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Streszczenie. Dynamiczny rozwój unickiej sieci parafialnej na terenie województwa brac awskie-
go zosta  dwukrotnie zak ócony w latach 1768–1774 przez koliszczyzn  i wojska rosyjskie. Wów-
czas w niektórych dekanatach prawie 90% parafii zmieni a przynale no  wyznaniow . W 1782 r. 
metropolita Jason Smogorzewski zarz dzi  wizytacj  generaln  na podleg ym mu terenie. Mia a
ona stwierdzi  stan posiadania Cerkwi po tak trudnym okresie oraz wskaza  problemy i kierunki 
jej dalszego rozwoju. Kolejna wizytacja przeprowadzona przez jego nast pc  Teodozego Rostoc-
kiego w 1791–1793 zaowocowa a nowym podzia em dekanalnym usprawniaj cym kontakt mi dzy 
dziekanami i parochami. Niestety wprowadzenie tych zmian w ycie przekre li a inkorporacja 
Brac awszczyzny do imperium rosyjskiego. Artyku  omawia funkcjonowanie parafii greckokato-
lickich w jednej cz ci rozleg ej diecezji metropolitalnej – w województwie brac awskim, zanim 
wesz a tu Rosja. Aneksja tych ziem przez imperium rosyjskie doprowadzi a w ci gu kilku lat do 
ca kowitej likwidacji Cerkwi greckokatolickiej w województwie. Na podstawie spisów dekanal-
nych oraz materia ów powizytacyjnych zostanie ukazana struktura Cerkwi na Brac awszczy nie,
podstawy funkcjonowania parafii, wykszta cenie kap anów, ich rodziny oraz problemy duszpaster-
skie z którymi si  borykali – rekoncyliacja cerkwi, ma e stwa mieszane, zabobony, remonty 
wi ty , spory maj tkowe. Zostanie omówiona tak e struktura w asno ci prywatnej w ostatnim 

dziesi cioleciu istnienia Rzeczypospolitej. To w a nie w a ciciele ziemscy byli fundatorami ponad 
95% wszystkich parafii na tym terenie. Od ich postawy równie  zale a o ekonomiczne funkcjo-
nowanie parafii i jej uposa enie.  

S owa kluczowe: Ko ció  greckokatolicki, województwo brac awskie, wizytacje generalne 

W Rzeczypospolitej oko o 1772 r. Cerkiew greckokatolicka posiada a ponad 
9000 parafii. Z tej liczby ponad 2000 le a y w granicach kijowskiej archidiecezji 
metropolitalnej1, w sk ad której wchodzi o województwo brac awskie. Zosta o
ono utworzone wkrótce po wej ciu w sk ad Korony po unii lubelskiej. Zgodnie 
z uchwa  specjalnej Komisji Sejmowej granice nowego województwa przebie-
ga y na zachodzie po linii rzek Murachwa i Dniestr, a od pó nocy tzw. Czarnym 
                                                          
1 Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i brac awskim po 1782 roku,

opr. i wyd. M. Radwan, Lublin 2004, s. 13. 
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szlakiem tatarskim, z jednej strony pomi dzy rzekami Teterwi , Hni opiatem
i Rastawic , a drugiej – niwod , De nic  i dop ywami górnej Rosi. Pocz tkowo 
stolic  nowej jednostki administracyjnej by  Brac aw, lecz po przeniesieniu 
przez Sejm Rzeczypospolitej w 1598 r. siedziby s dów ziemskich i grodzkich do 
Winnicy, miasto to sta o si  faktycznie stolic  województwa. Nazwa wojewódz-
twa jednak nie zosta a zmieniona. 

Ró ne koleje losów Brac awszczyzny – cz ste napady Tatarów, powstania 
kozackie, oddanie tych ziem Turcji po traktacie w Buczaczu oraz ponowny po-
wrót po pokoju kar owickim (1699), zniszczenia podczas wojny pó nocnej – 
niew tpliwie odcisn y swoje pi tno na tych ziemiach. Na pocz tku XVIII w. 
nie istnia y tu adne struktury Cerkwi greckokatolickiej. Wyludniony teren sta  si
na nowo miejscem osadnictwa, a wraz z tym procesem rozpocz o si  kszta towa-
nia sieci parafialnej. Nale y zaznaczy , e sie  ta w ci gu wieku dynamicznie si
rozwija a. W latach 20. XVIII w. w województwie istnia o 209 cerkwi, w 1746 r. 
ju  479 parafii, a w ci gu kolejnych lat ta liczba podwoi a si 2 (por. tabela 1).  

Tabela 1. Liczba parafii w województwie brac awskim  

Rok 1756 1764 1773 1782 

Liczba parafii 491 783 902 1 081 

ród o: L. Bie kowski, Organizacja Ko cio a Wschodniego w Polsce, w: Ko ció  w Polsce, t. 2: 
Wieki XVI–XVII, red. J. K oczowski, Kraków 1969, s. 933; S. Nabywaniec, Unicka archidiecezja 

kijowska w okresie rz dów arcybiskupa metropolity Felicjana Filipa Wo odkowicza. 1762–1778,
Rzeszów 1998, s. 234 (1756 r.); Socjografia Ko cio a greckokatolickiego na Brac awszczy nie

i Kijowszczy nie w 1782 roku, opr. M. Radwan, Lublin 2004, s. 162 (1782 r.). 

Dla lepszego zarz du na rozleg ych terytoriach ustanowiono oficja aty. Bra-
c awski w 1738 r. obejmowa  10 dekanatów3. Przy stale utrzymuj cej si  ten-
dencji wzrostowej utworzono kolejne 13, a w 1781 nast pne dwa: hajsy ski (31 
parafii) i józefgródzki (45)4. W 1793 r., po II rozbiorze Polski, województwo 
przekszta cono w guberni  i wkrótce zlikwidowano. Taki  sam los spotka  Cer-
kiew greckokatolick  na tym terenie. W a nie stan tej jeszcze niezniszczonej 
Cerkwi jest przedmiotem tych rozwa a .

Podstaw ród ow  opracowania stanu Cerkwi greckokatolickiej na terenie 
województwa brac awskiego s  protoko y wizytacyjne 25 dekanatów greckoka-

                                                          
2 . , – : -

- - ' , t. 2: ,  2004, 
s. CLIX–CLX. 

3  ( )  XII–XVIII .

,  2010, s. 472. 
4  (dalej: ), . 823, . 3, . 1016. 
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tolickich na terenie Brac awszczyzny, odbyte w latach 1782–17915. Raporty 
powizytacyjne przedstawiaj  najpe niejszy obraz sytuacji w parafiach, obejmu-
j c w a ciwie wszystkie dziedziny ycia.  

We wszystkich dekanatach województwa istnia o wówczas od 31 (hajsy ski
dekanat) do 51 (ho owaniecki) parafii. Wi kszo  dekanatów obejmowa a 41–44 
cerkwie (zob. tabela 2).

Tabela 2. Liczba parafii na Brac awszczy nie wed ug wizytacji z lat 1782–17856

Lp. Dekanaty Parafie Kaplice 

1 Berszadzki 44 – 

2 Brac awski 41 1 

3 Brahi owski 44 – 

4 Czeczelnicki 41 – 

5 Granowski 41 – 

6 Hajsy ski 31 – 

7 Ho owaniewski 51 – 

8 Huma ski 41 – 

9 Jampolski 42 – 

10 Jarudzki 42 – 

11 Józefgrodzki 45 – 

12 Kalnicki 43 – 

13 Komargrodzki 41 – 

14 Kra nia ski 41 1 

15 Niemirowski 43 – 

16 Pikowski 41 – 

17 Przy ucki 42 1 

18 Raszkowski 47 – 

19 Soko owski 42 – 

20 Targowicki 43 14 

21 Teplicki 41 – 

22 Tetyjowski 44 – 

23 Winnicki 41 – 

24 Woronowicki 42 1 

25 ywotowski 41 – 

 Razem 1055 18 

                                                          
5 Zob.: M. Radwan, Wprowadzenie, w: Wizytacje generalne parafii unickich w województwie 

kijowskim i brac awskim po 1782 roku, opr. i wyd. M. Radwan, Lublin 2004, s. 14–17. 
6 Na podstawie: , . 823, . 3, . 1016; 

(dalej: ), . 178, . 53, . 2, 36–38, 47; 
. .  (dalej: ), I, 2467, 2469, 2474, 2476. 
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Ustalona liczba – 1055 parafii – ró ni si  od ilo ci parafii wed ug listy utwo-
rzonej w 1782 r. w konsystorzu greckokatolickim w Radomy lu. Wówczas bo-
wiem sporz dzono spis wi ty  tylko na podstawie informacji które posiada a
kuria. Zanotowana liczba 1081 cerkwi tworzy a podstawowy spis przed plano-
wan  przez metropolit  Jasona Smogorzewskiego wizytacj  generaln 7. Nato-
miast tabela 2 zosta a utworzona ju  wed ug materia ów wizytacyjnych ukazuj -
cych rzeczywisty obraz struktur parafialnych na tych ziemiach. Ró nica wynika-
a z dwóch powodów: zamykania parafii przez delegowanych wizytatorów bi-

skupich oraz parafii b d cych jeszcze w posiadaniu duchowie stwa prawos aw-
nego. Poniewa  wizytatorzy mieli uprawnienia przeprowadzenia nowego po-
dzia u parafii, najcz ciej korzystali z tego w przypadku s abo uposa onych 
wspólnot. Na przyk ad w dekanacie kalnickim z powodów zbyt ma ych nada
gruntów i uposa enia przy czono do parafii babi skiej wie  Danków, przy-
najmniej do czasu, a  „polepszenia erekcyi pola przynaymniey po dni 15 we trzy 
r ce, siano ci na kosarzów 20 i wyra nego opisania wolno ci [kap an] nie wy-
stara si ”8. Przy kolejnej parafii – Rastowiecka Ma a, wizytator pomimo stwier-
dzenia, e bractwo jest bardzo staranne ale nieliczne, a wi c:

dla tey szczup o ci swoiey nale ytego oporz dzenia uczyni  niezdo a. Przeto aby mieszka ce
przysió ka Mienwina, do tey e cerkwi instrumentem wiel[ebnego] Jm X Trochlinskiego, oficja a
brac awskiego przy czeni pomoc czynili zalecam i przykazuj 9.

