnich według podziału na dekana-
ty greckokatolickiej diecezji przemyskiej – stan na 1939 r. 
Opracowanie własne na podstawie: Szematyzm (...) na rik bożyj 1938/1939. 
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obywatelstwo polskie. Trudno dziś ocenić na ile wynikało to z rzeczywistego czu-
cia się Polakiem, a na ile było podyktowane obawą przed wysiedleniem na wschód. 

Stosunki narodowościowe i etniczne, które utrzymywały się do czasu II woj-
ny światowej, znajdują również swoje odzwierciedlenie w nazewnictwie tere-
nowym. W. Krukar zauważa, że najwięcej występuje nazw z przymiotnikiem 
wołoskim lub ruskim, a tylko sporadycznie występują nazwy węgierskie lub sło-
wackie522. 

Wybuch II wojny światowej zapoczątkował najbardziej tragiczny okres w 
dziejach Bieszczadów. W wyniku agresji, początkowo niemieckiej, a następnie 
radzieckiej, granicę wytyczono wzdłuż rzeki San, co wiązało się z wysiedleniem 
ludności ze strefy przygranicznej. W październiku 1944 r. armia niemiecka zosta-

522  Krukar W. Przyczynek nazewniczy do historii osadnictwa dorzecza górnego Sanu. Sbc. http://
www.biblioteka.sanok.pl/www/pdf/przyczynek.pdf . Zob. Makarski W. 1986. Nazwy miejscowości 
dawnej ziemi sanockiej. RW KUL. Lublin; Krukar W. 1994. Przyczynek do geografii toponimii 
Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Płaj, Nr 8. Warszawa, s. 85–93; Augustyn M. 1996. Nazewnictwo 
wsi Wołosate. Bieszczad. 6. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki. 
Ustrzyki Dolne, s. 11–77; Makarski W. 1996. Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. 
Studium językowo-etniczne. Redakcja Wydawnicza KUL, Lublin. 

Ryc. 59. Liczba ludności (w tys.) w powiatach południowo-wschodniej Polski w zależności 
od deklarowanej narodowości i wyznania w 1939 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Konieczny Z. 2002, s. 20–21
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ła całkowicie wyparta z tego obszaru, a około 50% terytorium Bieszczadów zo-
stało przyłączonych do Ukraińskiej SRR. Wiosną i latem 1944 r. zaczęły powsta-
wać w Bieszczadach pierwsze oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej (dalej: 
UPA), które wkrótce rozpoczęły kilkuletnią walkę o utworzenie niepodległego 
państwa ukraińskiego. 

We wrześniu 1944 r. został zawarty brzemienny w skutkach układ pomiędzy 
Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rządem Ukraińskiej Socjali-
stycznej Republiki Radzieckiej o repatriacji obywateli narodowości ukraińskiej, 
białoruskiej, rosyjskiej i ruskiej. Wysiedlenia miały początkowo charakter dobro-
wolny, jednakże z braku zainteresowania, zostały od jesieni 1945 r. prowadzone 
jako przymusowe, pod nadzorem wojska. Wysiedlenia następowały w kilku eta-
pach, spośród których, najważniejszy dla mieszkańców Bieszczadów, miał miej-
sce od kwietnia do końca czerwca 1946 r. (Ryc. 60). Scenariusz wszędzie był 

podobny. Wojsko wkraczało o świcie, bez uprzedzenia, dając ludności kilka go-
dzin na spakowanie i ustalając limit bagażu. Kolumny wysiedleńców kierowano 
następnie do punktów zbornych, skąd później były transportowane na stronę ra-
dziecką. W tym okresie wysiedlono całe wioski z części południowo-wschodniej 
badanego obszaru, a tylko nieliczni uniknęli tego, uciekając do pobliskich lasów.

