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Uwarunkowania etniczne budownictwa sakralnego
na Podkarpaciu

Ethic conditioning of the sacral architecture in the
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Abs trakt 

Po ło żo ne mię dzy Wscho dem i Za cho dem zie mie Pod kar pa cia
by ły od wie ków te re nem prze ni ka nia się róż nych kul tur i in te re sów
Rze czy po spo li tej, Wę gier i Ru si. Po dró żu jąc dziś po te re nach Pol -
ski po łu dnio wo- wscho dniej moż na na tra fić na śla dy kul tu ry ma te -
rial nej Łem ków, Boj ków, Po gó rzan, Do li nian i in nych mniej szych
grup et nicz nych. Śla dy te za cho wa ły się przede wszyst kim w ar chi -
tek tu rze sa kral nej, któ rej sym bo lem na tych zie miach sta ła się cer -
kiew pra wo sław na. Jej bu do wa, styl i wy po sa że nie pod kre śla ją róż -
no rod ność kul tu ro wą daw nych miesz kań ców Pod kar pa cia. Ce lem
pra cy jest zba da nie wpły wu uwa run ko wań et nicz nych na ar chi tek -
tu rę obiek tów sa kral nej ar chi tek tu ry drew nia nej (głów nie cer kwi)
znaj du ją cych się na te re nie wo je wódz twa pod kar pac kie go. Zin wen -
ta ry zo wa no tak że obiek ty już nie ist nie ją ce. W tym ce lu po słu żo no
się kar ta mi ewi den cji obiek tów sa kral nych, udo stęp nio ny mi przez
Ar chi wum Pań stwo we w Prze my ślu oraz od dział Ar chi wum Pań -
stwo we go w Kro śnie. Oprócz te go wy ko rzy sta no do stęp ną li te ra tu -
rę na uko wą oraz ar ty ku ły i wy wia dy śro do wi sko we. Pra cę ilu stru ją
wła sne zdję cia zba da nych i opi sy wa nych obiek tów sa kral nych. Pol -
skie Kar pa ty są re gio nem, któ ry na sku tek ak cji prze sie dleń czej po
II woj nie świa to wej utra cił wie le ele men tów swej róż no rod no ści
kul tu ro wej. Lud ność tych te re nów po zo sta wi ła po so bie jed nak wie -
le cen nych obiek tów, któ re do dziś są świa dec twem ży wej kul tu ry
ma te rial nej i war te są ochro ny kon ser wa tor skiej. 
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Sło wa klu czo we: Pod kar pa cie, gru py et nicz ne, ar chi tek tu ra cer -
kiew na

Abs tract

Lo ca ted be twe en the East and the West, the Sub car pa thia for cen -
tu ries was a ter ri to ty whe re dif fe rent po lish, hun ga rian and ru the nian
cul tu res and in te re sts in ter min gled. Tra ve ling to day thro ugh the re -
gion of so uth- eastern Po land one can find tra ces of the ma te rial cul -
tu re of Lemks, Bojks, Po go rzans, Do li nians and other smal ler eth nic
gro ups. The se tra ces are pre se rved ma in ly in the sa cral ar chi tec tu re,
with the or tho dox church (cer kiew) as its sym bol in this re gion. The
con struc tion, sty le and fur ni shings of bu il dings em pha si ze the cul -
tu ral di ver si ty of the past in ha bi tants of the Sub car pa thia. The go al
of  this pa per is to explo re the in flu en ce of  eth nic con di tio ning on
the ar chi tec tu re of  sa cral wo oden ar chi tec tu ral ob jects (ma in ly or -
tho dox chur ches), lo ca ted in the Sub car pa thian Vo ivod ship. Al so, an
in ven to ry was ma de of  the no lon ger su rvi ving ob jects. The in ven -
to ry was ba sed on evi den ce cards of  sa cral ob jects ma de ava ila ble
by The Na tio nal Ar chi ve in Prze myśl and by the branch of the Na -
tio nal Ar chi ve in Kro sno. Be si des that, ac ces si ble scien ti fic li te ra tu -
re and com mu ni ty in te rviews we re uti li zed. The ar tic le is il lu stra ted
by the au thors' own pic tu res of  the sa cral ob jects in ve sti ga ted and
de scri bed in the stu dy. The Po lish Car pa thian Mo un ta ins is a re gion,
which, due to the post II World War di spla ce ment („Vi stu la ac tion”),
lost ma ny ele ments of its cul tu ral di ver si ty. Ho we ver, the in ha bi tants
of this area left be hind ma ny va lu able ob jects, which are to day a te -
sti mo ny of a vi vid ma te rial cul tu re and are wor thy of con se rva tion. 
Key words: Sub car pa thia, eth nic gro ups, or tho dox church ar chi tec tu re

Cer kiew ja ko sym bol ar chi tek tu ry drew nia nej 
Pod kar pa cia. Bu do wa cer kwi

Cer kwie od wie ków sta no wią cha rak te ry stycz ny ele ment kra jo -
bra zu po łu dnio wo- wscho dniej Pol ski, a ich ory gi nal na ar chi tek tu ra,
two rzo na rę ką wiej skich bu dow ni czych, na le ży do naj cie kaw szych
zja wisk w kul tu rze eu ro pej skiej. Po nie waż nie gdyś każ da wieś dą -
ży ła do wy bu do wa nia świą ty ni, na te re nie Pod kar pa cia po wsta ła
ogrom na licz ba drew nia nych cer kwi, któ re za dzi wia ją róż no rod no -
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ścią ar chi tek tu ry. Mu ro wa ne cer kwie by ły nie licz ne, a ich ar chi tek -
tu ra przy po mi na ła sty lem cer kwie drew nia ne. Bry łę bu dyn ku cer -
kwi i ro dzaj za sto so wa nej kon struk cji w du żej mie rze de ter mi no wa -
ła przy na leż ność et nicz na wy znaw ców, a tak że szko ła rze mieśl ni cza
bu dow ni czych. Cer kwie bu do wa no na wznie sie niach, na wet sto sun -
ko wo nie wiel kich. Mia ło to za rów no zna cze nie prak tycz ne, uła twia -
jąc od pro wa dza nie wo dy desz czo wej, czy też wa lo ry obron ne (np.
cer kiew w Ulu czu), jak i sym bo licz ne – sa mo do tar cie do szczy tu
wznie sie nia wy ma ga ło wie le wy sił ku i ener gii, a po nad to bu dow la
ta ka po win na by ła gó ro wać nad do ma mi miesz kań ców wsi. Trze ba
tu do dać, że na raz wy bra nym miej scu bu do wa no przez wie ki ko lej -
ne świą ty nie i bar dzo rzad ko zda rza ło się, aby no wą cer kiew sta wia -
no w in nym miej scu (Kry ciń ski 2005). Drew nia ne cer kwie to bu -
dow le na ogół trój dziel ne (pre zbi te rium, na wa, ba bi niec) o kon struk -
cji zrę bo wej, zwa nej też wień co wą lub blo ko wą. Ba le drew na ukła -
da no po zio mo w wień ce, któ re na stęp nie kła dzio no je den na dru gim
i łą czo no na ro ża sys te mem na cięć (za cze pów). Naj pięk niej szym
przy kła dem te go ro dza ju kon struk cji jest cer kiew w Ulu czu (fot. 1). 
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Fot. 1. Cer kiew obron na pw. Wnie bo wstą pie nia Pań skie go w Ulu czu (fot. P.
Dep ciuch) 

