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Wezwania świątyń chrześcijańskich 
w Bieszczadach Wysokich 

w XIX-XX w.

Tradycja nadawania wezwań świątyniom jest bardzo odległa i sięga najprawdo-
podobniej IV w. Początkowo wezwanie wiązało się z umieszczonymi w ołtarzu 
świątyni relikwiami świętych męczenników, a z czasem również i świętych 

wyznawców, podkreślając ich związek z Chrystusem. Jeśli świątynia nie posiadała 
relikwii, wówczas poświęcano ją najczęściej Jezusowi Chrystusowi, a wraz z rozwojem 
kultu maryjnego Najświętszej Maryi Pannie. Usamodzielnienie się kultu świętych po 
Soborze Trydenckim wpłynęło na coraz liczniejsze występowanie wezwań świętych 
Pańskich. Wierni szukali u swoich patronów opieki, pośrednictwa i wstawiennictwa. 
Święty wydawał się im bliski, spieszący z pomocą w różnorakich problemach. Z tego 
też względu, tytuły nadawane świątyniom określano często jako patrocinium. 

Zainteresowanie patrociniami w historiografii polskiej stale rośnie. Zauważono, 
że ich analiza pomaga w odtwarzaniu mentalności religijnej społeczności, szlaków 
pątniczych, kultu świętych, a także może być uzupełnieniem do badań nad życiem 
społecznym wybranych populacji (np. ich kontaktów i wpływów międzynarodowych). 
W ostatnim okresie pojawiły się prace dotyczące w większości pojedynczych patroci-
niów świętych lub ich charakterystyki w skali wybranych obszarów1. 

W Bieszczadach, gdzie przez wieki stykały się oraz przenikały nawzajem dwie 
wielkie tradycje religijno-kulturowe: zachodnia (łacińska) i wschodnia (bizantyjsko-
ruska), wykształcił się oryginalny krajobraz religijny. Cerkwie i kościoły wraz z ich 
patrociniami są dziś wyrazem wiary minionych pokoleń. Głównym celem niniejszego 
artykułu jest przedstawienie wezwań cerkwi i kościołów na obszarze Bieszczadów 
Wysokich2 w XIX-XX w. Obszar objęty opracowaniem należy do Zewnętrznych Kar-
pat Wschodnich i ograniczony jest od południa linią grzbietową Karpat, pomiędzy 
Przełęczą Łupkowską a Przełęczą Użocką; od zachodu – doliną Osławicy i Osławy, 
aż po jej ujście do Sanu; a od wschodu i północy – doliną rzeki San. 

Źródła i opracowania, które wykorzystano na potrzeby niniejszego artykułu, 
to przede wszystkim materiały dotyczące Cerkwi greckokatolickiej i Kościoła rzym-
skokatolickiego na omawianym obszarze, a wśród nich zwłaszcza schematyzmy 
diecezji przemyskiej obydwu obrządków z lat: 1875, 1884, 1926 i 1938, Rocznik 
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Archidiecezji Przemyskiej za rok 2002 oraz Schematyzm Prawosławnej Diecezji 
Przemysko-Nowosądeckiej z 1999 r 

W odniesieniu do wezwań związanych ze świętami typowymi dla kościoła grec-
kokatolickiego omówiono ich genezę oraz daty obchodzenia według kalendarza 
juliańskiego (w przypadku świąt stałych). Nie uwzględniono przy tym odpowiedników 
chronologicznych z kalendarza gregoriańskiego, ze względu na przyjęte obecnie przy-
zwyczajenie, że kalendarz juliański jest wyprzedzany przez gregoriański o 13 dni. 

Przeprowadzono klasyfikację wezwań z uwzględnieniem ich typów i rodzajów. 
Wyróżniono 6 typów wezwań: trynitarne (dot. Trójcy Świętej), chrystologiczne, 
Ducha Świętego, maryjne, anielskie i świętych Pańskich. Wśród wezwań chrysto-
logicznych spotykanych w cerkwiach greckokatolickich wyróżniono: Przemienienie 
Pańskie, Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie, wezwanie Chrystusa Króla i 
Podwyższenia Krzyża. Analogicznie w kościołach łacińskich wyróżniono wezwania: 
Przemienienie Pańskie, Najświętszego Serca Jezusa, Dobrego Pasterza, Miłosierdzia 
Bożego i Podwyższenie Krzyża. W odniesieniu do wezwań maryjnych wyróżniono 
9 rodzajów wezwań cerkiewnych (Narodzenia NMP, Zaśnięcia NMP, Zwiastowania, 
Oczyszczenia, Ofiarowania, Sobór NMP, Złożenie Szat, Opieki MB Współcierpiącej). 
Najwięcej rodzajów wezwań dotyczyło świętych Pańskich. I tak w przypadku cerkwi 
wyróżniono 15 rodzajów, w kościołach łacińskich – 14. 