Wi kszo  miejscowo ci w których powsta y obiekty sakralne na terenie wo-
jewództwa stanowi a samodzielne parafie. Do nielicznych nale a y kaplice 
i raczej rzadko przypisywano do parafii równie  inne wsie. W obr bie parafii 
cz ciej istnia y przedmie cia czy przysió ki jak w brahi owskim, raszkowskim 
czy soko owskim dekanatach.  

LICZEBNO  PARAFII 

Cerkwie w zdecydowanej wi kszo ci znajdowa y si  w miejscowo ciach
wiejskich. W mniej ni  po owie dekanatów liczba parafii miejskich przekracza 
tylko 10% ogólnej liczby cerkwi. Zale a o to w g ównej mierze od s abego roz-
woju urbanizacji. Najcz ciej dekanaty obejmowa y tylko dwa–trzy miasta. 
W dekanacie brac awskim zanotowano najwi ksz  liczb  miejskich parafii – 
osiem. Po dwie funkcjonowa y we wszystkich czterech o rodkach miejskich: 
Brac awiu, ady ynie, Tro cia cu i Tulczynie10. Ogó em parafie miejskie sta-
                                                          
7 Spis ten zosta  opublikowany przez ks. prof. M. Radwana: Socjografia Ko cio a greckokatolic-

kiego na Brac awszczy nie i Kijowszczy nie w 1782 roku, opr. M. Radwan, Lublin 2004. 
8 , . 178, . 53, . 37, k. 217 v.–218. 
9 Tam e, . 178, . 53, . 38, k. 60. 
10 W innych dekanatach z najliczniejszymi parafiami miejskimi by o po 5–7. W dekanacie gra-

nowskim 5 (po dwie w Granowie i Monasterzyskach, jedna w Bosówce), jampolskim 5 (po trzy 
w Miastkówce, po jednej w Cekinówce, Januszpolu), jarudzkim 6 (w Jarudzie, Jampolu, po 
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nowi y nieca e 7% wszystkich cerkwi na Brac awszczy nie. W zwi zku z tym 
liczba parafian i domów przynale cych do parafii jest niewielka. Gros stanowi
miejscowo ci od 51 do 150 domów, a liczba mieszka ców rzadko przekracza 
1000 osób (zob. tabela 3.)  

Tabela 3. Liczba domów w parafiach poszczególnych dekanatów 

Lp. Dekanat Mniej ni  50 51–100 101–150 151–200 Ponad 200 

1 Berszadzki 7 20 10 4 3 

2 Brac awski 6 23 6 2 3 

3 Brahi owski 12 18 11 3 – 

4 Czeczelnicki 2 9 14 12 4 

5 Granowski 6 20 8 5 1 

6 Huma ski 2 19 13 2 3 

7 Kalnicki 7 19 14 3 – 

8 Komargrodzki 3 19 19 – – 

9 Niemirowski 8 15 15 4 – 

10 Przy ucki 7 24 9 1 1 

11 Raszkowski 13 21 5 5 3 

12 Soko owski 4 12 17 4 4 

13 Woronowicki 13 23 4 2 – 

14 ywotowski 3 19 8 2 2 

 Razem 93 251 153 49 24 

Jak wynika z tabeli 3, wi kszo  parafii nale a a do drugiej kategorii – po-
siadaj cych od 51–100 domów, mniej nale a o do trzeciej – do 150 domów. 
Parafii licz cych 200 domów jest bardzo ma o, w niektórych dekanatach w ogó-
le si  ich nie spotyka. W poni szej tabeli ukazana jest liczba osób – kobiet 
i m czyzn – zarówno zdolnych, jak i niezdolnych do spowiedzi. Liczba miesz-
ka ców domu w ró nych miejscowo ciach nie jest powtarzalna. Przyk adowo 
w dekanacie kalnickim – w jednej parafii w 80 domach mieszka 585 osób,  
a w innej – w 90 domach – 369 osób. St d liczba domów jest nie zawsze propor-
cjonalna do liczby mieszka ców, co zas uguje na postawienie pytania demogra-
fom. 
                                                                                                                               

dwie w Czury owie i Czerniowcach), komargrodzkim 6 (po dwie w Komargrodzie, Tomaszpo-
lu, abokrzyczach), kra nia skim 6 (po trzy w Kra nym, dwie w Szpikowie, jedna w Piecza-
rach), niemirowskim 6 (trzy w Niemirowie, po jednej w Pieczarach, Rajgrodzie, Kunie), przy-
uckim 6 (po trzy w Lipowcu i Przy uce), winnickim 7 (trzy w Winnicy, po jednej w Strzy aw-

ce, Janowie, Mieziczkowie i Ja winie), woronowickim 5 (po dwie w Woronowicy i Tywrowie, 
jedna w orniszczach), ywotowskim 7 (trzy w ywotowie, po jednej w Bukach, ukaszówce,
Konelejowie, Piskowie). 
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Tabela 4. Liczba mieszka ców w parafiach poszczególnych dekanatów 

Lp. Dekanat 100–300 301–600 601–900 901–1200  1200 

1 Berszadzki 8 16 11 6 3 

2 Brac awski 4 21 10 3 5 

3 Brahi owski 7 20 8 7 – 

4 Czeczelnicki 2 11 13 11 4 

5 Granowski 3 15 16 5 1 

6 Huma ski 1 25 9 3 1 

7 Kalnicki 9 19 11 3 – 

8 Komargrodzki 7 26 8 – – 

9 Niemirowski 8 17 12 5 – 

10 Przy ucki 8 22 9 3 1 

11 Raszkowski 16 18 6 3 3 

12 Soko owski 2 14 16 5 4 

13 Targowicki 1 10 11 5 7 

14 Woronowicki 15 19 6 1 – 

15 ywotowski 1 21 7 4 2 

 Razem 76 274 153 64 31 

Podobnie jak w tabeli 3, druga kategoria demograficzna stanowi ponad po-
ow  wszystkich funkcjonuj cych parafii na tym terenie. Najludniejszymi deka-

natami s  czeczelnicki oraz targowicki. Zarówno w nich, jak i w brac awskim, 
soko owskim, niemirowskim i ywotowskim, wyst puj  najliczniejsze parafie – 
w których mieszka ponad 1400–1500 osób. W targowickim równie  w trzech 
miejscowo ciach liczba parafian przekracza 2000 osób, w berszadzkim – w jed-
nej. Z kolei tylko w dekanacie kalnickim wizytatorzy odnotowali parafi  za-
mieszka  tylko przez 31 osób (13 domów).

BUDYNKI SAKRALNE 

wi tynie na terenie Brac awszyzny zarówno w miejskich, jak i wiejskich 
miejscowo ciach w 99% procentach by y drewniane. Cerkwie budowano najcz -
ciej z drewna d bowego. W nielicznych dekanatach, jak w raszkowskim czy 

woronowickim spotyka si  od 1 do 3 murowanych wi ty . Zabudowa ówcze-
snych miast na tych ziemiach by a w wi kszo ci drewniana. Na tle budownictwa 
drewnianego wi ty , szkó , budynków administracyjnych czy domów prywat-
nych w niektórych miastach wyró nia y si  klasztory. Najcz ciej by y one je-
dynymi murowanymi budynkami w mie cie. Dotyczy o to chocia by nieformal-
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nej stolicy województwa – Winnicy, gdzie w ród drewnianej zabudowy miasta 
dominowa y gmachy kapucy skiego, dominika skiego oraz jezuickiego zakonu. 
Natomiast w Brac awiu wi tynie parafialne obu katolickich obrz dków by y
drewniane. aci ska sie  parafialna jest znacznie rzadsza na tym terenie. Funda-
torzy decydowali si  raczej na finansowanie kilku murowanych wi ty  lub 
klasztorów rzymskokatolickich oraz uposa enia kilkudziesi ciu parafii unickich 
w swych dobrach. St d te  w Pikowie znajdujemy w tym samym czasie muro-
wany rzymskokatolicki ko ció  parafialny zafundowany przez ksi cia Antoniego 
Lubomirskiego w 1774 r. i drewnian wi tyni  unick . Podobnie Franciszek Salezy 
Potocki w 1744 zafundowa  w Brahi owie wymurowanie klasztoru i ko cio a tryni-
tarskiego i oko o 100 parafii greckokatolickich w swych licznych dobrach. Jedno-
krotne uposa enie parafii unickiej mia o te  wystarczy  równie  na powstanie wi -
tyni, zagospodarowanie si  proboszcza, zw aszcza e budowa cerkwi zale a a naj-
cz ciej od aktywno ci parafian oraz miejscowego bractwa cerkiewnego. 

