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15. Czynniki i procesy wpływające na kształtowanie krajobrazu 
sakralnego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego w okresie 
II poł. XIX – początek XXI w.

15.1. Czynniki naturalne wpływające na rozmieszczenie świątyń – 
zróżnicowanie wysokościowe 

W czasie kilkuwiekowego istnienia wsi wykształcił się modelowy układ 
rozmieszczenia najważniejszych akcentów przestrzenno-kulturowych, takich 
jak: dwór, świątynia, cmentarz, karczma. Analizie poddano czynniki o podłożu 
naturalnym i społecznym. W analizie wzięto pod uwagę po stronie polskiej 
obszar, gdzie zaistniały największe zmiany w okresie od II poł. XIX do 
początku XXI w., który znajduje się obecnie w granicach Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego i otuliny (dalej: Bieszczadzki PN i otulina). Natomiast po stronie 
słowackiej analizie poddano cały obszar Parku Narodowego Połoniny (PN 
Połoniny), a ukraińskiej – Użański Park Narodowy (Użański PN) i Nadsiański 
Park Krajobrazowy (Nadsiański PK). 

Obszar ten jest zróżnicowany pod względem wysokościowym, od 450 do 
1346 m n.p.m. (Tarnica) – po stronie polskiej, od 173 do 1210 m n.p.m. – po 
stronie słowackiej i po stronie ukraińskiej –  577 do 853 m n.p.m. (Nadsiański 
PK) i od 212 do 1210 m n.p.m. (Użański PN). W strukturze wysokościowej 
widoczne są dwie koncentracje: jedna obejmuje świątynie usytuowane na 
średnich wysokościach (od 500 do 700 m n.p.m.), a druga dotyczy wysokości 
skrajnych – najniższych i najwyższych (Tab. 33). Położenie budynków wahało 
się natomiast od 120 m n.p.m. – po stronie słowackiej (Ulič) i 430 m n.p.m. 
(Terka) po 880 m n.p.m. (Berehy Górne) – Polska. 

W 2 poł. XIX w. na terenie Bieszczadzkiego PN i otuliny najniższa średnia 
wysokość zabudowy występowała – we wsi Tworylne i wynosiła 482 m n.p.m., 
a najwyższa w Siankach – 810 m n.p.m. Po stronie słowackiej najniższa średnia 
wysokość zabudowy wyniosła 230 m n.p.m. (Ulič) i najwyższa 550 m n.p.m. 
(Runina). Natomiast w Użańskim PN wyniosła najniższa – 210 (Zabrodź) 
i najwyższa – 720 m n.p.m. (Husne), a w Nadsiańskim PK – 610 (Dniestrzyk 
Dębowy) i 800 m n.p.m. (Beniowa).

Najwięcej cerkwi w polskiej części analizowanego obszaru było w II poł. 
XIX w. na wysokościach pomiędzy 550–600 m n.p.m. (10 świątyń)1123. Najwyżej 
była usytuowana świątynia w Berehach Górnych (792 m n.p.m.), a najniżej w 
Terce (450 m n.p.m.). Obecnie najwyżej położony jest kościół w Ustrzykach 

1123  Analiza na podstawie przetworzonych w programie Systemu Informacji Przestrzennej map 
historycznych z 2 poł. XIX w. Zebrano ponadto pomiary współrzędnych geograficznych w terenie 
za pomocą odbiornika GPS.
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Tabela 33. Lokalizacja cerkwi pod względem wysokości bezwzględnej na pograniczu 
polsko-słowacko-ukraińskim w 2 poł. XIX w. 

Wysokości 
bezwględne  
(m n.p.m.)

Bieszczadzki PN 
i otulina Nadsiański PK Użański PN PN Połoniny

200-250 0 0 1 0
251-300 0 0 2 2
301-350 0 0 3 2
351-400 0 0 2 5
401-450 0 0 2 2
451-500 3 0 1 3
501-550 6 0 3 1
551-600 10 0 4 0
601-650 7 2 2 0
651-700 9 3 1 0
701-750 2 1 0 0
751-800 3 0 0 0
801-850 1 0 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie map historycznych przetworzonych w Systemie 
Informacji Przestrzennej.

Górnych (772 m n.p.m.), zlokalizowany w pobliżu nieistniejącej cerkwi, a 
najniżej przedwojenny kościół w Terce (450 m n.p.m.). 

Na terenie słowackiej części badanego obszaru w II poł. XIX w. najwięcej 
cerkwi było zlokalizowanych w przedziale wysokościowym od 350 do 400 m 
n.p.m. (5 cerkwi), następnie po 4 – w przedziałach: 250–300 m n.p.m. i 400–
450 m n.p.m. Najwyżej była usytuowana cerkiew w Runinie (549 m n.p.m.), a 
najniżej w miejscowości Ulič – 240 m n.p.m. Obie cerkwie istnieją do dziś. 

We wsiach położonych na terenie Nadsiańskiego Parku Krajobrazowego 
najliczniej występują cerkwie w przedziale 600–650 m n.p.m. (5 cerkwi). 
Widoczne są dwie koncentracje lokalizacji – 550–700 m n.p.m. i 750–900 m 
n.p.m. Obecnie najwyżej usytuowana jest nowa kaplica greckokatolicka w 
Beniowej (821 m n.p.m.). Dawna przedwojenna wieś obecnie jest zamieszkała 
tylko po stronie ukraińskiej. Przed wojną zabudowa wsi ciągnęła się łańcuchowo 
wzdłuż krętego biegu górnego Sanu, a obecnie zlokalizowana jest w oddaleniu 
od pasa granicznego wyznakowanego wzdłuż Sanu (tzw. strefa prikordonna) i 
występuje na wzniesieniu otoczonym lasem. W najwyższym punkcie osady 
zbudowano w 2008 r. murowaną kaplicę greckokatolicką. 

Na terenie Użańskiego Parku Narodowego widoczne jest bardzo duże 
zróżnicowanie wysokościowe, co jest uwarunkowane przede wszystkim 
morfologią terenu i zakładaniem wsi w najdogodniejszych warunkach, wzdłuż 
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głównej doliny o ekspozycji SEE i punktowo w dolinach bocznych, które 
są tu wąskie i kręte, o dużych przewyższeniach względnych. Na Zakarpaciu 
góry „opadają” w kierunku nizin bardzo stromo, a deniwelacje przekraczają 
niekiedy 600 m. Doliny są węższe i bardziej kręte. Takie ukształtowanie terenu 
warunkowało zwarte rozmieszczenie budynków wzdłuż osi cieku, o stosunkowo 
dużym gradiencie wysokościowym. Najwięcej cerkwi usytuowanych było w 
przedziałach 250–300 m n.p.m. i 500–550 m n.p.m. (Tab. 33).

Z analizy rozmieszczania cerkwi względem budynków na terenie 
Bieszczadzkiego PN i otuliny wynika, że świątynie z reguły lokalizowane 
były w środkowej i dolnej części wsi (Ryc. 176, Tab. 34). Takie usytuowanie 

Tabela 34. Usytuowanie cerkwi powyżej (A) i poniżej (B) średniej wysokości zabudowy 
na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w 2 poł. XIX w. 

 Bieszczadzki PN  
i otulina Nadsiański PK Użański PN PN Połoniny

A 16 3 8 6
B 21 3 13 9
Źródło: opracowanie własne na podstawie map historycznych przetworzonych w Systemie 
Informacji Przestrzennej.

Ryc. 176. Lokalizacja cerkwi greckokatolickich w stosunku do zabudowy wsi (1850 r.) 
na przykładzie Bieszczadzkiego PN i otuliny. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
map historycznych przetworzonych w Systemie Informacji Przestrzennej.
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mogło być też spowodowane stopniowym rozwojem wsi i „wchodzeniem” 
nowej zabudowy w górę dolin. Wprawdzie nieznana jest sytuacja z okresu 
budowy pierwszych cerkwi, niemniej przy lokacji wsi na prawie wołoskim było 
z góry zakładane miejsce na cerkiew i zabudowania plebańskie, a zasadą było 
budowanie nowej cerkwi w miejscu starszej. Nieliczne były przypadki budowy 
cerkwi w nowych miejscach, jak np. w Siankach, Runinie i Nowej Sedlicy 
oraz Zboju (Słowacja). Dlatego takie miejsca charakteryzowały się tradycją 
zabudowy, o czym świadczył m.in. starodrzew okalający świątynię. Natomiast 
nowe budynki mieszkalne, w związku z rozwojem wsi, powstawały w coraz 
wyższych położeniach. Można więc przypuszczać, że w początkowym etapie 
istnienia wsi cerkiew spełniała inną rolę we wnętrzu krajobrazowym osady niż 
w okresie późniejszym. Wyniesiona nad zabudową świątynia, z dala od gwaru 
wiejskich chat, zatopiona w starodrzewiu, stanowiła miejsce spotkania człowieka 
z Sacrum. Wraz ze wzrostem zaludnienia czynnik orograficzny zaczął odgrywać 
mniejszą rolę. Ze zdjęć i map archiwalnych wynika, że w 2 poł. XIX w. budynki 
znajdowały się już blisko obiektów sakralnych. W polskiej części badanego 
obszaru jedyny przypadek usytuowania cerkwi na końcu wsi odnotowano w 
Bereżkach. W Berehach Górnych natomiast wyraźna jest lokalizacja cerkwi w 
centrum wsi, które wyznaczone było przez skrzyżowanie głównych dróg. 

We wsiach położonych obecnie w Nadsiańskim Parku Narodowym cerkwie 
usytuowane są w środkowych częściach (np. w Jabłonce Wyżnej i Niżnej, 
Tureczkach Niżnych) lub na ich końcu (np. w Tureczkach Wyżnych, Boberce 
Wyżnej i Dniestrzyku Dębowym). Wynika to z łańcuchowej zabudowy 
rozciągniętej wzdłuż głównej osi doliny. W poł. XIX w. wsie płynnie przechodzą 
jedna w drugą, a granica pomiędzy taki wsiami jak Jabłonka Niżna, Wyżna, 
Szandrowiec czy Boberka w zasadzie nie są widoczne w terenie. 

Inaczej rozmieszczone były wsie na terenach Parku Narodowego Połoniny 
i Użańskiego Parku Narodowego. Są one wyraźnie rozgraniczone od siebie, 
a zabudowa rozmieszczona była najczęściej w szerszych fragmentach 
dolin – zakolach, roztokach, wypłaszczeniach lokalnych. Były to miejsca 
najkorzystniejsze do zasiedlania i uprawy ziemi. Cerkwie usytuowane są w 
większości w środkowych częściach wsi. 

15.2. Analiza usytuowania cerkwi na tle form geomorfologicznych

Analizie poddano wybór miejsca na budowę cerkwi pod kątem formy terenu. 
Z zebranego materiału wynika, że większość obiektów na całym terenie była 
usytuowana na wypłaszczeniach stokowych i na wyższych terasach (Tab. 35). W 
lokalizacji cerkwi zwraca uwagę bardzo dobre wykorzystanie naturalnej rzeźby 
terenu, a przy wznoszeniu obiektów nie zauważa się jakichkolwiek przekształceń. 
Wypłaszczenia stokowe były doskonale odwadniane, dlatego często wznoszono 
cerkiew bezpośrednio na podłożu, pomijając podmurówkę, stawiając ją na 
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Tabela 35. Położenie cerkwi według form ukształtowania terenu na pograniczu polsko-
słowacko-ukraińskim w 2 poł. XIX w.

Formy ukształtowania 
terenu

Bieszczadzki 
PN i otulina Nadsiański PK Użański PN PN Połoniny

Wypłaszczenia stokowe 22 3 16 15
Równina 15 2 1 2
Garby wododzielne i 
wierzchowiny 5 0 1 0

Terasa nadzalewowa 4 1 3 1
Źródło: opracowanie własne na podstawie map historycznych przetworzonych w Systemie 
Informacji Przestrzennej.

kamiennych „peckach”. Natomiast twarde podłoże z przewagą piaskowców 
zapewniało stabilność i trwałość konstrukcji. 