Phot. 1.The or tho dox church un der the in vo ca tion of the Lords Ascen sion
in Ulucz (Phot. P. Dep ciuch) 



Ro dzaj ma te ria łu bu dul co we go był uza leż nio ny od do mi nu ją ce -
go na da nym te re nie ga tun ku drze wa. Na te re nach ni zin nych, gdzie
wy stę po wa ły la sy li ścia ste, wy ko rzy sty wa no naj czę ściej li pę, dąb,
buk oraz to po lę, na to miast w te re nach gór skich i na po gó rzach mo -
drzew, jo dłę, buk, świerk i so snę. Naj bar dziej na ra żo ne na dzia ła nie
wil go ci ele men ty kon struk cji by ły bu do wa ne z dę bu i mo drze wia. 

Ścia ny wień czo no gzym sem – bel ką szer szą od zrę bu, znacz nie
wy su nię tą na ze wnątrz, któ ra czę sto by ła de ko ro wa na na cię cia mi,
a w cer kwiach łem kow skich – ma lo wa niem. Ochro nę przed opa da -
mi at mos fe rycz ny mi sta no wi ły wy dat ne oka py. Na prze ło mie XIX
i XX stu le cia ścia ny cer kwi za czę to obi jać bla chą, co czę sto by ło
przy czy ną gni cia drew na. 

Naj więk szą i naj szer szą część świą ty ni sta no wi ła na wa, któ ra
nie gdyś prze zna czo na by ła wy łącz nie dla męż czyzn, a ko bie ty gro -
ma dzi ły się w tzw. ba biń cu. Cer kiew pro jek to wa na by ła w ten spo -
sób, aby pre zbi te rium, na wa i ba bi niec znaj do wa ły się w jed nej po -
dłuż nej osi, a ich rzut sta no wił kwa drat lub pro sto kąt. 

Pier wot nie okna w cer kwiach umiesz cza no tyl ko od po łu dnia
i wscho du, co wy ni ka ło po czę ści ze wzglę dów prak tycz nych (wa -
run ki kli ma tycz ne) oraz wie rzeń w złe mo ce, któ re cza ją się po stro -
nie pół noc nej. W póź niej szym okre sie okna za czę to lo ko wać rów -
nież od stro ny pół noc nej. Drzwi wej ścio we są za zwy czaj usy tu owa -
ne w za chod niej ścia nie ba biń ca. Cer kwie w Ulu czu (fot. 1) oraz
Kru he lu Wiel kim (jed ne z naj star szych na Pod kar pa ciu, po cho dzą -
ce z XVII wie ku) ma ją do dat ko we wej ście w po łu dnio wej ścia nie
na wy. Na wa by ła kry ta ko pu łą lub wier chem, czy li da chem na mio -
to wym (czte ro lub ośmio po ła cio wym), czę sto kil ka krot nie ła ma nym
(np. cer kiew w Rów ni, fot. 6). Czę sto w bez po śred nim oto cze niu
cer kwi znaj do wa ły się cmen ta rze oto czo ne ka mien nym mu rem.
Dziś po zo sta ły po nich nie licz ne sta re na grob ki w po sta ci ka mien -
nych krzy ży (np. w Cho tyń cu, Chy ro wej, Czar nej, Ko ta niu, Mich -
niow cu, Rze pe dzi, Stef ko wej). 

Sym bo li ka i wy strój wnę trza cer kwi

Więk szość cer kwi by ła bu do wa na tak, aby pre zbi te rium (do któ -
re go miał wstęp tyl ko ka płan) by ło zwró co ne na wschód, uwa ża no
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bo wiem, że bo ska mą drość wsta je wraz ze słoń cem. Waż nym ele -
men tem wnę trza cer kwi by ło zwień cze nie ko pu ło we na wy, sym bo -
licz nie przed sta wia ją ce nie bo z roz rzu co ny mi na je go tle gwiaz da -
mi. Ma lo wa no więc w cza szy ko pu ły Chry stu sa Pan to kra to ra
w oto cze niu mo cy nie biań skich, po mię dzy ko pu łą a na wą zaś pa -
triar chów i pro ro ków, przed sta wia no też ewan ge li stów. Ni sza ko pu -
ły, kon cha ab sy dy i be ma ob ra zu ją ko ściół ziem ski, re pre zen to wa -
ny przez Mat kę Bo żą. Po ni żej zaś znaj du ją się te ma ty li tur gicz ne:
Ko mu nia Apo sto łów i Po kłon Ofie rze. Skle pie nia, a tak że gór na
część ścian na wy uosa bia ją ce Zie mię za wie ra ły sce ny z ży cia ziem -
skie go Chry stu sa. Na stęp nie ma lo wa no sce ny ha gio gra ficz ne (ży -
wo ty świę tych). 

Po prze kro cze niu pro gu cer kwi uwa gę zwra ca po li chro mia, iko -
no stas, iko ny, oł ta rze oraz po zo sta łe wy po sa że nie świą ty ni. 

Po li chro mie zdo bią więk szość za cho wa nych cer kwi i drew nia -
nych ko ścio łów. Pięk ne ma lo wi dła sta no wią czę sto ar cy dzie ło ma -
lar stwa ko ściel ne go, ozda bia ją ścia ny, wnę trze ko puł, stro py itp.
Naj cen niej sza po li chro mia z ro ku 1607 znaj du je się obec nie w za -
kry stii cer kwi w Po wroź ni ku. Cen ne są rów nież czę ścio wo za cho -
wa ne ma lo wi dła w cer kwi w Ulu czu z XVII wie ku (fot. 2) oraz ma -
lo wi dła w cer kwiach z Grą zio wej (Mu zeum Bu dow nic twa Lu do we -
go w Sa no ku), w Smol ni ku i Świąt ko wej Wiel kiej, da to wa ne na
XVIII wiek. 