Ryc. 60. Odsetek ludności ewakuowanej z obszaru Bieszczadów i Beskidu Niskiego w 
latach 1945–1946 według powiatów (w %) w stosunku do ludności objętej umową o ewa-
kuacji z 1944 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nyczanka M. 1997, s. 75.
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Kolejna fala wysiedleń, nazwana akcją „Wisła”, rozpoczęła się 28 kwietnia 
1947 r. i trwała do 30 lipca tegoż roku (Ryc. 61)523. Przesiedlenia ludności, nie-
zależnie od narodowości, dokonano przy pomocy wojska i sił bezpieczeństwa 

publicznego, przy ogromnych stratach materialnych państwa i kosztem niewy-
miernych cierpień ludności cywilnej. Z badanego obszaru wysiedlono ludność z 
miejscowości położonych w północno-zachodniej części obszaru (Cisna, Krzy-
we, Dołżyca, Buk, Jaworzec, Krywe, Tworylne i Zawój). Pozostały obszar był 
już wyludniony na skutek wcześniejszych akcji wysiedleńczych. 

Akcja „Wisła” zakończyła proces wyludnienia Bieszczadów i doprowadziła 
do zniszczenia specyficznej kultury polsko-ukraińskiego pogranicza. Na opusto-
szałych terenach nastąpiła spontaniczna sukcesja524. Ponowne zasiedlanie Biesz-

523  Mironowicz E. 2003. Polityka władz Polski Ludowej wobec Ukraińców w latach 1944–1947. 
W: Akcja „Wisła”, J. Pisuliński (red.). Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, s. 62.
524  Ostatnich mieszkańców z badanego obszaru wysiedlono w okolice Szczecinka. Misiło E. 1993. 
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Ryc. 61. Liczba przesiedlonych osób w ramach akcji „Wisła”, w poszczególnych punk-
tach rejestracyjno-załadowczych w okresie: 29 IV – 23 VII 1947 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nyczanka M. 1997, s. 81–82.
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czadów rozpoczęło się pod koniec lat 50. XX wieku. W ciągu 50. lat przez wylud-
nione Bieszczady przeszło kilka fal osadniczych, pozostawiając ślady działalno-
ści wojskowej, gospodarki leśnej i hodowlanej (przedsiębiorstwo IGLOOPOL). 
Budowa dróg i mostów, szczególnie tzw. dużej obwodnicy (ukończonej w 1962 
r.), umożliwiła wnikanie nowego osadnictwa w opustoszałe i wyludnione doliny. 
Wraz z rozwojem gospodarki leśnej powstawały małe osady leśne. W 1951 r., w 
ramach tzw. Akcji H–T, osiedlono w niższych partiach Bieszczadów mieszkań-
ców z rejonu Bełza i Sokala, w związku z przejęciem tych obszarów przez ZSRR 
(Ryc. 62). W rezultacie, po II wojnie światowej, obraz stosunków wyznaniowych 
i narodowościowych zmienił się diametralnie (Tab. 27, Ryc. 63)525. 

Akcja „Wisła” – Dokumenty. Warszawa, s. 411.
525  Hołuszko M. 1995. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, „Materiały Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej”, T. IV. Lublin; Jastrzębski M. 1974. Placówki duszpasterskie. Kościoły 
parafialne i filialne w diecezji przemyskiej utworzone po roku 1966, t. 1–9. Przemyśl.

Ryc. 62. Mapa będąca załącznikiem do umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a 
Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich dotyczącej zamiany terytoriów pań-
stwowych z 15 lutego 1951 r. 
Źródło: Archiwum Bieszczadzkiego Parku Narodowego (bs).
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Ryc. 63. Struktura wyznaniowa ludności na badanym obszarze w latach: 1785, 1921 i 2002 r. 
Objaśnienia. Osoby wyznania: 1 – rzymskokatolickiego, 2 – greckokatolickiego, 3 – moj-
żeszowego, 4 – innego. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budzyński Z. 1993; Spis Powszechny z 1921 r.; 
Rocznik Archidiecezji Przemyskiej 2002. 

Tabela 27. Struktura wyznaniowa ludności południowo-wschodniej części badanego ob-
szaru w latach 1938 i 2002 r.