1. Wezwania świątyń w XIX w. 

1.1. Wezwania cerkiewne

Na obszarze Bieszczadów Wysokich w tym okresie znajdowały się 123 cerkwie 
i kaplice greckokatolickie z udokumentowanymi źródłowo wezwaniami. Z analizy 
wezwań (tab. 1-4) wynika, że częstotliwość występowania tytułów świątyń była 
niezależna od hierarchii teologicznej świąt i wspomnień liturgicznych, od których 
wezwania pochodziły. Najwięcej (44,7%) patrociniów było związanych z poszczegól-
nymi świętymi Pańskimi. Na dalszych miejscach znajdowały się wezwania maryjne 
(24,4%), anielskie (23,6%) i chrystologiczne (6,5%). Tylko jedna cerkiew była pod 
wezwaniem Ducha Świętego. Natomiast nie odnotowano żadnego wezwania po-
święconego Trójcy Świętej (typ trynitarny).

Wezwania chrystologiczne nosiło pięć cerkwi. Spośród nich dwie były pod 
wezwaniem Przemienienia Pańskiego (Преображення Господне, Спаса). Wezwanie 
to związane jest z jednym z najważniejszych świąt, ustanowionym na pamiątkę Prze-
mienienia Jezusa na Górze Tabor i obchodzonym 19 sierpnia. Pozostałe cerkwie 
miały wezwania poświęcone świętom: Objawienia Pańskiego (Богоявлення Господне), 
Wniebowstąpienia (Вознесення Господне) i Podwyższenia Krzyża (Воздвиження 
Чесного Хреста). 

W Kościele Wschodnim święto Wniebowstąpienia Pańskiego (Вознесення 
Господне) przypada zawsze w czwartek, 40-tego dnia po Wielkanocy i należy do grupy 
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świąt ruchomych „kręgu paschalnego”. Święto Objawienia Pańskiego (Богоявлення 
Господне), czyli Epifania lub Chrzest w Jordanie, należy do świąt nieruchomych i ob-
chodzone jest 19 stycznia. Szczególnie uroczyście obchodzi się też święto Podwyż-
szenia Krzyża Świętego (Воздвиження Чесного Хреста), celebrowane 27 września. 
Początki obchodów tego święta sięgają 336 r., kiedy to zostało ono ustanowione na 
pamiątkę odnalezienia Krzyża Świętego przez św. Helenę (326 r.). 

Wezwań maryjnych odnotowano prawie cztery razy więcej niż chrystologicznych 
(24,4%). Spośród nich najbardziej popularne było wezwanie związane ze świętem 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Риздво Пресвятої Богородици), obchodzonym 
21 września. Tytuł ten nosiło dziewięć świątyń. W ikonografii scena Narodzenia 
Matki Bożej przedstawiana jest w domu Maryi, na górze Syjon w Jerozolimie. Cen-
tralne miejsce w tym przedstawieniu zajmuje łoże, na którym spoczywa św. Anna, 
obsługiwana przez kobiety. Nowo narodzona Maryja ukazywana jest najczęściej jako 
niemowlę kąpane w cebrzyku. 

Wezwania związane ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
czyli w obrządku wschodnim – świętem Zaśnięcia Bogurodzicy (Успення Пресвятої 
Богородици), nosiło osiem cerkwi. Począwszy od 988 r., kiedy to Ruś przyjęła chrzest 
i książę Włodzimierz wzniósł pierwszą katedrę ruską, nadając jej imię Zaśnięcia Bogu-
rodzicy, tytuł ten stał się bardzo popularny na Rusi3. Ikonograficznie Wniebowzięcie 
obrazuje scena przedstawiająca Matkę Bożą spoczywającą na łożu, w obecności 
apostołów i biskupów. Za łożem często stoi Chrystus, trzymający na ręku niemowlę, 
symbolizujące duszę Maryi.