Zwraca uwagę bardzo staranny wybór miejsca pod cerkiew, którą zgodnie z 
dawną tradycją wznoszono w jak najbardziej korzystnym miejscu pod względem 
warunków naturalnych. Warto zwrócić uwagę na lokalizacje cerkwi w Krywem, 
Studennem, Smolniku i Zawoju – po stronie polskiej oraz w Użoku i Soli (Ukraina 
– Użański PN) czy w miejscowościach położonych na terenie Słowacji – Ruský 
Potok i Ulič. Usytuowane były one na garbach wododzielnych i lokalnych 
wzniesieniach górujących nad okolicą, które mogły spełniać funkcję obronną. Są 
to bowiem miejsca trudniej dostępne, a jednocześnie doskonałe do obserwacji. 

15.3. Analiza odległości cerkwi greckokatolickich od cieku wodnego

Większość cerkwi zlokalizowana była w pobliżu cieków wodnych (Ryc. 177). 
Było to z jednej strony 
uwarunkowane względami 
praktycznymi, gdyż takie 
miejsca były doskonale 
drenowane i nie wymagały 
stosowania w konstrukcji 
wysokich podmurówek. 
Z drugiej strony miało to 
również ważne znaczenie 
w liturgii. Z poświęceniem 
wody związane jest jedno 
z najważniejszych świąt 
w Kościele Wschodnim – 
święto Jordana, kiedy do 
najbliższego cieku podąża 
się w uroczystej procesji. 

Ryc. 177. Analiza odległości cerkwi greckokatolickich 
od cieku wodnego, na pograniczu polsko-słowacko-
ukraińskim (stan na koniec XIX w.). Źródło: opracowanie 
własne na podstawie map historycznych przetworzonych 
w Systemie Informacji Przestrzennej.
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Szczegółowe dane z analizy usytuowania cerkwi w II poł. XIX w. w stosunku 
do cieku, drogi i dworu, z obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdzie 
największe straty nastąpiły po II wojnie światowej, przedstawia tabela 36. 

Tabela 36. Usytuowanie cerkwi greckokatolickich pod względem formy terenu, 
odległości od cieku, drogi oraz dworu (Bieszczadzki Park Narodowy i otulina).

Miejscowość Forma terenu Odległość 
od cieku (m)

Odległość od 
drogi wiejskiej 

(m)

Odległość od 
dworu (m)

Beniowa terasa wyższa 86 76 449
Berehy Górne spłaszczenie stokowe 66 28 1508
Bereżki terasa nadzalewowa 27 19 780
Buk spłaszczenie stokowe 69 146 1565
Bukowiec n. Sanem terasa nadzalewowa 81 84 575
Caryńskie terasa wyższa 35 76 0
Chmiel terasa wyższa 80 20 150
Cisna terasa wyższa 92 34  brak
Dołżyca k. Cisnej spłaszczenie stokowe 62 21 0
Dwernik terasa wyższa 80 76 945
Dydiowa spłaszczenie stokowe 189 94 1741
Dźwiniacz Górny terasa nadzalewowa 120 113 88
Habkowce terasa nadzalewowa 78 70  brak
Hulskie spłaszczenie stokowe 35 98 450
Jaworzec spłaszczenie stokowe 68 120 1980
Kalnica k. Cisnej terasa wyższa 66 93 472
Krzywe spłaszczenie stokowe 133 119 260
Krywe n. Sanem garb wododzielny 187 361 700
Krywka k. Lutowisk terasa wyższa 74 361 636
Liszna k.Cisnej spłaszczenie stokowe 82 54 1784
Lutowiska terasa wyższa 55 35 60
Łokieć wierzchowina 217 85 1254
Łopienka terasa wyższa 43 12 135
Łuh spłaszczenie stokowe 49 93 740
Ruskie spłaszczenie stokowe 59 55 443
Sianki spłaszczenie stokowe 29 38 1031
Smerek spłaszczenie stokowe 111 25 355
Smolnik k. Lutowisk garb wododzielny 253 44 325
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Sokoliki terasa wyższa 31 111 1073
Solinka spłaszczenie stokowe 53 38 430
Strubowiska spłaszczenie stokowe 49 405 brak 
Studenne garb wododzielny 68 46 brak
Stuposiany terasa wyższa 99 36 557
Tarnawa Niżna terasa wyższa 37 135 400
Tarnawa Wyżna terasa wyższa 150 306 277
Terka spłaszczenie stokowe 38 46  brak
Tworylne terasa wyższa 62 111  brak
Ustrzyki Górne spłaszczenie stokowe 76 78 126
Wetlina terasa wyższa 70 89 581
Wołosate spłaszczenie stokowe 37 71 brak
Zatwarnica spłaszczenie stokowe 125 89 1553
Zawój garb wododzielny 124 98 150
Żubracze spłaszczenie stokowe 75 46 210
Żurawin spłaszczenie stokowe 98 93 272
Źródło: opracowanie własne na podstawie map historycznych przetworzonych w Systemie 
Informacji Przestrzennej.

Miejscowość Forma terenu Odległość 
od cieku (m)

Odległość od 
drogi wiejskiej 

(m)

Odległość od 
dworu (m)

15.4. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na kształtowanie się 
krajobrazu sakralnego

Z badań źródłowych wynika, że na całym badanym obszarze wznoszono 
cerkwie w stosunkowo szybkim czasie, najczęściej w drugim pokoleniu. Szacuje 
się, że wieś mogła liczyć wówczas przeszło 100 mieszkańców. Trudno jest jednak 
dostrzec wyraźną zależność pomiędzy wzrostem liczby mieszkańców, a datą 
budowy nowej cerkwi (Ryc. 178–186). Za wyjątkiem okresu I wojny światowej i 
dużych strat w liczbie ludności, populacja mieszkańców stale rosła. Często jednak 
dane nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego, ponieważ do statystyk dodawano 
również mieszkańców wsi przebywających na emigracji, która osiągnęła wysoką 
skalę na początku XX w. Za wyjątkiem przypadków losowych, kiedy cerkiew 
została zniszczona – czy to na skutek pożaru, czy działań wojennych – nowa 
cerkiew była budowana co 80–100 lat (przy stopniowym ale nie gwałtownym 
wzroście liczby mieszkańców). Taki odstęp czasowy nie wynikał więc z 
konieczności wymiany starszego obiektu na nowy z przyczyn technicznych 
(mogły one stać nawet kilkaset lat), a z uwarunkowań polityczno-narodowych.
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Ryc. 178. Liczba grekokatolików a budowa nowej cerkwi na terenie Bieszczadzkiego 
PN – Beniowa, Berehy G., Chmiel, Dydiowa i Dźwiniacz. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budzyński Z. 1993.; Schematyzmy (...) na 
bożyj rik: 1844, 1879, 1895, 1904, 1914, 1921, 1938/39.

Ryc. 179. Liczba grekokatolików a budowa nowej cerkwi na terenie Bieszczadzkiego 
PN – Bukowiec, Lutowiska, Tarnawa W., Ustrzyki G. i Tarnawa N. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budzyński Z. 1993.; Schematyzmy (...) na 
bożyj rik: 1844, 1879, 1895, 1904, 1914, 1921, 1938/39
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Ryc. 181. Liczba grekokatolików a budowa nowej cerkwi na terenie Bieszczadzkiego 
PN – Żurawin, Żubracze, Zawój i Wetlina. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budzyński Z. 1993.; Schematyzmy (...) na 
bożyj rik: 1844, 1879, 1895, 1904, 1914, 1921, 1938/39.

Ryc. 180. Liczba grekokatolików a budowa nowej cerkwi na terenie Bieszczadzkiego 
PN – Stuposiany, Solinka, Sokoliki i Sianki. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budzyński Z. 1993.; Schematyzmy (...) na 
bożyj rik: 1879, 1895, 1914, 1921, 1938/39. 
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Ryc. 182. Liczba grekokatolików a budowa nowej cerkwi na terenie Użańskiego PN – 
Kostrino, Wierchowyna Bystra i Łubnia. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematismus (...) AD: 1821, 1878, 1883, 
1908, 1915, 1924, 2002. 

Ryc. 183. Liczba grekokatolików a budowa nowej cerkwi na terenie Użańskiego PN – 
Sil, Wyszka i Wołosianka. Objaśnienia: I – remont, II – kaplica prawosławna, III – nowa 
cerkiew greckokatolicka (ok. 2011 r.). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematismus (...) AD: 1821, 1878, 1883, 
1908, 1915, 1924, 2002
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Ryc. 185. Liczba grekokatolików a budowa nowej cerkwi na terenie PN Połoniny – Ruský 
Potok, Uličké Krive, Topol’a i Runina. Objaśnienia: I, II, III i IV – budowa nowych 
cerkwi prawosławnych. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematismus (...) AD: 1821, 1878, 1883, 
1908, 1915, 1924; Mušinka M., Mušinka A. 2011, s. 303, 317 i 323.

Ryc. 184. Liczba grekokatolików a budowa nowej cerkwi na terenie Użańskiego PN – 
Stużyca Stara, Stużyca Nowa i Użok. Objaśnienia: I i II – budowa nowych cerkwi.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematismus (...) AD: 1821, 1878, 1883, 
1908, 1915, 1924, 2002
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Ryc. 186. Liczba grekokatolików a budowa nowej cerkwi na terenie PN Połoniny – Ulič, 
Kolbasov, Zboj i Nova Sedlica. Objaśnienia: I, II i III – budowa nowych cerkwi prawosławnych. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematismus (...) AD: 1821, 1878, 1883, 
1908, 1915, 1924; Mušinka M., Mušinka A. 2011, s. 274, 283, 321 i 326.

W 1850 r. na terenie Bieszczadzkiego PN i otuliny zanotowano 44 cerkwie 
greckokatolickie przeznaczone dla około 13 890 grekokatolików, czyli średnio 
na 1 cerkiew przypadało 316 osób (Ryc. 187). Przeliczając liczbę osób na 
powierzchnię cerkwi, korzystając z pomiarów terenowych fundamentów i planu 
katastralnego, uzyskamy następujące wyniki: 
– najmniejsze cerkwie w stosunku do liczby mieszkańców występowały w 

Caryńskiem (3,8 osób/m2), Dydiowej (3,5 osób/m2) i Wetlinie (3,4 osób/m2). 
– „najluźniejsze” cerkwie znajdowały się w miejscowościach: Bereżki, Cisna i 

Hulskie (po 0,9 osób/m2) oraz Liszna, Strubowiska i Krywe (po 1,1 osób/m2). 
Zwraca uwagę stosunkowo niewielkich rozmiarów cerkiew w Caryńskiem, 

słynąca z nadanych przez papieża Leona XIII odpustów. Być może mieszkańcy 
nie mogli „udźwignąć” kosztów budowy większej świątyni i wznieśli dodatkową 
kaplicę, która z pewnością była tańszym przedsięwzięciem, czy też zdecydowały 
o tym względy kulturowe. W 1921 r. na badanym obszarze zanotowano 20 146 
grekokatolików, a liczba cerkwi greckokatolickich wynosiła – podobnie jak w poł. 
XIX w. – 44 (Ryc. 188). W powyższej sytuacji na 1 cerkiew przypadało średnio 
458 osób. Należy podkreślić, że większość cerkwi w okresie międzywojennym 
było już nowych i większych. 

We wsiach położonych obecnie w Nadsiańskim PK mieszkało w 1930 r. 6 405 
osób (z czego 90% grekokatolików) i występowało 9 cerkwi, czyli na 1 cerkiew 
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Ryc. 187. Liczba grekokatolików w Bieszczadzkim PN i otulinie w 2 poł. XIX (1848 r.). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Schematyzmu (...) na bożyj rik 1848 r.

Ryc. 188. Liczba grekokatolików w miejscowościach położonych na terenie obecnego 
BdPN i otuliny w 1921 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Schematyzmu (...) na bożyj rik 1921 i spisu 
powszechnego z 1921 r.



441MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE  15 (2014)

przypadało 760 grekokatolików1124. W PN Połoniny na początku XX w. w każdej 
miejscowości była cerkiew (Ryc. 189). W 1921 r. mieszkało na tym terenie 

8 417 osób, najmniejsza miejscowość – Jalova – liczyła 122, a największa – 
Zboj – 926 mieszkańców. W 1930 r. odnotowano 8 948 grekokatolików oraz w 
kilku miejscowościach zanotowano obecność wyznawców prawosławia – 394 
osób (Ryc. 190). Na tym terenie funkcjonowało 18 cerkwi i nie widać związku 
wzrostu liczby wyznawców z budową nowej, większej cerkwi lub drugiej, obok 
wcześniej istniejącej. W Użańskim PN mieszkało w 1915 r. ok. 145 100 osób, z 
czego 13 100 grekokatolików1125. W każdej miejscowości znajdowała się cerkiew 
(Ryc. 191). W tym czasie na tym terenie znajdowały się 22 cerkwie, czyli na 1 
cerkiew przypadało ok. 600 grekokatolików.