Cen tral ną czę ścią każ dej cer kwi sta no wi iko no stas, któ ry tra -
dy cyj nie znaj du je się mię dzy pre zbi te rium a na wą. Jest to drew -
nia na ścia na po kry ta iko na mi, któ ra za sła nia pre zbi te rium – czy li
miej sce nie do stęp ne dla wier nych. Iko na – w sztu ce bi zan tyj skiej
i wschod nio -chrz eśc ija ńskiej to ob raz sa kral ny, wy obra ża ją cy
oso by świę te, sce ny bi blij ne i li tur gicz no -sy mb olic zne (Ko za kie -
wicz 1969). Iko ny by ły ma lo wa ne zwy kle na de skach, prze waż nie
li po wych, po wle ka nych naj pierw kle jem, do któ rych przy twier -
dza no płót no, a na nim kła dzio no grunt z mie sza ni ny gip su ala ba -
stro we go i kle ju. Po rzą dek ikon za miesz czo nych na ścia nie (iko -
no sta sie) ma od wie ków usta lo ny czte ro stre fo wy po rzą dek (Bań -
kosz 2007). Naj niż sza część iko no sta su, tzw. co ko ły, mo że być
wol na od ma lo wi deł, ale naj czę ściej znaj du ją się tu przed sta wie -
nia sta ro te sta men to we (pre del le) o bar dzo zróż ni co wa nej te ma ty -
ce (ryc. 1). 
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Naj waż niej szy rząd ikon two rzą 4 iko ny na miest ne. Na stęp ny
rząd sta no wią tzw. prazd ni ki, zwa ne też iko na mi świą tecz ny mi Ob -
ra zu ją one naj waż niej sze świę ta w ro ku. Po wy żej tych ikon znaj du -
je się De esis (gr. Mo dli twa bła gal na). W iko no sta sach z XVII w., jak
i młod szych, rząd ten two rzy głów na iko na De esis, któ ra przed sta -
wia Chry stu sa Pan to kra to ra lub Chry stu sa Wiel kie go Ka pła na sie -
dzą ce go na tro nie oraz dwu na stu apo sto łów, na ma lo wa nych po je -
dyn czo lub po dwóch na jed nej iko nie (fot. 3). Nad apo sto ła mi znaj -
du ją się przed sta wie nia pro ro ków, zwy kle umiesz czo ne w nie wiel -
kich, owal nych me da lio nach. Iko no stas wień czy sce na Ukrzy żo wa -
nia, na któ rą skła da się kru cy fiks z po sta cią Chry stu sa oraz Mat ka
Bo ża i św. Jan (Mich niew scy, Du da 2003). 

Nie da le ko iko no sta su stoi sto lik, na któ rym jest wy sta wio na iko -
na, krzyż i Ewan ge lia, któ rym wier ni od da ją sza cu nek. Po dwu stro -
nach na wy, nie opo dal iko no sta su, znaj du ją się tak zwa ne ana lo gio -
ny (pul pi ty), któ re słu żą do sta wia nia księ gi li tur gicz nej bądź iko ny.
Przed iko no sta sem są usta wio ne rów nież spe cjal ne świecz ni ki – na
ma łe świecz ki z na tu ral ne go wo sku, zwa ne ofiar ny mi bądź żer tyw -
ny mi. Wier ni za pa la ją je w in ten cji bli skich; przy ję te jest, że po le -
wej stro nie w in ten cji zmar łych, a po pra wej ży wych. 
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Fot. 2. Po li chro mia w cer kwi pw. Wnie bo wstą pie nia Pań skie go w Ulu czu
(fot. J. Ści sło wicz, w: Bań kosz 2007 s. 43) 

Phot. 2 Po ly chro my in the or tho dox church un der the in vo ca tion of the
Lords Ascen sion in Ulucz (phot. J. Ści sło wicz, in: Bań kosz 2007 p. 43)



Do wnę trza iko no sta su pro wa dzą trzy wej ścia. Naj waż niej sze
z nich to tzw. Car skie wro ta (Kró lew skie wro ta), przez któ re mógł
prze cho dzić wy łącz nie ka płan spra wu ją cy li tur gię, a je go po moc ni -
cy – dia ko ni mo gli ko rzy stać z tzw. wrót dia koń skich. Nad Car ski mi
wro ta mi znaj du je się iko na Man dy lion – przed sta wia ją ca twarz
Chry stu sa od bi tą na chu ście. 
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Ryc. 1. Ty po wy układ iko no sta su w cer kwi kar pac kiej1

Fig. 1. A ty pi cal pat tern of the ico no stas in a Car pa thian or tho dox 
church

1) http://rzeznicy.republika.pl/t2001/beskids/bs05.html



Obec nie w cer kwiach użyt ko wa nych przez ko ściół rzym sko ka to -
lic ki oł tarz głów ny jest wy sta wio ny przed iko no stas, gdyż li tur gia ła -
ciń ska jest spra wo wa na na oczach wier nych. W od róż nie niu od ko -
ścio ła ka to lic kie go, gdzie li tur gia mszy świę tej mo że być od pra wia -
na kil ka krot nie w cią gu dnia, w ko ście le wschod nim ist nie je za sa da,
że w jed nej cer kwi mo że od być się tyl ko jed na msza dzien nie. W sy -
tu acji, gdy brak jest księ ży, do pusz cza się od pra wie nie 3 li tur gii
dzien nie, lecz w róż nych świą ty niach. 

Msza świę ta ob rząd ku wschod nie go ma bar dzo bo ga tą opra wę
i jest na sy co na ta jem ni czo ścią oraz spo rą daw ką mi sty cy zmu.
Przez więk szą część li tur gii ka płan znaj du je się za iko no sta sem,
a pra wie ca ła msza jest śpie wa na. Ka płan od cza su do cza su wy -

cho dzi do wier nych, wów czas nie któ re frag men ty li tur gii są mó -
wio ne. 

Trze ba jesz cze do dać, że po pol skiej stro nie Kar pat za cho wa ło
się bar dzo ma ło naj star szych ikon (z XV-XVII wie ku). Przy czy ną
te go są po wo jen ne lo sy tych te re nów. Okres ten był tra gicz ny dla
pol skich cer kwi, któ re sta ły opu sto sza łe, co czy ni ło je ła twym łu -
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Fot. 3. De esis, XVI w. z cer kwi pod we zwa niem śś. Ko smy i Da mia na w Bart -
nem. (Zbio ry Mu zeum Hi sto rycz ne go w Sa no ku, fot. P. Dep ciuch) 

Phot. 3. De esis, XVI from the or tho dox church un der the in vo ca tion of St.
Co sma and Da mian in Bart ne (col lec tion of the Hi sto ri cal Mu -
seum in Sa nok, phot. P. Dep ciuch) 



pem dla na pły wa ją cej ma sy no wych osad ni ków i zło dziei. Dziś iko -
ny moż na oglą dać prze waż nie w mu ze ach (naj więk szy ich zbiór po -
sia da Mu zeum Hi sto rycz ne w Sa no ku oraz Mu zeum - Za mek
w Łań cu cie, a tak że mu zea w No wym Są czu i Prze my ślu). W te re -
nie naj cen niej sze zbio ry ikon za cho wa ły się w cer kwiach: w Po -
wroź ni ku, Ja strzęb ni ku, Be re ście i Kremp nej. Cen ne iko ny
z XVIII/XIX wie ku moż na zo ba czyć w Owcza rach, Wi sło ku Dol -
nym, a tak że w Ba ni cy, gdzie zo sta ły od kry te w la tach osiem dzie sią -
tych XX wie ku przez ks. Cze ka ja (Mich niew scy, Du da 1993). 