Inne, stosunkowo popularne wezwanie, było związane ze świętem Opieki Naj-
świętszej Maryi Panny (Покрова Богородици) i nosiło go pięć cerkwi. Tytuł ten po-
chodzi od najstarszego na Rusi święta, obchodzonego 14 października, na pamiątkę 
uchronienia Konstantynopola przed najazdem Arabów (początek X w.). Miało stać 
się to za sprawą cudu przypisywanego Matce Bożej. Według innej tradycji święto to 
wiązało się z wizją jakiej doznał bł. Andrzej Szalony (zm. 936 r.), który w kościele 
Blachernae pod Konstantynopolem, ujrzał unoszącą się w powietrzu Matkę Bożą 
rozpościerającą swój welon nad zgromadzonymi ludźmi i oznajmiającą, że bierze 
ich w swoją opiekę. Z tym wydarzeniem wiąże się też święto Złożenia Szat (Welonu) 
Bogurodzicy (Положенне Ризы Богородици lub Положенне Пояся Богородици)4. Pod 
takim tytułem były trzy cerkwie. W Kościele Wschodnim Święto Opieki NMP było 
od dawna obchodzone wyjątkowo uroczyście i obecnie należy do najważniejszych 
świąt na Ukrainie. Ponadto dwie cerkwie nosiły nieznany w kościele łacińskim tytuł 
„Soboru Bogurodzicy”5, nawiązujący do święta obchodzonego 8 stycznia i wyraża-
jącego zgromadzenie wiernych w celu oddania czci Matce Bożej.

Zwiastowanie NMP (Благовищення Пресвятої Богородици), obchodzone 7 
kwietnia, było tytułem tylko jednej cerkwi. Święto Ofiarowania Pańskiego, noszące 
też nazwę Oczyszczenia NMP (Стритення Господне – Spotkanie Pana), w obrząd-
ku wschodnim jest obchodzone 15 lutego. To patrocinium zostało zaliczone do 
maryjnych, gdyż tak kwalifikowali je teologowie greckokatoliccy w okresie między-
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Tab. 1. 
Liczebność wezwań cerkwi i kaplic greckokatolickich według typów

Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. 
Częstotliwość wezwań chrystologicznych cerkwi i kaplic greckokatolickich według rodzajów

Źródło: opracowanie własne
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wojennym. W XIX w. na omawianym obszarze dwie cerkwie były pod wezwaniem 
Oczyszczenia NMP.

Spośród wezwań anielskich, w XIX-wiecznych bieszczadzkich cerkwiach, wy-
stępował wyłącznie tytuł św. Michała Archanioła (zwanego Archistrategiem), zwy-
cięskiego dowódcy wojsk anielskich w walce z szatanem i zbuntowanymi aniołami. 
Poświęcono mu aż 29 cerkwi, co stanowiło 23,6% wszystkich obiektów. Święty 
Michał przedstawiany jest najczęściej jako zwycięski wojownik w zbroi, z mieczem 
lub włócznią. Jako archanioł nie dotyka stopami ziemi. Od średniowiecza uznawany 
był za patrona Rusi, a jego wizerunek umieszczano na sztandarach wojskowych. 
Św. Michał Archanioł był ponadto czczony jako patron rycerstwa niemieckiego. Ze 
względów politycznych cesarzowa Maria Teresa w 1773 r. wyznaczyła św. Michała 
na patrona Galicji, co znacznie rozwinęło jego kult w Kościele greckokatolickim na 
terenach należących do Galicji6. 

Bezspornie jednak najwięcej, bo prawie połowa cerkwi, była pod wezwaniem 
świętych Pańskich (55 świątyń, tab. 1). Najbardziej popularny był św. Dymitr Wielki 
Męczennik, wspominany w Kościele Wschodnim 26 października. Św. Dymitr żył na 
przełomie III i IV w. w Tesalonikach (późniejszym Sołuniu) w Grecji, gdzie według tra-
dycji był prokonsulem Achai. W 306 r., za panowania cesarza Maksymiliana, poniósł 
śmierć męczeńską w obronie wiary chrześcijańskiej. Jego kult rozwinął się wkrótce 
w Grecji i wśród Słowian bałkańskich, a w V w. w Tesalonikach zbudowano ku jego 

Tab. 3. 
Częstotliwość wezwań maryjnych cerkwi i kaplic greckokatolickich według rodzajów

Źródło: opracowanie własne
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czci świątynię. W ikonografii św. Dymitr był przedstawiany jako młody wojownik 
w zbroi, z mieczem i tarczą. Na badanym obszarze był patronem piętnastu cerkwi.