W 1850 r. rzymokatolicy stanowili na całym analizowanym obszarze nieliczną 
grupę wyznawców, a kościoły i kaplice rzymskokatolickie występowały jedynie 
w polskiej części badanego obszaru. W 1785 r. na terenie Bieszczadzkiego 
PN i otuliny mieszkało ok. 500 osób wyznania rzymskokatolickiego1126 i 

1124  Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej. Lwiw 1923, Op. cit., s. 24.
1125  Schematismus… Mukancsiensis eparchii… AD 1905.
1126  Budzyński Z. 1993. Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku, 

Ryc. 189. Liczba mieszkańców w 1921 r. na terenie PN Połoniny. (Uwaga: w każdej 
miejscowości występowała 1 cerkiew). Źródło: Mušinka M., Mušinka A. 2011, s. 255–328.
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Ryc. 191. Liczba mieszkańców w 1915 r. na terenie Użańskiego PN. Uwaga: w każdej 
miejscowości występowała 1 cerkiew greckokatolicka. Źródło: Schematismus, AD 1915.

Ryc. 190. Liczba grekokatolików i wyznawców prawosławia w 1930 r. na terenie PN 
Połoniny. (Uwaga: w każdej miejscowości występowała 1 cerkiew). Źródło: Mušinka M., 
Mušinka A. 2011, s. 255–328.
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występowała jedynie 1 kaplica – w Cisnej. W okresie międzywojennym liczba 
rzymokatolików wzrosła do blisko 1 460 osób (dane z 1921 r.), a liczba kaplic 
i kościołów rzymskokatolickich – do 8 obiektów (Ryc. 192). Największe 

skupiska występowały w miejscowościach w dolinie górnego Sanu – Sokoliki 
(252 osoby), Sianki (187 osób) oraz w Cisnej (166 osób). Na jedną świątynię 
przypadało więc średnio ok. 146 wiernych. Funkcjonowanie parafii było 
jednak bardzo utrudnione ze względu na znaczne rozproszenie, duże oddalenie 
od świątyń oraz posługi księdza. Ukształtowana w XVIII w. sieć parafialna 
diecezji przemyskiej przetrwała do lat 90. XIX w., kiedy to rozpoczęto celową 
i stopniową jej reorganizację. Parafie w południowo-wschodniej części diecezji 
były rozległe, a wioski w dużym stopniu oddalone od kościoła. Nie sprzyjające, 
szczególnie wiosną i zimą, warunki atmosferyczne oraz złe drogi uniemożliwiały 
wiernym korzystanie z sakramentów świętych. Dlatego też często rzymokatolicy 
uczęszczali na nabożeństwa do miejscowych cerkwi greckokatolickich. Bp J. S. 
Pelczar, kierujący diecezją w latach 1900–1924, chcąc podnieść stan religijno-
moralny w diecezji rozpoczął likwidację obszernych parafii przez podział 
dużych, a w ich miejscu zakładał nowe placówki filialne1127. Przy ustanawianiu 

Przemyśl-Rzeszów.
1127  Bp Pelczar poruszył sprawę reorganizacji parafii w 1910 r. na VIII kongregacji księży 

Ryc. 192. Liczba osób wyznania rzymskokatolickiego w miejscowościach oraz kościoły i 
kaplice rzymskokatolickie istniejące w 1921 r. w polskiej części badanego obszaru.
Źródło: opracowanie własne na podstawie spisu powszechnego z 1921 r. i Schematyzmu 
diecezji przemyskiej ob. łac. na rok 1938/39. 
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nowych parafii kierowano się przepisami państwowymi oraz postanowieniami 
Ordynariusza Biskupiego. W Galicji, która znajdowała się pod zaborem 
austriackim, główne wytyczne w tej sprawie zawierał dekret z 20 X 1782 r. 
Wymogi, którymi należało się kierować przy zakładaniu parafii wiejskich, 
dotyczyły m.in. utrudnionego dostępu do kościoła parafialnego z powodu złej 
drogi, powodzi, zamieci śnieżnych, czy odległości od kościoła parafialnego i 
liczby wiernych. 

Ordynat biskupi dodawał dodatkowe uwagi, które należało uwzględnić, jak 
m.in. założenie komitetu miejscowego, który miał zadbać o plac pod budowę 
kościoła czy kaplicy i mieszkania dla księdza, a także zebrać potrzebne fundusze 
na ten cel. W miejscowościach, gdzie wybudowano kościół i było mieszkanie 
dla księdza oraz potrzebne środki na jego utrzymanie, można było wnieść prośbę 
do Namiestnictwa za pośrednictwem Konsystorza Biskupiego o utworzenie 
samoistnego probostwa (lub ekspozytury). W przypadku erygowania parafii, 
składającej się z wiosek należących do kilku parafii, wspomniana prośba powinna 
zawierać podpisy proboszczów, z których parafii chciano wydzielić wioski. 
Na początku XX w. w celu sporządzenia dokumentu erekcyjnego wymagano 
dokładnego wyróżnienia majątku ściśle kościelnego oraz beneficjalnego nowego 
probostwa (lub ekspozytury). Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., do 1921 
r. (uchwalenia konstytucji) i 1925 (konkordatu), kierowano się przepisami 
regulującymi stosunek państwa do kościoła, wydanymi przez zaborców z 
pominięciem ustaw antykościelnych. Od 1925 r., zgodnie z art. 10 konkordatu, 
biskupi mieli swobodę w tworzeniu parafii. Jedynie, gdy powołanie nowej 
parafii wiązało się z kosztami skarbu państwa, wymagana była zgoda urzędu. 
Pod względem prawnym wyróżniano rodzaje parafii: terytorialne, personalne, 
nieusuwalne, usuwalne, macierzyste oraz filialne. 

Funkcjonowanie parafii wymaga posiadania trwałych dóbr o charakterze 
materialnym oraz środków finansowych niezbędnych do właściwego 
wykonywania celów kultu religijnego. Na terenie objętym badaniem najstarsze 
parafie rzymskokatolickie zostały powołane dzięki fundacjom m.in. Franciszka 
Urbańskiego w Polanie (1447 r.), Mikołaja Bala w Hoczwi (1510 r.), Jana 
Kalinowskiego w Turce (1730 r.), Ignacego hrabiego Krasickiego w Baligrodzie 
(1879 r.). Prawo patronatu, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 r., 
obejmowało prawa i obowiązki jakie przysługiwały fundatorowi i jego dziedzicom 
względem beneficjum kościelnego z racji przekazania gruntu pod kościół i 

dziekanów. W ślad za spotkaniem wszystkie urzędy dziekańskie otrzymały kwestionariusze, które 
miały pokazać obraz funkcjonowania poszczególnych parafii i pomóc w ustaleniu, gdzie trzeba 
powołać nowe jednostki. Więcej: Sarna W. Gdzie utworzyć nowe probostwa… Kronika Diecezyi 
Przemyskiej. 1911-13. Przemyśl, s. 21-29. 
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uposażenia na jego utrzymanie oraz budowę świątyni1128. Do najważniejszych 
obowiązków patronów należało, obok przekazywania wyznaczonego w dokumencie 
fundacyjnym uposażenia, przede wszystkim dbanie o budynek i wyposażenie 
kościoła. Nie wszystkie beneficja podlegały prawu patronatu, lecz pewna ich część 
pozostawała w wolnej dyspozycji władzy kościelnej1129. 

Utworzenie nowych parafii na badanym terenie było procesem bardzo 
trudnym, o czym świadczy m.in. historia utworzenia parafii i budowa kościoła 
parafialnego w Lutowiskach. Pogarszające się pod koniec XIX w. stosunki 
pomiędzy miejscowymi rzymokatolikami a grekokatolikami skłoniły do podjęcia 
starań o budowę własnego kościoła. W 1898 r. założyli komitet budowy kościoła 
i próbowali wyjednać u bpa Pelczara zgodę na założenie nowej parafii. W 
Lutowiskach funkcjonowała kapelania podległa parafii w Polanie, z tymczasową 
kaplicą, poświęconą w 1903 r. Ze względu jednak na niewielką liczbę wiernych 
(Ryc. 193) w 1905 r. została utworzona samodzielna ekspozytura, wydzielona z 

parafii Polana i Turka1130. Nowa ekspozytura liczyła zaledwie 335 rzymokatolików 
i nie była w stanie zebrać wystarczających funduszy na budowę nowego kościoła. 

1128  Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r., can. 1448. 
1129  Więcej: Szady B. 2003. Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych. Podstawy 
i struktura. Lublin, ss. 247.
1130  Ministr. Cultus rescr. D.d. 25 Juni 1910 r. N. 10.440 erectionem parochiae concessit. 
Schematismus s. 154. 

Ryc. 193. Liczba osób wyznania rzymskokatolickiego w miejscowościach oraz kościoły i 
kaplice rzymskokatolickie istniejące w 2012 r. w polskiej części badanego obszaru.
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Rocznika Archidiecezji Przemyskiej 2012 r.”.
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Dlatego ks. Huciński, który przybył do Lutowisk w 1907 r., jeździł z kwestą po 
całej Galicji i kierował listy z prośbą o wsparcie do monarchów europejskich. 
Dzięki zebranym funduszom budowę kościoła rozpoczęto w 1911 r. a zakończono 
w 1923 r. 

Na początku XX w. zostały wzniesione również nowe kaplice rzymskokatolickie 
– w parafii Turka 6 kaplic i w parafii Wołkowyja – 5. W efekcie reorganizacji 
sieci parafialnej i składek wiernych oraz fundacji w 1937 r. na terenie polskiej 
części funkcjonowało 6 parafii. Największa z nich, pod względem liczby wiosek, 
znajdowała się w części południowo-wschodniej – parafia Borynia, a najmniejsza 
– Polana (Ryc. 194–196). W 1933 r. parafie objęte patronatem znajdowały się 
w Baligrodzie (August hr. Krasicki) i Wołkowyi (T. Bednarski), a pozostałe 
miały status probostwa wolnego nadania i probostwa usuwalnego1131. Probostwa 
usuwalne (Borynia i Komańcza), w stosunku do parafii nieusuwalnych różniły 
się tym, że zarządzał nimi administrator mianowany przez biskupa ordynariusza i 
przez niego mógł być zmieniony lub usunięty. W przypadku parafii nieusuwalnej, 
proboszcz obejmował ją w drodze konkursu i nie mógł być z niej usunięty bez 
procesu administracyjnego1132. 

W 2012 r. sytuacja zmieniła się. Liczba rzymokatolików wynosiła 20 146 
osób, a świątyń – 13, czyli na 1 świątynię przypada średnio około 1 550 
wyznawców. Dojazd do kościołów, zarówno dla wiernych jak i duchownych, 
nie stanowi obecnie jakichkolwiek problemów. Na badanym obszarze występują 
stosunkowo dobre drogi, a większość mieszkańców jest zmotoryzowana. 

Na terenie Użańskiego PN, w połowie XIX w., mieszkało ok. 430 
rzymokatolików1133. Najbliższy kościół rzymskokatolicki był zlokalizowany w 
Wielkim Bereznym, czyli poza granicami analizowanego obszaru. Obecnie żyje 
w tym regionie ok. 100 osób wyznania rzymskokatolickiego1134, a nowy kościół 
został wzniesiony w Zabrodziu (a terenie Użańskiego PN). 

Pośród ludności chrześcijańskiej do poł. XX w. żyła ludność żydowska, 
która sprawowała swoje praktyki religijne. Początki pojawienia się ludności 
żydowskiej w regionie sięgają XVII w., a wzrost jej liczebności nastąpił 
intensywnie od II poł XIX w. do I poł. XX w. I tak w polskiej części regionu 
w latach 1850–1938 społeczność żydowska wzrosła od około 500 osób do 
przeszło 3000 osób. Udokumentowane w źródłach trzy synagogi znajdowały 
się jedynie w Lutowiskach (2 obiekty) i w Cisnej (Ryc. 197). Poza obszarem 

1131  Schematismus… AD 1937 
1132  Zob. Puchalski F. 1920. O administracyjnym usunięciu z probostwa według Nowego Kodeksu. 
Wiadomości Archidyecezyalne Warszawskie, Warszawa, s. 200–210. 
1133  Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkacsiensis pro AD 
MDCCCLVI, Kassoviae 1856, s. 197–201, 245–248.
1134  Szematyzm Mukaczewskoj diecezji rimskokatolickoj cerkwi, Mukaczewo 2012 r. (bez numeru).



447MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE  15 (2014)

Ryc. 194. Rozmieszczenie kościołów i kaplic rzymskokatolickich w 1937 r. na tle organizacji 
parafialnej. Źródło: opracowanie własne na podstawie Schematisumus AD 1937.

Ryc. 195. Struktura wyznaniowa według parafii rzymskokatolickich w 1937 r. 1 – 
rzymokatolicy, 2 – grekokatolicy, 3 – akatolicy, 4 – Żydzi.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Schematisumus AD 1937. 
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Ryc. 197. Rozmieszczenie wyznawców religii mojżeszowej w polskiej części badanego 
obszaru w 1921 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zamorski K. 1910., Informator statystyczny 
do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Ludność Galicji w latach 1857–1910, 
Kraków-Warszawa i spisu powszechnego z 1921 r. 

Ryc. 196. Parafie rzymskokatolickie w 1937 r. – liczba wiosek, kościołów i kaplic. 1 – 
liczba wsi w parafii, 2 – liczba kaplic, 3 – liczba kościołów. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Schematisumus AD 1937. 
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badań najbliżej usytuowane były w Baligrodzie i Turce. W większych skupiskach 
ludności żydowskiej musiały więc znajdować się dodatkowo domy modlitwy, w 
zaadaptowanych do tego celu pomieszczeniach. Największe skupiska ludności 
żydowskiej w okresie międzywojennym, poza Lutowiskami, występowały w 
następujących miejscowościach: Sokoliki G. (292 osób – wg spisu z 1921 r.), 
Dźwiniacz G. (171), Tarnawa N. (122), Sianki (119), Cisna (118) oraz Beniowa (85). 
W rozmieszczeniu widoczna jest koncentracja w dolinie górnego Sanu (przemysł 
drzewny, rzemiosło, handel i turystyka) oraz w Cisnej (huta żelaza, handel). 

Na terenie Użańskiego PN liczba żydowskiej ludności wzrosła od ok. 350 w 
1887 r. do 820 w 1905 r. Potwierdzone w źródłach było występowanie synagogi 
w Wielkim Bereznym (Ryc. 90), domniemane były w Stawnem i Użoku, gdzie 
liczba wyznawców religii mojżeszowej wyniosła ponad 100 osób. 

We wsiach położonych po słowackiej stronie liczba wyznawców religii 
mojżeszowej była stosunkowo najmniejsza i w 1921 r. wyniosła przeszło 360 osób. 
Najwięcej mieszkało ich w miejscowościach Runina, Ulič i Zboj. Potwierdzone 
w źródłach było występowanie synagogi w Sninie (Ryc. 89) i Stakcinie (poza 
granicami badanego obszaru). Z relacji G. Lipovskej, we wsiach, gdzie były 
większe skupiska żydów, spotykano się na modlitwie w prywatnych domach1135.

15.5. Położenie świątyń w stosunku do zabudowań dworskich i karczmy

Analizując rozmieszczenie 
lokalizacji cerkwi i dworu do-
strzega się, że prawie połowa 
cerkwi greckokatolickich wy-
stępujących w 2 poł. XIX w. w 
polskiej części znajdowała się w 
pobliżu zabudowań dworskich, 
w odległości do 500 m (Ryc. 
198)1136. Było to z pewnością uza-
leżnione od fundacji i patronatu. 
Po stronie słowackiej i ukraiń-
skiej również zauważalny jest 
ścisły związek lokalizacji cerkwi 
z zabudowaniami dworskimi, 
jednakże brak materiałów źró-
dłowych uniemożliwił dokona-

1135  Marcineková J. 2013. Gizela Lipovska. Posledná Židowka z Uličkej doliny.Turčanske Teplice, 
s. 12–13.
1136  Analizy nie przeprowadzono na całym obszarze ze względu na brak kompletu materiałów 
źródłowych.

Ryc. 198. Położenie cerkwi greckokatolickich w 
stosunku do zabudowań dworskich/folwarku na 
terenie Bieszczadzkiego PN i otuliny w 2 poł. XIX w. 
(odległość w metrach). Źródło: opracowanie własne 
na podstawie map historycznych przetworzonych w 
Systemie Informacji Przestrzennej.
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nie szczegółowej analizy. Podobne uwarunkowania wpłynęły na lokalizację kościo-
łów i kaplic rzymskokatolickich. Kościoły rzymskokatolickie były budowane w 
późniejszym okresie niż cerkwie, a więc kiedy wieś była już rozwinięta i posiadała 
liczną zabudowę. Na wybór miejsca wpływała wówczas lokalizacja posiadłości 
dworskiej albo możliwości wykupu działki od właściciela (jak np. w Lutowiskach). 
Współcześnie o wyborze działki pod kościół decydują warunki ekonomiczne zwią-
zane z wykupem działki (bywają też darowizny). W Ustrzykach Górnych nowy 
kościół został wzniesiony w miejscu dawnej cerkwi, a w Terce i Wetlinie nowy 
kościół budowany jest w pobliżu starszego kościoła, na działce parafialnej. 

W pobliżu cerkwi koncentrowało się życie wsi. Innym obiektem, który 
pełnił w przeszłości istotną rolę w życiu mieszkańców była karczma. Z analizy 
położenia względem siebie tych obiektów widoczna jest silna zależność w blisko 
połowie przypadków w polskiej części badanego obszaru1137. Odległość pomiędzy 

obiektami była stosunkowo 
niewielka i wynosiła w tych 
przypadkach do 500 m (Ryc. 
199). Były to karczmy dworskie 
dzierżawione przez Żydów 
(tzw. arendy). Jeśli karczma nie 
znajdowała się w pobliżu cerkwi, 
wówczas najczęściej położona 
była przy granicy wsi, gdzie 
krzyżowały się drogi i biegły 
główne trakty. Takie przypadki 
występowały m.in. w Dydiowej, 
Krywce, Sokolikach i Żurawinie. 
Takie karczmy były nastawione 
na gości przyjezdnych z innych 
wsi, podróżnych, kupców, itp. 

Usytuowanie obiektów i miejsc sakralnych wybranych miejscowości na tle innej 
zabudowy w 2 poł. XIX w. przedstawiają ryciny: 200–203.

Bliskie usytuowanie świątyń i zabudowań dworskich widoczne jest 
szczególnie w Lutowiskach (Ryc. 204) i w Siankach (Ryc. 205). W Lutowiskach 
cerkiew greckokatolicka wzniesiona była w 1799 r. z fundacji Józefa hrabiego 
Górskiego. Był on katolikiem obrządku rzymskokatolickiego i w cerkwi 
odprawiano nabożeństwa w obydwu obrządkach. Cerkiew ta spłonęła w 1896 
r., a nową zbudowano na wzniesieniu po przeciwnej stronie drogi, powyżej 
cmentarza greckokatolickiego. 

1137  Analizy nie przeprowadzono na całym obszarze ze względu na brak kompletu materiałów 
źródłowych.

Ryc. 199. Położenie cerkwi greckokatolickich w 
stosunku do karczmy na terenie Bieszczadzkiego 
PN i otuliny w 2 połowie XIX wieku (odległość 
w metrach). Źródło: opracowanie własne na 
podstawie map historycznych przetworzonych w 
Systemie Informacji Przestrzennej.
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Ryc. 200. Usytuowanie obiektów i miejsc sakral-nych w Ustrzykach Górnych w 2 poł. XIX w.
Źródło: opracowanie własne na podstawie map historycznych przetworzonych w Systemie 
Informacji Przestrzennej.

W Siankach natomiast budowę kaplicy rzymskokatolickiej rozpoczęto na 
początku XX w., z fundacji Stanisława i Wandy Stroińskich (właściciele Sianek 
w latach 1877 – ok. 1930). Powodem budowy była nagła śmierć dwóch córek, 
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które spoczęły w podziemiach kaplicy1138. Projekt kaplicy wykonał krakowski 
architekt Zygmunt Hendel. Wkrótce po wkroczeniu do Sianek Rosjanie zbezcze-
ścili kaplicę. Budowla przetrwała do około 1970 r., kiedy to została wysadzona 
w powietrze. 

Podsumowując, należy podkreślić ważny wpływ czynników historycznych, 
naturalnych i społeczno-ekonomicznych na kształtowanie się krajobrazu 
sakralnego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego w XIX w. Widoczna 
jest lokalizacja świątyń na wypłaszczeniach stokowych, w pobliżu cieku i 
drogi. W większości przypadków widoczny jest także związek rozmieszczenia 
świątyń z dworem i karczmą. Były to najważniejsze obiekty we wsi, 
gdzie koncentrowało się życie religijne i kulturowe lokalnej społeczności. 
Zależność ta jest coraz mniejsza we współczesnym budownictwie sakralnym. 
Nowe świątynie wznoszono natomiast od końca XIX w. w miejscach łatwo 
dostępnych, w obrębie zabudowy, bez związku z ukształtowaniem terenu i 
kierunkami geograficznymi (np. nowa cerkiew prawosławna w Jabłonce 

1138  Kronika Diecezji Przemyskiej 1911 r.

Ryc. 201. Usytuowanie obiektów i miejsc sakralnych w Caryńskiem w 2 poł. XIX w. Fragment 
mapy katastralnej miejscowości Caryńskie. Objaśnienia zespołu cerkiewnego (nr działki 328): 
14 – dzwonnica, 15 – cerkiew greckokatolicka, 16 – greckokatolicka kaplica odpustowa.
Źródło: opracowanie własne na podstawie map historycznych przetworzonych w Systemie 
Informacji Przestrzennej.
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Ryc. 202. Usytuowanie obiektów i miejsc sakralnych w Dźwiniaczu Górnym w 2 poł. 
XIX w. Źródło: opracowanie własne na podstawie map historycznych przetworzonych w 
Systemie Informacji Przestrzennej.
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Ryc. 203. Usytuowanie obiektów i miejsc sakralnych w Kolbasovie (Słowacja) w 2 poł. 
XIX w. Objaśnienia C – cerkiew, K – karczma. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
map historycznych przetworzonych w Systemie Informacji Przestrzennej.

Ryc. 204. Lutowiska. Widok z początku XX wieku na miasteczko. Objaśnienia: 1 
– cerkiew greckokatolicka, 2 – kaplica rzymskokatolicka, 3 – dwór, 4–5 orientacyjne 
lokalizacje dwóch synagog. Źródło: Kusal P. 2005, s. 5.



455MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE  15 (2014)

Ryc. 205. Sianki. Nieistniejąca kaplica rzymskokatolicka oraz dwór Stroińskich. Źródło: 
Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (bs). 

Wyżnej – Nadsiański PK, kościół rzymskokatolicki w Zabrodziu i cerkiew 
greckokatolicka w Wołosiance – Użański PN, czy nowa cerkiew prawosławna 
w miejscowości Ulič na Słowacji). Z reguły cmentarz zakładany był wokół 
cerkwi lub w bliskiej odległości, jednakże zdarzały się wyjątki, jak w miejscowościach 
Jalova (Słowacja), czy Wierchowyna Bystra (Ukraina) – Ryc. 206–208. 

15.6. Analiza świątyń pod względem zorientowania w stosunku do stron 
świata

Cerkwie greckokatolickie występujące w II poł. XIX w. na pograniczu 
polsko-słowacko-ukraińskim charakteryzują się w większości przypadków 
zorientowaniem w kierunku wschodnim. Na terenie Bieszczadzkiego PN 
i otuliny, gdzie straty w budownictwie sakralnym były największe po II 
wojnie światowej, wynika z analizy, że aż 90% cerkwi było zorientowanych 
w przedziale 0–90o. Przeważająca liczba cerkwi była zbudowana na osi 
północny-wschód – południowy-zachód. Azymuty tych cerkwi mieściły 
się w przedziale 0–900. Znaczna część cerkwi była również wzniesiona 
na osi południowy-wschód (SE)– północny-zachód (NW), a ich azymuty 
znajdowały się w przedziale 90–1050. Tylko 5 cerkwi z polskiej części 
badanego obszaru odbiegało od tej zasady i posiadało azymuty w przedziale: 
120–2300. 