Po odbudowach i remontach drewnianych cerkwi w latach 60.–70. XVIII w. 
wi kszo  z nich ju  przed rozbiorami stanowi a trzykopu owe wi tynie:

[cerkiew] o trzech wierzchach z kopu ami g t  pobitymi, na których krzy ów 3 elaznych poz a-
canych, z opasaniem g t  pobitym. Drzwi jedne na elaznych zawiasach zamkiem wewn trznym 
opatrzone. Pod oga d bowa, okien bez grat 811.

Znacznie rzadziej spotykane s  zbudowane w stylu kaplic lub ko cio ów 
z wie ami. Na terenach jednak dekanatów, gdzie w latach 50.–60. budynki sa-
kralne zosta y zniszczone i spalone w trakcie najazdów Tatarów czy Turków, jak 
w józefgródzkim, komargrodzkim czy raszkowskim, odbudowane cerkwie pre-
zentowa y si  mniej okazale. W podsumowuj cej tabeli dekanatu józefgródzkie-
go zaznacza si , e w wielu miejscach cerkwie parochialne przypominaj  kapli-
ce tymczasowe oraz „bardzo pod ey bo mieyscami na kszta t chlewów budow-
li”12. Tak e w dekanacie berszadzkim obok wystawionych w wi kszo ci trzyko-
pu owych wi ty , znajdujemy opisy nie tylko „cerkiew ta, czyli kaplica paro-
chialna”13 wiadcz ca raczej o prostej budowli, ale i dos ownie je przedstawiaj -
ce jak „cha upa”, „form  chaty”. Gdy stan wi tyni wymaga  natychmiastowego 
remontu lub nie by  dostojnym miejscem do przechowywania Naj wi tszego
Sakramentu nak adano na nie interdykt. Parafianie z kolei zmuszeni byli najcz -
ciej w ci gu roku do wyremontowania lub wybudowania nowej. 

Wyposa enie wi ty  w tym okresie znacznie si  poprawi o mimo po arów
oraz zniszcze  wojennych ostatnich dziesi cioleci. Dotyczy o to zarówno wn -
trza wi tyni14, jak i zaopatrzenia w parametry liturgiczne15. Ksi gi cerkiewne 

                                                          
11 Wie  Sokolec w dekanacie niemirowskim. , . 178, o . 53, . 38, k. 96v. 
12 , . 178, o . 53, . 36, k. 229.  
13 Tam e, k. 259v. 
14 Opis parafii Rosowskiej w dekanacie kalnickim. „Pierwsza cz  cerkwi czyli babiniec, we-

wn trz z kru  wymalowana. Tam e chór, w którym deisus [ikonostas] snycerskiey roboty ma-
lowany i marcypanowo wyz acany. Tam e mensa dwoma tuwialniami p ótna prostego pokryta 
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tak e by y w wystarczaj cej ilo ci, by sprawowa  nabo e stwa. Ich zakup jak i 
wyposa enie wi tyni by o obowi zkiem bractw cerkiewnych. Zakup ksi g od-
bywa  si  w kilku miejscach – w drukarniach unickich w Poczajowie, Uniowie, 
Lwowie oraz wydawnictw prawos awnych w Kijowie i Moskwie16.

UPOSA ENIE PARAFII 

Podstaw  funkcjonowania parafii i utrzymania proboszcza by y nadania fun-
duszowe. Sk ada y si  one z placu do zabudowy plebanii i budynków gospodar-
czych, ziemi ornej, k, futoru, pasieki, lasku, stawku. Materialne zabezpieczenie 
proboszczów gwarantowa y ziemie orne i siano . Najcz ciej ilo  roli by a
liczona w dniach orania, znacznie rzadziej w dniach geometrycznych lub p u-
gach, i tylko w kilku przypadkach w sznurach. Dzie  orania równowa ny by
0,60 ha17. ki z kolei opisywano w liczbie kosiarzy potrzebnych do pracy.  

Najcz stsze nadania to obszar mierzony w 30, 45 dniach orania – na co 
wskazuje równie  wynik tabeli 5. Maksymalna ilo  ziemi ornej to 120–126 dni 
orania (71–75 ha) – po jednej parafii w dekanatach brac awskim i komargrodz-
kim. Najszczuplejsze nadania s  w dekanacie winnickim, gdzie 99% w asno ci
ziemskiej parochów nie przekracza 30 dni orania. W woronowickim 2/3 wszyst- 

                                                                                                                               
na mensie obrazek Matki Boskiey pod szk em oprawiony. rodkowa bania z wyobra eniem 
ró nych obrazów, od spodu obmalowana. Deisus snycerskiey roboty malowany i po cz ci wy-
z acany o dwóch drzwiach, trzecie carskie wrota. Trzecia cz  cerkwi czyli o tarz z wyobra e-
niem M ki Chrystusowey wskro  malowany na cianach. W o tarzu mensa z obchodem, trzema 
tuwalniami, dwoma p ótna szwabskiego, a trzeci  prostego pokryta. Na mensie o tarz malowany 
i po cz ci wyz acany, w którym obraz Matki Boskiey Cz stochowskiey z szat  srebrn  i dwo-
ma koronami srebrnymi marcypanowo wyz acanymi. Cymborium poz acane, którym puszka 
pro conservatione sanctissimi srebrna, wewn trz wyz acana na korporale czystym b d ca”. 

, . 178, . 53, . 38, k. 54. 
15 Opis szat liturgicznych kap ana w cerkwi we wsi Strzelczynach, dekanatu woronowickiego, 

w asno ci Wincentego Potockiego podkomorzego koronnego: „Apparat parterowy na dnie zie-
lonym z rekwizytami, apparat drugi ó ty adamaszkowy z czerwon  kami  stary, apparat trzeci 
adamaszkowy czerwony z kami  lustrynow  niebiesk , apparat czwarty ka amajkowy, apparat 
pi ty a obny grudetorowy. Alb domowego p ótna 6, humera ów 2, korpora ów 3, puryfikate-
rzów par 2 szwabskie. Obrusów z koronami na o tarzu szwabskich 3, katapetazma ka amajko-
wa, zas onek po wszystkich obrazach ró nego koloru i gatunku 8. Na stoliku chustka jedwabna 
stara, krzy  procesjonalny z laurem snycerskiej roboty stary malowany. Chor giew kszta tem 
wojskowej i na p ótnie malowanych starych 2. P aszczennica na p ótnie malowana. Ca un sukna 
granatowego”. , . 178, . 53, . 47, k. 30 v–31. 

16 „Ewangelia poczajowska du a i moskiewskiej edycji druga, pod maremus oprawnych. Msza
uniowski. Tryfo oj kijowski, tryod postna lwowska, tryod cwitna kijowska, aposto  lwowski. 
Szestodników 2, lwowski i moskiewski. Psa terz poczajowski, czasos owów 2 in 8 majori 
lwowski i kijowski. Trebników 2 in 4to majori poczajowski i moskiewski. Troje nabo e stwa 
synodu zamojskiego”. Tam e, k. 31. 

17 Wed ug konstytucji z 1764 r., dok adnie 0,5985 ha. Encyklopedia historii gospodarczej Polski 

do 1945 roku, pod red. A. M czaka, Warszawa 1981, t. 1, s. 568. 
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Tabela 5. Ilo  ziemi ornej nadawanej przez fundatorów w parafiach poszczególnych dekanatów 
(okre lana w dniach potrzebnych do jej zaorania) 

Lp. Dekanat  20 21–40 41–60 61–80 81–100 > 100 
Brak inf. 
lub brak 
nadania

1 Berszadzki 1 15 23 3 – – 2 

2 Brac awski 1 14 14 4 6 1 2 

3 Brahi owski 1 23 5 1 – – – 

4 Czeczelnicki 2 5 26 – – – 7 

5 Granowski – 36 3 1 1 – – 

6 Huma ski – 14 10 7 3 – 7 

7 Józefgródzki – 1 35 1 – – 9 

8 Kalnicki – 19 18 – – – 3 

9 Komargrodzki – 8 28 8 – 1 3 

10 Niemirowski 4 23 12 1 – – 2 

11 Przy ucki – 6 30 4 1 – 1 

12 Soko owski 1 15 22 2 3 – – 

13 Winnicki 5 35 1 – – – – 

14 Woronowicki 2 31 8 2 – – – 

15 ywotowski – 5 27 2 – – 1 

 Razem 17 229 262 36 14 2 29 

kich funduszy waha si  od 21 do 40 dni, czyli od 12 do 24 ha ziemi uprawnej 
oraz w dekanacie niemirowskim – od 15 do 54 dni (od 8 do 32 ha). W dekanacie 
józefgródzkim z kolei wi kszo  nada  gruntów to 45 dni. Jednak w tym deka-
nacie nie zawsze u ywano grunt wyznaczony w dekrecie erekcyjnym. W dzie-
si ciu parafiach kap an móg  zaora  taki area  ziemi, jakiego potrzebowa , nie 
ograniczaj c si  wymiarem nadania. Jak zaznacza si  w zestawie powizytacyj-
nym z 1784 r.: 

pola pod dostatek, otó  kap ani ile chc  y gdzie im si  podoba, tyle y tam uzywai , a innym co trzy 
lata coraz w inszym mieyscu razem z gromad  wyznaczai 18.