Miejscowość
1938 2002

wyznanie wyznanie
greck. rzymsk. mojżeszowe greck. rzymsk. mojżeszowe

Beniowa 781
137 173

0 0 0
Bukowiec n. Sanem 497 0 0 0
Sianki 724 0 0 0
Berehy Górne 825 18 23 0 4 0
Caryńskie 473 6 24 0 2 0
Nasiczne 270 0 52 0
Dźwiniacz Górny 1365 24 160 0 0 0
Dydiowa 1332 8 98 0 0 0
Łokieć 609 0 0 0
Tarnawa Wyżna 765

570 328
0 0 0

Tarnawa Niżna 929 0 28 0
Sokoliki 1305 0 0 0
Ustrzyki Górne 491

32 70
0 84 0

Wołosate 1194 0 37 0
Bereżki 248 0 36 0
Podsumowanie 11808 795 876 0 243 0
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szematyzm (...) na rik bożyj 1938-39, s. 72-74, 121-
12; Rocznik Archidiecezji Przemyskiej 2002, s. 326 i 329. 
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W miejscowościach położonych na terenie Nadsiańskiego PK nie 
przeprowadzono wysiedleń, za wyjątkiem prawobrzeżnych fragmentów wsi 
znajdujących się wzdłuż rzeki San. Po wysiedleniu ludności w 1939 r. ze 
wsi Beniowa, Bukowiec, Dźwiniacz G., Dydiowa i innych, część dawnych 
mieszkańców powróciła do Tarnawy i Beniowej. Kilka rodzin mieszka też w 
Sokolikach przy ruinach dawnej cerkwi greckokatolickiej, którą zamieniono 
na posterunek Straży Granicznej. W Beniowej mieszka obecnie 56 osób a 
w Tarnawie – kilkanaście osób. Pod względem wyznaniowym na tym terenie 
dominuje wyznanie prawosławne i greckokatolickie (Ryc. 64). Wsie z przewagą 
wyznawców greckokatolickich to: Beniowa, Dniestrzyk Dębowy i Boberka. 
Natomiast do wsi z przewagą wyznawców prawosławia należy Jabłonka Niżna. 

10.2. Stosunki wyznaniowe w rejonie Wielkoberezańskim i Snińskim

Obszar północno-wschodniej Słowacji i północno-zachodniej części 
Zakarpacia na Ukrainie znalazł się w zasięgu wpływów chrześcijańskich 
już w połowie X w. i do XVI w. charakteryzował się małym zróżnicowaniem 
pod względem wyznaniowym. Warunkującym elementem była morfologia 

Ryc. 64. Stosunki wyznaniowe we wsiach położonych na terenie Nadsiańskiego Parku 
Krajobrazowego, stan na 2012 r.
Objaśnienia: 1. – Beniowa, 2 – Dniestrzyk Dębowy, 3 – Boberka Niżna i Wyżna, 4 – Ja-
błonka Niżna, 5 – Jabłonka Wyżna, 6 – Sianki, 7 – Szandrowiec, 8 – Tureczki Niżne, 9 
– Tureczki Wyżne; G – grekokatolicy, P – prawosławni, R – rzymokatolicy.
Żródło: opracowanie własne na podstawie: Źródło: Archiwum parafii greckokatolickiej 
w Jabłonce, Archiwum Instytutu Ekologii Karpat Lwowskiej Akademii Nauk; Schema-
tyzm Greckokatolickiej Eparchii Prawosławnej Drohobycko-Samborskiej za rik 2012. 
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terenu, która utrudniała kontakt ludności ruskiej z terenami sąsiednimi w 
kierunku północnym, zachodnim i wschodnim. Układ topograficzny terenu 
charakteryzujący się licznymi grzbietami górskimi i dolinami rozszerzającymi 
się w kierunku południowym, sprzyjał jedynie kontaktom z ludnością węgierską. 
Spowodowało to, że prawie każda dolina posiadała inne narzecze i słownictwo. 
Stosunki między wyznawcami były prawdopodobnie zgodne, gdyż w zapiskach 
historycznych nie odnotowano żadnej sprawy spornej na tym tle526. Potwierdzenie 
znajduje się też w protokołach z wizytacji bpa M. M. Olszańskiego zemplińskiej 
żupy, z których wynika, że pod koniec XVIII w. teren obecnego okresu Sniny i 
Stużycy zasiedlało przeszło 800 Rusinów, a najliczniejsze parafie znajdowały się 
w miejscowościach Ulič – 285 parafian i Uličke Krive – 180527. 

