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11. Czynniki kulturowe i religijne – symbolika religijna świątyń 

11.1. Wprowadzenie

Na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim występowały obiekty sakralne 
związane z chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim oraz z judaizmem. 
Oprócz różnorodnej formy, jaką przyjmowały one na przestrzeni dziejów, 
zawierały zawsze symbolikę charakterystyczną dla danego wyznania534. Poprzez 
symbolikę wyrażano to, co nie może być przedstawione bezpośrednio w 
materialnej czy werbalnej formie. Symbole są zrozumiałe tylko dla tych osób, 
które należą do danego środowiska kulturowego lub innych, które dowiedzą się, 
jak je interpretować. W odróżnieniu od znaku, który ogranicza się do wskazania 
określonego faktu, symbol wyraża i w pewnym stopniu uobecnia wyższą 
rzeczywistość535. Postrzegane przez nas obiekty sakralne stają się symbolami 
wprowadzającymi nas do boskiego świata. Rzeczy widzialne pomagają nam 
wznieść się do kontemplacji rzeczy niewidzialnych. Kościół ma bowiem 
podwójny wymiar – materialny i duchowy. Materialna strona jest nam dostępna 
przez zmysły, na duchową natomiast wskazują symbole i dlatego symbolika 
odgrywa tu bardzo ważną rolę. 

W kulturze i religii chrześcijańskiej centrum i symbolem sacrum jest 
świątynia. Od momentu poświęcenia i przeznaczenia jej na wyłączny użytek 
kultu religijnego, staje się ona dla wiernych miejscem i obiektem świętym 
– sakralnym536. W świątyni lub wokół niej koncentrują się wszystkie inne 
elementy sakralne, przedmioty kultu i formy życia religijnego. Najważniejsze 
z nich to: obrazy, rzeźby, ołtarze, krzyże, chorągwie, chrzcielnica, naczynia 
i szaty liturgiczne. W świątyni sprawowana jest Eucharystia oraz udzielane są 
najważniejsze sakramenty. Tak więc sam obiekt wraz ze stylem sakralnym, jego 
wyposażeniem i odbywającymi się w nim obrzędami, stanowi sacrum absolutne 
i ma wymiar transcendentny. Z chwilą podziału Kościoła chrześcijańskiego 
na wschodni (bizantyński) i zachodni (łaciński), zarysowała się odmienność 
w typie budowli świątyń. Było to związane z wymogami liturgii i odmienną 

534  Cieślińska N. 1989. Sacrum i sztuka. Kraków; Khour A. (red.). Leksykon podstawowych pojęć 
religijnych. Hasła: Judaizm, Chrześcijaństwo, Islam. Pax, Warszawa; Dąbrowska-Budziłło K. 2002. 
Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie. Zeszyty Naukowe Politechniki 
Krakowskiej, seria Architektura, nr 46, Kraków, s. 246; Plazaola J. 2002. Kościół i sztuka: od 
początków do naszych dni. Kielce, s. 239.
535  Kołakowski L. 1991. O wypowiadaniu niewypowiedzianego: Język i sacrum. Język a Kultura, 
T. 4, Wrocław, s. 53–63; Uspienski L. 2000. Symbolika cerkwi. Białystok, s. 7.
536  Rozróżnienie terminów: błogosławieństwo, poświęcenie oraz konsekracja (jako szczególny 
rodzaj tegoż poświęcenia) podaje m.in. Pisarzak M. 2004. Błogosławieństwo i poświęcenie 
kościoła. Anamnesis 10, nr 2 (37), s. 72–74. 
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kulturą. Odmienny typ budowli reprezentowały też żydowskie obiekty religijne, 
przystosowane do pełnienia różnych funkcji. Analiza symboliki obiektów 
sakralnych pozwala pełniej zrozumieć krajobraz sakralny badanego obszaru.

11.2. Świątynia Kościoła rzymskokatolickiego – symbolika i ogólna charak-
terystyka architektoniczna 

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że w warunkach życia na ziemi 
Kościół potrzebuje miejsc, w których mogłaby gromadzić się wspólnota wiernych. 
Są nimi nasze widzialne świątynie, święte miejsca537. Miejsce zaś staje się święte 
przez poświęcenie lub błogosławieństwo dokonane według przepisów ksiąg 
liturgicznych i przeznacza się je do kultu Bożego lub grzebania zmarłych538. 
Świątynia chrześcijańska jest więc miejscem, które przez czynność liturgiczną 
zostaje wyłączone ze świata świeckiego. Akt wyłączenia tego miejsca jest 
dokonany przez biskupa diecezjalnego539. Kościół, jako obiekt sakralny, nie jest 
wyłącznie miejscem zgromadzeń, lecz oznacza Kościół żyjący, mieszkanie Boga z 
ludźmi pojednanymi i zjednoczonymi w Chrystusie540. 

Początkowo świątynia była rozumiana jako przybytek Boga na ziemi, znak Jego 
obecności i miejsce spotkania. Wraz z przyjściem i Zmartwychwstaniem Chrystusa 
dawna świątynia nabrała wymiaru duchowego i zaczęła wyrażać Ciało Chrystusa541. 
Ta symbolika została przedstawiona za pomocą formy architektonicznej, jaką stanowi 
plan krzyża łacińskiego (Ryc. 68). Krzyż przypomina Chrystusa ukrzyżowanego, 
którego korpus wyznacza nawę, napięte ręce – ramiona transeptu, głowa zaś z 
koroną cierniową – prezbiterium otoczone „wieńcem” kaplic. Wydłużona nawa ma 
na celu kierować wiernych ku ołtarzowi, który jest centralnym miejscem kościoła 
– „sercem” całej bryły kościelnej. Ramiona krzyża wyznaczają pozostałe strony 
świata i wskazują na powszechność zbawienia oraz przypominają o męce Chrystusa, 
koniecznej do zbawienia człowieka542. Każda świątynia ma także swoją wymowę 

537  Kodeks Prawa Kanonicznego (dalej: KPK), Księga IV, cz. III, I: Miejsca święte, kanon 1205, 
www.archidiecezja.lodz.pl.
538  KPK, kanon 1205, www.archidiecezja.lodz.pl.
539  KPK, Księga IV, cz. III, I: Miejsca święte, kanon 1206, www.archidiecezja.lodz.pl.
540  Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1180, Poznań, 1994, s. 290–291.
541  Feuillet M. 2006. Leksykon symboli chrześcijańskich, s. 137.
542  Zob.: Berger M. 1974. Architettura monastica orientale, w: Dizionario degli Istituti di Perfezione, 
t. 1, Roma; Davies J.G. 1994. Architettura e religione, w: Enciclopedia delle religioni, t. 2, red. M. 
Eliade, Milano; Hani J. 1998. Symbolika świątyni chrześcijańskiej, przeł. A.Q. Levique, Kraków; 
Mikołajczyk M. 2000. Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza, Lublin; Walczak R. 2005. 
Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej. Poznań, s. 17–18; Bouyer L. 2007. Architektura i 
liturgia, Poznań; Miazek J. 2008. Teologia świątyni. „Msza Święta”. Nr 7-8, s. 14-16.  Pseudo-Dionizy 
Areopagita, De coelesti hierarchia, PG 3, s. 119–370 (polskie wyd. Pseudo-Dionizy Areopagita. 
2005. Pisma teologiczne. Hierarchia niebiańska. Wydanie drugie, Kraków); Uścinowicz J. Kielce. 
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eschatologiczną, gdyż kieruje życie chrześcijan ku ostatecznemu przeznaczeniu 
człowieka. 

Projekt świątyni opierał się na kwadraturze koła543. Kopuła albo sklepienie 
wznosi się nad sześcianem nawy, tak jak niebo wznosi się nad ziemią. Dlatego 
też większość dawnych sklepień malowano na niebiesko i ozdabiano gwiazdami. 
Przejście kulistych brył do brył równoległościennych przedstawia uniżenie Boga 

Z teologii architektury świątyni, w: Przed obliczem Boga – człowiek we wnętrzu świątyni, Kielce; 
Rosik M. 2007. „Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet“ (Offb 11,19). Ein Gedanke in fünf 
Bibldern, „Scriptura Sacra“, 11.
543  Na środku planu wybranego pod budowę świątyni ustawiano słup, wokół którego za pomocą 
przywiązanego do niego sznura, wyznaczano wielkie koło. Największy odstęp między cieniem 
porannym a wieczornym, rzucanym przez słońce, wyznaczał oś wschód-zachód. Następnie 
rysowano dwa koła o średnicy koła pierwotnego, których środki znajdowały się w punktach 
przecięć wyznaczonej osi z obwodem koła. Punkty przecięć dwu kół na obwodzie koła pierwotnego 
wyznaczały cztery kąty kwadratu, który nazywamy kwadraturą koła słonecznego. Walczak R. 2005. 
Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej. Poznań, s. 17–18; Wawrzyniak W. 1996. Sacrum w 
architekturze. Wrocław, s. 40.