Podobna sytuacja tak e wyst puje w dekanacie raszkowskim. W dekanacie 
berszadzkim tylko przy dwóch parafiach zaznaczono, e paroch u ywa ziemi, 
gdzie chce. Ale i tu wi kszo  nada  stanowi – od 36 do 50 dni – 38 z 44 parafii. 

Gdy chodzi o siano , to tu podobnie najwi ksze obszary – na 90, 100, 108 
kosiarzy – pojawiaj  si  po 1–2 parafii w dekanatach brac awskim, komargrodz-
kim oraz przy uckim. Najmniejsze nadania znowu  w winnickim, gdzie wszyst-
kie ki wyznaczono na 8 do 20 kosiarzy. W woronowickim tylko w po owie

                                                          
18 , . 178, o . 53, . 36, k. 229. 
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parafii siano  wynosi mniej ni  20 kosiarzy oraz w niemirowskim, gdzie wy-
st puje podobna sytuacja (zob. tabela 6.)  

Tabela 6. Siano  w parafiach poszczególnych dekanatów (okre lona liczb  potrzebnych  
kosiarzy) 

Lp. Dekanat  20 21–40 41–60 61–80  81 
Brak inf. 
lub brak 
nada

1 Berszadzki 22 14 3 – – 4 

2 Brac awski 10 25 2 2 2 2 

3 Brahi owski 15 17 3 – – – 

4 Czeczelnicki 14 15 5 – – 7 

5 Granowski 26 10 5 – – – 

6 Huma ski 6 24 3 – – 8 

7 Józefgródzki 14 15 6 – 1 10 

8 Kalnicki 27 9 3 – – 4 

9 Komargrodzki 12 17 4 2 1 4 

10 Niemirowski 20 15 2 – – 5 

11 Przy ucki 7 28 3 1 1 2 

12 Soko owski 5 23 10 – 2 4 

13 Winnicki 41 – – – – – 

14 Woronowicki 19 17 1 – – 5 

15 ywotowski 1 22 8 6 – 4 

 Razem 225 236 52 11 6 49 

Dodatkowe uposa enie w postaci placów na zabudow  plebanii i budynków 
gospodarczych posiada y wszystkie parafie. Niezwykle rzadko jednak spotyka 
si  wycena zabudowa  zarówno plebanii, jak i budynków gospodarczych pro-
boszcza, a w niektórych protoko ach wizytacyjnych nawet nie wszystkie budyn-
ki s  wymienione. Niektórzy fundatorzy nadawali równie  dodatkowo ziemie na 
ogrody warzywne czy sady. Pozwalano cz sto na za o enie stawów, mielenie 
ziarna w m ynach i niep acenie podatków chocia by za pasieki. Nadania fundu-
szowe ko czy y si  zapewnieniem:  

Te za  grunta i kap anów przy tej cerkwi succesive wiecznemi czasy zostawa  maj cych od wszel-
kich danin, powinno ci dworskich, rogowszczyzny bydl cej, dziesi cin zbo nych, winnych, 
owczych i od wszelkich ci arów do pospólstwa nale cych uwalniam i przy samej tylko powin-
no ci nale cej do zwierzchno ci duchownej onych zachowa  chc 19.

Przyk adem mo e tu s u y  dekanat granowski, w którym proboszczowie po-
siadaj  12 sadów, 10 futorków oraz w miejscowo ciach przez które nie przep y-

                                                          
19 , . 178, o . 53, . 36, k. 10. 
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wa y rzeki tak e 15 stawków. W dekanacie czeczelnickim tylko w trzech wizy-
towanych miejscowo ciach odnotowano sady, a o miu stawy rybne. W 17 para-
fiach kap an móg  korzysta  z pasiek. Z kolei na 40 parafii tylko w trzech nie 
by o ogrodów warzywnych, a w czterech innych by o ich a  po dwa.  

Natomiast precyzyjne ustalenie dodatkowych nada , czyli sadów, stawów, 
pasieczysk, ogrodów warzywnych, jest do  trudne, gdy  okre lane s  one wy-
miennie jako „futor czyli folwark czyli pasieczysko”, lub w innym miejscu „la-
sek czyli pasieczysko”. Trudno  sprawia ustalenie, co wed ug kolejnego wizy-
tatora znaczy chocia by pasieczysko, czy tylko – pasiek , czy pasiek  na futorze 
parocha, czy pasiek  postawiono w lesie, sadzie, polu itp. W poprzedzaj cym 
wizyt  niespokojnym okresie koliszczyzny oraz najazdów tatarskich wiele do-
kumentów zosta o utraconych. W zwi zku z brakiem zachowanych zapisów 
funduszowych oraz nieprecyzyjnej terminologii cz  nada  mo na odtworzy
tylko z prezent kolatorów, polecaj cych do obj cia parafii. Ale nawet, gdy oba 
dokumenty s  cytowane w opisie wizytacyjnym, to i tak wizytator ka dorazowo
potwierdza  bezproblemowe u ywanie gruntów przez parocha u zgromadzonych 
parafian. Zaznaczy  nale y, e w wi kszo ci nadania funduszowe zosta y utrwa-
lone w ksi gach metropolii, w szczególno ci gdy fundatorami by y rody San-
guszków, Potockich, Czetwerty skich.

FUNDATORZY I KOLATORZY CERKWI 

Fundatorami nada  cerkiewnych oraz tym samym za o ycielami parafii przy 
zgodzie w adz diecezjalnych by y w a ciciele ziemscy. Na terenie Brac awsz-
czyzny jest to ca a mozaika – rody magnackie posiadaj ce ogromne latyfundia 
i mniej zamo ne szlacheckie, dobra królewskie oraz klasztory zarówno aci -
skie, jak i unickie, biskupi oraz parafie rzymskokatolickie. Przede wszystkim 
jednak wyró niaj  si  na tym terytorium dwa rody – Lubomirskich i Potockich, 
w maj tkach których znajdowa a si  ponad po owa wszystkich cerkwi w woje-
wództwie brac awskim. W asno  ziemska zosta a ustalona w 956 parafiach, 
czyli 90,7% wszystkich istniej cych parafii w tym okresie. Z tej liczby w dob-
rach ziemskich Potockich zbudowano 362 cerkwie (38%), a Lubomirskich – 191 
(20%). W ca o ci w ich maj tkach istnia a sie  parafialna dekanatów berszadz-
kiego, czeczelnickiego, ho owaniewskiego, huma skiego, komargrodzkiego, 
targowickiego, teplickiego, soko owskiego. W dekanacie huma skim ród Potoc-
kich by  fundatorem 40 z 41 istniej cych parafii oraz wszystkich w targowickim 
i teplickim. W kolejnych – niemirowskim, czeczelnickim, ywotowskim, ko-
margrodzkim i woronowickim – ufundowali ci magnaci odpowiednio 18, 14, 13, 
10 i dziewi  parafii. Lubomirscy z kolei byli kolatorami 25 i 13 parafii w deka-
natach czeczelnickim i komargrodzkim.  

W dobrach królewskich funkcjonowa o 13 cerkwi (1,35%), a nale cych do 
zakonów – bazylianów, jezuitów, dominikanów oraz na w asno ci ko cielnej – 
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14 wi ty  (1,5%). Ponadto z ogólnej liczby 956 parafii tylko 40% nale a o do 
kilkunastu rodów, w tym najliczniej do Czartoryskich (18), Ostrowskich (16), 
Borz ckich (14), Czetwerty skich (14), Grocholskich (12), Kordyszów (12) 
i Lanckoro skich (10). Rody Sanguszków i Platerów s  kolatorami w ¾ para-
fiach dekanatu kalnickiego (po 14 parafii). Aleksander Borz cki, podstoli ko-
ronny, jest fundatorem 14 a Janusz i Hieronim Sanguszkowie 7 parafii w przy-
uckim dekanacie. Dominuj c  rodzin  w dekanacie komargrodzkim oprócz 

Potockich s  tak e Czetwerty scy – 11 parafii. Z pomniejszych nada  nale y
wymieni  – Grocholskich (2 w przy uckim, 6 w woronowickim) oraz Kordy-
szów (po 3 w woronowickim, ywotowski i soko owskim). W dekanacie woro-
nowickim w czterech parafiach jest po kilku kolatorów, np. w parafii Witawa s
to Zagórscy, Nosalscy, Wieliccy, Jagie owiczowie i in. W parafii Pilawa – 
z wymienionych – Pa uscy, Godlewscy, Porczy scy. Z kolei w dekanacie ko-
margrodzkim w parafii Krzy opol, fundatorami cerkwi s  sami parafianie. 

