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WSTÊP

Mapy wyznaniowe jako kategoria map tematycznych zajmuj¹ obecnie do�æ istot-
ne miejsce w geografii i kartografii historycznej. A¿ do XIX wieku tego typu op-
racowania wystêpowa³y jednak sporadycznie i rejestrowa³y z regu³y jedno wyzna-
nie. Pierwsze dzie³a ujmuj¹ce wiêcej ni¿ jedno wyznanie by³y drukowane w
monarchii austro-wêgierskiej i w Rosji, gdzie prace tego typu mia³y specjalne zna-
czenie polityczne. Nale¿y tu wymieniæ wydane w latach 1798 i 1830�1840 ko�-
cielne mapy Wêgier, Chorwacji, S³owenii i krajów s¹siednich Aleksandra a Per-
itzhofa i Józefa Aszalay de Szendrö oraz mapê z 1870 roku, któr¹ opracowa³ znany
kartograf Ignacy Hátsek, przedstawiaj¹c¹ ko�cio³y luterañski, kalwiñski i unita-
riañski na Wêgrzech. Z innych wa¿nych prac tego typu warto wymieniæ Atlas hi-
storyczny Ko�cio³a ewangelickiego na �l¹sku Friedricha Gottloba Andersa z 1856
roku, który uwzglêdnia³ tak¿e inne wyznania protestanckie oraz rosyjski atlas wy-
znaniowy z 1864 roku, który przedstawia stosunki wyznaniowe we wszystkich 9
guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego.

Dopiero wiek XX przyniós³ nowoczesne opracowania zawieraj¹ce historyczne
mapy wyznaniowe, na czele z Atlasem historycznym Ko�cio³a wydanym pod re-
dakcj¹ H. Jedina. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e niemal ka¿dy nowoczesny atlas historycz-
ny zawiera jakie� mapy stosunków wyznaniowych. Powa¿n¹ zachêt¹ do zaintere-
sowania kartografi¹ wyznaniow¹ by³o powstanie w 1955 roku Podkomisji
Kartograficznej w ramach Miêdzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Ko�-
cio³ów, a nastêpnie jej odpowiedników w poszczególnych krajach. W ramach pod-
komisji jako pierwszy zosta³ wydany w 1960 roku atlas chrze�cijañstwa w Austrii
pod redakcj¹ Ernsta Bernleithnera1.

1 S. Litak, Mapa wyznaniowa Rzeczypospolitej oko³o 1772 roku (Religie � Wyznania � Ko�cio³y � Me-
toda opracowania), w: Jezuicka ars historica, red. M. Inglot, S. Obirek, Kraków 2001, s. 345�348.
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Tematykê map wyznaniowych dawnej Rzeczypospolitej w aspekcie historii
kartografii poruszy³ ostatnio Jaros³aw £uczyñski przy okazji konferencji zorgani-
zowanej pod auspicjami Miêdzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Ko�-
cio³ów w Lublinie. Obok analizy kwestii wyznaniowych na mapach generalnych,
poczynaj¹c od mapy Miko³aja z Kuzy, dokona³ przegl¹du tematycznych map ko�-
cielnych XVII i XVIII wieku. Ze wzglêdu na poruszan¹ problematykê podzieli³ je
na dwie kategorie: dotycz¹ce struktur ca³ego Ko�cio³a ³aciñskiego2 oraz po�wiêco-
ne zakonom3. Przewaga ilo�ciowa jest zdecydowanie po tej drugiej stronie. 

TYTU£ I AUTOR

Na tle do�æ skromnych osi¹gniêæ przedrozbiorowej kartografii wyznaniowej cie-
kawie prezentuje siê rêkopi�mienna Mappa dioeceseos Che³mensis et Be³zensis,
quam iussu excelsi caesareo regii gubernii in regnis Galliciae et Lodomeriae illus-
trissimus excellentissimus ac reverendissimus dominus dominus Maximilianus Ry-
³o episcopus Che³mensis et Be³zensis ritus graeco-catholici, abbas commendata-
rius Dermanensis, Dubnensis et Sanctae Crucis Ordinis Sancti Stanislai Eques ex
mappa admodum reverendissimi domini Liesganig Navigationis Directoris desumi
curavit anno 1782. Znajduje siê ona w zbiorach kartograficznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Jak wynika z tytu³u, mapa zosta³a sporz¹dzona na po-
lecenie che³mskiego biskupa unickiego Maksymiliana Ry³³y, za� jej podstawê sta-
nowi³a mapa Józefa Liesganiga, austriackiego matematyka, geodety i kartografa.
Tytu³ mapy zwieñczony jest herbem biskupa che³mskiego (Wieniawa: W polu z³o-
tym ¿ubrza g³owa czarna z ko³em z³otym w nozdrzach), po lewej stronie którego
znajduje siê mitra biskupia, za� po prawej koñcówka pastora³u. 

Maksymilian Ry³³o by³ biskupem che³mskim w latach 1756�1784. Prowadzi³
on diecezjê che³msk¹ w trudnym, bior¹c pod uwagê zmiany terytorialne i organi-
zacyjne, okresie. Pochodzi³ z Litwy, z rodziny rzymskokatolickiej. Wst¹pi³ do za-
konu bazylianów. Ukoñczy³ studia w rzymskim Kolegium Greckim, gdzie uzyska³
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2 Do unikatowych w tej kategorii nale¿y niewielka mapa struktur Ko�cio³a ³aciñskiego Pierra Duvala
(mapa archidiecezji i diecezji na ziemiach Rzeczypospolitej) wykonana w celu zamieszczenia w at-
lasie �wiata chrze�cijañskiego Le monde chrestien, wyd. przed 1672 rokiem.

3 ¯eby nie powtarzaæ w ca³o�ci ustaleñ dokonanych przez J. £uczyñskiego wystarczy tylko wspom-
nieæ, ¿e swoje opracowania kartograficzne posiadali: augustianie (Augustin Lubin, mapa prowincji
polskiej augustianów, wyd. 1659 r.; Angelus Höggmayr, mapa klasztorów augustianów na ziemiach
Rzeczypospolitej, wyd. ok. 1730 r.), kapucyni (Jean Montcalieri, mapa prowincji polskiej kapu-
cynów, wyd. 1713 r.), franciszkanie (Matthäus Seutter, mapa klasztorów franciszkañskich na zie-
miach Rzeczypospolitej, wyd. ok. 1753 r.), bernardyni (Feliks Nagrajkowski, mapa zakonu bernar-
dynów, wyd. 1746 r.; Franciszek ab Angelis, mapa prowincji ruskiej bernardynów, wyd. 1748 r.;
Hirsz Leybowicz, mapa klasztorów bernardyñskich w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, wyd. ok. 1760
r.), reformaci (mapa prowincji polskich zakonu reformatów wyd. 1718 r.) i trynitarze (mapa prowin-
cji polskiej trynitarzy, wyd. ok. 1748 r.), za: J. £uczyñski, Kwestie wyznaniowe na dawnych mapach
Rzeczypospolitej (XVI�I po³owa XVIII w.) [w druku].



tytu³ doktora teologii. Po powrocie do kraju pracowa³ na Litwie, a w koñcu lat
czterdziestych by³ prze³o¿onym monasterów wo³yñskich. Od 1748 roku pe³ni³
funkcjê ihumena che³mskiego. Obok budowy katedry i powo³ania seminarium,
wystara³ siê o koronacjê obrazu Matki Boskiej Che³mskiej w 1765 roku, a tak¿e
przeprowadzi³ wizytacjê diecezji, protoko³y której stanowi¹ najcenniejsze �ród³o
do badañ dziejów che³mskiej cerkwi unickiej w drugiej po³owie XVIII wieku4.