Innymi, nie mniej popularnymi wezwaniami, były imiona: św. Praksedy Męczen-
nicy (lub Paraskewy, „Piatnicy”) i św. Mikołaja. Pod imieniem Paraskewy czczone 
były co najmniej trzy różne osoby7: św. Paraskewa z Rzymu (święto 8 VIII), św. 
Paraskewa z Iconium (święto 11 XI) i św. Paraskewa zwana Bułgarską lub Serbską 
(święto 28 X). Od końca XVI w. kult tych świętych ujednolicił się, wykształcając jedną 
postać Paraskewy. Święta Paraskewa była też personifikacją Wielkiego Piątku (gr. 
paraskewe znaczy dzień przedsobotni, piątek). Kult jej był bardzo popularny w Rosji 
i przede wszystkim na Bukowinie, której była patronką. Z Bukowiny rozszerzył się na 
krainy sąsiednie i najprawdopodobniej „zawędrował” w górskie tereny Bieszczadów. 
Wpływ na popularność tego imienia miał również fakt, że w tradycji św. Paraskewa 
uważana była za opiekunkę bydła, które licznie hodowano w Bieszczadach. Piątek 
(„Piatnica”) był dniem kupców, co również nie było bez znaczenia dla popularności 
tej świętej. Ponadto św. Prakseda była ulubioną patronką kobiet, opiekunką narzeczo-
nych i rodzin. Na ikonach jest ona przedstawiana w całej postaci, odziana w suknię 
i płaszcz, z krzyżem i ręką podniesioną w geście błogosławieństwa. 

Św. Mikołaj, którego wezwanie nosiło12 cerkwi, był biskupem Myry w IV w. 
Jego wspomnienie przypada w Kościele Wschodnim 19 grudnia. W tradycji grec-
kiej kult świętego jest potwierdzony już w VI w. Na Zachodzie rozwinął się później, 
zwłaszcza po przeniesieniu jego relikwii w 1087 r. z Myry do Bari we Włoszech. 
Święty Mikołaj jest uznawany za patrona Rusi i był otoczony wielką czcią, zwłaszcza 
wśród najuboższych warstw ludzi8. Podobnie, jak św. Paraskewa, był również pa-
tronem bydła9. W XIX w. ikona św. Mikołaja znajdowała się prawie w każdej cerkwi, 
podobnie jak ikony Matki Bożej i Jezusa Chrystusa. Święty przedstawiany jest w stroju 
biskupim, z księgą lub pastorałem w lewej ręce i z prawą ręką podniesioną w geście 
błogosławieństwa. 

Mniej popularnym wezwaniem (3 cerkwie) było imię św. Eliasza, proroka 
Starego Testamentu. W przeciwieństwie do Kościoła Zachodniego na Wschodzie 
istniała tradycja dedykowania świątyń świętym ze Starego Testamentu, wynikająca 
z pobożności ludu stykającego się z miejscami życia i pochówku tych ludzi. Również 
trzy cerkwie poświęcono świętym Piotrowi i Pawłowi, przy czym należy zaznaczyć, 
że wezwanie to w Kościele greckokatolickim należało do rzadkości10. Pozostałym cer-
kwiom związanym z wezwaniami świętych patronowali: św. Bazyli Wielki Męczennik, 
św. Jan Chrzciciel, św. Jerzy i św. Onufry Wielki, pustelnik egipski z końca IV w. 

W rozmieszczeniu przestrzennym obiektów cerkiewnych widoczna jest kon-
centracja świątyń pw. św. Michała Archanioła w strefie przygranicznej, szczególnie 
w południowo-wschodniej i zachodniej strefie badanego obszaru. Cerkwie pod 
wezwaniem św. Paraskewy występują głównie w strefie środkowego odcinka Sanu. 
Wezwania maryjne najliczniej spotyka się w zachodniej i północno-zachodniej czę-
ści badanego regionu, a więc na terenach, gdzie liczba grekokatolików była coraz 
mniejsza, na korzyść ludności katolickiej11. 



Grażyna Holly206 207Wezwania świątyń chrześcijańskich w Bieszczadach Wysokich w XIX-XX w.

1.2. Wezwania kościołów łacińskich

W XIX w. w Bieszczadach Wysokich istniało jedynie jedenaście kościołów i kaplic 
rzymskokatolickich. Według wykazu (tab. 5 i 7) wezwania maryjne posiadało siedem 
z nich (64% kościołów) z czego trzy świątynie nosiły tytuł Najświętszej Maryi Panny, 
a pozostałe – Narodzenia, Zwiastowania, Wniebowzięcia NMP oraz MB Nieustającej 
Pomocy. Trzy kościoły miały wezwania chrystologiczne i związane były ze świętami: 
Przemienienia Pańskiego, Podwyższenia Krzyża Świętego oraz z kultem Najświętszego 
Serca Jezusa. Tylko kościół w Hoczwi dedykowano osobie świętej, w tym przypadku 
św. Annie. Powstał on w 1510 r. z fundacji Mikołaja II Bala „na cześć Boga Wszech-
mogącego i Bożej Rodzicielki NP Maryi, Świętej Anny, matki NP Maryi, Św. Zofii, 
Jana Chrzciciela i Św. Mikołaja i wszystkich świętych wreszcie”12. Na wybór tytułu 
św. Anny, mógł mieć fakt, że matką fundatora była Anna z Weszmuntowskich. 