W Świąt ko wej Ma łej znaj du je się spo ro cie ka wych ma lo wi deł
i ikon, ale w więk szo ści nie na le żą one do ory gi nal ne go wy po sa że -
nia tej świą ty ni, lecz zo sta ły tam zgro ma dzo ne w la tach po wo jen -
nych przez pol skich osad ni ków. 

Zróż ni co wa nie et nicz ne i kul tu ro we Pod kar pa cia

Po czą tek kształ to wa nia się grup et nicz nych na Pod kar pa ciu da li
Lę dzia nie – lud sło wiań ski, któ ry za miesz ki wał ob szar mię dzy gór -
nym Bu giem a Wi sło kiem. Ich osad nic two kon cen tro wa ło się na te -
re nach pod gór skich. Za pa no wa nia Ka zi mie rza Wiel kie go, a szcze -
gól nie po przy łą cze niu Ru si Ha lic kiej do Pol ski (1349 r.), na stą pił
du ży na pływ na te te re ny lud no ści ru skiej i zmia na struk tu ry wy zna -
nio wej na po łu dnio wych ob sza rach Rze czy po spo li tej. Wraz z prze -
miesz cza niem się lud no ści ru skiej wzrósł udział wy znaw ców ob -
rząd ku wschod nie go, gre ko ka to lic kie go, a póź niej (XIX w.) pra wo -
sław ne go. Na prze ło mie XIV i XV wie ku za czę li po ja wiać się tu
Wo ło cho wie (głów nie gó ra le ru scy, ale rów nież lud ność pa ster ska
po cho dzą ca z Bał ka nów), któ rzy osie dla li się na bez lud nych do tąd
te re nach gór skich. Sta no wi li oni dwie gru py gó ra li ru skich (Ru si -
nów), Boj ków w Biesz cza dach oraz Łem ków w Be ski dzie Ni skim.
Na pół noc od Kro sna, na te re nie Po gó rza, znaj do wa ła się nie wiel ka
en kla wa ru ska, skła da ją ca się z 10 wsi, a jej miesz kań ców na zy wa -
no Za mie szań ca mi. Z wy jąt kiem tych miej sco wo ści ca łe Po gó rze
i za chod nią część Do łów Ja siel sko -S ano ckich za miesz ki wa ła lud -
ność pol ska – Po gó rza nie. Gru pa ta dzie li się na dwie pod gru py, Po -
gó rzan wschod nich oraz za chod nich. Wschod nią część Do łów Ja -
siel sko -S ano ckich za miesz ki wa ła wy mie sza na mię dzy so bą lud ność
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pol ska i ru ska. Cho ciaż obie te gru py lud no ści za cho wa ły swo ją od -
ręb ną kul tu rę, ję zyk i re li gię, są trak to wa ne ja ko jed na gru pa et nicz -
na – Do li nia nie (Czaj kow ski 1999, Strzel czyk 1987). 

Łem ko wie by li prze waż nie rol ni ka mi i na nie uro dzaj nych gór -
skich gle bach upra wia li owies, ży to, jęcz mień, ziem nia ki, len, ko no -
pie, ka pu stę. W du żo mniej szym stop niu niż ich są sie dzi Boj ko wie
zaj mo wa li się pa ster stwem (ho dow lą owiec). 

Oko ło ro ku 1900 po pol skiej stro nie Kar pat miesz ka ło bli sko 80
tys. Łem ków. W okre sie mię dzy wo jen nym licz ba ta uro sła do pra wie
150 tys., lecz wa ha ła się w za leż no ści od po ło że nia wschod niej gra -
ni cy Łem kowsz czy zny. W wy ni ku ak cji „Wi sła” prze sie dlo no
29367 ro dzin nie po lskie go po cho dze nia, w tym ok. 30-35 tys. Łem -
ków, mniej lub bar dziej świa do mych swej od ręb no ści kul tu ro wej.
W cza sie spi su lud no ści prze pro wa dzo ne go w Pol sce w 2002 r. tyl -
ko ok. 6 tys. miesz kań ców wo je wódz twa pod kar pac kie go za de kla ro -
wa ło na ro do wość łem kow ską (Bry kow ski 1984). 
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Ryc. 2 Grupy etniczne na Podkarpaciu (do 1947) według: Czajkowski 1999
Fig. 2. Eth nic gro ups in the Sub car pa thia (till 1947) ac cor ding to: Czaj -

kow ski 1999



Bu dow nic two wiej skie na te re nie Łem kowsz czy zny ce cho wa ła róż -
no rod ność form. Na za cho dzie wy stę po wa ły za gro dy wie lo bu dyn ko -
we, skła da ją ce się z czę ści miesz kal nej, staj ni, sto do ły, a na wet spi chle -
rza. Dom (chy ża) skła dał się z izby i ko mo ry roz dzie lo nych sie nią. Bo -
gat sze do my mia ły dwie izby w am fi la dzie z pie cem pie kar skim. Cha -
łu py te, o da chach czte ro spa do wych lub dwu spa do wych by ły kry te po -
cząt ko wo sło mą, póź niej gon tem. Na te re nie wschod niej Łem kowsz -
czy zny do mi no wa ła za bu do wa jed no bu dyn ko wa; pod jed nym da chem
mie ści ła się część miesz kal na oraz go spo dar cza, a ca łą dłu gość bu dyn -
ku na gó rze zaj mo wał strych, któ ry speł niał ro lę sto do ły. 

W środ ku bu dyn ku mie ści ła się izba dym na – pie kar nia. Spo rą
część po miesz cze nia zaj mo wał piec, zbu do wa ny z gli ny i ka mie ni, na
któ rym go to wa no na otwar tym ogniu. Piec speł niał rów nież funk cję
miej sca od po czyn ku, dla te go czę sto le ża ło na nim sia no lub ko żuch. 

Ele men tem, któ ry wy róż niał Łem ków od po zo sta łych grup et -
nicz nych Pod kar pa cia, był za rów no typ za bu do wy wsi, za gro dy
wiej skiej czy stro ju, jak i styl ar chi tek tu ry cer kiew nej. Łem ko wie
bu do wa li cer kwie tyl ko z drew na. By ły to so sna, jo dła, mo drzew,
świerk. Świą ty nia o kon struk cji zrę bo wej skła da ła się z trzech,
zbli żo nych do bry ły kwa dra tu po miesz czeń, czy li pre zbi te rium,
na wy i przed sion ka (ba biń ca). Cer kiew łem kow ska cha rak te ry zo -
wa ła się stop nio wa niem wy so ko ści wie ży czek – naj wyż sza znaj -
do wa ła się nad pre zbi te rium, naj niż sza nad ba biń cem. Wie życz ki
na szczy cie za koń czo ne by ły ko pu ła mi (heł ma mi), zwień czo ny mi
krzy ża mi, a dzwon ni ca by ła umiesz czo na z przo du świą ty ni lub na
zrę bie ba biń ca (fot. 4). Pew ne róż ni ce w ar chi tek tu rze cer kiew nej
wy stę po wa ły mię dzy wschod nią i za chod nią Łem kowsz czy zną.
Pierw sze wzmian ki o cer kwiach we wsiach łem kow skich po cho -
dzą z XVI wie ku (Kremp na, Ty la wa). Nie licz ne za cho wa ne przy -
kła dy bu dow nic twa cer kiew ne go Łem ków moż na spo tkać w do li -
nie Osła wy oraz w oko li cach Ustrzyk Dol nych. Do naj pięk niej -
szych na le żą cer kwie w Ra dru żu, Tu rzań sku, Wi sło ku Wiel kim
i w Ko ta niu (te dwie ostat nie użyt ko wa ne są obec nie przez ko ściół
rzym sko ka to lic ki. 