KATEGORIE PARAFII 

Stan techniczny cerkwi, jej wyposa enie oraz nadania funduszowe decydo-
wa y o kategoriach do których zaliczano parafie. W dekanacie brahi owskim 
prawie po owa (21 z 44 cerkwi) nale a a do pierwszej klasy, a tylko 5 do trze-
ciej20. Podobnie w dekanacie czeczelnickim – do klasy 1 nale y najwi cej parafii 
– 21, do klasy 2 – 10, a do kl. 3 – 9. W dekanacie woronowickim do klasy 1 – 
przypisano z kolei tylko osiem parafii, przewa nie miejskich lub znajduj cych 
si  w wi kszych wsiach (oko o 100 domów); do klasy 2, najliczniejszej – 16, do 
klasy 3 – 10, i okre lonych jako „infimae” – osiem. To samo w berszadzkim: 
klasa 1 – 13 parafii, w drugiej – 20, 3 – osiem (trzy nieokre lone) czy jarudzkim 
(supremae – 6, mediae – 20, infimae 16). Ale ju  w dekanacie brac awskim – do 
1 – 12, do 2 – 6, a najliczniejsz  grup  stanowi  parafie zasegregowane do klasy 
3 – a  17, do „infimae” – 4. 

DUCHOWIE STWO PARAFIALNE 

Najmniej informacji posiadamy o duchowie stwie w tym okresie. Brak se-
minariów duchownych na tym terenie i nielicznie zachowane ksi gi konsystor-
skie notuj ce wi cenia kap anów nie pozwalaj  na ca o ciow  analiz  tej grupy 
spo ecznej. Wizytacje wi c wype niaj  w sporej cz ci i t  luk  informacyjn ,
gdy  ka dy wizytator zapisywa  przynajmniej imi  i nazwisko miejscowego 
kap ana, jego funkcj  (proboszcz, wikary). Cz sto równie  podawa  nazwisko 
biskupa, który go wi ci . Dzi ki tym informacjom mo na ustali  liczb  ducho-

                                                          
20 , I, 2476. 
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wie stwa na tym obszarze oraz mniej wi cej okres, w którym byli wi ceni. 
Najwi ksz  grup  kap anów wy wi ci  Felicjan Wo odkowicz, urz duj cy 
w latach 1762–1778 – 171 osób. Na drugim miejscu jest jego koadiutor Leon 
Szeptycki – 97 osób. Grupy kap anów wy wi conych przez tego lub innego 
biskupa przewa aj  w niektórych dekanatach – brac awskim, czeczelnickim, 
komargrodzkim, soko owskim i woronowickim. W dekanacie przy uckim – po 
11 duchownych wy wi cili biskupi Jason Smogorzewski i L. Szeptycki oraz 14 
F. Wo odkowicz. Poza tym w kilku dekanatach pracowali kap ani wy wi ceni 
na Wo oszczy nie oraz w Perejas awiu przez biskupów prawos awnych po 
uprzedniej ich rekoncyliacji z Ko cio em katolickim (zob. tabela 7).  

Tabela 7. Biskupi którzy udzielali wi ce  kap a skich wed ug dekanatów 

Lp. Dekanat G. Horbacki M. Ry o
J. Smogo-
rzewski 

A. Szep-
tycki 

L. Szep-
tycki 

F. Wo odko-
wicz

Nieunici
Brak
inf.

1 Brac awski 3 2 2 1 8 18 3 5 

2 Czeczelnicki 3 – 7 1 6 18 3 1 

3 Huma ski 3 3 4 1 6 14 3 9 

4 Józefgródzki 6 – 4 – 15 13 8 – 

5 Kalnicki – – 4 – 5 5 2 27 

6 Komargrodzki – 1 7 1 10 18 2 5 

7 Niemirowski 3 – 1 3 13 21 – 1 

8 Przy ucki 1 – 11 – 11 14 2 8 

9 Soko owski 5 3 3 – 6 22 4 3 

10 Woronowicki 2 1 7 1 6 16 1 8 

11 ywotowski – – 6 2 11 12 1 6 

 Razem 26 10 56 10 97 171 29 73 

Cz  wizytatorów przedstawi a równie  bardzo zwi z e charakterystyki ka-
p anów – jak „stateczny”, „przyk adny”, „niestatek” i in. Tylko w kilku dekana-
tach natomiast odnotowano wykszta cenie lub wiek duchownego. Z danych pi -
ciu dekanatów wynika, e liczn  grup  tworz  duchowni w przedziale wieko-
wym od 31 do 40 lat. W ogromnej wi kszo ci s  to proboszczowie parafii. Wi-
karzy pracowali zazwyczaj w wi kszych o rodkach przy 3 do 6 parafiach 
w poszczególnych dekanatach (por. tabela 8). Ciekawy jest równie  to, e dzie-
kani do  cz sto równie  byli m odymi lud mi w przedziale od 31 do 40 lat. 
By y to przede wszystkim osoby wykszta cone.
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Tabela 8. Wiek duchownych 

Lp. Dekanat 20–30 31–40 41–50 51–60 61–70 Powy ej 71 Brak inf. 

1 Brac awski 7 16 8 9 1 – 3 

2 Brahi owski 5 11 4 9 3 1 13 

3 Huma ski 10 11 11 2 1 – 8 

4 Pikowski 8 4 13 6 7 2 – 

5 Woronowicki 8 8 10 9 1 – 7 

 Razem 38 50 46 35 13 3 31 

Nie wszyscy wizytatorzy jednak zwracali uwag  na wykszta cenie ksi y21.
W dekanacie brahi owskim 43 duchownych zosta o okre lone jako „latinus”, co 
oznacza oby kilkuletni  nauk  w szkole aci skiej lub jej uko czenie. Tylko 
siedmiu z nich przedstawiono z kolei jako „rutenus”, czyli edukacji domowej 
(o 1 brakuje informacji). W dekanacie komargrodzkim, gdzie mamy liczniejsz
grup  duchownych przygotowywanych w domu do pos ugi kap a skiej zaznacza 
si , e: „kap an w szko ach aci skich nie edukowany, przyk adny ex Theologia 
Morali”22. W dekanacie brac awskim informacja, e duchowny „by  w szko ach
aci skich” pojawia si  przy 11 osobach. Wi kszo  stanowi  jednak duchowni 

„edukacji domowej” (22) i tylko w jednym przypadku zanotowano, e duchow-
ny „nieedukowany”. Gdy chodzi o poziom wykszta cenia najgorzej prezentuje 
si  dekanat pikowski, gdzie tylko 4 kap anów okre lono jako „literatus”, a zde-
cydowana wi kszo  – 37 osób, odebra a wy cznie edukacj  domow . W deka-
nacie komargrodzkim – kszta conych w szko ach aci skich by o 13 duchow-
nych, ale nieedukowanych – dziewi ciu. W tej sytuacji prawdopodobnie „nie-
edukowanych” nale a o zaliczy  do kategorii „edukacji domowej”, gdy adne-
go z nich wizytator nie skierowa  na uzupe niaj ce nauki do dziekana. Probosz-
czowie wizytowanych parafii poddawani byli przez wizytatorów egzaminom, 
gdy wizytator mia  w tpliwo ci co do wiedzy duchownego. We wsi Czobotarka 
wizytator w nast puj cy sposób opisuje kap ana: „w szko ach aci skich nie 
edukowany, ycia przyk adnego. Dla wydoskonalenia si  lepszego w teologii 

                                                          
21 Szerzej na temat duchowie stwa dekanatu brac awskiego i woronowickiego zob.: P. Staniszew-

ski, Unickie duchowie stwo w dekanacie brac awskim w wietle wizytacji z 1785 roku, „Nasza 
Przesz o ”, t. 111 (2009), s. 5–54; . ,

. . XVIII . ( ), w:
 – 2010. 

,  65-  (22–23 
 2010 .), . , . 1,  2010, s. 13–15. 

22 , . 178, . 53, . 37, k. 175 v. 
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moralney kazusy cz sto czyta”23. Chyba najgorzej przedstawia si  sytuacja 
w dekanacie kalnickim, tu w dekrecie poprawy skierowano dwóch duchownych 
do stolicy dekanatu na jedno- lub dwutygodniowe nauki do dziekana, gdy  „nie 
wiele umiej ”, a pi ciu z powodu pija stwa na rekolekcj , w tym dwóch dodat-
kowo „z uczynieniem mortyfikacyi dyscyplin  sw  w asn  r k ”24 przy odma-
wianiu Psalmu 50. Niezwykle rzadko trafiaj  si  tak e takie okre lenia duchow-
nych, jak w dekanacie ywotowskim:  

kap an po acinie nieuczony y w ruszczy nie nie g boki, instrukcyi y cwiczenia teologii moralney, 
y w niey objasnienia potrzebny, kondycyi jest prostey, dworowi mniey wiadomy, ceremoniy 
w celebrowaniu liturgii S. dzikich25.

Chocia  i tu prawie 1/3 duchownych by a po edukacji domowej (16), 13 z 
nich uko czyli w szko ach klasy gramatyki (3), filozofii (3) i poetyki (2)26.