2. Wezwania świątyń w I poł. XX w. 

2.1. Wezwania cerkiewne

Na obszarze Bieszczadów Wysokich wzniesiono w tym okresie 43 cerkwie i kaplice 
greckokatolickie. Były to w większości świątynie wznoszone jako drugie lub trzecie z 
kolei i na ogół otrzymywały one identyczne wezwania, co starsze, istniejące w tych 
miejscach poprzednio. 

Wezwania związane z kultem Chrystusa cieszyły się stosunkowo większą po-
pularnością niż w XIX w. (tab. 1.). Pośród nich występowały tytuły: Przemienienie 
Pańskie (2 cerkwie), Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie Pana Jezusa i Chrystusa 
Króla (po 1 cerkwi). 

Nieco mniej odnotowano cerkwi pod tytułami maryjnymi i anielskim (po 11 
cerkwi). Spośród tytułów maryjnych najliczniej występowały wezwania związane ze 
świętem Wniebowzięcia (Zaśnięcia Bogurodzicy) oraz Opieki Matki Bożej (Pokrowa). 

Wezwania anielskie w tym okresie również dotyczyły wyłącznie imienia św. 
Michała Archanioła. Ich procentowy udział w stosunku do pozostałych rodzajów 
wezwań utrzymał się na podobnym poziomie.

Podobnie jak w ubiegłym stuleciu najpopularniejsze były wezwania związane ze 
świętymi Pańskimi (15 cerkwi), przy czym zwiększyła się ich różnorodność (tab. 4). 
Po trzy cerkwie miały za swoich patronów świętych Piotra i Pawła oraz św. Miko-
łaja. Popularne w XVIII w. imię św. Praksedy występuje tylko w przypadku dwóch 
świątyń. Odnotowano natomiast siedem przypadków, w których poszczególnym 
patronom poświęcono tylko po jednej świątyni. Do tych świętych należeli: św. Dy-
mitr Męczennik, św. Eliasz Prorok, św. Grzegorz Wielki, św. Jerzy, św. Stefan i św. 
Włodzimierz – wielki książę kijowski, którego nazywano „Równy Apostołom”, bo 
dzięki niemu Ruś przyjęła chrzest. 
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Tab. 5. 
Liczebność wezwań kościołów i kaplic rzymskokatolickich według typów

Źródło: opracowanie własne

Tab. 6. 
Wezwania chrystologiczne kościołów i kaplic rzymskokatolickich według rodzajów

Źródło: opracowanie własne
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2.2. Wezwania kościołów łacińskich

W I poł. XX w. na badanym obszarze powstało 17 nowych kościołów i kaplic 
rzymskokatolickich. Zostały one wzniesione jako pierwsze w miejscowościach poło-
żonych w dolinach rzek Osławy i Osławicy oraz Sanu (aż po źródła – Sianki). 

Wezwania związane z kultem Chrystusa były mniej popularne niż w XIX w. (tab. 
6.). Wśród nich występowała mała różnorodność tytułów: Przemienienie Pańskie (1 
kościół) i Najświętsze Serce Jezusa (3 kościoły), co odpowiada ogólnemu ożywieniu 
kultu ku czci Najświętszego Serca Jezusa. 

Wezwania maryjne otrzymało 5 kościołów. Niespotykanym wcześniej wezwa-
niem był tytuł Niepokalanego Poczęcie NMP (2 kościoły), co wiązało się z ogłosze-
niem w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Po raz pierwszy pojawiły 
się tytuły NMP Królowej Pokoju (kościół wzniesiony podczas trwania drugiej wojny 
światowej) i Matki Bożej Ostrobramskiej (kościół wzniesiony w 1938 r.). 

Znacznie wzrosła w stosunku do XIX w. liczba wezwań świętych Pańskich – 6 
kościołów (37,5%). Wśród nich najpopularniejsze były imiona św. Stanisława oraz 
św. Wojciecha nosiły je po dwa kościoły (tab. 8.). 

 
3. Wezwania świątyń w II poł. XX w.

3.1. Wezwania cerkiewne  

Na badanym obszarze od końca XVIII w. do 1939 r. zostało wzniesionych 166 
cerkwi i kaplic greckokatolickich. Na skutek tragicznych wydarzeń zaistniałych w II poł. 
XX w.13 jedynie 27 cerkwi jest nadal użytkowanych do celów kultowych. Pozostałe 
świątynie zostały w większości zburzone lub spalone, albo – na skutek pozostawienia 
ich bez opieki – zniszczone, nierzadko przy tym sprofanowane.