Po łu dnio wo- wscho dnie te re ny wo je wódz twa pod kar pac kie go
(Biesz cza dy oraz czę ścio wo przy le głe ob sza ry) za miesz ki wa li Boj -
ko wie. Gru pa ta po wsta ła w wy ni ku ko lo ni za cji wo ło sko -r uskiej
i jest uwa ża na za rdzen nie ru ską (ukra iń ską) gru pę et nicz ną. Od za -
cho du Boj kowsz czy zna gra ni czy ła z Łem kowsz czy zną, na po łu dniu
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się ga ła Za kar pa cia. Od wscho du opie ra ła się o Prze łęcz Użoc ką, od
pół no cy zaś o Le sko i Ustrzy ki Dol ne (rys. 2). 

Na zwa Boj ko (zna na już w XVII w.) praw do po dob nie od no si ła
się pier wot nie do pod kar pac kich han dla rzy wo ła mi i so lą, choć nie -
któ rzy wy wo dzą ją od czę sto uży wa nych przez tę lud ność słów boj,

boje. Trze ba za zna czyć, że Boj ko wie uwa ża li to okre śle nie za pe jo -
ra tyw ne i sa mi o so bie mó wi li Hyr nia ky lub We rcho wyn ci. Sta no wi li
mniej roz wi nię tą (niż Łem ko wie) pod wzglę dem kul tu ro wym i go -
spo dar czym gru pę et nicz ną, a przy tym za mknię tą na ob ce wpły wy
(Mich niew scy, Du da 2003). Boj kow skie wsie by ły za kła da ne w do -
li nach rzek i po to ków. By ły to na ogół wsie łań cu cho we, li czą ce
cza sem po 500 go spo darstw. Miej sce cen tral ne we wsi by ło prze -
zna czo ne na cer kiew i cmen tarz, po zo sta łe obiek ty „pu blicz ne”, ta -
kie jak karcz ma, młyn czy po sia dłość dwor ska sta ły w od da li. 

Trud ne wa run ki ży cia w gó rzy stym nie uro dzaj nym te re nie i za co fa -
nie go spo dar cze spra wi ły, że lud ność boj kow ska trud ni ła się głów nie
ho dow lą i wy pa sem wo łów oraz spo ra dycz nie ko ni hu cul skich. Oprócz
wo łów Boj ko wie ho do wa li owce, ko zy, ptac two do mo we. Na nie uro -
dzaj nych gle bach zbie ra no sia no, owies i jęcz mień. Męż czyź ni pra co -
wa li rów nież przy wy rę bie la su lub wy pa la niu wę gla drzew ne go. Boj -
ko wie sta wia li za gro dy jed no bu dyn ko we; pod jed nym da chem mie ści ły
się po miesz cze nia miesz kal ne oraz go spo dar cze. Do bu do wy wy ko rzy -
sty wa no drew no jo dło we; da chy by ły czte ro spa do we na kry te sło mą.
Cie ka wym ele men tem wy po sa że nia do mu by ły pie ce, któ re wy pro wa -
dza ły dym na pod da sze. Do pie ro w okre sie mię dzy wo jen nym sta wio no
ko mi ny, pie ce otrzy ma ły oka py nad pa le ni skiem, a izbę oświe tla ła lam -
pa naf to wa. Stro je Boj ków by ły znacz nie uboż sze i skrom niej sze niż
łem kow skie. Do mi no wa ła biel i sza rość i do pie ro w okre sie mię dzy wo -
jen nym za czę to sto so wać ku po wa ne w mie ście ko lo ro we ma te ria ły. 

Boj ko wie do koń ca XIX wie ku bu do wa li cer kwie z drew na. By -
ły to świą ty nie trój dziel ne, gdzie pre zbi te rium, na wa, ba bi niec by ły
na kry te od dziel ny mi da cha mi ma ją cy mi wi docz ne usko ki. Na wa
głów na by ła naj wyż sza i naj szer sza, ko lej no po niej pre zbi te rium
i ba bi niec. Każ da z tych czę ści by ła kry ta ła ma nym na mio to wym
da chem. Wie że, w od róż nie niu od łem kow skich, by ły ni skie,
dzwon ni ce sta ły osob no. Ty po wy przy kład boj kow skiej ar chi tek tu -
ry cer kiew nej moż na zo ba czyć w Smol ni ku – obec nie ko ściół rzym -
sko ka to lic ki (fot. 5). W po dob nym sty lu ar chi tek to nicz nym zo sta ły
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Fot. 4. Cer kiew łem kow ska pw. św. Mi ko ła ja w Rze pe dzi (fot. P. Dep -
ciuch) 

Phot. 4. The Lemks or tho dox church un der the in vo ca tion of Sa int Mi -
cha el in Rze pedź (phot. P. Dep ciuch) 

Fot. 5. Cer kiew boj kow ska pw. św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Smol ni ku (fot. 
P. Dep ciuch) 

Phot. 5.The Bojks or tho dox church un der the in vo ca tion of Sa int Ar chan -
gel Mi cha el in Smol nik (phot. P. Dep ciuch)



po sta wio ne cer kwie w Rów ni, Li sko wa tem oraz w Grą zio wej i na
gra ni czą cych z Pol ską ob sza rach gór skich Ukra iny. 

War to wspo mnieć, że na po gra ni czu łem kow sko -bo jko wskim
w XVIII-XX wie ku sta wia no również tzw. cer kwie bez sty lo we,
o róż no rod nej ar chi tek tu rze. Bu dow le te mia ły układ dwu – trój dziel -
ny lub jed no prze strzen ny. Na kry cie sta no wi ły da chy ka le ni co we, na
któ rych umiesz cza no bądź cha rak te ry stycz ne ba nie, bądź skrom ne
sy gna tur ki. Od stro ny wej ścia do cer kwi by ła do sta wio na wie ża. 

Boj ko wie ode szli z kul tu ro we go kra jo bra zu Biesz cza dów po II
woj nie świa to wej. Zo sta li oni wy sie dle ni (prze waż nie do Związ ku
Ra dziec kie go) znacz nie wcze śniej niż roz po czę ła się „ak cja  Wi sła”.
Obec nie po zo sta ło ści po kul tu rze ma te rial nej Boj ków znaj du ją się
w więk szej czę ści w Mu zeum Bu dow nic twa Lu do we go w Sa no ku,
w tym cer kiew z Grą zio wej, Ro so li na oraz za gro da jed no bu dyn ko wa
ze Sko rod ne go. Po za Mu zeum cer kwie boj kow skie sto ją w Li sko wa -
tem, Smol ni ku i Rów ni (fot. 6). Ta ostat nia (użyt ko wa na obec nie
przez ko ściół rzym sko ka to lic ki) na le ży do naj pięk niej szych cer kwi
biesz czadz kich, od zna cza jąc się ma low ni czą, sil nie roz człon ko wa -
ną syl wet ką. Nie ste ty z XVIII -wiec zn ego wy po sa że nia nie za cho -
wa ło się nic (Kry ciń ski 2005). 