Ryc. 68. Plan kościoła rzymskokatolickiego (tradycyjnego). 
Objaśnienia: 1 – ołtarz główny z tabernakulum, 2 – ołtarz (stół ofiarny), 3 – pulpit do 
czytania, 4 – ambona; 5 – chrzcielnica, 6 – ołtarze boczne, 7 – ławki, 8 – konfesjonały, 
9 – wejście, 10 – zakrystia. I – nawa, II – transept boczny (północny i południowy), III 
– prezbiterium.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dąbrowska K. (red.). 2003, s. 113.
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wobec człowieka we Wcieleniu544. Koło i kulę uważano za symbol wieczności 
Boga. Linia wyznaczająca koło nie ma początku ani końca, jest obrazem pełni 
i doskonałości. Powracająca do siebie linia, której wszystkie punkty są równo 
oddalone od centrum, symbolizuje „Bożą Niezmienność”545. Symbolika kwadratu 
natomiast związana jest z liczbą cztery, symbolizującą cały stworzony świat, 
składający się z czterech żywiołów: wody, powietrza, ognia i ziemi. 

Kościół chrześcijański był orientowany, to znaczy zwrócony ku wschodowi 
(oś budynku przebiegała na linii wschód-zachód). Orygenes pisał w swoim 
traktacie o modlitwie, że: Jakkolwiek istnieją cztery strony świata – północ, 
południe, wschód, zachód – to jednak tylko wschód ujawnia w sposób oczywisty, że 
powinniśmy się modlić zwróceni w tym właśnie kierunku, co jest symbolem duszy 
patrzącej tam, gdzie wschodzi prawdziwe światło546. Św. Augustyn mówił, że: 
Kiedy stajemy do modlitwy, zwracamy się ku wschodowi, miejscu, gdzie podnosi 
się słońce547. Wschodzące nad horyzontem Słońce symbolizuje więc Chrystusa 
nazywanego „Słońcem Sprawiedliwości” i „Wschodem”. Orientowanie świątyni 
na osi wschód-zachód, wskazuje na przyjście Chrystusa na końcu czasów548. 
Wejście do świątyni znajduje się natomiast po stronie zachodniej. Zachód 
symbolizuje świat świecki (profanum), krainę ciemności i mroku. Dlatego, kiedy 
wchodzimy do świątyni i zbliżamy się do prezbiterium, idziemy na spotkanie 
„światła”. To przejście symbolizuje drogę zbawienia. 

Druga oś świątyni, która przechodzi przez transept, wyznaczona jest wzdłuż 
kierunku północ-południe. Południe było również uważane za stronę Chrystusa, 
to strona jasności i cnoty. Północ natomiast jest stroną grzechu i złych mocy549. 
W niektórych świątyniach po tej właśnie stronie gromadzili się mężczyźni. 
Rozmieszczenie witraży też miało swoją symbolikę. Okna od strony południowej 
zwykle przedstawiały sceny z Nowego Testamentu (Zbawcze wydarzenia 
Chrystusa – Światłości Świata), a zacieniona ściana północna służyła głównie do 
ukazania scen ze Starego Testamentu. 

Symboliczne znaczenie miał także materiał, z którego wznoszono świątynie. 
W tradycji cywilizacji zachodniej kościoły wznoszono z kamienia, a później 
z cegły. Kamień jest znakiem obecności Boga (Betel – Rdz 28, 10–22). Przy 
budowie świątyni ociosany kamień był odrzucany550 – surowy kamień uważano 

544  Feuillet M. 2006. Leksykon symboli chrześcijańskich, s. 60. 
545  Forstner D. 1994. Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa, s. 60–61; Hani J. 1994. 
Symbolika świątyni chrześcijańskiej. Kraków, s. 27–29.
546  cytat za: Walczak R. 2005. Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej. Poznań, s. 34.
547  cytat za: Walczak R. 2005. Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej. Poznań, s. 34.
548  Feuillet M. 2006. Leksykon symboli chrześcijańskich. Poznań, s. 156.
549  Wawrzyniak W. 1996. Sacrum w architekturze. Wrocław, s. 42.
550  Feuillet M. 2006. Leksykon symboli chrześcijańskich. Poznań, s. 50.
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za nienaruszony, jakby dopiero „spadł z nieba”, podczas gdy ociosany, będąc 
dziełem człowieka, pozbawiony był pierwotnej świętości551. Budynek kamienny 
wyrażał zarazem wieczność Kościoła i jego jedność. 

Średniowieczne kościoły, strzeliste, z bogatą ornamentyką, stanowiły 
w krajobrazie dominanty, będąc z daleka widocznym znakiem. W miastach 
kościoły były wznoszone w przyrynkowym kwartale. W sytuacji, gdy były 
sprzyjające warunki naturalne, kościoły i klasztory sytuowano na wzniesieniach. 
W przeszłości było to podyktowane względami obronnymi, ale miało również 
świadome działanie symboliczne. Góra symbolizuje uprzywilejowane miejsce 
spotkań z Bogiem, Jego obecność.

Okres kontrreformacji zaowocował świątyniami w stylu barokowym. 
Odpowiedni dobór środków plastycznych miał służyć pobudzeniu wiary i 
wprowadzeniu wiernych w nastrój religijnej modlitwy. Bryły barokowych 
kościołów zachwycały przepychem form, wyrastały w krajobrazie wspaniałymi 
kopułami i hełmami wież. Kościół miał wydłużony kształt symbolizujący drogę 
ku zbawieniu i „niebiańską kopułę”, uosabiającą ruch ku górze. Symboliczne 
znaczenie mają również poszczególne części świątyni – od dzwonnicy, przez 
wejście, kropielnicę, do ołtarza. W dzwonnicy upatrywano przedstawienie Matki 
Bożej i Kościoła552. Wieża natomiast jest symbolem wznoszenia się – „strzela” w 
niebo i jest przedstawieniem Góry Kosmicznej553. 

Dawniej zdecydowanie najokazalszym i najwyższym obiektem w okolicy, 
usytuowanym najczęściej w centralnym miejscu miasta (przy rynku) lub wsi, był 
kościół parafialny. Miał on pierwszeństwo we wszystkich ważnych sprawach kultu 
i administracji, a podlegały mu i jego duchowieństwu wszystkie inne świątynie, 
znajdujące się na terenie parafii. Świątynia parafialna, zwana często farną, była 
miejscem modlitwy, nauczania katechizmu, odbywania narad politycznych, 
jak też często schronieniem w czasie wojny. Zwyczaj traktowania kościoła 
jako azylu, ze względu na jego świętość, którego bram nie można przekroczyć 
pod żadnym pozorem, pochodzi z Soboru w Orleanie (511 r.). Skodyfikowano 
wtedy prawo, dając możliwość ucieczki i schronienia przed władzą świecką w 
kościołach i sanktuariach. 

Wraz z rozwojem osadnictwa polskiego w 2 poł. XVI w., na terenach 
górskich, w polskiej części badanego obszaru, zagęszczała się sieć parafialna 
obrządku rzymskokatolickiego. Prawdopodobnie potrzeba szybkiego stworzenia 
materialnego zaplecza dla przyszłej parafii zdecydowała, że większość kościołów 

551  Kamienie mogą mieć również negatywne znaczenie: kamienie były przyczyną męczeństwa św. 
Szczepana, kamienie trzymane przez pustelnika Hieronima są symbolem pokuty i żalu za grzechy. 
Feuillet M. 2006. Leksykon symboli chrześcijańskich. Poznań, s. 51.
552  Wawrzyniak W. 1996. Sacrum w architekturze. Wrocław, s. 43.
553  Wawrzyniak W. 1996. Sacrum w architekturze. Wrocław, s. 43.
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katolickich wznoszono na badanym terenie z drewna. Inną przyczyną mogła 
być łatwa dostępność tego surowca oraz wpływ budownictwa z sąsiedniej 
Małopolski, gdzie powszechnie występowały kościoły drewniane. Budownictwo 
kościelne było wyraźnie uzależnione od fundacji szlachty. Najstarszy zachowany 
kościół rzymskokatolicki w Bieszczadach jest zbudowany z kamienia łamanego i 
znajduje się w Lesku. Został on wzniesiony około 1530 r. z fundacji Piotra Kmity. 
Najstarszy kościół drewniany znajduje się w Średniej Wsi. Był on zbudowany 
w 2 poł. XVI w., jako kaplica dworska Balów. Tradycja wiąże jego początki z 
testamentem spisanym w 1621 r. przez dziedzica wsi Piotra Bala, podkomorzego 
sanockiego, w związku z jego nawróceniem się z kalwinizmu na katolicyzm554. 
Kościół jest jednonawowy, o konstrukcji zrębowej, z zamkniętym trójbocznie 
prezbiterium555. 