Wszyscy Rusini i Wołosi należeli początkowo do Kościoła prawosławnego, a 
po przyjęciu unii do greckokatolickiego. Natomiast Węgrzy, Polacy oraz osadnicy 
przybyli z Niemiec i Czech, należeli do Kościoła rzymskokatolickiego. Stanowili 
oni jednakże nieznaczny udział w strukturze narodowościowej społeczności 
regionu. Rodziny były wielodzietne i pokoleniowe, o czym świadczy liczba osób 
przypadających na jeden dom – 7,3 os/budynek. Dla porównania w 2012 r. wskaźnik 
ten osiągnął poziom wyjątkowo niski, bo niecałe 1,91 os./budynek (Ryc. 65 A i B). 
Świadczy to o procesie wyludniania tego obszaru i stojących pustostanów. 

O tym jak skomplikowana była sytuacja narodowościowa, polityczna i 
społeczna Rusi Zakarpackiej świadczy jej historia. Region ten powstał w XI w. 
i przetrwał bez większych zmian terytorialnych aż do rozpadu Węgier w 1918 r. 
Następnie w okresie międzywojennym stanowił część Czechosłowacji, w 1939 
r. – został zagarnięty przez Węgry, natomiast od 1945 r. został włączony do 
Ukraińskiej RP, a następnie od 1991 r. – do Ukrainy. Analizowany obszar należał 
do komitatów Ung i Zemplin. Obszar zamieszkiwali głównie Rusini (36,6%), 
Węgrzy (30%), Słowacy (28%) i Niemcy (5%)528. Podziały etniczne Rusinów 
Zakarpackich były wynikiem wielu migracji wewnętrznych i zewnętrznych. 
Kluczowe znaczenie miała polityka rządu wiedeńskiego i węgierskiego (procesy 
madziaryzacji). Duże znaczenie miało również oddziaływanie Kościołów – 
wschodniego i zachodniego. Przyjęcie unii użgorodzkiej przyczyniło się do 
większego wpływu Węgier na świadomość narodowościową mieszkańców 
Zakarpacia aniżeli państw zachodniej Europy529. Począwszy od XIX w. ożywiły 
się ponadto wpływy rosyjskie i ukraińskie. 

526  Gadżeg A. 1935. Op. cit., str. 170– 175.
527  Gadżeg A. 1935. Dodatki do istorii rusinow i ruskich cerkwiej w buwsz. Żup Zemplinskoj. 
Naukowyj Zbornik Towristwa Proswita w Użgorodź za rok 1935. Rocznik XI. Użgorod, str. 170– 
175.
528  Zob.: Długosz J. 2001. Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Rusi Zakarpackiej w latach 1867–
1918. W: Przeszłość Przyszłości. M. Kosman (red.). Poznań, s. 85–131.
529  Zob. m.in.: Konečny S. 2012. Rusini na Slovensku. Bratislava-Presov, s. 36.
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Ryc. 65. A. Liczba mieszkańców i budynków we wsiach położonych w rejonie 
Snina w 1787 r. 
Objaśnienia. M – liczba mieszkańców, B – liczba budynków. Wykaz wsi: 1 – Dara, 2 – 
Jalova, 3 – Kolbasov, 4 – Nova Sedlica, 5 – Ostrużnica, 6 – Prislop, 7 – Runina, 8 – Ru-
ske, 9 – Rusky Potok, 10 – Smolnik nad Cirochą, 11 – Stakcińska Roztoka, 12 – Starina, 
13 – Topol’a, 14 – Ulić, 15 – Ulicke Krive, 16 – Wel’ka Pol’ana, 17 – Zboj, 18 – Zvala.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mušinka M., Mušinka A. 2011, s. 260–328