Omawiana mapa zosta³a sporz¹dzona z polecenia biskupa Ry³³y, jednak przy-
czyn jej powstania nale¿y szukaæ w reorganizacji struktur ko�cielnych wywo³a-
nych przez pierwszy rozbiór Polski. W jego wyniku diecezja che³mska zosta³a po-
dzielona na dwie czê�ci, z których jedna � pó³nocna � pozosta³a w granicach
pañstwa polsko-litewskiego, natomiast po³udniowa, znalaz³a siê w rêkach austriac-
kich. W opinii A. Gila, autora monografii po�wiêconej unickiej diecezji che³mskiej
�mia³o to du¿y wp³yw na funkcjonowanie diecezji, tak w kontek�cie przestrzen-
nym jak i pastoralnym. Biskup Maksymilian Ry³³o zachowa³ jurysdykcjê nad
w³¹czon¹ do Austrii czê�ci¹ diecezji�. W praktyce zarz¹dza³ ca³o�ci¹ diecezji a¿
do 1785 roku, kiedy to zrezygnowa³ z niej na rzecz diecezji przemyskiej. W wyni-
ku postanowieñ rozbiorowych pod w³adz¹ austriack¹ znalaz³o siê � wg szacunków
S. Nabywañca � 17 dekanatów i 374 parafie. Przez pewien czas (do 1777 roku)
prowadzono prace przygotowawcze do w³¹czenia tych terenów w granice unickich
diecezji przemyskiej i lwowskiej, ale z przyczyn politycznych � Maria Teresa ob-
awia³a siê otwartego konfliktu z Rzymem, który mog³o wywo³aæ samowolna zmia-
na granic diecezji unickich � do �mierci cesarzowej zosta³y wstrzymane5.

Powstanie mapy unickiej diecezji che³mskiej mo¿na wi¹zaæ bezpo�rednio z
dzia³alno�ci¹ Józefa II, czyli tzw. regulacj¹ parafii i ujednoliceniem jednostek ad-
ministracji pañstwowej i ko�cielnej. Decyzja o w³¹czeniu prezentowanych na ma-
pie terenów po³udniowych diecezji che³mskiej do diecezji przemyskiej i lwowskiej
zapad³a w 1783 roku, a wiêc w rok po sporz¹dzeniu mapy. Trudno oprzeæ siê wra-
¿eniu, ¿e mapa zosta³a przygotowana w³a�nie po to, aby zarejestrowaæ dok³adny
stan diecezji po stronie austriackiej w celu jej wydzielenia do diecezji przemyskiej
i lwowskiej. Na ten regulacyjny charakter mapy wskazywaæ mo¿e tak¿e legenda,
gdzie obok granic diecezji s¹ uwzglêdnione równie¿ granice cyrku³ów.

Jak zosta³o zaznaczone wy¿ej, rêkopis zosta³ sporz¹dzony na podstawie mapy
Józefa Liesganiga. Jest to postaæ wielce zas³u¿ona dla kartografii europejskiej i
polskiej. Mimo to trudno znale�æ monograficzne opracowanie po�wiêcone tej oso-
bie6. Znany przede wszystkim historykom matematyki, kartografii i geodezji. Uro-
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4 A. Gil, Che³mska diecezja unicka 1596�1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005, s. 110�111.
5 Tam¿e, s. 115, 170.
6 Cenne uwagi na temat Liesganiga i jego prac uda³o siê odnale�æ w pracach F. Allmera, Joseph Lies-

ganig S.J. 1719�1799, Graz 1987 oraz w opracowaniu M. Koniasa, Kartografia topograficzna �l¹ska
Cieszyñskiego i zaboru austriackiego od II po³owy XVIII wieku do pocz¹tku XX wieku, Katowice



dzi³ siê w 1719 roku w Grazu, gdzie w wieku 15 lat wst¹pi³ do kolegium jezuic-
kiego. Specjalizowa³ siê w matematyce i astronomii. Pracowa³ tak¿e jako profesor
retoryki w Linzu. W 1749 roku, w wieku 30 lat, przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie. W
latach 1752�1756 wystêpuje jako profesor matematyki w kolegium jezuickim w
Wiedniu. W 1771 roku pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u Filozoficznego Uniwer-
sytetu w Wiedniu7.

W historii kartografii polskiej znany jest jednak przede wszystkim jako autor
s³ynnej mapy Galicji i Lodomerii, wydanej po raz pierwszy w Wiedniu w 1780 ro-
ku w 9 arkuszach i w 1790 roku w 42 arkuszach, pt. Regna Galiciae et Lodome-
riae (1:288 000). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e by³o to zwi¹zane z wiêksz¹ akcj¹ prowa-
dzon¹ przez kartografów austriackich (Generalquartiermeisterstab), maj¹c¹ na celu
wykonanie zdjêcia topograficznego ca³ego obszaru monarchii austriackiej. Po
�mierci Liesganiga ukazywa³y siê ulepszone wersje jego mapy, m.in. Königreich
Galizien und Lodomerien w 33 arkuszach (1824). Zgodnie z zestawieniem B. Ol-
szewicza �Zdjêcie Galicji� Liesganiga zaczê³o siê ukazywaæ w 1772 roku i by³o w
skali 1: 72 000. Nale¿y wiêc przypuszczaæ, ¿e w³a�nie z tej mapy korzysta³ autor
wyci¹gu dotycz¹cego diecezji che³mskiej. Niestety trudno to zweryfikowaæ, gdy¿
znane s¹ tylko pó�niejsze wydania mapy Liesganiga wydanej ju¿ w redukcjach.
Olszewicz podkre�la udzia³ Polaków, jezuitów Hoszowskiego i Jastrzêbowskiego
w tym przedsiêwziêciu oraz wykorzystanie do pracy dawnego obserwatorium as-
tronomicznego we Lwowie. Na marginesie warto wspomnieæ, ¿e w³a�nie we Lwo-
wie w 1799 roku zmar³ Józef Liesganig8. 

SKALA I LEGENDA MAPY

Zewnêtrzna ramka omawianej mapy ma wymiary 932 × 672 mm. Autor mapy die-
cezji che³mskiej nie poda³ informacji o skali liczbowej i nie umie�ci³ siatki karto-
graficznej, która umo¿liwi³aby okre�lenie odwzorowania. Poda³ natomiast, jak to
by³o czêsto w przypadku map staropolskich, podzia³kê liniow¹. Jest ona wyra¿ona
w milach. Je¿eli przyj¹æ, ¿e jedna mila austriacka mierzy³a 7585,94 m, to skala
mapy powinna wynosiæ w przybli¿eniu 1:389 000 (wielko�æ mili na mapie wyno-
si 19,5 mm). Nale¿y zweryfikowaæ tê skalê poprzez pomiar odleg³o�ci miêdzy
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2000, s. 48�52 (autor powo³uje siê m.in. na prace J. Paldusa, Die Einverleibung Galiziens und der
Bukowina in der österreichische Monarchie im Jahre 1772 und die Landesaufnahme durch den k.k.
Generalquartiermeisterstab 1775�1783, �Mitteilungen der Geograph. Gessel. in Wien�, 59 (1916),
nr 1, s. 417�455; ten¿e, Die militärischen Aufnahmen im Bereiche der Habsburgischen Länder aus
der Zeit Kaiser Josephus II Ausgeführt durch den k.k. Generalquartiermeisterstab in den Jahren
1763�1785, Wien 1919.

7 Allmer, Joseph Liesgaig, s. 13�15.
8 B. Olszewicz, Kartografia polska XVIII wieku, Lwów�Warszawa 1932, s. 53. 



punktami wyznaczonymi na mapie, których po³o¿enie nie zmieni³o siê od czasu
powstania mapy, a nastêpnie obliczenie skali dla tych odcinków (tab. 1)9. 

Okazuje siê, ¿e rzeczywista skala mapy wynosi 1:296 672 (wielko�æ �rednia),
za� podzia³ka liniowa nie jest w tym przypadku wiarygodna. Rzecz ciekawa, ¿e
nieco inaczej przedstawia siê skala mapy przy pomiarze odleg³o�ci miêdzy miej-
scowo�ciami po³o¿onymi wzglêdem siebie równole¿nikowo � wtedy wynosi ok.
1:290 372 i po³udnikowo � 1:297 606. Na podstawie analizy po³o¿enia bez-
wzglêdnego i wzglêdnego miejscowo�ci z ca³¹ pewno�ci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e
autor mapy diecezji che³mskiej do�æ swobodnie potraktowa³ podstawê tzn. mapê
Galicji i Lodomerii Liesganiga. Przemawia za tym ca³kowicie niewiarygodne roz-
mieszczenie miejscowo�ci, zw³aszcza mniejszych. 

W dolnej czê�ci mapy, po lewej stronie znajduje siê legenda mapy, zatytu³owa-
na Explicato signorum, colorum et numerorum. Wieñczy j¹ austriacki dwug³owy
orze³ w koronie, pod któr¹ znajduje siê czteropolowa tarcza z herbami Galicji (trzy
korony) i Lodomerii (pola szachownicy). Przedstawiony sposób ³¹czenia herbów
Galicji i Lodomerii jest charakterystyczny dla lat osiemdziesi¹tych XVIII wieku. 