P. Gryglewski, analizując politykę fundacyjną szlachty w XVI–XVIII w., 
zwraca uwagę na wyraz społecznego prestiżu fundatora, który determinował 
formalne i ideowe cechy budowli. Na wygląd i umiejscowienie nowej świątyni 
wpływały potrzeby, ambicje i ekonomiczne możliwości fundatora556. Budowla 
sławiła zatem dostojeństwo fundatora i była zarazem zewnętrznym znakiem 
zajmowanej przez niego pozycji w hierarchii społecznej557. Wykształceni i zamożni 
fundatorzy zwracali szczególną uwagę na architektoniczną formę. Zabiegali też o 
sprowadzenie łaskami słynących wizerunków, przyczyniając się do powstawania 
sanktuariów558. Tradycję tą kontynuowali kolatorzy, będący spadkobiercami 
dawnych fundatorów świątyni. Kolatorzy, będący członkami danej społeczności 
lokalnej, wywodzili się z reguły z rodów szlacheckich. Zmiany, związane z 
prawem patronatu i fundacji, nastąpiły w wyniku politycznych, ekonomicznych 
i społecznych przekształceń w XIX w. Oprócz dobrowolnych fundacji, świątynie 
wznoszone były i wyposażane kosztem wiernych. 

Na badanym terenie, w poł. XIX w., została odnotowana tylko jedna 
drewniana kaplica dworska w Cisnej, która nie zachowała się do dziś i nieznany 
jest jej wygląd architektoniczny. W czasach niewoli narodowej, pod wpływem 
polityki monarchii habsburskiej, został zapoczątkowany stopniowy zanik 

554  Michniewscy M. A., Duda M., Wypych S. 2003. Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia. 
Pruszków, s. 207. 
555  Kościół w Średniej Wsi reprezentuje odmianę regionalną małopolską. Więcej: Michniewscy 
M., A., Duda M., Wypych S. 2003. Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia. Pruszków, s. 216. 
556  Miłobędzki A. 1980. Dzieje sztuki polskiej, t. 4, cz. 1, W: Architektura polska XVII wieku. 
PWN. Warszawa, s. 38. 
557  Gryglewski P. 2011. Przestrzeń, fundator, budowla. Struktura regionalna w badaniach nad 
rekonstrukcją krajobrazu architektonicznego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 37, 
s. 76.
558  Gryglewski P. Op. cit., s. 80.
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kościelnego budownictwa drewnianego. Zjawisko to było widoczne również na 
Ziemi Sanockiej, o czym pisze W. Kucharski: lepiej niż warownie dochowały się 
do naszych czasów świątynie, lecz tych niewiele Ziemia Sanocka miała w średnich 
wiekach. Dawne drewniane kościoły pobożna ręka zamieniła dziś w przybytki 
murowane, a z dawnymi znikły przeważnie i pamiątki z odległych czasów559. 
Zjawisko to na terenie Łemkowszczyzny i Bojkowszczyzny szczególnie nasiliło się 
w XIX i na początku XX w., co znacznie zmieniło krajobraz i wzbudzało niepokój 
konserwatorów zabytków: Dla badaczy sztuki kościoły i cerkwie, zazwyczaj 
drewniane, wyrażały największy talent twórczy tkwiący w narodzie polskim i 
ruskim. Wszystko, co w nich widzimy, jest oryginalne i nawskroś rodzime: robota 
ciesielska, owo wiązanie brusów na wieniec z charakterystycznym „zamkiem”, 
stosunek poszczególnych przestrzeni, układ zazwyczaj trójdziałowy, owe piękne 
podcienia, czyli soboty, obiegające budynek dokoła i dachy brogowe i po części 
także wieże, czy to – jak na zachodzie – umieszczone na przedniej części kościoła i 
w kształcie czworoboczne, czy też – jak na wschodzie – zamieniające się w kopuły 
i nakrywające część środkową cerkwi, nieraz w trzykrotnem powtórzeniu560. 

Kościoły drewniane nawiązywały w tym czasie do typowych form barokowej 
architektury murowanej561. Częstym zjawiskiem była ponadto przebudowa lub 
rozbudowa starszych obiektów lub wznoszenie tymczasowych kaplic na czas 
budowy murowanego kościoła562. Szczegóły odnośnie kosztów budowy określała 
Ustawa z 1866 r. o pokrywaniu kosztów stawiania i utrzymywania budynków 
kościelnych oraz plebańskich w parafiach wyznania katolickiego, tudzież 
sprawiania przyrządów i sprzętów kościelnych563. Murowane kościoły, budowane 
na początku XX w. w stylu neogotyckim, stanowią dominanty architektoniczne. 

Pod koniec XIX i na początku XX w. kościoły i kaplice rzymskokatolickie 
znajdowały się tylko w polskiej (w przedwojennych granicach) części badanego 
obszaru. W Cisnej kościół rzymskokatolicki filialny pw. św. Stanisława 
Biskupa został zbudowany w 1914 r. i poświęcony w 1925 r. Jest to świątynia 
murowana w stylu neogotyckim564. W Lutowiskach, z inicjatywy ks. proboszcza 

559  Kucharski W. 1905. Sanok i sanocka ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów. Monografia 
historyczna, Lwów, s. 40.
560  Kozicki W. 2000. W obronie kościołów drewnianych. Rzeszów, s. 11–12.
561  Kornecki M. 1978. Małopolskie kościoły drewniane doby baroku (XVIII w.), cz. 1, Teka 
Komisji Urbanistyki i Architektury, R. 12, s. 208–209; Brykowski R. 1976. Drewniana architektura 
kościelna w diecezji przemyskiej. Nasza Przeszłość, nr 46, s. 93.
562  Czuba M. 2001. Rzymskokatolickie kościoły drewniane w granicach dawnego województwa 
ruskiego. W: Na pograniczu kultur. Drewniana architektura sakralna w Polsce i na Ukrainie. 
Przemyśl, s. 35.
563  Piwocki J. 1900. Zbiór przepisów odnoszących się do Kościoła i duchowieństwa katolickiego. 
Lwów, s. 211–227.
564  Szematyzm archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego. Przemyśl, 1926, s. 75
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Michała Hucińskiego, został wzniesiony ok. 1923 r. murowany kościół w stylu 
neogotyckim565. Ołtarz główny, ufundowany przez ks. biskupa A. Nowaka, został 
wykonany w Szkole Rzeźbiarskiej Księży Salezjanów w Oświęcimiu. Kościół 
jest wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-395 z 7 marca 1972 r.566. 

W Siankach, ok. 1918 r., został wzniesiony drewniany kościół filialny, 
należący do parafii w Borynii, dekanat samborski. Kościół usytuowany był w 
odległości przeszło 200 m od stacji kolejowej. Pod względem architektonicznym 
był to obiekt w stylu neogotyckim, z wieżą od strony wejścia (Ryc. 69). Kościół 

przetrwał akcję wysiedleńczą 
mieszkańców Sianek w 1940 
r. i stał opuszczony do czasu, 
aż został przebudowany 
na mieszkanie żołnierzy 
sowieckich567 (po 1945 r.). Po 
opuszczeniu przez wojsko, ze 
względu na brak konserwacji, 
obiekt został rozebrany. W 
podobnym stylu wzniesiony był 
kościół w kolejnej od północy 
dolinie – w Wołczu (Fot. 14) 
oraz pobliskim Rozłuczu (Ryc. 
70, Fot. 15). W Wołczu kościół 
jest obecnie remontowany z 
przeznaczeniem do kultu, a 
w Rozłuczu stoi opuszczony, 
w bardzo złym stanie. Teren 
Nadsiańskiego PK należy 
do parafii w Borynii, gdzie 
zbudowano nowy kościół 
rzymskokatolicki (Fot. 16).

W Siankach, naprzeciwko 
zabudowań dworskich, ukończono w 1907 r.568 murowaną kaplicę dworską z 
fundacji Stanisława i Wandy Stroińskich. Kaplica wykonana została w stylu 
neogotyckim, według projektu krakowskiego architekta Zygmunta Hendla. 
Według tego architekta zostało również wykonane w 1907 r. murowane 

565  Szewczyk T. 1996. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa. Lutowiska, s. 24
566  Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, s. 55.
567  Kryciński S. (red.). 1995. Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy. cz. 1. Gmina 
Lutowiska, s. 320.
568  Schematyzm diecezji przemyskiej ob. łac. na rok 1938, Przemyśl, s. 131.

Ryc. 69. Sianki – nieistniejący kościół rzymskoka-
tolicki (ryc. L. Kostulski).



216 MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE  15 (2014)

ogrodzenie dokoła kaplicy. Kaplica nosiła wezwanie św. Jana i pełniła jednocześnie 
funkcję kaplicy grobowej. Bezpośrednim powodem budowy kaplicy była śmierć dwóch 
młodych córek Stroińskich, które zostały jako pierwsze pochowane w podziemiach 
kaplicy. Zdewastowana po II wojnie światowej kaplica została wysadzona w powietrze 
w 1970 r., a jedynym śladem są fragmenty ścian z cegły. W Tworylnem natomiast 
istniała do II wojny światowej kaplica publiczna pw. Przemienienia Pańskiego, należąca 
do parafii Wołkowyja w dekanacie leskim. Była to budowla na planie ośmiokąta. Do 
dziś zachowała się jedynie zbudowana w podpiwniczeniu krypta grobowa569. W jej 
otoczeniu pozostał starodrzew lipowo-wiązowy. Ponadto kaplice znajdowały się w 
Tarnawie Niżnej i Sokolikach, ale ich wygląd architektoniczny jest nieznany.