Ka dorazowo za  wizytator pyta  parafian o zachowanie i obyczajowo  ich 
pasterza. Najcz ciej te rozmowy przynosi y pomy lny rezultat, co odpowiednio 
by o zaznaczane w dekrecie wizytacyjnym: 

WX Jan Stanis awski paroch z indagacyi parochian swoich okaza  si  by  statecznym, nabo e -
stwa pilnuj cym, ludzi artyku ów wiary nauczaj cym i zawsze trze wym, depaktacji nie czyni -
cym. Przeto aby i napotym w tych chwalebnych post pkach zostawa  upominam27.

Lub w innej parafii:  

WX Micha  Zachariewicz z indagacyi parochian swoich okaza  si  by  stateczny, ludzi nauczaj -
cym, nabo e stwa pilnuj cym, w teologii moralney i dogmatyce dosy  wydoskonalonym28.

I rzeczywi cie, gdy chodzi o kondycj  moraln  to ogólny obraz przedstawia
si  bardzo dobrze. Permanentnym problemem by o tylko nadu ywanie alkoholu 
oraz rzadziej zdzierstwa za pos ug  sakramentaln  oraz pogrzeby, zanotowano 
tylko kilka kwestii dotycz cych bigamii duchownych. Dotyczy  ten problem 
zazwyczaj wdowców, gdy  w Ko ciele wschodnim nie mogli oni o eni  si
ponownie. Ogólnie inna charakterystyka kap anów ni  „przyk adny” nie prze-
kracza najcz ciej 10%. Na 47 kap anów pracuj cych w dekanacie brac awskim 
jeden z nich okaza  si  „niespokojny”, a trzech alkoholików. W dekanacie ko-
margrodzkim tak surowo nie zakatalogowano adnego duchownego. Ponadto we 
wsi Stefanowie proboszcz wcze niej postanowieniem konsystorza zosta  zwol-
niony z tego stanowiska z powodu pija stwa, lecz powróci  i – jak zaznacza 
wizytator – „teraz ycie y obyczaie odmieni , a w pobo no ci, trze wo ci
y w czu ym obowi zków dope niania pasterskich, ycie stanowi duchownemu 

                                                          
23 Tam e, k. 193. 
24 Tam e, . 38, k. 50 v. 
25 O dziewi ciu brakuje informacji. , I, 2467, k. 4. 
26 , I, 2467. 
27 , . 178, . 53, . 38, k. 32 v. 
28 Tam e, k. 30 v. 
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przyzwoite prowadzi”29. Podobnie w brahi owskim – 46 kap anów okre lono
jako „przyk adnych” i tylko zachowanie jednego jako „nieprzyk adne”, a pi ciu
z problemem alkoholowym. Nale y zaznaczy , e na ocen  wizytatora sk ada o
si  wykszta cenie duchownego, jego wspó praca z parafianami i dworem, kate-
chizacja, obyczajowo , dba o  o wi tyni , nadzór nad bractwem, ale tak e
zdolno ci gospodarskie.  

Równie rzadko odnotowywano pochodzenie spo eczne duchownych lub 
przynale no  narodow . W brahi owskim dekanacie pracowa  49 „lewitów” 
(o dwóch kap anach nic nie wiemy). W ywotowskim 18 pochodzi o z rodzin 
kap a skich, trzech z mieszcza skich, siedmiu ze szlacheckich. Trzech kap a-
nów zapisano jako „kondycji prostey” (o siedmiu brak informacji). Cz ciej 
pojawia si  notatka wy cznie o pochodzeniu szlacheckim. W ten sposób wie-
my, ze w dekanacie huma skim pracowa o trzech szlachciców, w ywotowskim 
– czterech. Znacznie rzadziej wzmiankowani s  mieszczanie – np. w dekanacie 
woronowickim jeden raz („mieszcza czuk”). Podawana jest tak e informacja, e
który  paroch jest z „neofitów” lub rekoncyliowany. Najcz ciej wspominana 
narodowo  okre lana jako „ruthenus”. W dekanacie ywotowskim odnotowano 
j  przy pi ciu duszpasterzach. 

W wielu dekanatach wizytator zwraca  uwag  tak e na rodzin  duchowne-
go30. W zwi zku z tym pojawiaj  si  zapisy, e „ ona tego  kap ana z indagacyi 
prowizorów okaza a si  by  stateczn ”31. Podobnie jak i parochów rzadziej 
wspomniane jest tak e wykszta cenie – „ ona Xa Pierzy skiego Magdalenia 
z Ostapowiczów edukacji dobrej”32. Do niezwykle rzadkich nale  informacj ,
e ona jest „niestateczna” lub e pije:

ona Xa Jana po imieniu Tatiana córka kap a ska, stateczna, póki trze wa, matrona, a gdy si
napiie, choc rzadko kiedy, k oci  si  umie, podobnie iako y iey m 33.

Wzmiankowane jest tak e szlacheckie lub mieszcza skie pochodzenie ony 
oraz informacja, e jest ona córk  kap a sk . W dekanacie ywotowskim z ro-
dzin kap a skich wywodzi y si  22 kobiety, z mieszczan 2, szlachty 2. Ponadto 
zanotowano jedn  „kupcówn ”, córk  malarza oraz pochodz c  z ydowskiej 
rodziny (o o miu brakuje informacji). Szczegó owe dane dotycz  te  dzieci, 
a w szczególno ci ch opców – liczba, wiek, wykszta cenie, zaj cie. W sytuacji, 
gdy dzieci s  „nieuki”, a ich wiek jeszcze pozwala  na wys anie do szkó ,
w dekrecie reformacyjnym zawsze znajdowa a si  wzmianka o kszta ceniu sy-
nów. Odnotowywano równie  studiuj cych poza granicami kraju. 

                                                          
29 , . 178, . 53, . 37, k. 186–186 v. 
30 Zob. szerzej: . , ’ i i

i XVIII i , .  (2010), . 1, 
 2010, s. 254–261.  

31 , . 178, . 53, . 38, k. 53. 
32 Tam e, . 178, . 53, . 36, k. 11. 
33 , I, 2467, k. 15. 
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W okresie, gdy Brac awszczyzna znalaz a si  pod panowaniem rosyjskim, 
grupa kap anów przy czy a si  do prawos awia. Po przej ciu tych ziem przez 
Rzeczpospolit  cze  z nich pojedna a si  z Ko cio em katolickim. Fala przej
z katolicyzmu na prawos awie przesz a dwukrotnie. Po raz pierwszy w latach 
1768–1770, a nast pnie w 1773–1774. Po wycofaniu si  wojsk rosyjskich z tych 
ziem rozpocz  si  powrót parafii do Ko cio a greckokatolickiego. Zdecydowana 
wi kszo  zako czy a ten proces w latach 1780–1781. W tym okresie struktury 
Cerkwi prawos awnej utworzone po 1768 r. w miejsce katolickiej ponownie zani-
k y. Znikoma jednak cz  parafii w niektórych okr gach województwa pozosta a
jako prawos awna. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia w 1784 r. w dekanacie 
brahi owskim. Pozosta o tu jeszcze cztery prawos awne placówki34.

Duchowni zmieniali wyznanie indywidualnie lub wraz z parafiami. Gdy 
przechodzili na prawos awie lub katolicyzm bez wiernych, decyzja ta rzadko 
napotyka a zrozumienie wiernych. W zwi zku z tym musieli oni pozostawia
parafie dobrowolnie lub byli z nich wyp dzani. Zdarza o si  to zarówno po 
przej ciu parafii na prawos awie jak i po ich powrocie. Spora cz  kap anów po 
apostazji powróci a do jedno ci z Ko cio em katolickim. W dekanacie brac aw-
skim znalaz o si  pi ciu w a nie takich rekoncyliowanych duchownych, w hu-
ma skim – o miu35. Kap ani zostawali w swych parafiach albo, gdy ona by a ju
zaj ta przez innego kap ana, przechodzili do innych, uciekali na lewobrze n
cz  diecezji prawos awnej lub zamieszkiwali nadal we wsi. W zwi zku z tym 
wizytatorzy zwracali uwag  tak e na innych kap anów przebywaj cych na terenie 
parafii, jak to ma miejsce przy cerkwi we wsi Buszynka (dekanat niemirowski):  

Przy tej e cerkwi znajduje si  WX Jan B a ewski wyordynowany na prezbitery od JWo Leona 
Szeptyckiego w roku 1772 miesi ca Augusta 15 dnia we Lwowie, w czasie prze ladowania unii 
przymuszony od […] do apostazji. Od której absolwowany i dyspensowany przez wielmo nego 
jegomo  Xa Lubi skiego oficja a brac awskiego w roku 1779 dnia 22 Octobris Vs.36

Wizytatorzy zapisywali tak e i heroiczne postawy duchownych tego czasu. Kap an

podczas prze ladowania katolików od nieunitów w niewoli w Humaniu pod komend  rossyjsk
w Roku 1774 by  ci niony niedziel osiemna cie, po wytrwaniu w wierze katolickiey statecznym, 
y z niewoli wypuszczeniu obdarzony cha upk  y mieszkaniem przez askawie Przew. J.W. Kolla-
tora swego osobno plebanii w Dobrey; z przyczyny, e na ten czas plebani  gwa townie obiowszy 
nieunici posiadali y przez lat blizko trzy rz dzili37.