Legenda mapy obejmuje informacje dotycz¹ce charakteru miejscowo�ci, wy-
ró¿niaj¹c miasta, ma³e miasta (miasteczka), wsie; nastêpnie rodzaj obiektów sa-
kralnych: parafie, kaplice �wieckie, ko�cio³y i �wi¹tynie z beneficjentem bez dusz-
pasterstwa, ko�cio³y i �wi¹tynie bez duchownego. Z punktu widzenia
formalno-prawnego, podzia³ ko�cielny nie jest do koñca jasny. Zw³aszcza okre�le-
nie �Capellania laicalis� jest wieloznaczne, mo¿e bowiem oznaczaæ zarówno ko�-
cio³y i �wi¹tynie z duchownym jak i bez duchownego. Legenda obja�nia tak¿e
sposób przedstawienia okrêgów parafialnych. Autor mapy nie wyznacza³ granic li-
nearnych parafii, za� przynale¿no�æ poszczególnych miejscowo�ci okre�li³ pro-
wadz¹c cienk¹ liniê od wsi lub miasteczka do o�rodka parafialnego. Jest to meto-
da wykorzystywana tak¿e wspó³cze�nie przez historyków. 

Mapa zawiera tak¿e granice i podzia³y administracji pañstwowej i �wieckiej. Z
jednej strony s¹ to granice cyrku³ów, mianowicie be³skiego i lwowskiego, z dru-
giej za� granice diecezji che³msko-be³skiej. Jako ostatni¹ pozycjê w legendzie au-
tor poda³ sposób opisu � za pomoc¹ cyfr � liczby ko�cio³ów w miejscowo�ciach.
Chodzi tutaj o miasta, w których znajdowa³a siê wiêcej ni¿ jedna �wi¹tynia.

Mapa jest kolorowa, jednak z wykorzystanie, jedynie kolorów zielonego do
oznaczenia granic cyrku³u be³skiego oraz czerwonego, który podkre�la granice
diecezji che³msko-be³skiej. Ca³o�æ mapy ma kolor br¹zowy � ciemniejszy na ob-
szarze cyrku³u be³skiego, ja�niejszy poza jego granicami.
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9 K. Nie�cioruk, Z metodyki badania map dawnych, �Annales UMCS. Sectio B�, 59, 2004, s. 274�275.



TRE�Æ MAPY

Mapa diecezji che³mskiej z 1782 roku ma charakter mapy tematycznej. Z ele-
mentów krajobrazu naturalnego zawiera jedynie rzeki oraz rozlewiska rzeczne. Jej
g³ówn¹ tre�ci¹ jest osadnictwo, obiekty sakralne, granice administracji ko�cielnej
(w tym przynale¿no�æ parafialna miejscowo�ci) i �wieckiej. Wstêpna analiza
wskazuje na rejestracjê pe³nej sieci osadniczej po³udniowej czê�ci dawnej diecez-
ji che³mskiej. Wiarygodno�æ topograficzna mapy jest niewielka. Po³o¿enie miej-
scowo�ci wzglêdem siebie, bo tylko o takim mo¿na mówiæ przy braku siatki kar-
tograficznej, pozostawia wiele do ¿yczenia. Autor mapy skupi³ siê wyra�nie na
przekazaniu informacji o obiektach sakralnych oraz granicach, na drugim miejscu
stawiaj¹c dok³adn¹ lokalizacjê poszczególnych miejscowo�ci. Mimo, ¿e w tytule
jako �ród³o przywo³ana jest praca Józefa Liesganiga, trudno dostrzec jakiekolwiek
podobieñstwo ze znanymi pracami wiedeñskiego kartografa.

Poniewa¿ tre�æ mapy dotyczy diecezji che³msko-be³skiej, analiz¹ zosta³y ob-
jête miejscowo�ci oraz �wi¹tynie po³o¿one w jej granicach. Niektóre umieszczone
przez autora miasta po³o¿one poza diecezj¹ u³atwiaj¹ jedynie orientacjê w przebie-
gu granic. Mapa rejestruje w sumie na terenie diecezji che³mskiej 572 miejscowo�-
ci, z czego 534 wsi, 37 miasteczek (�oppidum�) oraz jedno miasto (�civitas�): Za-
mo�æ. Wiêkszo�æ miejscowo�ci (522) by³a po³o¿ona w graniach cyrku³u be³skiego.
Rozbie¿no�ci miêdzy granicami diecezji che³msko-be³skiej a granicami cyrku³ów
wyst¹pi³y w okolicy dekanatów Busk i Szczurowice, które praktycznie w ca³o�ci
znalaz³y siê w cyrkule lwowskim. 

Ponad po³owa miejscowo�ci przedstawionych na mapie (356, tj. 62,2%) posia-
da³a unickie ko�cio³y parafialne. Z regu³y by³a to jedna �wi¹tynia. Do wyj¹tków
nale¿a³y miasteczka, które posiada³y dwie (Zamo�æ, Uhnów, Be³z, Stojanów) lub
trzy cerkwie (Horod³o, Tomaszów Lubelski, Sokal). Autor mapy oznaczy³ dwie
�wi¹tynie tak¿e w Szczurowicach, chocia¿ w opracowaniach wystêpuje tylko je-
den ko�ció³ unicki w tej miejscowo�ci (drugi by³ ³aciñski)10. W sumie na mapie
znajduje siê 367 parafii unickich oraz jedna cerkiew filialna w Horodyszczach Ba-
zyliañskich w parafii Krystynopol. Nie uda³o siê zidentyfikowaæ dwóch parafii, dla
których autor nie zamie�ci³ napisów � jedna po³o¿ona na pó³noc od Sokala, druga
za� na pó³nocny-wschód od Lubyczy Królewskiej.

W�ród parafii wiêkszo�æ stanowi³y parafie tzw. jednowioskowe � 23511, tj.
66%. Oznacza³o to, ¿e w sk³ad okrêgu parafialnego wchodzi³a jedynie miejsco-
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10 A. Gil, op. cit., mapa: Che³mska diecezja unicka w 1772 r.; W. Ko³buk, Ko�cio³y wschodnie w Rze-
czypospolitej oko³o 1772 roku, Lublin 1998, s. 309.

11 Statystyka dotycz¹ca wielko�ci okrêgów pomija 11 parafii w miastach, gdzie by³ wiêcej ni¿ jeden ko�-
ció³ parafialny: Zamo�æ, Uhnów, Be³z, Stojanów, Horod³o, Tomaszów Lubelski, Sokal i Szczurowi-
ce. Autor mapy informuje o liczbie �wi¹tyñ podaj¹c cyfry przy sygnaturze miejscowo�ci, jednak bez
oznaczenia okrêgu parafialnego dla nich.



wo�æ, w której po³o¿ona by³a cerkiew. W 66 przypadkach (18,5%) okrêg parafial-
ny sk³ada³ siê z dwóch miejscowo�ci. Parafii z trzema i wiêcej miejscowo�ciami w
okrêgu by³o 51, tj. 14,3 %. W dwóch przypadkach sytuacja jest do�æ nietypowa,
gdy¿ wie� Obrotów zosta³a zaliczona do dwóch parafii � Witkowa Starego i Wit-
kowa Nowego, za� wie� Stepankowice do parafii Ku³akowice i Ubrodowice. Ma-
³a liczba miejscowo�ci w okrêgu parafialnym i du¿a liczba parafii jednowiosko-
wych odró¿nia zdecydowanie Ko�ció³ greckokatolicki od Ko�cio³a ³aciñskiego. W
Ko�ciele ³aciñskim dominowa³y parafie, gdzie liczba miejscowo�ci w okrêgu siê-
ga³a od kilku do kilkudziesiêciu. 

Porównanie organizacji Ko�cio³a greckokatolickiego przedstawionego na ma-
pie diecezji che³mskiej z 1782 roku z istniej¹cym stanem wiedzy na ten temat,
g³ównie za� z ustaleniami A. Gila, uprawnia do stwierdzenia, ¿e mapa mo¿e sta-
nowiæ do�æ wiarygodne �ród³o wiedzy na temat struktury cerkwi w tym regionie.
Dostrze¿one nie�cis³o�ci nie zmieniaj¹ pozytywnej oceny mapy jako �ród³a histo-
rycznego do badañ nad dziejami che³mskiej diecezji greckokatolickiej. Odsetek
pominiêtych i dodanych cerkwi lub miejscowo�ci w stosunku do znanych ju¿ z in-
nych �róde³ albo opracowañ stanowi niewielki procent ca³o�ci. 