Również kościoły i kaplice rzymskokatolickie, zbudowane przed II wojną 
światową w polskiej części badanego obszaru, były orientowane wzdłuż osi 
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Ryc. 206. Usytuowanie obiektów i miejsc sakralnych w Wierchowinie Bystrej (Ukraina) 
w 2 poł. XIX w. Objaśnienia A – cmentarz, B – cerkiew. Źródło: opracowanie własne na 
podstawie map historycznych przetworzonych w Systemie Informacji Przestrzennej.

północny-wschód – południowy-zachód. Od tej zasady odeszło budownictwo 
współczesne. I tak na przykład kościoły w Stuposianach i Wetlinie zwrócone 
są prezbiteriami w kierunku południowym, a w Tarnawie Niżnej mają azymut 
1800 oraz w Zabrodziu (Użański PN) – 2800. Kościoły w Ustrzykach Górnych 
i Dwerniku zostały zorientowane zgodnie z dawną tradycją i prezbiterium 
zwrócone są w kierunku wschodnim. 

15.7. Miejsce i rola świątyń w krajobrazie badanego obszaru w latach 
1850–2012 na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny

Do omówienia tego zagadnienia wzięto pod uwagę obszar Bieszczadzkiego 
PN i otuliny, gdzie zmiany w krajobrazie wsi nastąpiły po II wojnie św. w 
największym zakresie. Do analizy wykorzystano archiwalne zdjęcia i mapy 
historyczne przetworzone w Systemie Informacji Przestrzennej oraz wyniki 
inwentaryzacji terenowej. 
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Ryc. 207. Usytuowanie obiektów i miejsc sakralnych w miejscowości Viel’ka Pol’ana 
(Słowacja) – fragment z mapy katastralnej z II poł. XIX w. i stan aktualny (ortofotomapa). 
Objaśnienia: C1 = cerkiew z 1784 r. (obecnie ruiny), C2 – kaplica drewniana z 2 poł. XX w. 
(w miejscu nowej cerkwi z 1929 r.), Cm – cmentarz, Cw – cmentarz z I wojny światowej. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie map historycznych przetworzonych w Systemie 
Informacji Przestrzennej.
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Ryc. 208. Usytuowanie obiektów i miejsc sakralnych w miejscowości Jalova (Słowacja) 
– fragment z mapy katastralnej z II poł. XIX w. i stan aktualny (ortofotomapa). 
Objaśnienia: C – cerkiew z widocznym starodrzewiem (zachowana), Cm – cmentarz. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie map historycznych przetworzonych w Systemie 
Informacji Przestrzennej.
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Krajobraz badanego obszaru, interpretowany jako fizjonomia otoczenia, 
można odbierać w postaci zespołów wnętrz wydzielonych liniami grzbietowymi i 
ciekowymi1139. Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego można wyróżnić 
dwa takie duże makrownętrza, z liniami grzbietowymi Szerokiego Wierchu, 
Połoniny Caryńskiej oraz Połoniny Wetlińskiej – z jednej strony, a pasmem 
granicznym – z drugiej. Przesuwając się w kierunku północnym kolejne wnętrza 
łagodnie opadają w dolinę Sanu, „opierając” się o pasma Otrytu. W kierunku 
zachodnim struktura krajobrazu układa się podobnie, z tym że oś układu stanowi 
pasmo Wysokiego Działu. Z ogólnej analizy form pokrycia można wyodrębnić 
tereny leśne oraz obszary wsi z rozłogami pól, pastwiskami i zabudową. 

Dawna wieś łańcuchowa mieściła się w jednym wnętrzu krajobrazowym. 
Położona była z reguły wzdłuż osi doliny, a budynki ciągnęły się po jednej lub obu 
stronach drogi, czasami wchodząc wyżej w roztoki. Zagrody były w większości 
jednobudynkowe i stały w otoczeniu niewielkiego ogródka kwietno-warzywno-
zielarskiego, ze szpalerem drzew owocowych i starą lipą lub jesionem w pobliżu. 
Za budynkami ciągnęły się wykarczowane przestrzenie, dzielone krętymi ciekami 
przesłoniętymi zielenią i podcięciami stoków. Podczas, gdy jednego roku stok 
południowy był uprawiany, drugi wypasano. I tak na przemian, co prowadziło do 
„starasowania” widocznego w wielu miejscach do dziś. 

W miejscu szczególnym stała cerkiew, otoczona pierścieniem drzew, z 
cmentarzem i dzwonnicą. Świątynie stanowiły dominanty krajobrazowe (Ryc. 
209–210)1140. Pośród wiejskich chat wyróżniały się większymi rozmiarami, 
a czasami także dachem nakrytym blachą, wysokimi kopułami lub wieżą nad 
wejściem. W niewielkim na ogół oddaleniu stał dwór, folwark i karczma. Wieś 
miała wyraźne granice, w postaci linii grzbietowych, przełęczy z krzyżem 
przydrożnym, grupy starych drzew, czy ściany lasu. 

W myśl architektury krajobrazu, najważniejszą jej funkcją jest tworzenie i 
ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz w naturalnej scenerii kraju1141. 
W tradycyjnym krajobrazie bieszczadzkich wsi widoczna była harmonijna 
kompozycja tradycyjnej zabudowy i ukształtowania terenu. W panoramie Sianek 

1139  Wnętrze jako umowna jednostka kompozycyjna jest to postać fizjonomiczna, całość złożona z 
elementów powiązanych wewnętrznie ze sobą i zewnętrznie (z sąsiednimi wnętrzami), wyodrębniona 
za pomocą ścian, powiązana z otoczeniem bramami; zawierająca pewną ilość części właściwych 
i niewłaściwych, sprzężona z innymi zbiorami, zaliczana do pewnej klasy ze względu na wielkość. 
Patoczka P. 2000. „Ściany” i „bramy” w krajobrazie. „Seria Architektura”, Monografia 268, 
Kraków, s. 41. 
1140  Dominanta to przewaga ilościowa lub jakościowa czegoś w czymś, a w ujęciu kompozycyjnym 
panowanie np. pionów lub poziomów we wnętrzu. Patoczka P. 2000. „Ściany” i „bramy” w 
krajobrazie. „Seria Architektura”. Monografia 268. Kraków, s. 151.
1141  Böhm A. 1994. Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój. Politechnika Krakowska, 
Kraków, s. 3.



460 MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE  15 (2014)

Ryc. 209. Beniowa. Krajobraz nieistniejącej wsi z widoczną cerkwią (lata 30. XX wieku). 
Źródło: Kusal P. 2005, s. 117. 

Ryc. 210. Sianki. Krajobraz wsi z dominującym w krajobrazie kościołem rzymskokatolickim 
(1) i stacją kolejową (2), stan na 1914 r. Źródło: Kusal P. 2005, s. 102

z 1 połowy XX wieku zwraca uwagę drewniana cerkiew greckokatolicka pokryta 
gontem, z wyniosłą wieżą „posadowioną” nad wejściem (Ryc. 211). Przy wieży 
rośnie stara lipa, świadcząca o tradycji miejsca i podkreślająca wyniosłość 
kompozycji. Mozaikowy obraz wsi tworzą tereny nieleśne o falistym układzie, 
przedzielone strefą zadrzewień. Zabudowa wsi jest „rozrzucona” i „zatopiona” 
w zieleni. 
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We wsiach, w których pod koniec XIX i na początku XX wieku rozwinął 
się przemysł, dawna „sceneria” uległa przekształceniu i „dysharmonii”. W 
krajobrazie Sokolik Górskich z okresu międzywojennego zwraca uwagę skupisko 
budynków o chaotycznym układzie, brak zadrzewień, szpalerów śródpolnych 
oraz tradycyjnych płotów ze sztachet i ogródków kwiatowych (Ryc. 212). Nad 
budynkami góruje kaplica rzymskokatolicka, usytuowana nieco na uboczu od 
zabudowań, ze szpalerem drzew. W Sokolikach w 1 połowie XX wieku silnie 

Ryc. 211. Sianki. Widok na nieistniejącą wieś. Źródło: zdjęcie ze zbiorów archiwum MBL 
w Sanoku (bs). 

Ryc. 212. Sokoliki G. Widok na tartak parowy i kaplicę rzymskokatolicką (1) (lata 20. 
XX wieku). Źródło: Kusal P. 2005, s. 118.
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rozwijał się przemysł drzewny i naftowy. Czynnikiem intensyfikującym rozwój 
wsi było wybudowanie w latach 1904–1906 linii kolejowej Lwów–Użgorod. 
Skutkiem rozwoju przemysłu był napływ robotników, którzy byli wyznania 
rzymskokatolickiego. To właśnie dla ich potrzeb religijnych została wzniesiona 
w 1912 r. kaplica rzymskokatolicka. 

Zmiany społeczno-ekonomiczne na przełomie XIX i XX wieku nie 
zmieniły jednak faktu, że krajobraz sakralny badanego obszaru w latach 1850–
1945, ze względu na dominację wyznania greckokatolickiego, utożsamiany 
był z cerkwiami. Występowały one w większości miejscowości położonych 
w granicach badanego obszaru. Przeprowadzono analizę znaczenia ich roli w 
krajobrazie, według stanu z 1939 r. Oceny dokonano w terenie, na podstawie 
opracowanych kryteriów, korzystając z karty pracy – według wzoru załączonego 
w aneksie. W przypadku nieistniejącego obiektu ocenę przeprowadzono z 
miejsca, w którym ten obiekt wcześniej się znajdował. Mając na uwadze 
wielkość świątyni i jej usytuowanie, przeprowadzono analizę według dwóch 
wskaźników. Pierwszym z nich była panorama rozpościerająca się spod obiektu 
(tzw. ekspozycja czynna), czyli w większości przypadków z miejsca, w którym 
wcześniej znajdowała się cerkiew. Przy ocenie brano pod uwagę liczbę planów 
widocznych oraz element zamykający, czyli plan ostatni. Wyróżniono trzy 
stopnie rozległości panoramy – panorama odległa, średnio odległa i lokalna. 
Następnie oceniono rolę obiektu sakralnego w otaczającym krajobrazie. Starano 
się ocenić stopień widoczności cerkwi z okolicy. W przypadku obiektów 
nieistniejących przeanalizowano ich wielkość oraz architektoniczną formę 
(wysokość poszczególnych części, obecność wieży i hełmów, rodzaj pokrycia 
dachu). Wyróżniono następujące grupy cerkwi zróżnicowanych według typów 
walorów widokowych: 
•	 P-1 – obejmuje cerkwie o rozległych panoramach, z licznymi planami, 

zamkniętymi pasmami górskimi. Do tej grupy zostały zaliczone cerkwie 
zlokalizowane na wierzchowinach, garbach, rozległych równinach. Stanowiły 
one istotne punkty orientacyjne w krajobrazie.

•	 P-2 – obejmuje cerkwie o panoramach średnio odległych, zazwyczaj tylko w 
niektórych kierunkach, z powodu ograniczenia przez drzewa, zabudowę lub 
zbocze. Cerkwie w obrębie tej grupy usytuowane były na wyższych terasach, 
w szerokich dolinach. W zależności od wysokości świątyni, obecności wieży 
i kopuł, mogły one stanowić ważne akcenty krajobrazowe. 

•	 P-3 – obejmuje cerkwie o panoramach lokalnych. Są to cerkwie zlokalizowane 
w wąskich, krętych dolinach, głównie na niewielkich wypłaszczeniach stoku, 
pokrytych lasem. Widok spod cerkwi jest ograniczony przez zamykające 
dolinę wzniesienia i zadrzewienie. Cerkwie były widoczne z bliskiej 
odległości.
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Z przeprowadzonej analizy materiału wynika, że najliczniejsze były cerkwie 
zaliczone do grupy pierwszej (Ryc. 213, 214). Charakteryzowały się one 
rozległymi panoramami i stanowiły istotny akcent w krajobrazie. Śródgórskie 

doliny stanowiły malownicze tło dla zabudowy wiejskiej. Szerokie i dalekie 
widoki zamknięte liniami połonin, z falistym terenem, tworzyły kolejne plany 
i głębię obrazów. W takie tła wpisane były cerkwie, usytuowane najczęściej 
w szerokich dolinach, na wypłaszczeniach stoku lub garbach, w niewielkim 
oddaleniu od wiejskich chat. Były one widoczne w krajobrazie wsi i stanowiły 
zazwyczaj najważniejsze punkty orientacyjne. 