569  Schematyzm diecezji przemyskiej ob. łac. na rok 1938, Przemyśl, s. 89.

Fot. 14.  Wołcze (Ukraina). Kościół rzymskokatolicki – widok ogólny (A) i wnętrze (B) 
– stan na 2013 r., fot. G. Holly. 

Ryc. 70. Rozłucz (Ukraina). Kościół rzymskokatolicki (rys. L. Kostulski). 
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Fot. 15. Rozłucz (Ukraina) – kościół rzymskokatolicki – stan na 2013 r. (fot. G. Holly).

Fot. 16. Borynia. Nowy kościół rzymskokatolicki parafialny (stan na 2014 r., fot. G. Holly).
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W okresie represji kościoła rzymskokatolickiego po II wojnie światowej 
wznoszone były świątynie tzw. „tymczasowe”, w pośpiechu i często bez 
projektów architektonicznych570. Obecnie źródłem inspiracji dla architektów 
współczesnych świątyń jest znajomość tradycji Kościoła, pogłębiona 
refleksja biblijno-teologiczna oraz poczucie sacrum wynikające z wiary. 
Świątynie powinny odzwierciedlać swym kształtem, pięknem i wnętrzem 
mistyczne Ciało Chrystusa, a zarazem służyć kultowi i człowiekowi. Ojciec 
Święty Jan Paweł II w Encyklice Ecclesia de Eucharystia podkreśla, że: W 
perspektywie sztuki, która pragnie wyrazić przez wszystkie swoje elementy 
istotę Eucharystii według nauczania Kościoła, trzeba zwrócić baczną 
uwagę na normy, które regulują architektoniczny kształt i dekorację świątyń 

571. Budynek kościelny jest przeznaczony głównie do sprawowania liturgii 
i dlatego wszystko powinno być temu podporządkowane572. Podkreśla to 
również Konstytucja o Liturgii świętej: Niech w popieraniu i otaczaniu 
opieką prawdziwej sztuki kościelnej ordynariusze mają na uwadze raczej 
szlachetne piękno aniżeli wyłącznie okazałość. Odnosi się to również do 
szat liturgicznych i zdobnictwa. (...) Przy budowie świątyń należy troskliwie 
dbać o to, aby były przystosowane do sprawowania liturgii oraz ułatwiały 
wiernym czynny w niej udział573. Czasy współczesne charakteryzują się więc 
zerwaniem z formami historycznymi, to era wielości i różnorodności form574. 
W bliskim sąsiedztwie wznoszona jest dzwonnica oraz stawiany jest krzyż. 
Warto jeszcze wspomnieć o praktykowanym w ostatnich latach oświetleniu 
zewnętrznym świątyni. Poprzez iluminację eksponującą kościół w nocy, staje 
się on wymownym znakiem Boga w przestrzeni, znakiem Jego Opatrzności 
nad człowiekiem575. W taki sposób eksponowany jest obecnie kościół 
rzymskokatolicki w Lutowiskach. 

570  Zagadnienie to zostało już wcześniej omówione
571  Jan Paweł II. 2003. Encyklika Ecclesia de Eucharystia, Katowice, r. V, Piękno celebracji 
eucharystycznej, 50, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/encykliki.
572  Nyga J. Sztuka w służbie liturgii, http://www.kkbids.episkopat.pl. Więcej na ten temat na 
stronie Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski. http://www.kkbids.
episkopat.pl.; Zieliński Ch. 1960. Sztuka sakralna: co należy wiedzieć o budowie, urządzaniu, 
wyposażeniu, ozdobie o konserwacji domu Bożego (podręcznik opracowany na podstawie 
przepisów kościelnych). Poznań-Warszawa-Lublin.
573  Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium, rozdz. VII, Sztuka Kościelna i sprzęty 
liturgiczne, 124, „Komisja ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski”, http://
www.kkbids.episkopat.pl/dokumentypovii/konslit. 
574  Zob. m.in.: Olszewski A. K. 1989. Próba typologii współczesnych kościołów w Polsce. W: 
Sacrum i sztuka. Kraków, 85 ss; Majdowski A. 2007. Powojenna architektura sakralna w Polsce. 
„Ecclesia” nr 3, 42 ss. 
575  Zielniok M. 1999. Przestrzeń sakralna w odniesieniu do wspólnoty wiernych. Katowice.
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Rozpoczęcie budowy nowej świątyni poprzedzone jest błogosławieństwem 
placu i kamienia węgielnego przez biskupa diecezji miejsca. Akt błogosławieństwa 
i rozpoczęcia budowy kościoła wmurowuje się następnie w fundamenty nowo 
wznoszonej świątyni576. Każdy kościół podczas poświęcenia nadawany ma tytuł, 
który nie może być zmieniany po dokonaniu jego poświęcenia577. 

11.3. Świątynia Kościoła wschodniego – symbolika i ogólna charakterysty-
ka architektoniczna 

W języku starosłowiańskim cerkwią nazywano każdą świątynię 
chrześcijańską bez względu na wyznanie. W Polsce od XV w. zaczęto 
coraz częściej nazywać świątynię Kościoła wschodniego cerkwią, sinagoge 
ruthenorum, a tylko wyjątkowo mówiono: ecclesia, templum ruthenicum578. 
Słowo „cerkiew” (w języku greckim ekklesia) oznacza „zebranie”, 
„zgromadzenie”, gdyż „zwołuje wszystkich ludzi i jednoczy ich ze sobą” – 
mówił Cyryl Jerozolimski579. Słowo „cerkiew” oznacza także Ciało Chrystusa 
(tu sprawowana jest Eucharystia) oraz miejsce modlitwy. Cerkiew jest Domem 
Bożym, ponieważ Bóg przebywa tu z wiernymi, którzy przyjmują Ducha 
Świętego. Metropolita lwowski Andrzej Szeptycki w pierwszym swoim liście 
pasterskim z 1901 r. tak wyjaśniał symbolikę budynku cerkiewnego i jego 
wyposażenia: Gdybym was spytał co oznacza słowo „cerkiew” to każdy z 
was odpowiedziałby, że cerkiew to Dom Boży [...] Cerkiew w Waszej wsi jest 
[jednak] jedynie obrazem tego świętego przybytku, gdzie Bóg w Trójcy mieszka 
i przebywa. Cerkiew drewniana czy murowana, w Waszej wsi czy mieście 
nazywa się świątynią, domem Bożym jedynie dlatego, że jest zbudowana w 
taki sposób aby w niektórych elementach była podobna do świętego przybytku 
Bożego580. 

576  Zob.: Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, wyd. wzorcowe. Katowice, rozdz. II, nr 25, s. 
18; Syczewski T. 2010. Miejsca święte w obowiązującym prawodawstwie kościoła łacińskiego. 
Warszawskie Studia Teologiczne, XXIII/2/2010, s. 181–192.
577  KPK 1218.
578  Dąbkowski P. 1923. Stosunki Kościelne Ziemi Sanockiej w XV stuleciu. W: J. Smołka (red.). 
Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1913–1922, Przemyśl, s. 37; Pokorzyna 
E. 2001. Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego. Warszawa, s. 11.
579  Czasownik „kaleo” oznacza „wzywać”, „wołać”, natomiast „ekkaleo” znaczy „zwoływać”, 
„powoływać”. Za pomocą tego słowa powołani byli apostołowie i uczniowie Chrystusa. Zob.: A. 
J. Philippou (red.). 1964. The Symbolism of the Church, The Orthodox Ethos, Essays in honour of 
the Centenary of the Greek Orthodox Archdiocese of North and South America. „Holywell Press”. 
Oxford, s. 153–169.
580  Krasny P. 2003. Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914. 
Kraków, s. 255.
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Świątynia jest dla człowieka przestrzenią uświęcenia581, a rytuał poświęcenia 
cerkwi wydziela ją ze świeckiej przestrzeni. Podczas ceremonii biskup z zapaloną 
świecą (pierwsze światło) i relikwiami męczennika okrąża w procesji cerkiew, 
kreśląc „krąg wieczności”. 