Ryc. 65. B. Liczba mieszkańców i budynków we wsiach położonych w rejonie 
Snina w 2012 r.  
Objaśnienia. M – liczba mieszkańców, B – liczba budynków. Wykaz wsi: 1 – Dara, 2 – 
Jalova, 3 – Kolbasov, 4 – Nova Sedlica, 5 – Ostrużnica, 6 – Prislop, 7 – Runina, 8 – Ru-
ske, 9 – Rusky Potok, 10 – Smolnik nad Cirochą, 11 – Stakcińska Roztoka, 12 – Starina, 
13 – Topol’a, 14 – Ulić, 15 – Ulicke Krive, 16 – Wel’ka Pol’ana, 17 – Zboj, 18 – Zvala.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z archiwum Parku Narodowego Po-
łoniny. 
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Na całym obszarze Rusi Karpackiej doszło do wydatnego opóźnienia 
procesów narodotwórczych. Wpłynęły na to: geograficzna izolacja ruskiej 
góralszczyzny, niedostatek własnej inteligencji, poważne zacofanie cywilizacyjne 
regionu. Dopiero od poł. XIX w. zaczęła rozbudzać się świadomość polityczno-
narodowościowa Rusinów węgierskich, szczególnie poprzez działalność 
wieszcza narodowego A. Duchnowicza i działaczy, takich jak: J. Rakowski i A. 
Pawłowicz. Inaczej ten proces przebiegał po stronie słowackiej, gdzie Rusini 
słowaccy nie uznawali istnienia osobnego narodu ruskiego530. Część z nich 
popierała idee rusofilskie i głosiła hasła o jedności Rusinów z Rosją. W II poł. 
XX w. procesy rozwoju Rusi słowackiej uległy osłabieniu, ponieważ żyjący 
tu rolnicy cierpieli na wyzysk i ucisk społeczny. Przyczyniło się to masowego 
uchodźstwa, szczególnie do Ameryki Północnej.

Pod względem orientacji politycznej Rusini dzielili się na starorusinów i 
na nacjonalistów ukraińskich. Nacjonaliści ukraińscy zwalczali starorusinów, 
usiłując usunąć dawne nazwy; Rusin, Ruś, ruski531. Sytuację zaostrzyła dodatkowo 
prowadzona przez władze węgierskie w XIX w. polityka aktywnej madziaryzacji, 
m.in. przy pomocy duchownych greckokatolickich i prawosławnych. Podczas I 
wojny św. władze węgierskie zamierzały zlikwidować cyrylicę i wprowadzić 
kalendarz gregoriański. 

W strukturze narodowościowej duże znaczenie miała też społeczność 
żydowska. Pierwsza wzmianka o Żydach w Użgorodzie sięga 1575 r. 
Społeczność żydowska szybko się zwiększała ze względu na dopływ ludności 
żydowskiej z innych regionów Austro-Węgier, głównie z Galicji. Na terenie Rusi 
Zakarpackiej znajdowali oni bezpieczne warunki do zasiedlania i sprawowania 
praktyk religijnych. Na przełomie XIX i XX w. prawie w każdej wsi z rejonu 
Wielkoberezańskiego i Snińskiego mieszkali Żydzi. Społeczność żydowska 
zajmowała znaczące miejsce w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym 
regionu oraz przyczyniała się do rozwoju handlu, szczególnie drewna. Większość 
ludności żydowskiej była jednakże bardzo biedna. W rejonie życie społeczności 
żydowskiej koncentrowało się w Wielkim Bereznem i Sninie. Pierwsze 
historyczne zmianki o występowaniu Żydów pochodzą z XVIII w. i dotyczą 
Humennego. 

Druga wojna światowa przyniosła istotne zmiany w narodowościowo-
wyznaniowej strukturze regionu (Ryc. 66 A i B oraz 67 A i B). Represje Kościoła 
katolickiego przyczyniły się do przejścia grekokatolików na prawosławie. Po 
upadku komunizmu i przywróceniu wolności religijnej nastąpiło odtworzenie 
organizacyjne Kościoła katolickiego, zarówno po polskiej, jak i słowackiej 

530  Długosz J. 2001. Op. cit., s. 94.
531  Rzemieniuk F. 1998. Unici polscy 1596–1946, Siedlce, s. 173; Ważniewska J. 2002. Struktura 
i organizacja Kościoła Greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej, Szkice Podlaskie 10. 
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Ryc. 66 A–B. Ludność na terenie PN Połoniny pod względem narodowości (A) i wyzna-
nia (B) w 1908 r. Objaśnienia: 1 – Rusini, 2 – Słowacy; 3 – inni; wyznanie: I – greckoka-
tolickie, II – rzymskokatolickie, III – mojżeszowe, IV – inne. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mušinka M., Mušinka A. 2011, s. 260–328. 
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Ryc. 67 A–B. Ludność na terenie PN Połoniny mówiąca językiem rusińskim (A) oraz jej 
zróżnicowanie wyznaniowe (B) (stan na 2001 r.). Objaśnienia: 1 – liczba osób ogółem, 
2 – liczba osób mówiąca językiem rusińskim; wyznanie: A – prawosławne, B – grecko-
katolickie.
Źródło: databáza ŠÚ SR z údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001. 
slovak.statistics.sk
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i ukraińskiej stronie. W słowackiej części badanego obszaru w 2001 r. Rusini 
stanowią ok. 55% wszystkich mieszkańców (Tab. 28). Najmniejszy udział 
ludności z językiem rusińskim odnotowano w południowo-zachodniej części 
badanego obszaru (Tab. 28, Ryc. 67 A), w miejscowościach Stakčín (42%) i 
Stakčínska Roztoka (48%), a największy w północno-wschodniej części, w 
Novéj Sedlicy (72%) i Zboju (62%). Po reaktywowaniu Cerkwi greckokatolickiej 
na Słowacji część ludności z rusińskim językiem ponownie przyjęła wyznanie 
greckokatolickie (Ryc. 67 B). 