Mniej liczne (18) były cerkwie o panoramach z kilkoma planami, ale tylko 
w niektórych kierunkach. Powodem ograniczenia były najczęściej: kręta i wąska 
dolina, drzewa i strome zbocze. Cerkwie o takich walorach widokowych były 
usytuowane najczęściej w dolinach na wypłaszczeniu stoku. 

Tylko nieliczne świątynie zostały zaliczone do grupy trzeciej (P-3). Były to 
cerkwie usytuowane w wąskich i krętych dolinach na niewielkich wypłaszcze-
niach stoku, wśród zadrzewienia. Nie posiadały nad babińcem wieży i widoczne 

Ryc. 213. Rozmieszczenie cerkwi greckokatolickich według typów walorów widokowych 
– stan na 1939 r. Objaśnienia: 1 – cerkwie o rozległych panoramach; 2 – cerkwie o 
panoramach średnio odległych; 3 – cerkwie o panoramach lokalnych. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej.
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były na ogół z niewielkiej 
odległości. Dlatego nie 
stanowiły one istotnego 
punktu orientacyjnego w 
krajobrazie.

Na skutek zniszczeń 
zabudowy i akcji wysie-
dleńczych współczesny 
krajobraz badanego ob-
szaru charakteryzuje się 
przenikaniem form antro-
pogenicznych i natural-
nych, będących wynikiem 
sukcesji przyrodniczej na 
obszarach dawniej użyt-
kowanych. Obecnie w 
każdym wnętrzu krajo-
brazowym zawarte są ele-

menty naturalne i kulturowe. Lasy porastające stoki gór, czysta woda, bogactwo 
roślin i kolorów, czynią te miejsca z pozoru naturalne, nie tknięte nigdy przez 
człowieka. W rzeczywistości „szlak raz wydeptany, łan raz wybrany pod zagro-
dę, pole raz tylko uprawione – na zawsze zachowuje piętno ludzkiego gospoda-
rowania”1142. Aby jednak zauważyć przebieg dawnej drogi wiejskiej, graniczną 
miedzę, miejsce zagrody, trzeba ten krajobraz badać i powtórnie odkrywać ślady 
dawnego użytkowania. Lokalizacje dawnych cerkwi wskazują dziś grupy starych 
drzew, wyróżniające się we wnętrzach krajobrazowych. 

Wraz z powojennym zasiedlaniem Bieszczadów, wprowadzana jest nowa zabudowa. 
Nowoczesne technologie, gotowe projekty i dostępność terenu, sprawiają że budynki 
powstają w dowolnym miejscu i z reguły nie mają związku z regionalną architekturą. 
Również bryły nowych kościołów są „obce” pod względem architektonicznym. W 
większości są one murowane, bez wież i nakryte dachem z blachy. Lokalizacja nowych 
kościołów jest zróżnicowana. I tak kościół w Wetlinie jest niski i usytuowany w środku 
wsi pośród budynków, w efekcie czego nie stanowi ważnego akcentu w krajobrazie. 
W Ustrzykach Górnych kościół został wzniesiony na wypłaszczeniu stoku, w miejscu 
nieistniejącej cerkwi. Dzięki takiej lokalizacji jest on widoczny z daleka i stanowi 
wyraźny akcent we wnętrzu krajobrazowym. W Stuposianach i w Zatwarnicy kościoły 
zostały zbudowane na wypłaszczeniach stoków. Obiekty te wyróżniają się na tle innej 
zabudowy, ale pod względem architektonicznym nie są zharmonizowane z otoczeniem. 

1142  Patoczka P. 2001. Ochrona krajobrazu w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Monografie 
Bieszczadzkie 11, Ustrzyki Dolne–Ustrzyki Górne, s. 10.

Ryc. 214. Cerkwie greckokatolickie w 1939 r. – według 
typów walorów widokowych. Objaśnienia: 1 – cerkwie 
widoczne z bliskiej odległości; 2 – cerkwie widoczne 
z pewnej odległości; 3 – cerkwie widoczne z daleka, 
pełniące punkty orientacyjne (dominanty).
Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji 
terenowej i dokumentacji ikonograficznej.
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Dlatego tak ważne jest badanie krajobrazu oraz jego ochrona i kształtowanie. 
Trzeba mieć nadzieję, że kiedyś nastąpi kontynuacja cech regionalnych we 
współczesnej architekturze, która przywoła harmonię i tożsamość miejsca. W 
przypadku „zastanych” obiektów czasami wystarczy obsadzenie ich szpalerem 
drzew lub przemalowanie pokrycia dachu. Takie zabiegi wydają się konieczne 
między innymi w Lutowiskach, gdzie w panoramie wsi dominuje sylweta kościoła 
rzymskokatolickiego z początku XX w.. Jednakże szczególnie niekorzystnie 
odznaczają się bloki osiedla, które wymagają zasłonięcia drzewami i ukrycia w 
zieleni. 

15.8. Czynniki i procesy wpływające na formę architektoniczną świątyni

15.8.1. Charakterystyka świątyń pod względem zastosowanego materiału

W 1850 r. większość (76%) występujących na badanym obszarze świątyń 
było zbudowanych z drewna. Spośród istniejących w 1850 r. na terenie 
Bieszczadzkiego PN i otuliny 43 cerkwi greckokatolickich aż 39 było 
wykonanych z drewna (91%) i większość z nich pochodziła z XVIII w. (Tab. 
37). W latach 1851–1945 wzniesiono 30 nowych cerkwi, z czego tylko 3 były 
murowane a pozostałych 27 – z drewna. Po II wojnie św. budowane były 

wyłącznie kościoły rzymskokatolickie ze względu na zmiany w strukturze 
wyznaniowej. Na terenie PN Połoniny w 1850 r. istniało 20 cerkwi, z czego 
aż 8 było murowanych. W latach 1900–1999 wzniesiono 11 nowych cerkwi 
murowanych (Tab. 38). Podobnie na terenie Użańskiego PN w 1850 r. było 
20 cerkwi, a w latach 1800–1899 i 1900–1999 wzniesiono po 10 nowych 
świątyń (Tab. 39). Nowe świątynie wzniesione w II połowie XX w. na terenie 
słowackiej i ukraińskiej części badanego obszaru związane były z podziałami 

Tabela 37. Cerkwie na terenie Bieszczadzkiego PN i otuliny, w latach 1600-1999, pod 
względem materiału budowlanego oraz stanu zachowania. 

Lata budowy 
świątyni

Materiał Stan zachowania
Drewniana Murowana Istnieje Nie istnieje

1600-1699 1 0 0 1
1700-1799 19 1 2 18
1800-1899 25 2 0 27
1900-1999 17 3 2 18
RAZEM 62 6 4 64

Źródło: opracowanie własne na postawie: Schimatizm wsego klira ruckowo-katoliceckowo 
eparchii pereszlskoj na god 1879, Peremyszl 1879; Dragan M. 1937. Ukrajiński derewlani 
cerkwi. Lwów; Nałęcz A. 1988. Cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej po roku 1945. 
Przemyśl; Marcinek R. 2001. Dane historyczne dla miejscowości w obrębie Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego i otuliny. Ustrzyki Dolne, Monografie Bieszczadzkie 12. 
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Tabela 38. Cerkwie na terenie PN Połoniny (Słowacja), w latach 1700-1999,   
pod względem  materiału budowlanego i stanu zachowania. 

Lata budowy 
świątyni

Materiał Stan zachowania
Drewniana Murowana Istnieje Nie istnieje

1700-1799 11 3 5 9
1800-1899 5 6 3 8
1900-1999 0 11 10 1
RAZEM 16 20 18 18

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematismus venerabilis cleri graeci ritus 
catholicorum dioecesis Eperjesensis pro anno domini: 1929, 1889, 1908; Eperjensini; Puškar 
I., Kovačovičová-Puškarová B. 1971. Drevené kostoly východného ritu na Slovensku. Annales 
Musei culturae ukrainiensis Svidnik, Prešov; Bartušová Z., Bural’ M. 2010. Murované chrámy 
Východného obradu v Národnom Parku Poloniny a Medzinárodnej Biosférickej Rezervácii 
Východné Karpaty postavené do roku 1989. W: Vedecký zbornik Múzea Ukrajinskej Kultúry vo 
Svidniku. M. Sopoliga (red.). 25. Svidnik; Mušinka M., Mušinka A. 2011. Národnostná menšina 
pred zánikom? Prešov oraz inwentaryzacji terenowej.

Tabela 39. Cerkwie na terenie Użańskiego PN, w latach 1600-1999, pod względem 
materiału budowlanego oraz stanu zachowania.

Lata budowy 
świątyni

Materiał Stan zachowania
Drewniana Murowana Istnieje Nie istnieje

1600-1699 3 0 3
1700-1799 7 0 3 4
1800-1899 4 6 9 1
1900-1999 4 6 10
RAZEM 18 12 25 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematismus cleri graeci ritus catholicorum dioecesis 
Munkácsensis, AD: 1899, 1915; Syrokhman M. 2000. Churches of Ukraine Zakarpattia. Lviv. 

w Kościele wschodnim i reaktywowaniem Cerkwi greckokatolickiej. Wraz 
z zalegalizowaniem nowego związku wyznaniowego podejmowano starania 
o odzyskanie dawnej świątyni (w przypadku greckokatolickiego wyznania) 
lub budowę nowej. Niekiedy stawiane były małe obiekty tymczasowe, do 
czasu zebrania wystarczających funduszy na budowę świątyni. 

W latach 1851–2012 w budownictwie sakralnym zaznacza się tendencja 
stopniowego wypierania drewna materiałem murowanym, szczególnie jest to 
widoczne na obszarze Słowacji i częściowo w Użańskim PN (Tab. 38–39). 
W mniejszym stopniu proces ten był widoczny na terenie Bieszczadzkiego 
PN i Nadsiańskiego PK, w odniesieniu do budownictwa cerkiewnego, 
gdzie stosowanie drewna było na terenie Galicji Wschodniej bardzo 
charakterystyczne (Tab. 37, 40). W monarchii habsburskiej odchodzono jednak 
od stosowania drewna w budownictwie, ze względu na jego łatwopalność i 
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małą trwałość. Zastępowanie tego budulca cegłą i kamieniem uważano za jedną 
z najważniejszych oznak postępu w budownictwie. Utrwalano na wsi pogląd, 
że drewniane cerkwie wiążą się ze smutnymi czasami, w których Rusini nie 
byli w stanie wznosić murowanych cerkwi bez pomocy polskich „panów”, 
a materiał stał się synonimem bogactwa parafian. W efekcie drewno było 
stosowane jedynie w cerkwiach finansowanych przez prywatnych fundatorów i 
w słabo uposażonych, wiejskich parafiach. 

Z drugiej jednak strony propagowano pogląd, że architektura 
drewniana jest samodzielnym wytworem ruskich cieśli i nie jest skażona 
wpływami architektury zachodnioeuropejskiej. Zachęcano duchowieństwo 
greckokatolickie do zachowania tego rodzaju budowli, zamiast wydawać 
większe środki na budowę murowanych cerkwi. W budownictwie 
drewnianym jednak nastąpiły pewne zmiany. Wprawdzie ściany świątyń 
były konstruowane nadal w technice wieńcowej, ale były one stawiane na 
betonowych ławach fundamentowych i na podmurówkach. Coraz częściej 
rezygnowano z pracochłonnego krycia gontem, stosując w jego miejsce 
blachę (cerkwie w Zatwarnicy, Beniowej, Ustrzykach Górnych, i inne), a w 
celu zachowania wyrazistości form geometrycznych bryły ściany pokrywano 
szalunkami z desek lub gliną – cerkiew w Jalovej. 

W budownictwie kościelnym zdecydowanie częściej stosowano kamień i 
cegłę, co było charakterystyczne dla zachodniej kultury łacińskiej (Tab. 41). 
Ożywienie w budownictwie kościelnym miało miejsce w 2 poł. XX w., a w 
ostatnich latach został zbudowany murowany kościół w Tarnawie Niżnej i 
Zabrodziu. 

Tabela 40. Cerkwie na terenie Nadsiańskiego PK, w latach 1700-2008, pod względem 
materiału budowlanego oraz stanu zachowania.