Architektura cerkiewna kształtowała się w obrębie innej duchowości i tradycji 
niż kościelna. Chrześcijaństwo na Wschodzie rozwijało się pod wpływem mistycy-
zmu odziedziczonego po kulturach Orientu, podczas gdy na Zachodzie – pod wpły-
wem racjonalizmu582. Pod względem architektonicznym cerkiew stanowi wydłużony 
czworobok i jest jakby okrętem583 płynącym na Wschód584. Dla Ojców Kościoła sym-
bolem świątyni był okręt – arka Noego. Podobnie jak arka służyła za schronienie w 
czasie potopu, tak Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego po wodach życia, jest 
bezpiecznym schronieniem dla chrześcijan585. Podstawową cechą wewnętrznego po-
działu cerkwi jest trójdzielność, wynikająca z założeń wschodniej liturgii (Ryc. 71). 

Cerkiew dzieli się na następujące części: prezbiterium (altar, sanktuarium), 
nawę i narteks (ba-
biniec, kruchta, 
prytwor). Prezbite-
rium w orientowa-
nych świątyniach 
znajduje się w 
części wschodniej 
cerkwi i przezna-
czone jest tylko dla 
duchowieństwa. 
To najważniejsza 
część cerkwi, po-
nieważ tutaj spra-
wowana jest Eucha-
rystia (Ryc. 72).

581  Tischner J. 1982. Zło w dialogu kuszenia. „Znak” 3, s. 3–40.
582  Buxton D. 1981. The wooden churches of Eastern Europe, Cambridge; Biskupski R. 1994. 
Sztuka Kościoła prawosławnego i unickiego na terenie diecezji przemyskiej w XVII w. i pierwszej 
poł. XVIII wieku. W: S. Stępień (red.). Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, T. 2. Przemyśl, s. 
351–371; Ruszczyk G. 2007. Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce. 
Warszawa, s. 171.
583  Środkowa część świątyni zwana „nawą” pochodzi od łacińskiego słowa navis – okręt. Zob.: 
Uspienski L. 2000. Symbolika cerkwi. Białystok, s. 12.
584  Evdokimov P. 2003. Prawosławie. Warszawa, s. 228.
585  Philippou A. J. (red.). 1964. The Symbolism of the Church, The Orthodox Ethos, Essays in 
honour of the Centenary of the Greek Orthodox Archdiocese of North and South America. 
„Holywell Press”. Oxford, s. 153–169.

Ryc. 71. Rzut nieistniejącej cerkwi w Berehach Górnych (na 
podstawie podmurówki).
Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej.
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Odgrodzone jest od pozostałych pomieszczeń ścianą ikonostasu586, która 
symbolicznie oddziela, a zarazem jednoczy wiernych z Sacrum. Św. Maksym 
Wyznawca stwierdza, że „tak, jak w człowieku czynniki cielesne i duchowe 
połączone są w taki sposób, że ani czynnik cielesny nie pochłania duchowego, ani 
też duchowy nie pochłania cielesnego, lecz uduchowia go i sprawia, że ciało staje 
się wyrażeniem ducha, tak i w cerkwi sanktuarium łączy się z nawą; sanktuarium 
oświeca i prowadzi nawę, która staje się jej widzialnym wyrażeniem”587. Ściana 
ikonostasu w bieszczadzkich cerkwiach składa się z ikon ułożonych najczęściej 
w czterech rzędach. W najniższym rzędzie rozmieszczone były ikony główne 
oraz carskie i diakońskie wrota.

Największym pomieszczeniem w cerkwi jest nawa, która symbolizuje 
ziemię. Kopuła nad nawą wyobrażała chwałę Boga w Niebie, a schodząc ku 
dołowi, odzwierciedlała teocentryczny ład świata588. Kształt cebulasty kopuł 
cerkwi symbolizuje płomienną modlitwę, natomiast jej wydłużenie wyraża dążenie 

586  Więcej o ikonostasie: Jarema W. 1972. Pierwotne ikonostasy w drewnianych cerkwiach na 
Podkarpaciu. Materiały Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 16, Sanok; Florenski P. 1984. 
Ikonostas i inne szkice. Warszawa; Assfalg J. 1988. Słownik chrześcijaństwa wschodniego. 
Katowice; Karabowicz T. 2002. Dziedzictwo kultury ukraińskiej. Lublin; Smykowska E. 2002. 
Ikona. Mały słownik. Verbinum. Warszawa.
587  za: Philippou A. J. (red.). 1964. The Symbolism of the Church, The Orthodox Ethos, Essays 
in honour of the Centenary of the Greek Orthodox Archdiocese of North and South America. 
„Holywell Press”. Oxford, s. 153–169.
588  Strzałko F. 1989. Studia do dziejów drewnianej architektury sakralnej. Londyn, s. 43; Bańkosz 
R. 2007. Cerkwie szlaku ikon. Krosno, s. 43.

Ryc. 72. Plan cerkwi prawosławnej.
Opracowanie własne na podstawie: Pokorzyna E. 2001, s. 23.
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modlitwy ku niebu589 (Ryc. 73). Kopuła w kształcie hełmu przypominała o 
duchowej wojnie, jaką prowadzi Kościół z siłami zła i ciemności. Znaczenie ma 
ponadto ilość kopuł (np. jedna kopuła symbolizuje jednego Boga, trzy kopuły – 
Trzy Osoby Boskie, cztery – czterech Ewangelistów, itd.) oraz ich rozmieszczenie 
(Ryc. 74 A i B).

Symboliczne znaczenie 
miały również elementy kon-
strukcyjne i przedstawienia 
malarskie kopuły590. Zwieńcze-
nie świątyni kopułą wpływało 
ponadto na dobrą akustykę, co 
przy rozbudowanej muzycznie 
liturgii wschodu jest bardzo 
ważne. Narteks natomiast jest 
niewielkim pomieszczeniem, 
w którym pierwotnie przeby-
wały kobiety oraz katechumeni 
opuszczający świątynię przed 
ofiarowaniem591. 

Podział świątyni na trzy 
części jest najbardziej pełny, 
przy czym sanktuarium i nawa 
są elementami bezwzględnie 
nieodzownymi. Poszczególne 
części mogą mieć zróżnicowa-

ne położenie względem siebie – układ jest najczęściej trójdzielny na planie po-
dłużnym lub na planie krzyża, pozornie dwudzielny, dwudzielny lub pozornie 
jednoprzestrzenny (Ryc. 75 A–C). Dla tradycyjnych cerkwi bojkowskich charak-
terystyczny był układ trójdzielny na planie podłużnym. Najprostszym układem 
tego typu jest układ trzech kwadratów, z których środkowy posiada największe 
rozmiary592. Od XVI w., w miarę rozwoju planu świątyń, wykształciło się kilka 
odmian (Ryc. 75. D). 

589  Kłosińska J. 1975. Sztuka bizantyńska. Warszawa, s. 45.
590  Giemza J. 1987. Niech modlitwa wznosi się jak kadzidło – czyli o liturgii bizantyjskiej. „Zwrot”. 
Nr 1/1/1987. Lublin, s. 13.
591  Różycka-Bryzek A. 1997. Symbolika bizantyjskiej architektury sakralnej. W: Losy cerkwi w 
Polsce po 1944 roku. Rzeszów, s. 67–82.
592  Dla uzyskania właściwych proporcji często w budownictwie odchodzono od „ad quadratum”, 
stosując prostokąty lub trapez. Babij J. 1939. Bojkiwśka cerkwa, „Mistectwo i Kultura”. Lwiw, 
nr 1, s. 21; Brykowski R. 1995. Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach 
Rzeczypospolitej. Warszawa, s. 108, 114.

Ryc. 73. Formy bań cerkiewnych: A – bania ukra-
ińskiego baroku; B – rosyjska bania cebulasta. 
Źródło: Dowganiuk I. 1997, s. 57.
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Ryc. 74. A – Schemat cerkwi ukraińskiej z pięcioma baniami (rozmieszczenie bani w 
osiach krzyża greckiego) i B – rzut cerkwi rosyjskiej z pięcioma baniami (rozmieszcze-
nie bani w  osiach kwadratu).
Opracowanie własne na podstawie: Dowganiuk I. 1997, s. 57.

Ryc. 75. Podstawowe plany cerkwi oraz dodatkowe pomieszczenia. Objaśnienia: A – typ 
trójdzielny na planie podłużnym, B – typ pozornie jednoprzestrzenny, C – typ trójdzielny 
na planie krzyża, D – dodatkowe pomieszczenia w cerkwiach.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Brykowski R. 1974, str. 149-178.

A B

C D
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Charakteryzowały się one wprowadzeniem trójdzielnie zamkniętego 
sanktuarium, wznoszeniem przy wschodnim pomieszczeniu dodatkowych 
pomieszczeń – pastoforiów, czy rozszerzeniem nawy o boczne kryłosy593 
przeznaczone dla śpiewających diakonów. 

Charakterystyczny dla cerkwi huculskich i świątyni w tzw. ukraińskim 
stylu narodowym jest układ trójdzielny na planie krzyża. Na badanym obszarze 
występowały ponadto cerkwie o układzie pozornie dwudzielnym i dwudzielnym. 