Wszystkie uratowane cerkwie zostały odremontowane i na nowo poświęcone. 
Do Cerkwi prawosławnej obecnie należy 6 dawnych cerkwi greckokatolickich, przy 
czym jedynie w jednym przypadku zostało zmienione wezwanie (Morochów – tytuł 
Męki Pańskiej zamieniono na Spotkanie Pańskie). Wśród cerkwi, które przetrwały, 
tylko dwie należą do Kościoła greckokatolickiego i noszą takie same wezwania, jak 
dawniej. 

Pozostałe obiekty (19 cerkwi) pełnią obecnie funkcje kościołów rzymskokato-
lickich, a wśród nich 11 zmieniło swój tytuł. Głównym powodem zmiany wezwania 
był brak autochtonicznej ludności i przerwanie dawnej tradycji religijnej, charaktery-
stycznej dla Kościoła Wschodniego. Inaczej było na terenie Beskidu Niskiego, gdzie 
cerkwie zachowały większość wezwań, w tym także te typowe dla rytu wschodniego, 
jak św. Praksedy i św. Dymitra (Demetriusza). Przez to wierni wcześniej greckokato-
lickiego obrządku, którzy z konieczności przeszli na obrządek rzymskokatolicki, mieli 
poczucie ciągłości swojej tradycji religijnej14. 
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3.2. Wezwania kościołów łacińskich

 Wraz z powojennym zasiedlaniem, zaczęto wznosić nowe kościoły rzymsko-
katolickie. Do końca XX w. na badanym obszarze powstało 28 nowych świątyń 
o wezwaniach chrystologicznych (5 kościołów), maryjnych (8 kościołów) i świętych 
Pańskich (15 kościołów) – tab. 5. Wśród wezwań chrystologicznych zwraca uwagę 
wezwanie Miłosierdzia Bożego, związane z rozwojem kultu Miłosierdzia Bożego. 
Wśród wezwań maryjnych po raz pierwszy występują na tym obszarze tytuły: MB 
Fatimskiej, Częstochowskiej (3 kościoły), Różańcowej i Matki Kościoła. Zdecydowanie 
wzrosła popularność wezwań świętych Pańskich (II poł. XX w. – 53,6%, XIX w. – 9,1%). 
Wyraźna też jest ich bardzo duża różnorodność, co odzwierciedla ogólne ożywienie 
kultu świętych, w związku z licznymi kanonizacjami i beatyfikacjami.

Podsumowanie

Na krajobraz sakralny Bieszczadów Wysokich w badanym okresie składały się 
cerkwie greckokatolickie i kościoły rzymskokatolickie. Kościoły powstawały z fun-
dacji możnowładców i drobnej szlachty, którzy fundowali także miejscowe cerkwie 
i wspierali je finansowo. Dopiero w późniejszym okresie nowe cerkwie powstawały 
ze środków miejscowych społeczności. Fundator miał oczywiście wpływ na to, pod 
jakim imieniem wyświęcano świątynię, np. cerkiew pod wezwaniem św. Onufrego w 
Rosolinie nosiła imię fundatora, Onufrego Giebułtowskiego, a kościół pod wezwaniem 
św. Anny w Hoczwi, imię matki fundatora Mikołaja II Bala. Na wybór wezwania 
cerkwi filialnych wpływ miało dosyć często wezwanie cerkwi parafialnej i w efekcie 
w jednej parafii występowało kilka cerkwi o jednakowych wezwaniach. Szczególny 
wpływ na wezwanie świątyni miała także ikona patrona, która znajdowała się w 
ikonostasie, często starszym niż sama cerkiew, albo obraz otaczany szczególnym 
kultem we wnętrzu kościoła. Tytuł świątyni wyobraża w cerkwi ikona chramowa, 
znajdująca się po prawej stronie ikonostasu, wśród czterech ikon tzw. namiestnych. 
Natomiast w kościele rzymskokatolickim tytuł zgodny z wezwaniem danej świątyni 
zazwyczaj nosi ołtarz główny. 

Wezwania świątyń chrześcijańskich, w zróżnicowanej pod względem etnicznym 
strefie pogranicza polsko-ruskiego, charakteryzowały się w XIX-XX w. dużą różnorod-
nością i zmiennością. Analizując wezwania świątyń chrześcijańskich w Bieszczadach 
Wysokich w okresie XIX-XX w. można zauważyć stosunkowo niewielką ich różno-
rodność tematyczną we wcześniejszym okresie i zdecydowanie większą  później. 