W�ród parafii pominiêtych na mapie diecezji che³mskiej z 1782 roku nale¿y
wymieniæ Majdan Ksiê¿polski. Po³o¿one na zachodzie diecezji Sól, Majdan
Ksiê¿polski, Tarnawa, Otrocz, Branew i Bi³goraj nale¿a³y w 1772 roku do dekana-
tu Szczebrzeszyn diecezji che³mskiej. W wyniku zmian terytorialnych i podzia³u
diecezji w 1783 roku Sól, Bi³goraj, Tarnawa, Otrocz, Branew i Tarnawa znalaz³y
siê w dekanacie Dubienka �okrojonej� diecezji che³mskiej. Trudno natomiast wy-
ja�niæ pominiêcie parafii w Majdanie Ksiê¿polskim, która przesz³a do diecezji
przemyskiej. Na zwi¹zek mapy diecezji che³mskiej z 1782 roku z jej podzia³em
przeprowadzonym w roku nastêpnym wskazuje pominiêcie kilku parafii po³o¿o-
nych w 1772 roku w dekanacie Hrubieszów (Poromów, Michale, Morozwicze),
Tartaków (Szpiko³osy) oraz Strzemilcze (Merwa, Pu³hany, Rzyszczów). Na mapie
A. Gila przedstawiaj¹cej diecezjê che³msk¹ w 1794 roku parafie te znajduj¹ siê w
dekanacie Dubienka nale¿¹cym do diecezji che³mskiej12. Z pewno�ci¹ brak nie-
których parafii na mapie diecezji z 1782 roku mo¿na wi¹zaæ z regulacjami za-
borców w latach 1772�1782.

W�ród parafii nie ujêtych przez mapê diecezji z 1782 roku nale¿y wymieniæ
Domani¿, Ratê13, Wólkê Mazowieck¹14, Budynin i Hrody³owice15. Miejscowo�ci te
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12 A. Gil, op. cit., s. 173, 176 oraz mapy: Che³mska diecezja unicka w 1772 r. i Che³mska diecezja unic-
ka w 1794 r., W. Ko³buk, op. cit., s. 299, 303; ten¿e, Granice i sieæ parafialna greckokatolickiej die-
cezji przemyskiej na prze³omie XVIII i XIX w., w: Polska�Ukraina. 1000 lat s¹siedztwa, t. 3: Studia z
dziejów greckokatolickiej diecezji przemyskiej, red. S. Stêpieñ, Przemy�l 1996, s. 112.

13 Brak wsi Rata mo¿e wynikaæ z faktu likwidacji cerkwi w tej wsi. W. Ko³buk podaje, ¿e sta³o siê to
po 1785 roku. Mapa diecezji z 1782 roku mo¿e wskazywaæ, ¿e parafiê we wsi Rata zlikwidowano ju¿
wcze�niej; W. Ko³buk, Granice i sieæ..., s. 112.



nie pojawiaj¹ siê wcale na mapie. Parafia Krynice zosta³a prawdopodobnie pomy³-
kowo wpisana jako parafia Komarów. Wystêpuj¹ bowiem w tej okolicy dwie pa-
rafie o nazwie Komarów, jedna miejska i jedna wiejska � prawdopodobnie w³a�-
nie Krynice. Niemirówek z kolei, gdzie wg �róde³ pisanych znajdowa³a siê
cerkiew parafialna, pojawia siê na mapie jako miejscowo�æ w parafii Tarnawatka.
Podobnie Malice wystêpuj¹ jako miejscowo�æ w parafii Sahryñ, Gródek jako wie�
w parafii Typin i Rogó�no jako wie� w parafii Tomaszów. W tym ostatnim przy-
padku mog³o doj�æ do zniesienia cerkwi miêdzy 1761 a 1782 rokiem16. Zamiast pa-
rafii Ruda Wo³oska na mapie znajduje siê cerkiew parafialna w miasteczku
£aszczówka. 

Na �rodku mapy, na pograniczu dekanatu Be³z i Uhnów, brakuje drobnego
fragmentu wielko�ci oko³o 10 × 10 mm, gdzie zlokalizowane by³y najprawdopo-
dobniej parafie Szczepiatyn, Krzewica i Korczmin. Do parafii pominiêtych nale¿y
zaliczyæ tak¿e Tyszowce, gdzie mapa odnotowuje jedn¹ cerkiew, za� �ród³a pisane
mówi¹ a¿ o trzech. Podobnie by³o w Uchaniach, gdzie s¹ wzmiankowane dwie
cerkwie, za� mapa informuje o jednej. Zgodnie z map¹ A. Gila w 1772 roku w
Hrubieszowie by³y 3 cerkwie � na mapie diecezji z 1782 roku jest tylko jedna. Byæ
mo¿e autor mapy jedn¹ z cerkwi hrubieszowskich umie�ci³ w pobliskim S³awêci-
nie, który tak naprawdê stanowi³ przedmie�cie Hrubieszowa. Podobna sytuacja
mia³a miejsce w Potyliczu, gdzie jedna z trzech cerkwi zosta³a zlokalizowana na
Przedmie�ciu. Na mapie diecezji che³mskiej obok Cho³ojowa wystêpuj¹ Staryki
jako odrêbna jednostka osadnicza. W rzeczywisto�ci by³a to czê�æ Cho³ojowa.
Wszystkie opracowania informuj¹ o dwóch cerkwiach w Cho³ojowie, podczas gdy
na mapie jedna jest w Cho³ojowie, a druga w Starykach. Podobna sytuacja mia³a
miejsce w przypadku Buska. W opracowaniach wystêpuj¹ w tym mie�cie 3 cerk-
wie, podczas gdy na mapie jest jedna oraz dwie inne w Wolanach i D³ugiej Stro-
nie, które by³y przedmie�ciami Buska17.

Obok nie�cis³o�ci polegaj¹cych na pominiêciu niektórych miejscowo�ci, na
mapie znajduj¹ siê sygnatury ko�cio³ów, o których istnieniu nie wiadomo z innych
�róde³18. Ich istnienie mo¿e wiêc budziæ powa¿ne w¹tpliwo�ci. Jako przyk³ad mo¿-
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14 Parafia w Wólce Mazowieckiej zosta³a zdegradowana do pozycji filii po 1785 r. W 1830 r. mia³a cha-
rakter kapelanii, tam¿e, s. 111.

15 Parafia w Hrody³owicach zosta³a zdegradowana do pozycji filii po 1785 r., tam¿e.
16 A. Gil, op. cit., mapa: Che³mska diecezja unicka w 1772 r.; W. Ko³buk, Ko�cio³y wschodnie..., s. 310;

ten¿e, Granice i sieæ..., s. 112.
17 A. Gil, op. cit., mapa: Che³mska diecezja unicka w 1772 r.; W. Ko³buk, Ko�cio³y wschodnie..., s.

297�311; S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, wyd. pod red. F.
Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, J. Krzywickiego i W. Walewskiego, Warszawa 1880�1902, t. 1,
s. 480, t. 10, s. 776, t. 11, s. 277, t. 13, s. 821.

18 A. Gil (op. cit., mapa: Che³mska diecezja unicka w 1772 r.) pomin¹³ cerkwie parafialne w Paw³owi-
cach i Horod³owicach (dek. Warê¿), natomiast cerkwie w Raciborowicach oraz Tarnawatce oznaczy³
jako filialne.



na podaæ jednowioskow¹ parafiê w miejscowo�ci Majdan na pó³nocy diecezji w
okolicy Skierbieszowa. ¯adne z dostêpnych �róde³ historycznych nie potwierdza
istnienia parafii o tej nazwie w tym rejonie, za� sama nazwa do�æ czêsto wystêpu-
je w tej okolicy. W grê mo¿e wchodziæ Majdan Sitaniecki lub Majdan Krynicki.
Autor mapy oznaczy³ tak¿e parafie we wsi Huta Stara, na zachód od Lubyczy
Królewskiej tu¿ przy granicy z diecezj¹ przemysk¹, we wsi Wolica na zachód od
miasteczka Mosty, we wsi Rusin k. Warê¿a, we wsi Jab³onówka k. Buska oraz we
wsi Rudno k. Hrycowoli. Tej ostatniej miejscowo�ci nie uda³o siê zlokalizowaæ,
podobnie jak wsi Ruda Le�na (Lasowa, k. £awrykowa), gdzie oznaczone s¹ dwie
cerkwie, podczas gdy inne �ród³a i opracowania informuj¹ o jednej. Mapa pomija
z regu³y klasztory bazyliañskie, jednak w dwóch przypadkach mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e zosta³y one uwzglêdnione. Chodzi o Wolicê Derewlañsk¹ oraz Monasty-
rek Ohladowski19.