Harmonijną kompozycję krajobrazu wsi stanowiło charakterystyczne dla 
Kościoła Wschodniego stosowanie drewna jako budulca świątyń594. Podyktowane 
było to zarówno czynnikami geograficznymi, które determinowały zasoby i 
jakość budulca, jak też czynnikami kulturowymi, wynikającymi z przesłanek 
historycznych595. Jak pisał T. Chrzanowski: Ubóstwo naszej ziemi w pokłady 
kamienne i jej dawne bogactwo leśne nie pozostały bez wpływu na kształt dziejów 
naszego narodu596. Siedlisko zdecydowało o rodzajach lasów, a tym samym 
o jakości drewna, które ze względu na swą dostępność i obfitość było używane 
jako materiał budowlany. Drewno było powszechne i tanie, a do tego łatwe do 
obróbki. Świątynię drewnianą można było ponadto postawić łatwo i szybko, a 
przede wszystkim taniej niż kamienną. Sposób łączenia wieńców na narożach 
był zróżnicowany – stosowano zamki proste „na nakładkę” lub „na obłap” oraz 
zamek niemiecki, tzw. „rybi ogon” (Fot. 17). Połączeniom tym towarzyszy zawsze 
kryty czop, czyli element usztywniający dodatkowo samo wiązanie. Ściany 
nieznacznie zwężano ku górze, co dawało efekt pochylenia zewnętrznego lica ku 
wnętrzu budowli. Na zewnątrz zachodzące różnice były retuszowane uskokami 
lub rzadziej oszalowaniem597. Szalowanie osłaniało przed działaniem czynników 
atmosferycznych oraz nadawało estetyczny wygląd. Podwaliny były zawsze nieco 
szersze od samej ściany i ustawione były zwykle na fundamencie z kamieni. Na 

593  Brykowski R. 1995. Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. 
Warszawa, s. 61.
594  Dragan M. 1937. Ukraiński derewliani cerkwy, geneza i rozwój form. Lwów, s. 70; Blin-Olbert 
D. 1993. Kultura materialna Bojków. Płaj nr 6, s. 25–34; Kornecki M. 2001. Miejsce budownictwa 
drewnianego w krajobrazie kulturowym. Zasoby, zagrożenia, kierunki ochrony. W: Na pograniczu 
Kultur. Drewniana architektura sakralna w Polsce i na Ukrainie. „Towarzystwo Przyjaciół Nauk w 
Przemyślu”, Przemyśl, s. 5–22.
595  Chrzanowski T. 1981. Drewno w architekturze i budownictwie. W: Chrzanowski T., Piwocki K. 
Drewno w polskiej architekturze i rzeźbie ludowej, Ossolineum, Wrocław, s. 19; Kornecki M. 1987. 
Miejsce budownictwa drewnianego w krajobrazie kulturowym Polski. Kwartalnik Architektury i 
Urbanistyki, T. XXXII, nr 3–4, s. 167–187; Miłobędzki A. 1989. Architecture in Wood: Technology, 
Symbolic Content and Art. „Artibus et Historiae” No. 19 (X), p. 177–206.
596  cytat za: Wiśniewski T. 1992. Bóżnice białostocczyzny. Białystok, s. 95.
597  Brykowski R. 1981. Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku. Wrocław, s. 
83–84.
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szczególnie suchym terenie, w mniejszych i lżejszych obiektach, kładziono 
w narożach tylko większe głazy. Architektura wnętrza odpowiadała najczęściej 
zewnętrznej bryle, zwracając uwagę na bogactwo wyposażenia598. Zarówno drzwi, 
jak też otwory okienne, były rozmieszczone w ściśle ustalonych miejscach. Unikano 
zazwyczaj drzwi w ścianach od północy, gdyż z tym kierunkiem wiązano obecność 
złych mocy599. W kształtowaniu sylwetki świątyni znaczenie miały ponadto krzyże 
żelazne. Wieńczyły one wszystkie najważniejsze części świątyni oraz inne elementy 
zespołu cerkiewnego, takie jak dzwonnice i bramki wejściowe. Największe pod 
względem rozmiaru oraz najbardziej bogate formą były krzyże umieszczone nad nawą. 
Między krzyżem a zasadniczym korpusem latarni (lub pseudolatarni) występowały 
często elementy pośrednie – kuliste gałki zwane główkami („holiwky”)600. Wykonane 
były z różnego materiału i osłaniały zwieńczenie konstrukcji dachowej. 

598  Szanter Z. 1987. Wystrój wnętrza cerkwi w Beskidzie Niskim i Sądeckim. W: Łemkowie. 
Kultura-Sztuka-Język. Warszawa-Kraków, s. 69.
599  Brykowski R. 1995. Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. 
Warszawa, s. 38.
600  Brykowski R. 1995. Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. 
Warszawa, s. 46.

Fot. 17. Węgieł z kamienia łamanego (cerkiew greckokatolicka w Krywem) oraz z bali 
(dawna cerkiew greckokatolicka w Smolniku).
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Świątynia otaczana była ogrodzeniem, symbolicznie rozgraniczającym prze-
strzeń. Do niej przylegał dawniej cmentarz, wyrażając jedność żywych i umar-
łych, zgromadzonych w jednej przestrzeni sakralnej. Przejście przez bramkę w 
murze prowadziło w inny świat – strefę sacrum (Ryc. 76). Czasami w obręb 

ogrodzenia były 
włączone dzwon-
nice bramne, peł-
niące dodatkową 
funkcję bramki 
(Ryc. 77). Naj-
częściej stawiano 
w pobliżu świą-
tyni wolnosto-
jące dzwonnice, 
z r ó ż n i c o w a n e 
pod względem 
konstrukcji i for-
my. Pierwotnie 
miały one cha-
rakter obronny i 

charakteryzowały się konstrukcją 
słupowo-ramową, z pochyłymi 
ścianami bocznymi, zwieńczonymi 
szerszym pięterkiem na dzwony. 
Najprostsze dzwonnice miały kon-
strukcję słupową. Były one wzno-
szone z grubych bali wbijanych 
pionowo w ziemię i złączonych u 
góry urządzeniem do zawieszenia 
dzwonów, a całość nakrywał dwu-
spadowy dach. Dzwonnice o kon-
strukcji mieszanej były budowlami 
kubaturowymi, jedno- lub dwukon-
dygnacyjnymi. Dzwonnice zbudo-
wane według konstrukcji wieńco-
wej były niskie, z szerszą podsta-
wą i z węższą górną kondygnacją. 
Na badanym terenie wznoszono 
dzwonnice konstrukcji słupowej, 
słupowo-zrębowej lub mieszanej. 
W Ustrzykach Górnych występo-

Ryc. 76. Nieistniejąca bramka z ogrodzeniem cerkwiska w Sian-
kach.  Źródło: Varyvoda A. 1978.

Ryc. 77. Dzwonnica cerkiewna w Łokciu (ok. 
1926 r.). Źródło: Zaloziecki V.R. 1926, s. 43.
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wała dzwonnica cerkiewna, która łączyła dodatkowo funkcje kaplicy grobowej 
(tzw. trupiarni)601 (Ryc. 78). Dodatkowe funkcje pełniła zapewne również dzwon-
nica w Berehach Górnych (Ryc. 79). W 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w. wznoszono 
murowane dzwonnice, w większości przypadków parawanowe, przeznaczone na 
2 lub 3 dzwony (Ryc. 80). 

Ważny akcent w krajobrazie pełni otaczający cerkiew od północy, wschodu 
i zachodu wieniec drzew. Najczęściej wysadzano w Bieszczadach lipy, jesiony 
i dęby. Obok akcentów krajobrazowych drzewa spełniają bardzo ważną rolę 
odgromową, a także stabilizują stosunki wodne na terenie przycerkiewnym. 
Do ich obecności przywiązywano dużą wagę, o czym świadczy zapytanie w 
kwestionariuszach wizytacyjnych602. 

W ślad za nowo zakładanymi na prawie wołoskim osadami powstawały 
cerkwie. Regułą przy zakładaniu wsi była zgoda właściciela na budowę cerkwi 
i nadanie gruntu na uposażenie dla duchownego603. W przypadku zakładanych 

601  Falkowski J., Pasznycki B. 1935. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Lwów, s. 66.
602  ABGK w AP Przemyśl, sygn. 5596, „Ewidencja starych drzew koło cerkwi”, 1938. 
603  Czajkowski J. 1994. Cerkwie na Podkarpaciu. Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Sanok, 
s. 10–15.

Ryc. 78. Nieistniejąca dzwonnica w 
Ustrzykach Górnych. 
Źródło: Falkowski J., Pasznycki B. 1935, 
s. 65.