Pod względem rodzajów wezwań widoczne jest w Kościele greckokatolickim 
kilkuwiekowe dziedzictwo przynależności do Kościoła prawosławnego. Niektóre 
wezwania wywodzące się z kalendarza liturgicznego były sformułowane odmien-
nie niż w kościele łacińskim, pomimo, że miały one swoje odpowiedniki. Dotyczy 
to najczęściej wezwań maryjnych, gdzie obok zapisu oryginalnego zastosowano 
nazewnictwo obowiązujące w Kościele rzymskokatolickim. W przypadku wezwań 
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kościołów łacińskich widoczny jest związek z tradycjami chrześcijaństwa zachodnie-
go i narodowo-patriotycznymi (np. wezwania: św. Wojciecha i św. Stanisława) oraz 
kultem świętych lokalnych (św. Jan z Dukli). 

Na podstawie zebranego materiału można stwierdzić, że częstotliwość występo-
wania tytułów świątyń była niezależna od hierarchii teologicznej świąt i wspomnień 
liturgicznych, od których one pochodziły. Zarówno w Kościele rzymskokatolickim, 
jak i greckokatolickim nie stwierdzono wezwania związanego z kultem Trójcy Świętej. 
Wezwania związane z kultem Jezusa Chrystusa cieszyły się w Kościołach obydwu 
obrządków stosunkowo małą popularnością, a wśród nich najliczniej występowało 
wezwanie Przemienienie Pańskie. 

Bardzo licznie występowały wezwania maryjne – w Kościele rzymskokatolickim 
stanowiły 36,4%, natomiast w Kościele greckokatolickim – 25,6%.

Najbardziej popularne, zarówno w Kościele rzymskokatolickim, jak i grecko-
katolickim, były wezwania związane ze świętymi Pańskimi. W Kościele rzymskoka-
tolickim pierwotnie występowały wezwania ku czci św. Wojciecha i św. Stanisława, 
zaś w późniejszym okresie – św. Jana z Dukli, św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. 
Rafała Kalinowskiego. 

Charakterystyczną cechą Kościoła greckokatolickiego była dominacja wezwań 
świętych tradycyjnie czczonych i związanych ze Wschodem, jak np.: św. Prakseda, 
św. Dymitr, św. Mikołaj, św. Włodzimierz, czy św. Onufry. Stosunkowo częstym 
wezwaniem na badanym obszarze było imię św. Mikołaja, cieszącego się w Kościele 
greckokatolickim dużym kultem. Powszechne było wezwanie ku czci św. Michała 
Archanioła. Bardzo liczne w Kościele greckokatolickim, szczególnie w XIX w., we-
zwania związane ze św. Michałem Archaniołem koncentrują się wyraźnie w strefie 
przygranicznej, jak też w strefie doliny Osławy (strefie granicznej między Bojkami i 
Łemkami). 

Wezwania należy zaliczyć do jednych z trwalszych elementów tworzących para-
fię. Zgodnie bowiem z zapisem w obowiązującym dziś prawie kanonicznym: „Każdy 
kościół powinien mieć swój tytuł, który nie może być zmieniony po dokonaniu 
poświęcenia kościoła” (kan. 121815). Zasady tej przestrzegano również w czasach 
wcześniejszych, gdyż w przypadku stawiania nowych świątyń w miejscu starszych 
nie dokonywano zmiany wezwania. Takie zmiany nastąpiły jedynie w przypadku 
dawnych cerkwi greckokatolickich, które są obecnie użytkowane przez wiernych 
Kościoła rzymskokatolickiego. Odbudowywane i wyremontowane świątynie były na 
nowo poświęcane i przy tej okazji nadawano im często nowe, charakterystyczne dla 
tradycji zachodniej i odpowiadające tendencjom epoki wezwania. 

Przypisy:

1 G.G. Karolewicz, Z badań nad wezwaniami kościołów, „Roczniki Humanistyczne”, 22, 
2, (1974); S. Tylus, Patrocinia kościołów parafialnych w archidiecezji lwowskiej (halic-
kiej) do końca XVI wieku, „Roczniki Teologiczne”, 38-39, 4 (1991-1992); S. Nabywaniec, 



Grażyna Holly212 213Wezwania świątyń chrześcijańskich w Bieszczadach Wysokich w XIX-XX w.

Patrocinia cerkiewne w diecezji przemyskiej i administraturze łemkowskiej w świetle 
schematyzmów z 1936 i 1938 r. wyrazem kultu Boga i świętych, Zwiastowanie. Pismo 
Diecezji Rzeszowskiej, 1995, nr 1; A. Witkowska, Titulus ecclesiae. Wezwania współcze-
snych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999; Ks. T. Śliwa, Wezwania cerkwi 
diecezji lwowskiej obrządku wschodniego na przełomie XVII i XVIII wieku, Polska-Ukraina 
1000 lat sąsiedztwa, Przemyśl 2000, t. 5, s. 9-29.