Po gó rze i za chod nią część Do łów Ja siel sko -S ano ckich za miesz -
ki wa li Po gó rza nie (rys. 2). We wcze snym śre dnio wie czu re jon Kro -
sna, Brzo zo wa i Dy no wa sta no wił po gra ni cze pol sko -r uskie. Te
dwie gru py osad ni cze wy kształ ci ły pol ską (z do miesz ką ru skiej)
gru pę et nicz ną Po gó rzan. Głów nym za ję ciem Po gó rzan by ło rol nic -
two. Upra wia no psze ni cę, ży to, owies, jęcz mień, len, jak rów nież
ziem nia ki. W zna czą cym stop niu roz wi nę ło się rów nież rze mio sło,
a szcze gól nie tkac two. Bu dow nic two miesz kal ne by ło zróż ni co wa -
ne, z wy raź ną od ręb no ścią mię dzy wschod nią i za chod nią czę ścią
tej gru py et nicz nej. Na wscho dzie prze wa ża ła cha łu pa dwu trak to wa
i pół to ra trak to wa ze staj nią umiesz czo ną pod wspól nym da chem
z miesz ka niem, cha rak te ry zu ją ca się zwar tą bry łą i wy so kim da -
chem. Na za cho dzie bu do wa no cha łu py wą skie, jed no trak to we, rza -
dziej pół trak to we, z ni ski mi czte ro spa do wy mi da cha mi. W bu dow -
nic twie sa kral nym zwra ca ją uwa gę licz ne drew nia ne ko ścio ły na le -
żą ce sty lo wo do ma ło pol skiej gru py te go ty pu świą tyń. Bu dow le te,
o kon struk cji zrę bo wej i sil nych wpły wach ar chi tek tu ry go tyc kiej,
mia ły na wę i pre zbi te rium trój bocz nie za mknię te, wnę trze za cho wa -
ło wy strój ba ro ko wy (fot. 7). 
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Fot. 6. Cer kiew pw. Opie ki Mat ki Bo żej w Rów ni. (fot. P. Dep ciuch) 
Phot. 6.The or tho dox church un der the in vo ca tion of the Pro tec tion of Mo -

ther of God in Row nia (phot. P. Dep ciuch) 

Fot. 7. Ko ściół rzym sko ka to lic ki z Bą cza la Dol ne go k. Ja sła z 1667 r. Mu -
zeum Bu dow nic twa Lu do we go w Sa no ku (fot. P. Dep ciuch) 

Phot. 7. Ro man -c ath olic church from Bczal Dol ny n. Ja sło from 1667.
Open Air Mu seum (phot. P. Dep ciuch)



Na te re nie za miesz ka łym przez Po gó rzan wy kształ ci ła się tak że
nie wiel ka od ręb na ru ska gru pa et nicz na Za mie szań cy (rys. 2). Osia -
dła ona na pół noc od Kro sna, na te re nie o naj gor szych wa run kach fi -
zjo gra ficz nych, w tym gle bo wych. Za mie szań cy za ło ży li 10 miej sco -
wo ści, oto czo nych wsia mi pol ski mi. Pod sta wą go spo dar ki tej gru py
et nicz nej by ło rol nic two, któ re ze wzglę du na nie uro dzaj ne gle by nie
przy no si ło wy star cza ją cych plo nów. Oprócz upra wy ro li, trud nio no
się rze mio słem drzew nym i ka mie niar skim. Za mie szań cy bu do wa li
dwu trak to we cha ty miesz kal no -g osp oda rcze o wy so kim da chu
i zwar tej bry le. Ob szer na sień, ja ka dzie li ła dwie czę ści bu dyn ku,
speł nia ła rów nież funk cję bo iska (środ ko wa część sto do ły). Cer kwie
bu do wa ne przez tę gru pę et nicz ną to bu dow le trój dziel ne z do sta wio -
ną do ba biń ca wie żą. By ły to po cząt ko wo obiek ty drew nia ne, póź niej
mu ro wa ne. Przy kła dem bu dow nic twa sa kral ne go tej gru py et nicz nej
są cer kwie we wsi Bo na rów ka (fot. 8) oraz Opa rów ka. 

Ko lej ną gru pą pol sko -r uską za miesz ku ją cą oko li ce Sa no ka i Le -
ska by li Do li nia nie, któ rzy lo ko wa li swe wsie prze waż nie w do li -
nach (rys. 2). Kul tu ra tej gru py et nicz nej nie od bie ga ła od Po gó rzan
czy Za mie szań ców. Do li nia nie to lud ność wy bit nie rol ni cza, któ ra
do koń ca II woj ny świa to wej pro wa dzi ła pry mi tyw ną go spo dar kę
rol ną. Nie któ re miej sco wo ści spe cja li zo wa ły się w wy ro bach
z drew na (łyż ki, wrze cio na itp.). W bu dow nic twie wiej skim wy stę -
po wa ła nie mal wy łącz nie za gro da jed no bu dyn ko wa, pół to ra trak to -
wa, ze zrę bem bie lo nym wap nem i na kry ta czte ro spa do wym, a póź -
niej dwu spa do wym da chem. Tra dy cyj nym po kry ciem da chu by ła
sło ma, ale już przed I woj ną świa to wą po ja wi ła się ce men to wa da -
chów ka, gont, a na wet bla cha. Ce chą cha rak te ry stycz ną dla do li niar -
skich cha łup jest wnę ka na sze ro kość staj ni. Cha łu py te po ja wi ły się
w XVIII wie ku w Sa no ku i w je go naj bliż szej oko li cy, roz po -
wszech nia jąc się stop nio wo na dal sze miej sco wo ści. Po za koń cze -
niu dzia łań wo jen nych II woj ny świa to wej znacz na część Do li nian
zo sta ła prze sie dlo na do Związ ku Ra dziec kie go. Przy kła dem bu dow -
nic twa sa kral ne go tej gru py et nicz nej mo że być cer kiew w Roz to ce
(obec nie użyt ko wa na ja ko ko ściół rzym sko ka to lic ki). Jest to cer kiew
re pre zen tu ją ca tzw. 'ukra iń ski styl na ro do wy', wy wo dzą cy się z cer -
kwi hu cul skich (fot. 9). Ro dzą cy się na po cząt ku XX wie ku ukra iń -
ski ruch na ro do wy spo wo do wał oży wie nie w bu dow nic twie sa kral -
nym. Cer kwie ta kie bu do wa no na pla nie krzy ża grec kie go. Mia ły
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one prze waż nie jed ną oka za łą ko pu łę, umiesz czo ną nad cen tral ną
czę ścią na wy. Oprócz cer kwi w Roz to ce, w ukra iń skim sty lu na ro do -
wym zbu do wa no cer kwie w Ho szo wie, Ho szowsz czy ku, By strem
i Chmie lu. 