Lata budowy 
świątyni

Materiał Stan zachowania
Drewniana Murowana Istnieje Nie istnieje

1700-1799 5 0 1 4
1800-1899 2 1 3 0
1900-1999 5 1 6 0
2000-2008 0 2 2 0
RAZEM 12 4 12 4

Źródło: opracowanie własne na postawie: Dragan M. 1937. Ukrajiński derewlani cerkwi. Lwów; 
Blazejowskyj D. 1995. Historical Sematism of the Eparchy of Peremysl, including the Apostolic 
Administration of Lemkivscyna (1828-1939). Lviv Kamenyar; Slobodjan W. 1998. Cerkwy 
Ukrainy. Peremyska eparchia. Lwiw; Szematyzm Sambirsko-Drohobyckoj Eparchii „Swiciabo”, 
Lwiw 1998. 
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Tabela 41. Kościoły i kaplice rzymskokatolickie na terenie Bieszczadzkiego PN i 
otuliny – pod względem materiału budowlanego i stanu zachowania – wzniesione w 
latach 1800-2013.

Lata budowy 
świątyni

Materiał Stan zachowania
Drewniana Murowana Istnieje Nie istnieje

1800-1899 3 1 0 4
1900-1999 4 9 9 4
2000-2013 0 1 1 0
RAZEM 7 11 10 8

Źródło: opracowanie własne na postawie: Schematyzmów diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 
z lat 1862 i 1938/39; Rocznik Archidiecezji Przemyskiej 1997, Przemyśl 1997; Marcinek R. 2001. 
Dane historyczne dla miejscowości w obrębie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny. 
Ustrzyki Dolne, Monografie Bieszczadzkie 12; Rocznik Archidiecezji Przemyskiej. Przemyśl 2012 
oraz inwentaryzacji terenowej. 

15.8.2. Charakterystyka świątyń pod względem architektonicznym 

Z występujących w 1850 r. na terenie Bieszczadzkiego PN i otuliny 43 
cerkwi greckokatolickich znany jest wygląd architektoniczny 32 obiektów. Są to 
z reguły cerkwie trójszczytowe, określane jako bojkowskie. Zanotowano ich 15, 
przy czym 13 pochodziło z XVIII w., a 2 – z początku XIX (Tab. 42). Cerkwie 

te były zlokalizowane w części południowo-wschodniej regionu i wyróżniały się 
szczególnie kształtem bryły i proporcji poszczególnych segmentów, na co zwrócił 
uwagę Tadeusz Obmiński: piękność tych budynków polega na działaniu mas, to jest 
na sylwetce a nie na zdobniczości1143. Oprócz cerkwi trójszczytowych stosunkowo 

1143  Obmiński T. 1915. O cerkwiach drewnianych w Galicji. „Spraw. PAU”, t. IX, s. 418.

Tabela 42. Cerkwie greckokatolickie na obszarze Bieszczadzkiego PN i otuliny  
oraz Nadsiańskiego PK, w 1850 r., pod względem architektonicznym. 

Cerkwie Czas budowy PodsumowanieXVIII w. 1 poł. XIX w.
trójszczytowe 13 2 15
latynizowane, z wieżą, 
trójdzielne 2 9 11

latynizowane, z wieżą, 
dwudzielne 1 4 5

trójkopułowe 1 0 1
nieznane 9 2 11
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dragan M. 1937. Ukrajiński derewlani cerkwy. Lwów; 
Brykowski R. 1995. Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. 
Warszawa; Slobodjan W. 2003. Cerkwy Turkiwskowo rajonu. Lwów; Kryciński S. 2005. Cerkwie w 
Bieszczadach. Pruszków oraz inwentaryzacji terenowej.
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liczne były cerkwie tzw. latynizowane (dachowe). Były one zarówno drewniane jak i 
murowane, wzniesione w większości w 1. poł. XIX w. (Tab. 42). Cerkwie tego typu 
nakrywały najczęściej dachy jednokalenicowe, a od zachodu posiadały dobudowaną, 
niską wieżę. W większości budowli występowała wieża nadbudowana nad 
pierwszym przęsłem nawy (np. Łopienka 1757 r., Krywe 1842 r.). Typowa świątynia 
latynizowana była jednonawowa, z nieco węższym od nawy prezbiterium 
zamkniętym apsydą. Ponieważ w cerkwiach tego typu brak jest jakichkolwiek 
rozwiązań architektonicznych świadczących o przynależności do Kościoła 
Wschodniego przyjęło się ich określanie jako „latynizowane”. Schemat takiej 
świątyni był pierwotnie wypracowany dla kościołów rzymskokatolickich, ale w 
szybkim czasie został zaadaptowany przy budowie świątyń greckokatolickich. 
W rezultacie doszło do oderwania ruskiej architektury od korzeni, jak też do 
uniformizacji. Wyjątek architektoniczny na badanym obszarze stanowiła cerkiew 
w Siankach, zbudowana w stylu charakterystycznym dla Zakarpacia. 

We wsiach natomiast położonych obecnie na terenie Nadsiańskiego PK, które 
przed II wojną św. należały do Polski i w 1850 r. znajdowały się pod zaborem 
austriackim, istniały 3 cerkwie typu bojkowskiego (trójszczytowe) i 3 – dachowe 
(jedna tzw. latynizowana i 2 – dachowe, dwukalenicowe). 

W latach 1851–1918 w krajobrazie sakralnym Bieszczadów pojawił 
się nowy styl architektoniczny zwany „ukraińskim” lub „narodowym”. Na 
badanym obszarze powstało w tym czasie najwięcej takich cerkwi, bo aż 13 
(Tab. 43). Popularność tej formy architektonicznej była reakcją na zmiany 

społeczno-ekonomiczne, prowadzące do wzmacniania wśród grekokatolików 
świadomości narodowej. Jednym ze sposobów wyrażania swej obecności była 
budowa nowych, okazałych cerkwi, bardziej widocznych w krajobrazie. Takie 

Tabela 43. Charakterystyka cerkwi greckokatolickich pod względem architektonicznym, 
wzniesionych na obszarze Bieszczadzkiego PN i otuliny oraz Nadsiańskiego PK, w 
latach 1851-1946. 

Cerkwie 
greckokatolickie

Czas budowy Podsumowanie1851-1900 1901-1918 1919-1946
trójszczytowe 2 1 0 3
latynizowane z wieżą, 
trójdzielne 5 1 0 6

narodowe 0 13 4 17
trójkopułowe 0 0 1 1
nieznane 4 0 1 5
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dragan M. 1937. Ukrajiński derewlani cerkwy. Lwów; 
Brykowski R. 1995. Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. 
Warszawa; Slobodjan W. 2003. Cerkwy Turkiwskowo rajonu. Lwów; Kryciński S. 2005. Cerkwie w 
Bieszczadach. Pruszków oraz inwentaryzacji terenowej. 
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bowiem zapotrzebowanie było efektem rozwijającego się nurtu wyrażania w 
formach swoich świątyń własnej tożsamości religijnej i narodowej. Cerkwie 
budowane w stylu narodowym opierały się na kanonach wypracowanych przez 
B. Nahirnego. Posiadały bryłę cerkwi zbudowaną na planie krzyża greckiego, 
a często oprócz centralnej kopuły występowały dodatkowe cztery mniejsze 
kopułki, rozmieszczone nad babińcem, sanktuarium i ramionami transeptu. 
Starano się przy tym wznosić wyniosłe kopuły, w celu wyeksponowania sylwety 
świątyni w panoramie wsi. Kopuły cerkwi osiągały imponujące wysokości i 
bardzo rozczłonkowane kształty oraz wysmukłe proporcje. Dla Rusinów w 
Galicji, mających świadomość przynależności do narodu ukraińskiego, stało się 
jasne, że wybór konkretnych form architektonicznych cerkwi stał się zarazem 
deklaracją postawy narodowej. Poprzez zastosowanie w budownictwie kanonu 
architektonicznego uznanego za narodowy, wyrażano w formach swoich świątyń 
własną tożsamość religijną i narodową. W 1 poł. XX w. wszystkie znane z 
wyglądu cerkwie greckokatolickie zostały zbudowane w tym właśnie stylu. 

Trudno jest dziś ocenić, na ile mieli taką świadomość sami Rusini 
zamieszkujący badany obszar, a na ile były to wzorce narzucone odgórnie. 
Przy budowie nowych cerkwi byli zaangażowani najczęściej sami księża 
greckokatoliccy oraz utworzone z mieszkańców wsi komitety budowlane, 
którym zgodnie z ustawą z 1866 r. przewodniczyli proboszczowie (z urzędu). 
Pragnęli oni wyzwolić się od zależności spod kolatorów i budować okazałe 
cerkwie w miejsce małych, dawnych świątyń. Zbieranie funduszy na budowę 
nowych cerkwi wśród mieszkańców wsi doprowadziło do wzrostu roli świeckich 
w życiu Kościoła greckokatolickiego i rozbudziło w nich pragnienie aktywnego 
uczestnictwa w życiu wspólnoty parafialnej. 

W rozmieszczeniu cerkwi greckokatolickich w 1 poł. XX w. widoczne są 
dwa różne rejony (Ryc. 215). Jeden z nich występuje w części południowo-
wschodniej, z dominacją obiektów w stylu narodowym, pochodzących z 1 poł. 
XX w. Drugi rejon natomiast występuje w części północno-zachodniej badanego 
obszaru i charakteryzuje się przewagą cerkwi latynizowanych (dachowych), 
które pochodzą z reguły z XIX w. Cerkwie, które zostały wybudowane w 1 poł. 
XX w., reprezentują jednakże „styl narodowy”. Są to najbardziej okazałe cerkwie 
murowane w Wetlinie i w Terce (Ryc. 216). 

Z porównania stylów architektonicznych świątyń na obszarze Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego i otuliny w latach 1850–2012 wynika wyraźny związek 
w początkowym okresie z tradycją kulturową oraz z polityką administracyjną 
zaborcy i przenikaniem się wpływów bizantyjskich z łacińskimi (okcydentalizacja 
i latynizacja), co było charakterystyczne dla strefy pogranicza (Tab. 44; Ryc. 217). 

Natomiast na terenie Nadsiańskiego PK, gdzie po 1990 r. funkcjonują 
różne obrządki, widoczne jest zjawisko wznoszenia świątyni o architekturze 
nawiązującej do danej tradycji. I tak nowe cerkwie prawosławne charakteryzują się 
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Ryc. 215. Cerkwie greckokatolickie na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego i 
otulinyw 1850 r. pod względem stylu architektonicznego.
Wykaz miejscowości: 1 – Sianki, 2 – Beniowa, 3 – Bukowiec, 4 – Tarnawa Wyżna, 5 
– Sokoliki, 6 – Tarnawa Niżna, 7 – Wołosate, 8 – Dźwiniacz Górny, 9 – Dydiowa, 10 
– Łokieć, 11 – Bereżki, 12 – Ustrzyki Górne, 13 – Berehy Górne, 14 – Caryńskie, 15 – 
Procisne, 16 – Stuposiany, 17 – Smolnik, 18 – Lutowiska, 19 – Żurawin, 20 – Krywka, 
21 – Chmiel, 22 – Ruskie, 23 – Nasiczne, 24 – Dwernik, 25 – Wetlina, 26 – Strubowiska, 
27 – Kalnica, 28 – Przysłup, 29 – Liszna, 30 – Solinka, 31 – Żubracze, 32 – Habkowce, 33 
– Cisna, 34 – Dołżyca, 35 – Krzywe, 36 – Buk, 37 – Łopienka, 38 – Zawój, 39 – Polanki, 
40 – Terka, 41 – Studenne, 42 – Tworylne, 43 – Łuh, 44 – Jaworzec, 45 – Smerek, 46 – 
Krywe, 47 – Hulskie, 48 – Zatwarnica. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dragan M. 1937; Brykowski R. 1995; 
Slobodjan W. 2003; Kryciński S. 2005. oraz inwentaryzacji terenowej.

kopułami pokrytymi złoconą blachą i wieżyczkami, charakterystycznymi dla stylu 
moskiewskiego i kijowskiego – np. nowo wybudowana cerkiew w Jabłonce Wyżnej.

M. Syrochman stwierdza, że w budownictwie cerkiewnym w dolinie rzeki 
Uż występowały w XVI–XVIII w. cerkwie „doskonałe” w proporcjach, typu 
bojkowskiego1144. Każdy z dachów namiotowych nad poszczególnymi częściami 
świątyni – babińcem, nawą i prezbiterium, załamywał się piramidalnie kilkoma 

1144  Syrokhman M. 2000. Churches of Ukraine Zakarpattia. Lviv, s. 833.
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Ryc. 216. Cerkwie istniejące na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny 
w okresie międzywojennym (stan na 1938 r.). Wykaz miejscowości –  patrz ryc. 215.