W dekretach reformacyjnych ko cz cych opis ka dej wizytowanej parafii 
kap anów upominano najcz ciej z powodów „och dóstwa” w wi tyni, pilno-

                                                          
34 Dwie w Litynie oraz we wsiach Bruslinów i Szeroka Grobla. , I, 2476, k. 92–92v. Dele-

gowany wizytator dekanatu brahi owskiego pozwa  duchownych tych parafii do s du.
35 I. Wodzianowska, Zmiana przynale no ci wyznaniowej parafii unickich w latach 60.–70. XVIII 

wieku na Prawobrze nej Ukrainie. Zarys problematyki, w: Ko ció  unicki w Rzeczypospolitej, 
red. W. Walczak, Bia ystok 2010, s. 235–255. 

36 , . 178, . 53, . 37, k. 12. 
37 , I, 2467, k. 11. 
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wania ksi g brackich, doko czenia remontów cerkwi, ogrodzenia cmentarzy, 
reparacji dzwonnicy, rzadziej – dokupienia niezb dnych ksi g liturgicznych 
(w parafiach przywróconych z powrotem do Ko cio a katolickiego) lub naczy .
Jeden z najcz stszych wymogów w dekretach powizytacyjnych pod adresem 
proboszczów dotyczy  prowadzenia ksi g metrykalnych, a w szczególno ci 
szlachty: „metryki porz dnie pisa  [...] dzieci szlacheckich porz dnie spisywa
y corocznie do grodu powiatowego odsy a ”38. Ponadto nawet, gdy wizytator 
stwierdzi  dba o  kap ana o wiernych, w dekrecie powizytacyjnym i tak mo na
przeczyta  napomnienie o g oszeniu S owa Bo ego, uczeniu wiernych katechi-
zmu czy pacierza „a nie umiej cych do spowiedzi paschalnej, do lubów ma -
e skich, do kumowania i innych obrz dków chrze cija skich, póki zupe nie

naucz  si , nie przypuszcza ”39.

PARAFIANIE

Wizytator zwraca  uwag  tak e na sytuacj  moraln  parafian, notuj c w ko -
cowym dekrecie wskazówki duszpasterskie dla proboszcza. Duchowni mieli 
zwraca  uwag  chocia by na  

chrze cijan, w mie cie i po browarach w Tro cia cu na us ugach jakichkolwiek u ydów znajdu-
j cych si  i tych jakimi mo na sposobami, to jest za zg oszeniem si  dworowi i pomocy od tego 
u ywszy lub postrachem kl twy i cho by wskutek pioruny tej e rzucaj c, do s uchania liturgii 
wi tej i S owa Bo ego co niedziel  i wi ta uroczystego nap dza , zach ci  i aby chodzili do 

cerkwi, przymusi  stara  si 40.

Wizytator egzaminowa  równie  wiernych z podstawowych prawd wiary 
oraz znajomo ci modlitw.  

Zwracano szczególn  uwag  na funkcjonuj ce zabobony. W niektórych de-
kanatach szczególnie napominano proboszczów, by zabraniali wi towania cho-
cia by Jana Kupa y. W dekanacie kalnickim wizytator notowa

e parochianie dombrowinieccy obmierz y Bogu i ludziom zwyczay zachowuj , obchodz c co-
rocznie w lecie, w dzie wi tego Jana ba wochwalskie obrz dy czyni c, kupa a i przy tym noc-
nych schadzek dozwalaj  m odzie y, aby odt d takowych gustów i rozpusty nie bywa o, pod 
od czeniem od cerkwi i podaniem takowych wkl tew zakaza em41.

Wszystkie kwestie natury obyczajowej, takie jak wspólne mieszkanie par bez 
sakramentu ma e stwa, nie lubne dzieci, niemoralne prowadzenie si  parafian, 
bijatyki, pija stwa by y odnotowywane przez delegatów biskupich. Zwracano 
uwag  tak e na mieszkaj cych w s siedztwie ydów, Turków lub filiponów. 
Dziekan czeczelnicki na przyk ad zosta  zobowi zany, by  

                                                          
38 , . 178, . 53, . 37, k. 180 v. 
39 Tam e, k. 146 v. 
40 , . 178, . 53, . 47, k. 185. 
41 Tam e, . 38, k. 32. 
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nieprawych zagranicznych ma e stwa zwi zków w kraju tym granicy tureckiej przyleg ym cz sto 
z obelg  majestatu Boskiego praktykowa  si  zwyk ych, nie tylko w parochii, lecz w ca ym deka-
nacie swoim wzbrania , rozp dza , gromi  i nie dopuszcza 42.

W dekanacie brac awskim zosta a odnotowana s oboda Sorokoduby, w której 
zamieszkali i zbudowali dom modlitewny filiponi. A poniewa  „ci  piliponi 
katolików ruskich namawiaj , a namówiwszy, odsy aj  do innych wsi i s obód,
gdzie mieszkaj ”43 kap ani pobliskich parafii zostali napomnieni, by zwraca
szczególn  uwag  na kontakty ich parafian. Ciekaw  informacj  jest wskazanie 
w dekanacie brac awskim dwóch miejscowo ci w których ponadto mieszkali 
Mazurowie (nazwa ta jest u ywana i dzisiaj, a z regu y jest to ludno  przyby a
z centralnej Polski). Zaznaczano równie , by pochodz ce z mieszanych rodzin 
dzieci ucz szcza y do cerkwi zamiast do ko cio ów.

INSTYTUCJE CERKIEWNE 

W sprawnym zarz dzaniu parafi  pomaga y kap anowi bractwa44. Wizytato-
rzy zwracali piln  uwag  na ich funkcjonowanie, odnotowuj c ka dorazowo, ile 
posiadali w swej kasie pieni dzy oraz uli w pasiecie czy zapasów wosku. Wa ne
miejsce w dekretach powizytacyjnych zajmuj  polecenia dotycz ce prowadzenia 
ksi g rozrachunkowych przez bractwa. Na nich równie  spada  obowi zek dba-
nia o remonty i o wietlenie cerkwi. W niektórych dekanatach bractwa jednak 
w tym okresie nie posiada y adnej gotówki w swych skarbonach. Sytuacja ta 
powtarza a si  w zniszczonych przez najazdy tatarsko-tureckie dekanatach, ta-
kich jak w niemirowskim czy raszkowskim, czy cho by komargrodzkim, gdzie 
bratczykowie gotówk  „na reparaci  cerkwi swoiey wyexp dowali”45. W dekre-
cie reformacyjnym zaznaczano, czy bractwo jest niedba e lub je chwalono:

Bractwo te  o ozdob  i potrzeby cerkwi staraj ce si , adnych zabobonów i pró nowiarstwa nie 
maj ce. Dzieciom nocnych schadzek zabraniaj c, przeto aby i na potym w tych chwalebnych 
post pkach zostawali upominani46.

Wizytator wr cz wymaga , by na d ugach, przewa nie w szynkach ydow-
skich, nie zalega y pieni dze. By  to permanentny problem chocia by w dekana-
cie brac awskim, gdzie w wielu parafiach „by  zwyczaj kanunu47 sycenia, lecz 

                                                          
42 Tam e, . 36, k. 12. 
43 Tam e, . 47, k. 264 v. 
44 Zob.: . ,  (

), w: . , . 1: 
, . . , . , . ,  2013, s. 213–219. 

45 , . 178, . 53, . 37, k. 208 v. 
46 Tam e, . 38, k. 31 v. 
47 Kanun – w przeddzie  odpustu parafialnego przygotowywano miód pitny, który sprzedawano 

z okazji wi ta pozyskuj c w ten sposób rodki na utrzymanie wi tyni. Przy niektórych para-
fiach prowadzili oni równie  szpitaliki dla starszych i chorych osób. Istnienie szpitali by o ra-
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przez zdzierstwo od ydów upad  ”48. Im bardziej na pó noc by y po o one de-
kanaty, tym cz ciej w rozliczeniu bractw pojawia y si  ruble ni  z oty polski.  

Kolejnym pomocnikiem przy cerkwi by  diak i pa amarz, czyli zakrystianin. 
Najcz ciej jednak w tych dekanatach „pa amarza wolnego od pa szczyzny 
skarbowej”49 przy parafiach nie by o. Zast powa a go wi c gromada lub cz ciej
bractwo. W dekanacie przy uckim tylko w 12 na 43 parafii pracowali na sta e
przy parafiach zakrystianie. W zwi zku z tym pojawiaj  si  w dekretach polece-
nia wykupienia pa amarza z powinno ci dworskich.  