2 J. Balon i in., Regiony fizycznogeograficzne [w:] J. Warszyńska (red.) Karpaty Polskie. 
Przyroda, człowiek i jego działalność, Kraków 1995, s. 117-129.

3 Dogmat Kościoła katolickiego, zatwierdzony bullą papieża Piusa XII w 1950 r.; J. Jarco, Cześć 
Matki Bożej na Rusi, Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, Przemyśl 1990, t. 1, s. 66.

4 E. Pokorzyna, Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego, 
Warszawa 2001, s. 59, 62-63.

5 Podawane również jako imię „Ucieczka do Egiptu”; por. T. Śliwa, Wezwania cerkwi diecezji 
lwowskiej, op. cit., s. 16.

6 I. Sołjan, Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772-1992), Kraków 2002, s. 63.

7 M. i A. Michniewscy, M. Duda, Cerkwie drewniane Karpat, Pruszków 2003.

8 B. A. Uspieński, Kult św. Mikołaja na Rusi, Lublin 1985, s. 19-33.

9 M. Przeździecka, O Małopolskim malarstwie ikonowym w XIX w., op. cit., s. 49.

10 T. Śliwa, Wezwania cerkwi diecezji lwowskiej, op. cit., s. 21.

11 G. Holly, Rozmieszczenie obiektów sakralnych w Bieszczadach w 1938 r. i stan dzisiejszy, 
Peregrinus Cracoviensis, 15 (2004), s. 190-191.

12 T. Mańkowski, Hoczew i Balowie, Lwów 1910, s. 13.
13 Straty z okresu II wojny światowej, akcje wysiedleńcze, likwidacja Kościoła greckokatolic-
kiego, prześladowania Kościoła rzymskokatolickiego.

14 H. Kręt, Cerkwie greckokatolickie w południowo-wschodniej Polsce (cz. III). Byłe woje-
wództwo nowosądeckie, Lud, 87 (2003), s. 174-175.
15 Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, s. 480-481.

Invocations of Christian Churches in the 19th and 
20th c. Bieszczady Wysokie Mts. 

(SUMMARY)

The chief aim of this paper is to summarise the invocations of the Eastern and Catholic 
churches existing in the Bieszczady Wysokie range throughout 19 and 20th centuries. The 
source material used in this study included publications on the Greek Catholic and the Ro-
man Catholic Churches during the 19-20th c. The invocations were classified into types and 
subtypes. Six main types were identified, including the Trinitarian (linked to the Holy Trinity), 
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Christologic, Holy Spirit’s, Marian, Angelian and Saintly. The most subtypes were identified 
in the Saintly category with 15 subtypes in the Eastern and 14 in the Catholic Church. 

Based on the collected material it was found that Christian church invocations varied 
widely and were subject to change in this ethnically diverse Polish-Russian frontier of the 
19th and 20th c. The popularity of invocations did not depend on the theological hierarchy of 
the related festive days and liturgical references that they were derived from. Invocations to 
Jesus Christ enjoyed relatively low popularity in both Churches (7.7% in the Greek Catholic 
and 21.8% in the Roman Catholic Church). Marian invocations, on the other hand, were 
relatively very common with 36.4% in the Catholic Church and 25.6% in the Greek Catholic 
Church. The revival of the Marian cult in the Greek Catholic Church clearly increases with 
time with 24.4% in the 19th c., 25.6% during the first half of the 20th c. and 100% during the 
second half of the 20th c. This reflects an ever-closer link with the Christian tradition of the 
Latin Church, as manifested by the most popular Marian and Christologic invocations. The 
most common invocations in both confessions involved Saints. In the Greek Catholic Church 
the dominant Saints were those traditionally worshiped in the East, such as St. Praxed, St. 
Dimitr, St. Nicolas, St. Vladimir or St. Onophrio. The Roman Catholic temples typically bore 
the names of saints traditionally present in the Polish religious life, such as St. Adalbert 
and St. Stanislas. One invocation strong in the Greek Orthodox Church but nonexistent in 
its Roman counterpart was St. Archangel (23.8%). Invocations were not normally changed 
when an old temple was replaced by a new one, except when old Greek Catholic churches 
were taken over by Roman Catholic communities. 
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Ryc. 1. 
Wezwania cerkiewi i kościołów katolickich w XIX w. na obszarze Bieszczadów Wysokich