Obok nie�cis³o�ci dotycz¹cych parafii unickich w¹tpliwo�ci budzi tak¿e iden-
tyfikacja i lokalizacja niektórych miejscowo�ci nie posiadaj¹cych ko�cio³ów. Na
mapie znajduje siê np. wie� Bezruczka w parafii Zdanów. Niestety ¿adna z do-
stêpnych map, w³¹cznie z map¹ Galicji i Lodomerii Liesganiga, nie rejestruje ta-
kiej miejscowo�ci. Nie uda³o siê tak¿e zidentyfikowaæ wsi Majdan Hajownicki
(par. Skierbieszów) oraz Majdan Uchañski (par. Uchanie). 

W¹tpliwo�ci mo¿e budziæ nazewnictwo niektórych miejscowo�ci. Identyfika-
cja by³a wtedy mo¿liwa g³ównie poprzez blisko�æ po³o¿enia geograficznego. W
ten sposób wie� o niepewnej lekcji Wola Zwerewiñska po³o¿ona w parafii
Topólcza mo¿e byæ uto¿samiona z powsta³ym pod koniec XVI wieku Zwierzyñ-
cem. Jak zosta³o powiedziane wy¿ej, nie uda³o siê ustaliæ nazw dwóch miejsco-
wo�ci z sygnatur¹ ko�cio³a parafialnego. Z powodu braku nazwy lub jej nieczytel-
no�ci nie mo¿na dokonaæ identyfikacji siedmiu innych miejscowo�ci. Dwie z nich
nale¿a³y do parafii £osiniec i Be³z. Przynale¿no�æ parafialna pozosta³ych jest nie-
znana. By³y one zlokalizowane k. Krasnobrodu, Skierbieszowa, Warê¿a, Sokala i
Tartakowa. Z powodu braku kresek ³¹cz¹cych miejscowo�ci z parafi¹ do której na-
le¿a³y nie mo¿na ustaliæ przynale¿no�ci parafialnej miasteczek Potoki i Miastecz-
ko (Mosty Ma³e) po³o¿onych w okolicach Lubyczy Królewskiej oraz wsi Trzesz-
czany i Zadubce le¿¹cych na zachód od Hrubieszowa. Pomy³ki trafi³y siê tak¿e w
okre�leniu charakteru miejscowo�ci: Uhrynów i £opatyn na mapie wystêpuj¹ jako
wsie, podczas gdy w innych �ród³ach okre�lane s¹ jako miasta20. 

Najwiêcej nie�cis³o�ci mo¿na dostrzec w po³udniowej czê�æ mapy diecezji.
Dotycz¹ one g³ównie b³êdów w po³o¿eniu miejscowo�ci (Kamionka Lasowa) lub
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19 A. Gil, op. cit., mapa: Monastery diecezji che³mskiej XVII�XVIII wieku.
20 Ko³buk, Ko�cio³y wschodnie, s. 311; S. Litak, Ko�ció³ ³aciñski w Rzeczypospolitej oko³o 1772 r. Struk-

tury administracyjne, Lublin 1996, s. 361.



ich ca³kowitego braku (Rata, Wulka Mazowiecka). Pojawia siê tak¿e problem gra-
nicy diecezji. Zgodnie z map¹ do diecezji che³mskiej (dekanatu Potylicz) nale¿a³a
wie� �Wulki� po³o¿ona ju¿ w granicach cyrku³u lwowskiego. Chodzi prawdopo-
dobnie o Wulkê Kuniñsk¹, która w �wietle innych informacji nale¿a³a do diecezji
przemyskiej21.

Z kolei o warto�ci badawczej analizowanej mapy mo¿e �wiadczyæ przedstawie-
nie parafii w Warê¿u. W istniej¹cych opracowaniach historyczno-ko�cielnych
przedstawiane by³y dwie cerkwie istniej¹ce w mie�cie Warê¿. W rzeczywisto�ci ist-
nia³o jednak, s¹siaduj¹ce ze sob¹, miasto i wie� Warê¿ odnotowane jeszcze przez
S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i oznaczony wyra�nie na mapie Galicji
i Lodomerii oraz mapie Kwatermistrzostwa. Jednak cerkiew znajdowa³a siê w
mie�cie Warê¿u, druga natomiast we wsi o tej samej nazwie. Pe³na ocena warto�ci
przedstawionej wy¿ej mapy diecezji che³mskiej z 1782 roku bêdzie mo¿liwa jednak
dopiero po przeprowadzeniu pe³nej kwerendy w Che³mskim Konsystorzu Grecko-
katolickim w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Lublinie22. Szczególne zna-
czenie ma wizytacja biskupa Ry³³y z lat 1759�1762, która obok ko�cio³ów i �wi¹-
tyñ rejestruje miejscowo�ci parafialne. Analiza tej wizytacji pozwoli na dokonanie
pe³nej weryfikacji warto�ci informacji dotycz¹cych okrêgów parafialnych, ozna-
czonych na mapie sporz¹dzonej na polecenie biskupa Ry³³y w 1782 roku.

TABELA 1. Skala mapy diecezji che³mskiej na podstawie pomiarów odleg³o�ci miêdzy wy-
branymi miejscowo�ciami
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21 Ko³buk, Ko�cio³y wschodnie, s. 200.
22 Wizytacjê tê analizowa³ P. Sygowski, Unicka diecezja che³mska w protoko³ach wizytacyjnych bisku-

pa Maksymiliana Ry³³y z lat 1759�1762, w: Polska-Ukraina. 1000 lat s¹siedztwa, t. 5: Miejsce i rola
Ko�cio³a greckokatolickiego w Ko�ciele powszechnym, red. S. Stêpieñ, Przemy�l 2000, s. 233�285.

Krasnobród Hrubieszów Zamość Łaszczów Narol

Krasnobród – 0,19 m 0,067 m 0,12 m 0,078 m

Hrubieszów 56 420 m

(1:296 947)

– 0,16 m 0,111 m 0,212 m

Zamość 19 800 m

(1:295 522)

45 670 m

(1:285 437)

– 0,134 m 0,140 m

Łaszczów 35 230 m

(1:293 583)

33 260 m

(1:299 640)

38 260 m

(1:285 522)

– 0,109 m

Narol 23 220 m

(1:297 692)

64 620 m

(1:304 811)

41 660 m

(1:297 571)

33 790 m

(1:310 000)

–



ANEKS: 

Miejscowo�ci diecezji che³mskiej uwzglêdnione na mapie z 1782 roku.

kpar. � ko�ció³ parafialny
kfil. � ko�ció³ filialny
par. � parafia
(Bia³a Piaskowa) � odmiany nazw miejscowych
w. � wie�, villa
m. � miasteczko, oppidum
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Adamów, w. par. Potoczek
Baranie Peretoki, w. kpar.
Barchaczów, w. par. £abuñki 
Bary³ów, w. kpar.
Batyjów, w. kpar.
Be³z, m. kpar.
Be³¿ec, w. kpar.
Bendiucha, w. par. Po�dzimierz 
Bere�æ, w. kpar.
Bere�nica, w. par. Matcze 
Bezbrudy (Przezbrody), w. kpar.
Bezejów, w. par. ¯abcze Murowane 
Bezruczka, w. par. Zdanów 
Bia³a (Bia³a Piaskowa), w. kpar.
Bia³obrzegi, w. par. Bortatycze 
Bia³opole, w. par. Bu�no 
Bia³owola (Bia³a Wola), w. par. Lipsko 
Bli¿ów, w. par. Szewnia 
Bobiatyn, w. kpar.
Bodaczów, w. par. Szczebrzeszyn 
Bohutycze, w. kpar.
Bojanice, w. par. Sawczyn 
Bondyrz, w. par. Krasnobród 
Boñcza, w. kpar.
Boratyn, w. kpar.
Borodyca, w. par. Hrubieszów 
Borowe, w. par. Mosty Wielkie 
Bortatycze, w. kpar.
Bo¿enka, w. par. Karów 
Bujawa, w. par. £uczyce 