Na Brac awszczy nie w a ciwie przy ka dej cerkwi istnia a szkó ka. Szko y
budowano na terenie cerkiewnym, najcz ciej w pobli u cmentarza „dla mini-
strów cerkiewnych i dzieci ucz cych si , o dwóch izbach”50. Uczyli w nich dia-
kowie, którzy otrzymywali rocznie po 10–20 gr miedzianych z ka dego domu. 
Przy niektórych miejscowo ciach podawana jest tak e liczba dzieci pobieraj -
cych tam nauki. Grono uczniów by o do  szczup e od dwóch do dwunastu 
osób. W szko ach tych zarówno nauczali czasami synowie kap a scy, którzy 
diakowali przy parafii ojca, jak i kszta ci y si  „dzieci kap a skie, szlachec-
kie”51. Trudno przeceni  rol  szkó ek przycerkiewnych, które cz sto by y jedyn
mo liwo ci  zdobycia umiej tno ci czytania i pisania dla miejscowych dzieci. 

PODSUMOWANIE 

Ogólny obraz Ko cio a w województwie brac awskim jest raczej pozytywny. 
W ka dej miejscowo ci zamieszkanej przez grekokatolików istnia a cerkiew, 
a wi c nie by o problemów z dojazdem parafian na nabo e stwa w ró nych 
porach roku, jak to mia o miejsce chocia by w dekanatach bia oruskich. Pro-
boszcz równie  mia  u atwiony kontakt z wiernymi, nios c im pos ug  sakra-
mentaln . Do parafii przychodzi m oda grupa duchownych, raczej lepiej od swo-
ich poprzedników przygotowana, co mog oby budzi  nadzieje na przysz o .
Ogólna sytuacja moralna i obyczajowa jest dobra. Cytowane tu pojedyncze 
fragmenty o wyd wi ku negatywnym stanowi  wyj tki. Gorzej natomiast przed-
stawia si  sprawa wykszta cenia duchownych i dlatego metropolita J. Smogo-
rzewski zamierza  zbudowa  seminarium w Radomy lu, czego ju  nie zd y
zrealizowa .

Permanentnym problemem s  remonty drewnianych budynków sakralnych. 
Najcz stsze zarzuty w dekretach reformacyjnych dotycz  w a nie nietrwa ych 
drewnianych budowli cerkiewnych oraz wystroju wn trza. Stan techniczny cer-

                                                                                                                               
czej rzadkim zjawiskiem, np. w dekanacie kalnickim by y w dwóch, a w ywotowskim i soko-
owskim po jednym. 

48 , . 178, . 53, . 47, k. 261 v. 
49 Tam e, . 36, k. 38. 
50 Tam e, . 36, k. 38. 
51 , I, 2467, k. 49. 
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kwi zmusza  wizytatorów do zagro enia kar  interdyktu dla parafii. Tylko 
w dekanacie komargrodzkim w 16 dekretach powizytacyjnych (na 41 parafii) 
pojawiaj  si  wymagania wizytatora co do odnowy budynku lub dokupienia 
naczy  liturgicznych. W pierwszej kolejno ci remonty nale a y do obowi zków
kolatora i dosy  cz sto wizytatorzy obliguj  proboszczów i bractwa, by domaga-
li si  tego od fundatorów. Konflikty z dworem dotycz  równie  nada  fundu-
szowych. W cz ci parafii ziemia lub ki zosta a odebrana cz ciow  lub 
w ca o ci w trakcie koliszczyzny. Odnosi si  wra enie, e kolatorzy byli nie-
wra liwi na takie pro by i nalegania – i ponownie powstaje pytanie o stosunek 
dworu – z regu y rzymskokatolickiego i polskiego – do miejscowej parafii grec-
kokatolickiej. Oboj tno  dworu zapewne t umaczy tak e tempo, z jakim uda o
si  zlikwidowa  Cerkiew unick  po 1793 r. Przytoczone informacje dyktuj
przysz ym badaczom nowe pytania: je li kolatorami zdecydowanej wi kszo ci 
parafii byli Potoccy i Lubomirscy – to chyba mo na wysun  hipotez  – Rosji 
wystarczy  nacisk polityczny i administracyjny na te wielkie rody, eby ich 
sk oni  do oddania cerkwi unickich prawos awiu. Czy ta hipoteza jest do utrzy-
mania – nale a oby zebra  dalsze informacje. Ale wydaje si , e mo na j  udo-
wodni , gdy  w a nie te nazwiska pojawiaj  w ród Targowiczan. 

Ko cowe raporty szczególnie mocno akcentuj  obowi zek katechizacji para-
fian przed niedzielnymi nabo e stwami i weryfikacj  czy akuszerki odbieraj ce 
porody znaj  formu  chrztu. Zawsze zwraca si  uwag  na parafian spe niaj -
cych i zaniedbuj cych obowi zek spowiedzi wielkanocnej. W dokumencie de-
kanatu komargrodzkiego znajduje si  zapis, e „wszyscy w wierze wi tey zo-
stai  y spowied  paschaln  odprawui ”. Równocze nie bardzo si  akcentuje – 
w dekanacie czeczelnickim – gro b  indyferentyzmu, b d c  nast pstwem pracy 
najemnej u ydów, obci aj cych najmitów i najmitki pracami fizycznymi 
w niedziel . Podobn  gro b  wizytatorzy zauwa aj  w kontaktach i ma e -
stwach mieszanych z Turkami, którzy tu pozostali po wojnach tureckich. Praw-
dopodobnie akcent na katechizacj  by  skutkiem cz stego przechodzenia z jed-
nego wyznania na drugie przez miejscow  ludno  po 1768 r. Niektóre parafie 
w ci gu dziesi ciu lat zmienia y przynale no  wyznaniow  kilkakrotnie. 

Ostatni podzia  dekanalny nast pi  w czerwcu 1793 r. Utworzono wówczas 
nowe dekanaty: bohopolski, bucki, krutia ski, ady y ski, sawra ski, tarno-
wiecki52. Nowy podzia  mia  s u y  lepszej komunikacji dziekana z podleg ymi 
mu kap anami, usprawni  funkcjonowanie dekanatów poprzez lepsze ich roz-
graniczenie. Przyk adem jest tu chocia by najliczniejszy dekanat ho owaniew-
ski, który w okresie roztopów jesienno-zimowych, a w szczególno ci rozlew 
Bohu wiosn  odcina  cz  parafii. Liczebno  parafii w dekanacie zmniejszono 
do 25–34 parafii. D ono do scentralizowania dekanatów wokó  ich stolic, tak 
by kap ani mogli z atwo ci  doje d a  do dziekana. Przed reorganizacj  np. 
Jampol le a  w dekanacie jarudzkim, a tylko tytu  pozostawa  przy dekanacie. 
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I chocia  nadal siedziba dziekana nie znajdowa a si  w stolicy dekanatu jak 
w raszkowskim (Kodyma), tarnowieckim (Ry awka) czy jampolskim (Chrusto-
wej)53 komunikacja nie sprawia a ju  wi kszych k opotów i jak stwierdzano 
w kurii „co do referencji XX. Parochów wygodnieysze”.  

Uwarunkowania pracy duszpasterskiej w parafiach regionu by y wielorakie – 
zale no  materialna od dworu, brak systematycznej formacji teologicznej kleru, 
zjawisko zatrudniania si  u obcych wyznaniowo pracodawców, migracje ludno-
ciowe, najazdy obcych wojsk. Niestety nowe tendencje w rozwoju – kszta cenie 

duchowie stwa, katechizacja, nowy sprawny podzia  administracyjno-terytorial-
ny zbieg  si  z II rozbiorem Rzeczypospolitej i w czeniem tych ziem do impe-
rium rosyjskiego i likwidacj  Cerkwi greckokatolickiej na Brac awszczy nie.

THE  FUNCTIONING  OF  GREEK-CATHOLIC  PARISHES  IN  THE  DISTRICT  
OF  BRAC AW  ON  THE  EVE  OF  THE  SECOND  PARTITION  OF  THE  REPUBLIC  

OF POLAND 

Abstract. The dynamic development of the Uniate network of parishes in the area of the Brac aw
district was disturbed twice by koliyivshchyna rebellion and Russian armies in the years  
1768–1774. Then, in some deaneries nearly 90% of parishes changed their religious affiliation. In 
1782, the metropolitan bishop Jason Smogorzewski administered a general canonical visitation in 
the area subordinated to him. Its aim was to establish the state of possession in the Church after 
such a hard period, in addition to indicating the problems and directions of further development. 
The next visitation conducted by his successor Teodozy Rostocki in the years 1791–1793 resulted 
in a new division of the deanery, which facilitated the contact between deaneries and the parish. 
Unfortunately, the implementation of those changes was made impossible by the incorporation of 
the Brac aw district into the Russian empire. The present article discusses the functioning of 
Greek-Catholic parishes in one part of the vast metropolitan diocese – in the district of Brac aw
before Russia entered there. The annexation of those lands by the Russian empire led to complete 
liquidation of Greek-Catholic Church there. Basing on the deanery’s lists and post-visitation mate-
rials, the article presents the structure of Greek-Catholic Church in the district of Brac aw, the 
foundations of the functioning of its parishes, the education of the priests and their families as well 
as pastoral problems encountered by them – reconciliation of the churches, mixed marriages, 
superstitions, repairs of the churches, property conflicts. Moreover, the structure of private owner-
ship in the last decade of the existence of the Republic of Poland is discussed. It was land owners 
who were the founders of over 95% of all parishes in that area. The economic functioning of the 
parish and the stipends also depended on them.   

Key words: Greek-Catholic Church, district of Brac aw, general canonical visitations 
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