Na Słowacji widoczny jest wpływ kościołów i związków wyznaniowych, 
szczególnie kościoła rzymskokatolickiego na działalność duszpasterską wśród 
Romów na Słowacji, przy czym działalność ta nie ogranicza się tylko do 
ewangelizacji (uczestnictwo w praktykach religijnych, zawieranie związków 
sakramentalnych, przyjmowanie sakramentów) ale również do pracy nad 
moralnością (walka z alkoholizmem, narkomanią) motywacja w poszukiwaniu 
pracy, poprawa edukacji i zwiększenie aktywności w działaniach podejmowanych 
na rzecz społeczności532. 

532  Podolinská T., Hrustič T., Dynamika religijności Romów na Słowacji – droga ku integracji 
czy wykluczeniu społecznemu?, Studia Romologica, nr 4/2011, Tarnów, s. 125–153; Podolinská 

Tabela 28. Ludność z językiem rusińskim na terenie PN Połoniny według wyznania – 
stan na rok 2001.

Miejscowość Razem
obywatele

Obywatele z rusińskim językiem

Razem Wyznanie
greckokatolickie prawosławne

Stakčín 2385 948 142 806
Ulič 1078 625 238 387
Ubľa 881 552 218 334
Zboj 488 290 23 267
Nová Sedlica 337 216 8 208
Stakčínska Roztoka 335 152 146 6
Uličské Krivé 288 161 105 56
Topoľa 226 155 154 1
Ruský Potok 161 41 0 41
Kolbasov 130 107 105 2
Runina 91 61 0 61
Jalová 86 41 7 34
Príslop 72 51 28 23
Razem 6558 3400 1174 2226
Źródło: databáza ŠÚ SR z údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001. slovak.
statistics.sk
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Po utworzeniu suwerennego państwa Ukrainy doszło do podziałów w 
strukturach Cerkwi prawosławnej. Miało to istotny wpływ na kształtowanie się 
krajobrazu sakralnego, widoczny przede wszystkim w ożywieniu budownictwa 
cerkiewnego w latach 90. XX w. Każde z wyznań dążyło do wzniesienia świątyni 
w celu sprawowania praktyk religijnych, „zaznaczając” jednocześnie swoją 
obecność w krajobrazie. 

M. Barwiński analizując obecną sytuację Łemków w Polsce, uznał, że 
przemiany polityczne ostatnich lat przyczyniły się do aktywizacji Łemków 
pod względem organizacyjnym, społeczno-politycznym i kulturalnym, a także 
przyniosły korzystne dla nich zmiany prawne533. W powyższej sytuacji dalsze 
podtrzymywanie łemkowskiej, czy ruskiej kultury po północnej i południowej 
stronie Karpat, zależy już od samych Łemków. Wszystko na to wskazuje, że 
czynniki polityczne obecnie nie będą w tych procesach odgrywać większej roli. 

T.,  Hrustič T., Religion as a path to change? (The Possibilities of Social Inclusion of the Roma in 
Slovakia), Institute of Ethnology SAS, Bratislava, s. 1–48.
533  Zob. Barwiński M. 2008. Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na podstawie wyników 
spisu powszechnego z 2002 roku – uwarunkowania i kontrowersje. W: Problematyka geopolityczna 
ziem polskich. P. Eberhardt (red.). Geographical Studies, Nr 218, Warszawa, s. 217–237. 