Kres ist nie nia opi sa nych grup et nicz nych na stą pił po II woj nie
świa to wej. W wy ni ku dzia łań Ukra iń skiej Po wstań czej Ar mii prze -
ciw ko lud no ści pol skiej, ma ją cych cha rak ter czy stek et nicz nych,
zgi nę ło ok. 500 tys. Po la ków - miesz kań ców Pod kar pa cia i Wo ły nia
(Par tycz, Ła da 2006, Ser czyk 1998). Roz po czę ta w 1947 ak cja "Wi -
sła" mia ła zaś na ce lu wy sie dle nie ok. 150 tys. osób na ro do wo ści
ukra iń skiej. Po zo sta wio na po nich spu ści zna ma te rial na za cho wa ła
się prze waż nie w obiek tach sa kral nych; nie któ re z nich (ok. 70) od -
re mon to wa ne moż na po dzi wiać na Szla ku Ar chi tek tu ry Drew nia -
nej. Użyt ko wa ne są do ce lów kul tu re li gij ne go za rów no rzym sko ka -
to lic kie go, jak i pra wo sław ne go (Kry ciń ski 2005, Kwo lek, Dep -
ciuch). 

Lo sy cer kwi po 1944 r. 

Jak już wspo mnia no, ko niec II woj ny świa to wej nie był jed no -
znacz ny z za koń cze niem dzia łań zbroj nych na ob sza rze pań stwa
pol skie go. Na si lał się zbroj ny opór spo łe czeń stwa pol skie go, nie za -
do wo lo ne go z sy tu acji po li tycz nej, oraz trwał ter ror na zie miach po -
łu dnio wo- wscho dniej Pol ski. Skut kiem wy sie dle nia lud no ści oraz
pro wa dze nia dzia łań woj sko wych w ra mach „ak cja Wi sła” po łu -
dnio we te re ny po wia tów: gor lic kie go, ja siel skie go, kro śnień skie go,
sa noc kie go, le skie go, prze my skie go i lu ba czow skie go zo sta ły pra -
wie lub cał ko wi cie wy lud nio ne. W 1951 r. Zwią zek Ra dziec ki prze -
ka zał Pol sce po wiat ustrzyc ki – rów nież bez lud ny. 

Po cząt ko wo zie mie te by ły w za sa dzie „ni czy je”, póź niej kon tro -
lę nad ni mi spra wo wa ły Woj ska Ochro ny Po gra ni cza, a na stęp nie
po ja wi li się pierw si osad ni cy. Opusz czo ne wsie ule ga ły stop nio we -
mu, sa mo czyn ne mu znisz cze niu lub by ły roz bie ra ne przez lud ność
na pły wo wą, in sty tu cje pań stwo we i spół dziel cze, jed nost ki Wojsk
Ochro ny Po gra ni cza. Ak cja ta pro wa dzo na by ła w la tach 1947-
1956. Ła twym łu pem wan da li sta wa ły się po zo sta wio ne bez opie ki
obiek ty sa kral ne (prze waż nie cer kwie), z któ rych bu du lec, a szcze -
gól nie bla cha, sta no wił po żą da ną zdo bycz. 
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Fot. 9. Cer kiew pw. Pro kow Prze świę tej Bo gu ro dzi cy w Roz to ce, ukra iń -
ski styl na ro do wy (fot. P. Dep ciuch) 

Phot. 9. The or tho dox church un der the in vo ca tion of the Pro kow Ho ly
Mo ther of God in Roz to ka, "na tio nal sty le" (phot. P. Dep ciuch) 

Fot. 8. Cer kiew pw. Opie ki Bo gu ro dzi cy w Bo na rów ce (fot. P. Dep ciuch) 
Phot. 8. The or tho dox church un der the in vo ca tion of the Pro tec tion of

Mo ther of God in Bo na row ka (phot. P. Dep ciuch) 



W 1939 r. na ob sza rze daw ne go wo je wódz twa rze szow skie go
znaj do wa ły się 552 cer kwie. W 1956 r. by ło ich ok. 390. Spo śród
164 nie ist nie ją cych już wte dy bu dow li 101 za li cza ło się do za byt ko -
wych. We dług ów cze snych da nych tyl ko 6 za byt ko wych świą tyń
moż na by ło uznać za znisz czo ne w cza sie dzia łań wo jen nych; resz -
tę (95) zde wa sto wa no po woj nie. Zde cy do wa na więk szość tych strat
przy pa da na rok 1947 (Ma rek i in ni 1997). 

Po pra wa sy tu acji na stą pi ła w sierp niu 1956 r., gdy pod na ci skiem
Cen tral ne go Za rzą du Mu ze ów i Ochro ny Za byt ków Wo je wódz ka
Ra da Na ro do wa w Rze szo wie wy da ła na kaz wstrzy ma nia dal szych
ak cji roz biór ko wych, któ re by ły nie jed no krot nie pro wa dzo ne pod
jaw nym przy zwo le niem ad mi ni stra cji pań stwo wej, a 20 cer kwi ska -
te go ry zo wa no i za li czo no do naj cen niej szych bu dow li sa kral nych
(Bry kow ski 1997). Po mi mo ofi cjal nych za ka zów, na dal jed nak po -
zwa la no na roz biór kę cer kwi w ma je sta cie pra wa, ar gu men tu jąc tę
ko niecz ność rze ko my mi wzglę da mi bez pie czeń stwa. W ten spo sób
w ro ku 1980 prze sta ły ist nieć 4 cen ne świą ty nie. Wy sa dzo no w po -
wie trze po pa da ją cą w ru inę mu ro wa ną XI X-wiec zną cer kiew pa ra -
fial ną w Raj skiem. W cza sie prze no sin do Dwer ni ka znisz czo no
oka za łą cer kiew pa ra fial ną w Lu to wi skach (z XIX w), użyt ko wa ną
do 1951 r. Ro ze bra no cer kiew fi lial ną w Pa nisz czo wie, a ma te riał
po cho dzą cy z roz biór ki sprze da wa no miesz kań com oko licz nych
wsi. Drew nia na cer kiew w Li piu, użyt ko wa na przez ko ściół rzym -
sko -k at oli cki od 1976 r., spa li ła się do szczęt nie w 1981 r. Spło nę ła
rów nież (w 2006 r.) cer kiew gre ko ka to lic ka w Ko mań czy – je dy ny
obiekt zbu do wa ny sta ra niem miej sco wej lud no ści po woj nie –
w 1986 r. (Ma rek i in ni 1997, Kry ciń ski 2005). 