Ryc. 79. Nieistniejąca dzwonnica w Bere-
hach Górnych. 
Źródło:region.halicz.pl/cerkwie/cer-
kwie.html



228 MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE  15 (2014)

wsi na tzw. „surowym korzeniu,” na 
wybudowanie cerkwi i utrzymanie 
duchownego (popa) przyznawano 
zazwyczaj jeden łan ziemi (tzw. 
popiwszczyzna, parochia). W 
zastosowaniu były dwa rodzaje łanów: 
tzw. łan frankoński, liczący ok. 45 mórg 
polskich (morga to 0,5755 ha, czyli 1 
łan to 25,89 ha) oraz łan flamandzki, 
zwany w późniejszym okresie 
chełmińskim. Łan flamandzki liczył ok. 
30 mórg tj. 17,26 ha. W Bieszczadach 
używano „korzystniejszego” dla 
osadników łanu frankońskiego, który 
najczęściej stosowano przy lokacji wsi 
na „surowym korzeniu” w obszarach 
górskich. Popi należeli do ludności 
poddanej i zestawiani byli w spisach 
na równi z kmieciami. Utrzymywali się 
głównie z dochodów, jakie pobierali za 
świadczenia swych funkcji duchownych 
oraz ze swego uposażenia. Zdarzało 
się, że sami pracowali na przydzielonej 
im ziemi, a jedynie sporadycznie 
najmowali „zagrodników”. Zagrodnicy 
zajmowali się głównie rzemiosłem. 
Pracowali najczęściej u kmieci, na 
folwarku lub u księdza604.

Założenie parafii wraz z budową 
cerkwi i cmentarza sprzyjało 
stabilizacji osadnictwa, co przekładało 
się na dochody wsi605. W pojedynczych 
przypadkach, gdy w dokumentach 
lokacyjnych nie uwzględniono nadania 
dla popa lub pod cerkiew, wydawano 
odpowiednie przywileje w późniejszym 

604  Grzesik W., Traczyk T. 1992. Od Komańczy do Bartnego. Warszawa, s. 252; Niemirowicz-
Szczytt K. 1973. Osadnictwo na prawie ruskim, polskim, niemieckim i wołoskim ze szczególnym 
uwzględnieniem ziemi sanockiej w latach 1340–1650. Warszawa, s. 5.
605  Pulnarowicz W. 1929. U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru. Turka, s. 18.

Ryc. 80. Dzwonnica cerkiewna z 2 poł. 
XIX wieku w Hulskiem.  A – stan na lata 
60. XX w. (Źródło: Modrzejewski S. 2001, 
s. 125) i B – widok współczesny (fot. G. 
Holly).
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czasie. Większość ruskiego duchowieństwa parafialnego była zależna w dużym 
stopniu od władz państwowych oraz kolatorów, którymi byli niemal wyłącznie 
polscy ziemianie. Tu mieli swe dobra przedstawiciele rodów Kmitów, Balów, 
Stadnickich, Bukowskich, Fredrów, którzy jako kolatorzy znajdujących się w 
ich majątkach cerkwi, decydowali o mianowaniu dla nich proboszczów606. Do 
większych majątków cerkiewnych należał majątek Żurawin, przekazany w 1645 
r. przez Andrzeja Ustrzyckiego w wieczystą dzierżawę biskupom przemyskim 
obrządku wschodniego607. W XIX w. Żurawin stał się własnością klasztorów 
oo. Bazylianów z Dobromila, którzy następnie oddali go w dzierżawę. Taki stan 
przetrwał do 1880 r., kiedy to Konwent zgromadzenia sprzedał majątek Dionizemu 
Jamińskiemu. Ukształtowany przez wieki układ dwór–cerkiew funkcjonował 
w zasadzie bezkonfliktowo608. Do końca XIX w. większość duchowieństwa 
greckokatolickiego wywodziła się z drobnej szlachty. Dlatego często łączyły ich 
więzi towarzyskie, a niekiedy również rodzinne. Fundatorami cerkwi byli więc 
początkowo sami właściciele wsi (szlachta), w późniejszym okresie bractwa 
cerkiewne, duchowni i mieszkańcy wsi (gromada). Wznoszenie cerkwi przez 
parafian było zazwyczaj podyktowane zapewnieniem sobie łatwego i bliskiego 
dostępu do świątyni. Informacja o fundatorze znajdowała się w tzw. „metryce 
budowli”, ale często też była wypisywana przez majstra w samym obiekcie609. Wraz 
z postępem kolonizacji kultury wołosko-ruskiej, związanej z chrześcijaństwem 
obrządku prawosławnego, rozwijała się sieć parafialna prawosławnej Diecezji 
Przemyskiej i powstawały pierwsze cerkwie (Tab. 29)610. 

Trudności, na jakie natrafia się przy ustalaniu genezy prawosławnej sieci 
parafialnej na terenie badanego obszaru pojawiają się również przy próbach 
określenia czasu powstania pierwszych cerkwi. Na terenie Ziemi Sanockiej 
odnotowano w XV w. istnienie 19 cerkwi prawosławnych. W 1 poł. XVI w. 
nastąpił intensywny rozwój sieci cerkiewnej (Ryc. 81). W tym okresie zostało 

606  Schimatism Wsieho Klira Rusko-Katoliczeskoj Eparchii Peremyszskoj na hod 1879. Peremyszl, 
s. 169–170.
607  Trzyna E. 1978. Ziemia Sanocka i struktura jej własności feudalnej od połowy XVI do drugiej 
połowy XVII wieku. „Rocznik Województwa Rzeszowskiego”, T. IX, Rzeszów, s. 159.
608  Augustyn M. 2006. Monografia rozwoju przemysłu drzewnego jako podstawowego czynnika 
przekształceń środowiska leśnego Bieszczadów Zachodnich w XIX i pierwszej połowie XX wieku. 
Ustrzyki Dolne, s. 35.
609  I tak np. w nieistniejącej już dziś cerkwi w Siankach, po lewej stronie carskich wrót, 
znajdował się napis w języku polskim o następującej treści: „Taze robota zmalowano za 
dzica Stroińskiego Francyka zapsykładem wóyta prawego i prowizora cerkiewnego Michała 
Milcakowski staraniem cały gromady dali, Zrobić za odpuszczenie grzechów swoich”. Za: 
Reinfuss R. 1939. Ze studiów nad kulturą materialną Bojków. Warszawa, s. 251.
610  Budzyński Z. 1999. Sieć cerkiewna na Ziemi Sanockiej w późnym średniowieczu. „Prace 
Historyczno-archiwalne”. T. VII, Rzeszów, s. 6.
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Tabela 29. Cerkwie prawosławne wzniesione na terenie południowo-wschodniej części 
Ziemi Sanockiej do poł. XVI w. 

Miejscowość Rok budowy Miejscowość Rok budo-
wy Miejscowość Rok budo-

wy
Berezka 1483 Czarna 1505-1536 Serednica 1530
Besko 1430 Dołżyca2 1548 Serednie Wielkie 1510
BUKOWSKO1 1468 Dudyńce 1510 Solina 1526
Czerteż 1448 Dziurdziów 1510 Stefkowa 1526
Dobra 1433 Kuźmina 1526 Strachocina 1511

Dolina 1429 Leszczawa 1507 Średnia Wieś 
(Terpiczów) 1507

Hłomcza 1435 Łobozew 1530 Tarnawa 1510
MRZYGŁÓD1 1439 Łodzina 1511 Teleśnica 1526
Olchowce 1440 Łukowe 1511 Terka2 1526
Olszanica 1447 Manasterzec 1530 Tworylne2 1526
Rajskie 1493 Międzybrodzie 1510 Uherce 1530
Sanoczek 1467 Morochów 1507 Ustianowa 1526
SANOK1 1429 Myczkowce 1530 Weremień 1530
Szczawne 1492 Niebieszczany 1507 Wołkowyja 1507
Tyrawa W. 1471 Nowotaniec 1510 Zahutyń 1530
Ulucz 1443 Polana 1526 Załuż 1526
Wielopole 1481-1482 Postołów 1526 Zawadka 1526
Zahoczewie 1463 Radoszyce 1507 Zboiska 1515
Zasław 1467 Równia 1541 Żernica 1526

Rzepedź 1526 Żurawin2 1526
Objaśnienia: 1 – miasta, 2 – obszar objęty badaniem.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budzyński Z. 1999, s. 6. 

Ryc. 81. Rozwój sieci cerkiewnej na Ziemi Sanockiej od XIV do poł. XVI w.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budzyński Z. 1999.
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wzniesionych 72% spośród 112 cerkwi z terenu Ziemi Sanockiej, powstałych do 
poł. XVI w. Ich rozmieszczenie było jednak bardzo nierównomierne i spośród 
nich tylko 3 znajdowały się w polskiej części badanego obszaru (Ryc. 82), co 
stanowiło blisko 4%. 

Rozwój budownictwa cerkiewnego na badanym obszarze nastąpił 
znacznie później i w większości przypadków jest on trudny do ustalenia. 
Na podstawie Regestru Podatkowego z 1589 r. stwierdzono uposażenie 
popa w 24 wsiach na 45 istniejących. Za wyjątkiem wsi Żubracze, która 
była własnością rodu Balów, informacje te dotyczyły wsi należących do 
rodu Kmitów. Uzyskanie aktu lokacyjnego wsi z zapisem o uposażeniu 
dla parocha, często nie wiązało się z powstaniem parafii i budową cerkwi. 
Cerkiew budowano na ogół w drugim pokoleniu od założenia wsi, kiedy 
wieś była już ustabilizowana gospodarczo. Najcenniejszym materiałem 
źródłowym są dokumenty wizytacyjne, w których wymieniane są m.in. 