Busieniec, w. par. Putnowice 
Busk, m. kpar.
Bu�no, w. kpar.
Butyny, w. kpar.
Byszów (Bieszów), w. kpar.
Ceb³ów, w. kpar.
Chlewczany, w. kpar.
Ch³opiatyn, w. kpar.
Chmielno, w. kpar.
Choch³ów, w. par. Hulcze 
Chodywañce, w. kpar.
Cho³ojów, m. kpar.
Chomêciska, w. par. Bortatycze 
Chorobrów, w. kpar.
Choronów, w. par. Chlewczany 
Chy¿e, w. par. Krupiec 
Chy¿owice, w. kpar.
Cichobó¿, w. par. Szychowice 
Ciel¹¿, w. kpar.
Cieszyn, w. par. Skierbieszów 
Ciotusza, w. kpar.
Czany¿, w. kpar.
Czarnystok, w. kpar.
Czartowczyk, w. par. Zubowice 
Czartowiec (Czartowiec Wielki), w. kpar.
Czartowiec (Czortowice), w. kpar.
Czermno (Cierno), w. par. Wakijów 
Czerniczyn, w. kpar.
Czerniczynek, w. par. Czerniczyn 
Cze�niki, w. kpar.
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Czuczmany Humniskie, w. par. Hum-
niska 

Czumów, w. kpar.
Derewlany (Derewiany), w. kpar.
D³uga Strona (Busk), w. kpar.
D³ugi K¹t, w. par. Ciotusza 
D³u¿niów, w. kpar.
Dmytrów (Dmitrów), w. kpar.
Dobraczyn, w. kpar.
Dobromierzyce, w. par. Pereso³owice 
Dobrotwór, m. kpar.
Dobu¿ek, w. par. £aszczów 
Do³hobyczów, w. kpar.
Domaszów, w. kpar.
Drewniki, w. par. Skierbieszów 
Drohiczany, w. par. Jaros³awiec 
Dub, w. kpar.
Dutrów, w. kpar.
Dworce (Dworcze), w. kpar.
Dyniska, w. kpar.
Dziekanów (Diakonów), w. kpar.
Dzier¹¿nia, w. kpar.
Dziewiêcierz, w. kpar.
Gdeszyn, w. kpar.
G³uchów, w. kpar.
Gozdów, w. kpar.
Góra, w. kpar.
Górecko, w. par. Józefów 
Grabowa, w. kpar.
Grabowiec, m. kpar.
Grodys³awice, w. kpar.
Gródek, w. kpar.
Gródek, w. par. Typin 
Hajowniki, w. par. Skierbieszów 
Hamernia, w. par. Majdan Sopocki 
Hatowice, w. par. Sawczyn 
Hoho³ów, w. kpar.
Ho³e Rawskie, w. kpar.
Ho³ubie, w. kpar.

Ho³u¿ne, w. par. Grabowiec 
Honiatycze, w. kpar.
Honiatyczki (Honiatyczki Ma³e),

w. par. Wakijów 
Honiatyn, w. par. Paw³owice 
Hopkie, w. kpar.
Horbków, w. kpar.
Horodelec, w. par. Wolica Komarowa 
Horod³o, m. kpar.
Horod³owice, w. kpar.
Horodyszcze Bazyliañskie, w. kfil, par.

Krystynopol 
Horodyszcze Warêskie, w. par. Warê¿ 
Horoszczyce (Choroszczyce), w. kpar.
Horyszów Polski (Horyszów Lacki), w.

kpar.
Horyszów Ruski, w. kpar.
Hostynne, w. kpar.
Hrebenne, w. kpar.
Hrebenne, w. kpar.
Hrubieszów, m. kpar.
Hrycowola, w. kpar.
Hubinek (Hubin), w. kpar.
Hucisko (Huciska), w. par. Krasnobród
Hujcze (Hojcze), w. kpar.
Hulcze, w. kpar.
Humniska, w. kpar.
Husynne, w. kpar.
Huszczka Du¿a (Huszczka Wielka), w.

par. Sulmice
Huszczka Ma³a, w. par. Sulmice
Huta Dzier¹¿yñska (Stara Huta), w. par.

Dzier¹¿nia
Huta Lubycka (Lubycze), w. kpar.
Huta Stara, w. kpar.
Hutki, w. par. Krasnobród
Hutków, w. par. Suchowola
Ilkowice, w. par. Skomorochy
Iwanki (Wanki), w. par. Karów
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Jab³onówka, w. kpar.
Jacnia, w. par. Potoczek
Jarczów (Jarczowa), m. kpar.
Jaros³awiec, w. kpar.
Jastrzêbice (Jastrzêbica), w. kpar.
Józefów, m. kpar.
Jurów, w. kpar.
Kad³ubiska, w. par. Krupiec
Kad³ubiska, w. par. Witków
Kamionka Lasowa (Kamionka), w.

kpar.
Kamionka Lipnik (Lipnik), w. kpar.
Kamionka Stara Wie� (Kamionka Sta-

ra), w. kpar. 
Karów, w. kpar.
Kazumin, w. par. Butyny
Kêdzierzawce, w. kpar.
Kl¹twy, w. kpar.
Klusów, w. kpar.
Kmiczyn, w. kpar.
Kob³o, w. par. Szpiko³osy
Komarów, m. kpar.
Komarów, w. par. Wolica Komarowa
Komarów, w. kpar.
Koniuchy, w. kpar.
Konopne, w. par. Werbkowice
Kopy³ów, w. kpar.
Kopytów, w. kpar.
Korchynie (Korhynie), w. kpar.
Korczów, w. kpar.
Korczyn, w. kpar.
Korków, w. par. £ubów
Kornie, w. kpar.
Kosmów, w. par. �lipcze
Kossobudy (Kosobudy), w. kpar.
Ko�ciaszyn, w. kpar.
Kotlice, w. par. Dub
Kotorów, w. par. Werbkowice
Koz³ów, w. kpar.

Kozodawy, w. par. Czerniczyn
Krasne, w. kpar.
Krasnobród, m. kpar.
Krupiec, w. kpar.
Kry³ów, w. kpar.
Krystynopol, m. kpar.
Kryszyn, w. par. Nabró¿
Krzak, w. par. Z³ojec
Krzywe, w. kpar.
Ksiê¿ostany, w. par. Komarów
Kuliczków, w. kpar.
Kulików, w. kpar.
Ku³akowice, w. kpar.
Kupcze, w. kpar.
Kustyñ, w. kpar.
Laszków, w. kpar.
Lemieszów, w. par. Chy¿owice
Leszczków, w. par. Wierzbi¹¿
Lipowiec, w. par. Czarnystok
Lipsko, m. kpar.
Lipsko, w. kpar.
Liski, w. kpar.
Liwcze, w. par. Warê¿
Lubycza Kniazie (Kniazie), w. kpar.
Lubycza Królewska (Lubycza Wo³os-

ka), m. kpar. 
£abunie, w. par. £abuñki
£abuñki, w. kpar.
£achowce, w. par. Rzeplin
£anowe So³tysy (So³tysy), w. par. Gra-

bowiec
£asków, w. par. Mircze
£aszczów, m. kpar.
£aszczówka, m. kpar.
£aziska, w. kpar.
£opatyn, w. kpar.
£osiniec, w. kpar.
£otów, w. par. Hostynne
£ubcze, w. par. Szlatyn



310 Bogumi³ Szady

£ubów, w. kpar.
£uczyce, w. kpar.
£uszczów, w. par. Chy¿owice
£u¿ków (£uszków), w. kpar.
£ykoszyn, w. kpar.
Machnów, w. kpar.
Machnówek, w. kpar.
Madziarki, w. par. Boratyn
Magierów, m. kpar.
Majdan Hajownicki, w. par. Skier-

bieszów
Majdan Krynicki, w. par. Sulmice
Majdan Ma³y (Majdanek), w. par.