Tabela 44. Charakterystyka cerkwi na terenie Bieszczadzkiego PN i otuliny  
oraz Nadsiańskiego PK pod względem stylu architektonicznego – podsumowanie.
Okres  

                                              
Style

Trójszczytowy
(bojkowski)

Latynizowany
(dachowy) Narodowy Inny/

nieznany

Cerkwie istniejące  
w 1850 r.

15
(35%)

16
(37%) 0 12

(28%)
Cerkwie wzniesione 
w latach 1851-1918

3
(12%)

6
(23%)

13
(50%)

4
(15%)

Cerkwie wzniesione 
w latach 1919-1946 0 0 4

(67%)
2

(33%)

Łącznie 18
(24%)

22
(29%)

17
(23%)

18
(24%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dragan M. 1937. Ukrajiński derewlani cerkwy. Lwów; 
Brykowski R. 1995. Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. 
Warszawa; Slobodjan W. 2003. Cerkwy Turkiwskowo rajonu. Lwów; Kryciński S. 2005. Cerkwie w 
Bieszczadach. Pruszków oraz inwentaryzacji terenowej.
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Ryc. 217. Charakterystyka cerkwi greckokatolickich pod względem architektonicznym, 
istniejących w polskiej części badanego obszaru w latach 1850–1946.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dragan M. 1937; Brykowski R. 1995; 
Slobodjan W. 2003; Kryciński S. 2005. oraz inwentaryzacji terenowej.

załomami, nawiązując do pokroju świerka. W cerkwiach w Kostrynie i Soli 
widoczny jest styl mieszany, ze względu na wieżę nadbudowaną nad babińcem. 

W XIX w. widoczna jest wyraźna tendencja do wznoszenia nowych cerkwi 
wyłącznie murowanych. Na skutek postanowień wiedeńskiego soboru z 1773 r. i 
porozumienia bpa Baczyńskiego z rządem, parafie otrzymywały pożyczki w ce-
lu przebudowy drewnianych, tradycyjnych cerkwi na nowe, murowane, według 
narzuconego wzorca1145. W diecezji mukaczewskiej zostały przesłane Listem bi-
skupim z dn. 16.07.1779 r., pod naciskiem Najwyższej Królewskiej Gubernialnej 
Rady1146, trzy wzorcowe projekty. Nastąpił nieodwracalny proces zamiany daw-
nych drewnianych cerkwi nowymi murowanymi według jednakowego typu bazy-
likowego (dachowego). Architektura cerkiewna była ważnym elementem kształ-
tującym tożsamość regionalną o charakterystycznej odrębności regionu (Ryc. 

1145  Gadżega W. 1927. Dodatki k istorii Rusinow i ruskich cerkwej w Maramorości. Użgorod, ć. V., 
s. 211–221; Taras J. 2001. Etnokulturni ta politićni wpliwi susidnich etnosiw na riwień zbiereżennia 
nacionalnoj identyćnosti w sakralnij architekturi ukrainciw Karpat. W: Łemkowie, Bojkowie, 
Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, S Dudra i inni. T. IV, cz. 2. 650.
1146  Syrokhman M. 2000. Op. cit., s. 835.
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218–219, Fot. 109). Mając tego świadomość Węgrzy dążyli do unicestwienia 
tej odrębności i asymilacji tutejszej ludności (madziaryzacja). W XIX w. na te-

Ryc. 218. Zboj (Słowacja). Charakterystyczny typ cerkwi greckokatolickiej na terenie 
PN Połoniny – rzut pionowy, usytuowanie w terenie. (rys. L. Kostulski).

Fot. 109.  Cerkiew ze 
Zboja w skanesnie w 
Bardejowie – wygląd 
aktualny. (fot. G. 
Holly).
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renie Użańskiego PN 
wzniesiono 6 nowych 
cerkwi murowanych 
w stylu barokowym 
(dachowym), a w PN 
Połoniny – 5 obiek-
tów (szczegółowy 
wykaz – Aneks). 

Następny okres 
przemian w budow-
nictwie sakralnym 
Zakarpacia nastąpił 
po II wojnie świa-
towej, kiedy to de-
cyzją rządu sowiec-
kiego podjęto dzia-
łania zmierzające do 
zmniejszenia liczby 
cerkwi w zachodniej 
Ukrainie i rozbierania 
starych drewnianych 
cerkwi. Proces ten nie 
dotknął bezpośrednio 
badanego obszaru. 
Jednakże w ostatnich 
latach nastąpił nieod-

wracalny w skutkach proces niszczenia architektury obiektów poprzez wymianę 
tradycyjnego materiału – drewna na blachę i siding. Takie działania obserwujemy 
w cerkwiach w miejscowościach Husne, Suchyj, Kostryńska Roztoka, Jabłonka. 

Pod koniec XX w,. w związku z legalizacją Cerkwi greckokatolickiej, na-
stąpiło kolejne ożywienie w budownictwie. Część obiektów została zwrócona 
Cerkwi greckokatolickiej lub zostały wzniesione nowe świątynie, wskutek czego 
we wsiach spotykamy często po 2 cerkwie – wyznania greckokatolickiego i pra-
wosławnego. Budowane w latach 90. XX w. cerkwie są najczęściej murowane, 
według bazylikowego typu (dachowe) z nadbudowaną wysoką wieżą (Ryc. 220). 

Kaplice i kościoły rzymskokatolickie wzniesione do 1 poł. XX w. były w 
zasięgu bardzo silnego oddziaływania architektury murowanej i są z reguły wy-
konane w stylu neogotyckim (Tab. 45). Pod względem podziału przestrzeni są 
one zazwyczaj dwudzielne. Należały pod względem rozmiarów do niewielkich 
obiektów, gdyż zazwyczaj były wznoszone przez właścicieli ziemskich dla nie-
wielkiej liczby wiernych. W krajobrazie zwracała uwagę dostawiona od strony 

Ryc. 219. Rzut i usytuowanie cerkwi greckokatolickiej w 
Jalovej (PN Połoniny – Słowacja).
Źródło: Rys. L. Kostulski na podstawie: Puskar I. Puszkarowa-
Kowacowicowa. 1971, s. 145.
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Tabela 45. Charakterystyka kościołów i kaplic rzymskokatolickich, pod względem 
architektonicznym, istniejących na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego i 
otuliny w latach 1850-1988.

L.p. Miejscowość Świątynia Strukt. 
org.

Rok 
budowy Materiał Styl Stan na 

2002 r.
1. Cisna kaplica filialna Przed 1850 drewniana nieznany -

2. Tworylne kaplica filialna, 
grobowa 1892 murowana neogotyk -

3. Lutowiska kaplica filialna 1898 drewniana nieznany -
4. Łokieć kaplica filialna 1898 drewniana nieznany -
5. Tarnawa N. kaplica filialna 1902 murowana nieznany -

6. Sianki kaplica filialna,
dworska ok. 1905 murowana neogotyk -

7. Sokoliki kaplica filialna 1912 drewniana nieznany -

8. Cisna kościół parafialny 1914, rozb. 
1981 murowany neogotyk +

Obiekt drewniany

Obiekt murowany1 poł. XIX w.

1 poł. XVIII w.

2 poł. XVIII w.

2 poł. XIX w.

1 poł. XX w.

2 poł. XX w.

0 7,5km

Użok

Zabrodź

N.Stużyca

Kostrino

Ulić

Nowa
Sedlica

Runina
Dara

Jalova

Kolbasov

Prislop
Rusky
Potok

Stakcińska
Roztoka

Topol’a

Ulićke
Krive

D

DD
D

D

2 poł. XVII w.

D
Husne

Wierch. Bystra

D
Suchyj

Wyszka

Kniazinia

D
D

Kostr. Rozt.

D

Łubnia

Łuh
D

Domaszyn

D
Sil

Stawne

D
D

St.Stużyca

Striczawa
D

Tichyj

D
Wołosianka

D

Żorn.

1 poł. XVII w.

POLSKA

)(

Użański PN

PN Połoniny

D

Ryc. 220. Rozmieszczenie cerkwi na terenie Użańskiego PN i PN Połoniny (stan na 2012 r.). 
Źródło: opracowanie własne.
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zachodniej wysoka wieża. Kościoły budowane w 1 poł. XX w. „rosły” w górę. 
Wyjątkowym obiektem – murowanym, neogotyckim – był kościół w Lutowiskach, 
który został zbudowany dzięki ogromnemu zaangażowaniu miejscowego księdza 
proboszcza Michała Hucińskiego i niewielkiej społeczności rzymskokatolickiej. 
Do dziś stanowi on dominantę architektoniczną w krajobrazie Lutowisk. 

Kościoły rzymskokatolickie zbudowane w okresie powojennym nie nawiązują 
pod względem architektonicznym do tradycji (Tab. 46). Są one wykonane 
według nowoczesnych wzorców, nakryte blachą i nie zawsze harmonijnie 
wkomponowane w krajobraz. 

Tabela 46. Charakterystyka kościołów i kaplic rzymskokatolickich występujących na 
badanym obszarze w latach 1850-2002.

Podsumowanie Ilość Drewniane Murowane Styl neo-
gotycki

Styl współ-
czesny

Styl nie-
znany Inny

Kościoły i kapli-
ce wzniesione w 
latach 1850-1918

10 5 5 4 0 5 1

Kościoły i kapli-
ce wzniesione w 
latach 1919-1945

1 0 1 1 0 0 0

Kościoły i kapli-
ce wzniesione w 
latach 1946-2002

5 2 3 0 4 0 1

Łącznie 16 7 9 5 4 5 2
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szematyzm diecezji przemyskiej ob. łacińskiego na 
rok 1926 i 1938, Kryciński S. 1995. Słownik historyczno-krajoznawczy. Gmina Lutowiska i Cisna; 
Szewczyk T. 1996. Kościół pw. św. Stanisława Bp., Lutowiska. 

9. Sianki kościół filialny ok. 1918 drewniany neogotyk -

10. Lutowiska kościół parafialny 1911-13, 
1923 murowany neogotyk +

11. Terka kościół filialny 1932 murowany neogotyk +
12. Wetlina kościół parafialny 1980 drewniany współczesny +
13. Dwernik kościół parafialny 1981 drewniany tradycyjny +
14 Ustrzyki G. kościół parafialny 1986 murowany współczesny +
15. Pszczeliny kościół filialny 1987 murowany współczesny +

16. Zatwarnica kościół filialny 1988 murowany współczesny, 
z wieżą +

(+ istnieje; - nie istnieje).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szematyzm diecezji przemyskiej ob. łacińskiego na 
rok 1926 i 1938, Kryciński S. 1995. Słownik historyczno-krajoznawczy. Gmina Lutowiska i Cisna; 
Szewczyk T. 1996. Kościół pw. św. Stanisława Bp., Lutowiska. 
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Do tradycyjnej architektury nawiązuje kościół w Dwerniku, który został 
zbudowany z materiału pochodzącego z rozebranej cerkwi greckokatolickiej z 
Lutowisk. W nowym miejscu obiekt wykonano bez kopuły, bez nawiązania do 
dawnej formy. 

Burzliwa historia budownictwa cerkiewnego i kościelnego na pograniczu 
polsko-słowacko-ukraińskim świadczy o silnym związku budownictwa 
sakralnego z prądami narodowymi i kulturowymi oraz politycznymi1147. 
Zmieniała się architektura, wystrój wnętrz oraz stosowano różny materiał 
budowlany. Każdy naród (a w latach 90. XX w. również związek wyznaniowy) 
chciał zaznaczyć swoją obecność w krajobrazie poprzez budowę swojej świątyni, 
w stylu charakterystycznym dla swojej kultury. Niszczenie świątyń, jakie miało 
miejsce po II wojnie św., miało dwa różne cele. Po pierwsze to był to element 
walki z chrześcijaństwem. Jeśli natomiast wyznanie było utożsamiane z określoną 
narodowością – przenosiło się na walkę o naturze politycznej. 

1147  Zob. m.in.: Kostiuczuk J. 2009. Znaczenie świątyni. W: Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na 
Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu w 1938 roku – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje. 
G. Kuprianowicz (red.). Chełm, s. 28–30.