Łącz nie od ro ku 1939 do 1989 daw ne wo je wódz two rze szow skie
stra ci ło 253 drew nia ne i mu ro wa ne cer kwie. Znisz czo nych zo sta ło
201 obiek tów drew nia nych oraz 52 mu ro wa ne (Ma rek i in ni 1997).
Nie co in ne da ne po da je R. Bry kow ski (1997). Oce nia on, że 9 świą -
tyń zo sta ło znisz czo nych pod czas dzia łań wo jen nych, pod czas gdy
w okre sie po wo jen nym – 240 (do 1956 r. – 140 bu dow li, a po 1956 r.
– 53). Nie ma pew nych da nych co do cza su znisz czeń 47 obiek tów.
Naj więk sze stra ty po niósł po wiat le ski (47 znisz czo nych cer kwi),
sa noc ki (46) i ustrzyc ki (43). Bez pow rot nie stra co no naj star sze
z nich – dwie XVI -wiec zne cer kwie w Le sku i w Po sa dzie Le skiej,
10 po cho dzą cych z XVII wie ku, 30 – XVIII -wiec znych i naj wię cej
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(137) po cho dzą cych z XIX wie ku. Nie oszczę dzo no rów nież cer kwi
zbu do wa nych na po cząt ku XX wie ku (61), nisz cząc ich wy po sa że -
nie (tab. 1). 

Spo śród cer kwi po zo sta łych na ob sza rze daw ne go wo je wódz twa
rze szow skie go 253 słu ży kul to wi re li gij ne mu, sta no wiąc świą ty nie
ła ciń skie, pra wo sław ne i ostat nio unic kie, a ich stan jest na ogół do -
bry. Zda rza ją się też obiek ty, w któ rych służ bę bo żą spra wu ją zgod -
nie oba Ko ścio ły – ka to lic ki w ob rząd ku ła ciń skim i unic kim oraz
wschod nim. 10 świą tyń znaj du je się bądź w mu ze ach pod otwar tym
nie bem (np. w Sa no ku), bądź sta no wią fi lie mu ze al ne. 39 cer kwi nie
jest użyt ko wa nych, 11 z nich to ru iny bu dow li mu ro wa nych lub drew -
nia nych. Pod opie ką miej sco wej lud no ści znaj du je się jed na cer kiew,
jed na użyt ko wa na jest ja ko te atr, 3 ja ko ma ga zy ny, a o spo so bie użyt -
ko wa nia trzech dal szych brak da nych, z ko lei użyt ko wa nie 9 cer kwi
ule gło cał ko wi te mu prze kształ ce niu, a wie le in nych cen nych obiek -
tów zo sta ło ze szpe co nych przez nie umie jęt ne prze bu do wy. 
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Fot. 10. Zde wa sto wa na cer kiew pw. Pro kow Prze świę tej Bo gu ro dzi cy
w Mię ki szu Sta rym (fot. P. Dep ciuch) 

Phot. 10.The de so la ted or tho dox church un der the in vo ca tion of Pro kow
Ho ly Mo ther of God in Mię kisz Sta ry (phot. P. Dep ciuch) 



Wspo mnieć na le ży rów nież o stra tach po nie sio nych w wy po sa -
że niu cer kwi. W nie wiel kim stop niu za cho wa ły się iko no sta sy, prze -
waż nie zde kom ple to wa ne. Tyl ko w 11 cer kwiach za cho wa ły się iko -
no sta sy ory gi nal ne (np. w Bart nem, Ra do szy cach), a w nie któ rych
świą ty niach moż na zo ba czyć już tyl ko ich frag men ty, np. w Smol ni -
ku (fot. 11). 

Skar bem cer kwi by ły nie gdyś licz ne iko ny, w więk szo ści da to -
wa ne na wet na wiek XV i XVI, któ re rów nież pa dły ofia rą gra bie ży

99

Tabela 1. Nieistniejace cerkwie na obszarze byłego województwa rzeszowskiego.

Stan z roku 1990 (według: Brykowski i inni 1989)

Table1. No longer existing orthodox churches in the area of former Rzeszowskie

Voivodship. State from 1990 (according to Brykowski and others 1989)

bądź ule gły znisz cze niu na sku tek bra ku opie ki kon ser wa tor skiej.
W ten spo sób z pol skich cer kwi znik nę ło po nad 7000 ikon, wie le
sprzę tu li tur gicz ne go, kro nik pa ra fial nych oraz bez cen nych sta ro -
dru ków (Kry ciń ski 2005). 



Pod su mo wa nie

Bo gac two kul tu ro we Pod kar pa cia, prze ja wia ją ce się głów nie
w ar chi tek tu rze sa kral nej, wy ni ka z róż nic et nicz nych, któ re
ukształ to wa ły się na tym te re nie. Łem ko wie, Boj ko wie, Po gó rza nie
i Do li nia nie wy pra co wa li w cią gu wie ków ty py brył świą tyn nych
cha rak te ry stycz ne dla re gio nów, któ re za miesz ki wa li. Wspól ną ich
ce chą by ło usy tu owa nie na wznie sie niach, kon struk cja zrę bo wa
oraz trój dziel ność brył (szcze gól nie łem kow skich i boj kow skich)
Bu do wa ne by ły na pla nie krzy ża, przy kry te ła ma ny mi da cha mi.
Róż ni ce ar chi tek to nicz ne po le ga ły na kon struk cji da chów i róż no -
rod nych zwień cze niach. Obiek ty te by ły sym bo lem wie lo et nicz nej
kul tu ry ru sko -ukr ai ńskiej i pol skiej. Trze ba jesz cze do dać, że więk -
szość spo śród 240 znisz czo nych obiek tów sa kral nych zo sta ło uni ce -
stwio nych na sku tek bra ku od po wie dzial no ści ze stro ny ów cze snych
władz, któ re kie ro wa ły się ko mu ni stycz ny mi za ło że nia mi po li tycz -
ny mi. Gdy by prze trwa ły, by ły by przy kła dem róż no rod no ści kul tu ro -
wej za miesz ka łej tu taj lud no ści. 
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Fot. 11. Frag ment iko no sta su cer kwi w Smol ni ku (fot. P. Dep ciuch) 
Phot. 11. A frag ment of the ico no stas in the or tho dox church in Smol nik

(phot. P. Dep ciuch
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Oprócz cer kwi, któ re by ły głów nym przed mio tem te go do nie sie -
nia, war to wspo mnieć o in nych za byt kach ob rząd ku rzym sko ka to -
lic kie go. Są to prze waż nie ko ścio ły pa ra fial ne, w tym dwa cen ne za -
byt ki drew nia nej ar chi tek tu ry sa kral nej: ko ściół w Bli znem i Ha czo -
wie. Ko ścio ły te zo sta ły wpi sa ne na li stę Świa to we go Dzie dzic twa
Kul tu ro we go i Na tu ral ne go UNE SCO. Te świą ty nie za li cza ne są do
naj star szych za cho wa nych ko ścio łów drew nia nych na świe cie. Rów -
nie dłu gą hi sto rię ma ją ko ścio ły w Osie ku Ja siel skim i Trzci ni cy
(XV w.), pa mię ta ją ce jesz cze cza sy śre dnio wie cza. 
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