Pañków
Majdan Nowy (Majdan Ornatowski),

w. par. Uchanie
Majdan Sitaniecki (Majdan), w. kpar.
Majdan Skierbieszowski, w. par. Skier-

bieszów
Majdan Sopocki, w. kpar.
Majdan Stary, w. par. Tuczêpy
Majdan Tuczêpski (Majdan, Majdan

Tro�cianiecki), w. par. 
Majdan Uchañski, w. par. Uchanie
Majdan Wielki, w. par. Pañków
Majdan Wielki (Majdan), w. par. Gra-

bowiec
Majdan-Sielec (Majdan Dzier¹¿yñski),

w. par. Dzier¹¿nia
Malewszczyzna (Malawszczyzna), w.

par. Krasnobród
Malice, w. par. Sahryñ
Ma³ków, w. kpar.
Ma³oni¿, w. par. £aszczów
Mas³omêcz, w. kpar.
Matcze, w. kpar.
Mazi³y, w. kpar.
Metelin, w. par. Czerniczyn
Mianowice, w. kpar.

Miasteczko (Mosty Ma³e), m. par. nie-
znana.

Mi¹czyn, w. kpar.
Michalów, w. par. Rachanie
Miedniki, w. par. Teratyn
Mieniany, w. kpar.
Miêtkie, w. kpar.
Miko³ajów, w. kpar.
Mikulin, w. kpar.
Mircze, w. kpar.
Modryniec, w. par. Modryñ
Modryñ, w. kpar.
Mojs³awice, w. par. Teratyn
Mokre, w. par. Zdanów.
Mo³odiatycze (Mo³odziatycze), w.

kpar.
Mo³o¿ów, w. par. Nabró¿
Monastyrek Ohladowski, w. kpar.
Moniatycze, w. kpar.
Moratyn, w. kpar.
Moroczyn, w. par. Husynne
Mosty Ma³e, w. kpar.
Mosty Wielkie (Augustów), m. kpar.
Moszków, w. par. Szmitków
Mukanie, w. kpar.
Myców, w. kpar.
Nabró¿, w. kpar.
Narol, m. par. Krupiec
Nede¿ów, w. kpar.
Nieledew, w. kpar.
Nielisz, w. par. Ruskie Piaski
Niemi³ów (Niemo³ów), w. kpar.
Niemirówek (Niemirówka), w. par.

Tarnawatka
Niestanice, w. kpar.
Niewirków, w. kpar.
Nieznanów, w. kpar.
Niwice, w. kpar.
Nowiny, w. par. Majdan Sopocki
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Nowosió³ki, w. par. Moniatycze
Nowosió³ki, w. kpar.
Nowosió³ki Kardynalskie, w. kpar.
Nowosió³ki Przednie, w. kpar.
Nu�mice, w. kpar.
Obrocz, w. par. Kossobudy
Obrotów, w. par. Witków Stary,

Witków Nowy
Obrowiec, w. par. Nieledew
Ohladów, w. kpar.
Olszanka, w. par. Boñcza
Op³ucko, w. kpar.
Opulsko, w. kpar.
Ordów, w. kpar.
Ornatowice, w. par. Grabowiec
Oserdów, w. kpar.
Ostobu¿ (Ostrobu¿), w. kpar.
Ostrów, w. kpar.
Ostrów, w. kpar.
Oszczów, w. kpar.
Pañków, w. kpar.
Parchacz, w. kpar.
Paw³owice, w. kpar.
Paw³ów, w. kpar.
Peratyn, w. kpar.
Pereso³owice, w. kpar.
Perespa, w. kpar.
Perespa, w. kpar.
Perwiatycze (Pierwiatycze), w. kpar.
Piaseczno, w. par. Ho³ubie
Pieczygóry, w. par. Wojs³awice
Pieniany, w. kpar.
P³oskie, w. kpar.
P³owe, w. kpar.
Pniówek, w. par. Zdanów
Pobu¿any, w. kpar.
Poddêbce (Poddubce), w. kpar.
Podhajczyki, w. par. Witków
Podhorce, w. kpar.

Podhorce, w. kpar.
Podlodów, w. kpar.
Podmanastyrek (Monasterem
Hrycowolski), w. par. Hrycowola
Podrusów, w. par. Ciotusza
Po³oniczna, w. kpar.
Posadów, w. kpar.
Potoczek, w. kpar.
Potoki (Potok), m. par. nieznana.
Poturzyca, w. kpar.
Poturzyn, w. kpar.
Poturzyñska Wólka (Wólka), w. par.

Witków
Potylicz, m. kpar.
Po�dzimierz, w. kpar.
Prehory³e, w. kpar.
Prusie, w. kpar.
Prusinów, w. kpar.
Przedmie�cie (Potylicz), w. kpar.
Przemys³ów, w. kpar.
Przeorsk, w. kpar.
Przewale, w. par. Perespa
Przewodów, w. kpar.
Przystañ, w. kpar.
Pukarzów, w. par. Moratyn
Pustelniki, w. kpar.
Putnowice, w. kpar.
Rachanie, m. kpar.
Rachodoszcze, w. par. Suchowola
Raciborowice, w. kpar.
Radków, w. kpar.
Radostów, w. kpar.
Radwañce, w. kpar.
Radziechów, m. kpar.
Rakobuty, w. kpar.
Ratyczów, w. kpar.
Rawa Ruska, m. kpar.
Rekliniec, w. kpar.
Rogów, w. par. �widniki
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Rogó�no, w. kpar.
Roz³opy, w. kpar.
Ro¿d¿a³ów, w. kpar.
Ruda Le�na, w. kpar.
Rudenko Ruskie, w. par. Kustyñ
Rudka, w. par. Topólcza
Rudno, w. kpar.
Rusi³ów, w. par. Ostrów
Rusin, w. kpar.
Ruskie Piaski, w. kpar.
Rybnica, w. par. £osiniec
Rzeczyca, w. kpar.
Rzeplin, w. kpar.
Rzepniów, w. kpar.
Rzyczki (Rzeczki), w. kpar.
Sahryñ, w. kpar.
Sa³asze, w. par. Domaszów
Sawczyn, w. kpar.
Siebieczów, w. kpar.
Siedliska, w. kpar.
Siedliska, w. kpar.
Siedliszcze, w. par. Bu�no
Siekierzyñce, w. par. Horoszczyce
Sielec (Sielec Be³ski), w. kpar.
Sielec Bieñków (Sielcze Bienkowo), w.

kpar 
Siemierz (Simierz), w. par. Komarów
Siemnice, w. kpar.
Sieñków, w. kpar.
Sitaniec, w. par. Bortatycze
Sitno, w. kpar.
Skierbieszów, m. kpar.
Skomorochy, w. kpar.
Skomorochy, w. par. Grabowiec
Skryhiczyn, w. par. Matcze.
S³awêcin (S³awencin), w. par. £aziska
S³awêcin, w. kpar.
Smarzów, w. kpar.
Smoligów, w. par. Ma³ków

Sokal, m. kpar.
Sokole, w. kpar.
Spasów, w. kpar.
Stabrów, w. kpar.
Staje, w. kpar.
Stanin, w. kpar.
Stara W. w. kpar.
Starogród, w. kpar.
Stary Zamo�æ, w. par. Ruskie Piaski
Staryki (Cho³ojów), w. kpar.
Steniatyn, w. kpar.
Steniatyn, w. kpar.
Stepankowice, w. par. Ubrodowice
Sterkowce, w. par. Miko³ajów
Stojanów, m. kpar.
Stronibaby, w. kpar.
Stryhanka (Strychanka), w. par. Do-

brotwór
Strzemilcze, m. kpar.
Strzy¿owiec, w. par. Terebin
Strzy¿ów, w. kpar.
Suchowola, w. kpar.
Sulimów, w. kpar.
Sulmice, w. kpar.
Susiec, w. par. £osiniec
Suszno, w. kpar.
Suszów, w. kpar.
Szara Wola (Szarowola), w. kpar.
Szarpañce (Szarpañca), w. kpar.
Szczebrzeszyn, m. kpar.
Szczurowice, m. kpar.
Szewnia (Szewnia Dolna), w. kpar.
Szlatyn, w. kpar.
Szmitków, w. kpar.
Szpiko³osy, w. kpar.
Szychowice, w. kpar.
Szystowice, w. par. Grabowiec
Szyszaki, w. par. Butyny
�lipcze (�lepcze), w. kpar.
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�niatycze, w. kpar.
�ródopolce, w. kpar.
�widniki, w. kpar.
�wierszczów, w. par. Hrubieszów
�witarzów, w. kpar.
Tarnawatka, w. kpar.
Tarnoszyn, w. par. Ulhówek
Tartaków, w. par. Tartaków
Tartaków, m. kpar.
Tehlów, w. kpar.
Telatyn, w. kpar.
Teniatyska, w. kpar.
Teptiuków, w. par. Gródek
Teratyn, w. kpar.
Terebin, w. kpar.
Terebiniec, w. par. Terebin
Tereszpol (Terespol), w. kpar.
Tetewczyce, w. kpar.
Tobo³ów, w. par. Suszno
Tomaszów Lubelski, m. kpar.
Topornica, w. par. Wieprzec
Topólcza, w. kpar.
Torki, w. kpar.
Trzeszczany, w. par. nieznana.
Tuczapy, w. par. Nabró¿.
Tuczêpy (Tuczempy), w. kpar.
Tudorkowice, w. kpar.
Turkowice, w. kpar.
Turzyniec, w. par. Topólcza
Tuszków, w. par. Be³z
Typin, w. kpar.
Tyszyce, w. kpar.
Ubrodowice, w. kpar.
Uchanie, m. kpar.
Uciszków, w. kpar.
Uhnów, m. kpar.
Uhrynów (Uchrynów), w. kpar.
Ulhówek, w. kpar.
Ulicko Seredkiewicz (Ulicko), w. kpar.

Ulów, w. par. £osiniec
Ulwówek, w. kpar.
Uwin (Huwin), w. kpar.
Wakijów, w. kpar.
Waniów, w. kpar.
Warê¿, w. kpar.
Warê¿, m. kpar.
Wasylów (Wasylów Wielki), w. kpar.
Wasylów, w. kpar.
Werachanie (Werechanie), w. kpar.
Werbkowice, w. kpar.
Werchrata, w. kpar.
Wereszyn, w. kpar.
Wieprzec, w. kpar.
Wieprzowe Jezioro (Wieprzów), w.

kpar.
Wierszczyca (Werszczyca), w. kpar.
Wierzba, w. par. Ruskie Piaski
Wierzbi¹¿, w. kpar.
Wierzbica, w. kpar.
Wierzblany, w. par. Humniska
Winniki, w. par. D³u¿niów
Wiszenki, w. par. Sulmice
Wiszniów, w. kpar.
Witków, w. par. Be³z
Witków, w. kpar.
Witków Nowy, m. kpar.
Witków Stary, w. kpar.
Wojs³awice, w. kpar.
Wola Gródecka (Gródecka Wola), w.

par. Hopkie
Wola Lipska (Lipsko), w. par. Lipsko
Wola Uchañska, w. par. Uchanie
Wola Wielka (Wola Lipska), w. kpar.
Wolany (Busk), w. kpar.
Wolica, w. kpar.
Wolica, w. par. Hrubieszów
Wolica Bary³owa (Bary³owa Wolica),

w. kpar 
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Wolica Brzozowa (Wola Brzozowa), w.
par. Komarów

Wolica Derewlañska (Derewianowoli-
ca), w. kpar 

Wolica Komarowa, w. kpar.
Wolica �niatycka, w. par. �niatycze
Wolica Uchañska, w. par. Grabowiec
Wo³ajowice, w. par. Czartowiec
Wo³kowyje, w. par. Podhorce
Wo³swin, w. par. Krystynopol
Worochta, w. par. Przemys³ów
Woronów, w. par. Ostobu¿
Woronówka, w. par. Koz³ów
Wo¿uczyn, w. par. Siemnice
Wólka Horyszowska, w. par. Horyszów

Polski
Wólka £osiniecka, w. par. £osiniec
Wólka Nieliska, w. par. Ruskie Piaski
Wólka Pukarzowska, w. par. Moratyn
Wólka Radwaniecka (Wolica), w. par.

Radwañce
Wólka Wieprzecka, w. par. Wieprzec
Wólka Wierzbicka, w. par. Wierzbica
Wólka Z³ojecka, w. par. Z³ojec
Wronowice, w. par. Wakijów.
Wulka Kuniñska, w. kpar.
Wulka Suszañska, w. kpar.
Wysokie, w. par. Skierbieszów
Wysokie, w. par. Bortatycze
Zabawa, w. par. Suszno
Zab³ocie, w. par. Be³z
Zaborce, w. kpar.
Zaboreczno, w. par. Tarnawatka
Zaborze, w. kpar.
Zabytów, w. par. Sulmice

Zadubce, w. par. nieznana
Zalesie, w. par. Boñcza
Zamo�æ, miasto, kpar.
Zani¿e, w. par. Raciborowice
Zarudzie, w. par. Z³ojec
Zarzecze, w. par. Wieprzec
Zastawie, w. par. Uhnów
Zawadki (Zawadki £osinieckie), w.

par. £osiniec
Zawady, w. par. Chodywañce
Zawalów, w. kpar.
Zawidcze, w. kpar.
Zawisznia, w. kpar.
Zbica, w. par. Jastrzêbice
Zboiska, w. par. Torki
Zdanów, w. kpar.
Zielone, w. par. Pañków
Zimno, w. kpar.
Z³ojec, w. kpar.
Zubków, w. kpar.
Zubowice, w. kpar.
Zwiartówek, w. par. Rachanie
Zwierzyniec (Wola Zwerewiñska), w.

par. Topólcza
¯abcze, w. kpar.
¯abcze Murowane (¯abcze), w. kpar.
¯erniki, w. kpar.
¯niatyn, w. kpar.
¯uków, w. par. �widniki
¯ulice, w. kpar.
¯uratyn (Suratyn), w. par. Ostrów
¯urawce, w. kpar.
¯urawlów, w. par. �widniki
¯urawnica, w. par. Szczebrzeszyn
¯u¿el, w. kpar.



THE MAP OF UNIATE DIOCESE OF CHE³M FROM 1782 AS AN EXAMPLE

OF RELIGIOUS CARTOGRAPHY

Summary

Manuscript map of diocese of Che³m from 1782 belongs to thematic maps category defined
as �religious maps�. Until the XIX century studies of this kind were rather rare and usually
registered only one denomination. This project has been performed as an order of Uniate
Bishop of Che³m Maksymilian Ry³³o, and a map made by Joseph Liesganig, Austrian mat-
hematician, geodesist and cartographer was the basis of its preparation. The origin of its
creation and decision to create it one should find in the parish legal regulations of that time
as well as in diocese conducted by Maria Theresa and Joseph II, and caused by the first par-
tition of Poland. As the result of that event diocese of Che³m was divided into two parts �
northern remained within the Polish-Lithuanian State, whereas southern find itself in Au-
strian hands. Decision to include the southern territory of diocese of Che³m, these shown by
the map, to diocese of Przemy�l and diocese of Lwów, was made in 1783, that is a year af-
ter the map was created. 

Main content of the map of diocese of Che³m covers planting of towns, religious
complexes and church and secular administrative districts (including locality parochial affi-
liation). Preliminary analysis indicates that full network of settlement of southern part of
diocese of Che³m of that time was portrayed. The author of this map clearly made the con-
tent of it visible, that is religious complexes and boundaries, secondly he put a great empha-
sis to detailed localization of particular places. The map totally registers, on the terrain of
diocese of Che³m, 572 towns, out of which 534 villages, 37 country towns (�oppidum�) and
one city (�civitas�): Zamo�æ. Over half of towns shown on the map (356, that is 62,2%) had
their own uniate parochial churches.

Comparison of Greek Catholic Church organization shown on the map of diocese of
Che³m from 1782 with existing state of knowledge about this matter can lead to a conclu-
sion that the map constitutes rather reliable source of information about the structure of
Uniate Churches in that region. Inaccuracies notices during the map�s analysis do not chan-
ge its positive assessment as historical source necessary for conducting researches concer-
ning Greek Catholic diocese of Che³m. Percentage of omitted and added Uniate Churches
or towns against known from other sources or documents constitutes a relatively small per-
centage of the whole.
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Ryc. 1. Ramka tytu³owa rêkopi�mienne mapy diecezji che³mskiej z 1782 roku

Ryc. 2. Legenda mapy
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Ryc. 3. Fragment mapy (parafie Lipsko i Wieprzec)