Ryc. 82. Pierwsze cerkwie wzniesione na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim na tle 
struktury własności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budzyński Z. 1999. Sieć cerkiewna na Zie-
mi Sanockiej w późnym średniowieczu. Prace Historyczno-archiwalne, t. VII, Rzeszów; 
Musinka M., Musinka A. 2011, s. 255-327; Schematismus venerabilis cleri graeci ritus 
catholicorum dioecesis munkaciensis ad annum 1814. 
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przywileje posiadane przez parocha oraz data powstania świątyni (czasami 
jednak remonty są traktowane jako nowe budowle)611. 

Sytuacja uległa zmianie podczas zaborów. Zgodnie z prowadzoną przez 
monarchię habsburską polityką, zmierzającą do podporządkowania Kościoła 
administracji państwowej, pojawiły się przepisy i rozporządzenia dotyczące 
budownictwa sakralnego. W 1788 r. została ogłoszona instrukcja ze szczegółowymi 
regulacjami w zakresie budowy i remontów kościołów. Wynikało z nich m.in., że 
nie wolno rozpoczynać żadnych prac przy świątyni (a nawet kupować materiałów 
budowlanych) bez zatwierdzenia kosztorysu obiektu (fabrica ecclesiae) przez władze 
państwowe. Ponadto konieczne było udokumentowanie wydatków poniesionych 
podczas budowy, które przekazywano do sprawdzenia urzędnikom cyrkularnym612. 

Obowiązek budowy i remontów świątyń należał do właścicieli dóbr ziemskich, 
a rolą państwa było egzekwowanie wywiązywania się z tych powinności613. Zapisy 
testamentowe na cele kościelne w owych czasach były zjawiskiem powszechnym. W 
przypadku świątyń wznoszonych z funduszy państwa, wymogiem było korzystanie 
z gotowych projektów, a kubatura tych obiektów miała być ściśle dostosowana do 
rozmiarów parafii614. Były to projekty typowe, nawiązujące do schematu prostego 
kościółka wiejskiego, najlepiej murowanego. Murowane cerkwie miały bowiem 
stanowić, według administracji galicyjskiej, symbol poprawy losu grekokatolików. 

Jednakże fundusze kierowane przez administrację państwową były zbyt małe, 
żeby poprawić sytuację Kościoła greckokatolickiego w Galicji. Toteż stale zabiegano 
o ofiary prywatnych dobroczyńców, którzy z różnych powodów często zaniedbywali 
swoje obowiązki kolatorskie615. Do zasadniczych uprawnień kolatorskich należał 
decydujący głos w sprawie budowy nowej świątyni, jej rozmiarów i form 
architektonicznych. Kolatorzy często wybierali jednak jak najprostsze rozwiązania. 
Być może wynikało to z tego, że takie projekty były łatwo dostępne i tanie w realizacji.

Rozbiórka zabytkowych świątyń i wznoszenie schematycznych, murowanych 
cerkwi budziło niepokój wśród historyków sztuki, o czym pisał m.in. Władysław 
Kozicki: We wschodniej części naszego kraju [...] rozwinął się bezduszny szablon, 

611  Tur J. 1987. Architektura cerkiewna. W: Łemkowie. Kultura-sztuka-język. „Kraj”, Warszawa-
Kraków, s. 44–45. 
612  Krasny P. 2003. Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914. 
Kraków, s. 209.
613  Chotkowski W. 1909. Historia polityczna Kościoła w Galicyi za rządów Marii Teresy. t. 2, 
Kraków, s. 136–137.
614  Krasny P. 2003. Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914. 
Kraków, s. 210.
615  Krasny P. 2003. Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914. 
Kraków, s. 214.
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który w najwyższym stopniu oburzać musi każdego, który posiada smak choćby trochę 
wykształcony. Oto rozbiera się i niszczy stare cerkwie drewniane, będące oryginalnym, 
szczerym i wysoce pięknym objawem uzdolnień artystycznych ludu po to, aby stawiać 
budynki większe wprawdzie i murowane, ale za to pozbawione wszelkiego stylu, 
a w dodatku prawie wszędzie utworzone według dwu stale powtarzających się 
wzorów, jednego dla cerkwi większej i drugiego dla mniejszej. Wyradza się w ten 
sposób nużąca jednostajność nic wspólnego ze sztuką architektoniczną nie mających 
budynków, która całej połaci kraju grozi zalewem brzydoty”. Świątynie wzniesione 
wg tej formy są „budowlami obcemi, bezdusznemi i zimnemi, bez piękna i stylu, 
istnymi przybłędami z cudzych krajów bez metryki i rodowodu616. 

Reformy józefińskie zahamowały wpływ duchowieństwa na budownictwo 
cerkiewne. Wydane do 1863 r. akty prawne dotyczące spraw formalno-prawnych 
budownictwa sakralnego zastąpiły obowiązujące dotąd w tej kwestii prawo 
kanoniczne. Zmierzano tym samym do zastąpienia funkcji patrona (kolatora) tzw. 
dozorem kościelnym, w którego skład miał wchodzić kolator, proboszcz i trzech 
przedstawicieli parafii617. 

Po zniesieniu regulacji józefińskich i podpisaniu konkordatu ze Stolicą Apostolską, 
austriackie władze państwowe wycofały się ze ścisłego nadzoru i kontrolowania 
procesu wznoszenia świątyń. Nie wymagały też zamawiania projektów nowych 
świątyń u architektów zatrudnionych przez administrację państwową, co stwarzało 
możliwości korzystania z prywatnych biur budowlanych. Wskutek przeprowadzonych 
reform wszystkie miasta zostały uwolnione spod zależności dominialnej, a na wsi 
część użytków rolnych wyłączono z dóbr ziemiańskich i przekazano chłopom. 
Doprowadziło to w efekcie do zmniejszenia posiadłości kolatorów, co skłoniło 
władze państwowe i kościelne do rewizji ich obowiązków. Zgodnie z ustawą krajową 
z 1866 r. o pokrywaniu kosztów stawiania i utrzymania budynków kościelnych, 
troska o świątynie w miastach spoczęła na komitetach parafialnych, a we wsiach 
obowiązek ten był dzielony pomiędzy właścicieli tzw. własności większej oraz 
gromady włościańskiej.

W 1891 r. uchwalono na synodzie galicyjskim Kościoła greckokatolickiego we 
Lwowie zasadnicze kształty architektoniczne cerkwi, a mianowicie: przy budowie 
świątyni należy zachować styl i układ wnętrza, odpowiadający potrzebom obrządku 
[greckiego], co oznacza, że świątynia winna być trójczłonowa, składająca się z 
sanktuarium, oddzielonego od nawy ścianą ikonostasu i przedsionka, również 
oddzielonego od nawy. Co do zakrystii, dobrze aby były dwie, jedna po prawej, 
a druga po lewej stronie sanktuarium. W tej z lewej strony winien znajdować się 
żertwiennik proskomodyjny, owa zaś zakrystia oraz żertwiennik mają przylegać 
do ściany sanktuarium, a nie nawy, tak aby wejścia kapłana na Wieczernię i 

616  Cytat za: Krasny P. 2003. Architektura cerkiewna… Op. cit., s. 284–285.
617  więcej: Krasny P. 2003. Architektura cerkiewna… Op. cit., s. 215.
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Liturgię Eucharystyczną mogły odbywać się z sanktuarium północnymi drzwiami 
[ikonostasu]618. Zdecydowano także, że dzwonnice nie powinny być włączone 
w bryłę cerkwi, ale budowane w ich sąsiedztwie. Wieże bowiem pełniące 
funkcję dzwonnic, które były powiązane z resztą świątyni, uważano za element 
latynizacji619. 

W uchwałach synodu diecezjalnego z 1898 r. zapisano, że powinno się dążyć 
do podkreślania wschodniochrześcijańskiej a zarazem narodowej (ukraińskiej) 
tożsamości eparchii przemyskiej620. Początkowo jedną z form był schemat 
świątyni trójkopułowej, a następnie schemat świątyni krzyżowo-kopułowej. 
Wykorzystał te założenia Bazyli Nahirny, który tak wyrażał założenia 
architektoniczne: trzeba przy projektowaniu naszych cerkwi zachować to, co 
pozostaje w zgodzie z przepisami kościelnymi i historią naszego Kościoła, 
mianowicie specyficzny podział planu i kopułę. Konieczność wyróżnienia 
miejsca, w którym sprawuje się Służbę Bożą oraz rozdziału wiernych według 
płci powoduje potrzebę podzielenia cerkwi na trzy części, a związek naszego 
obrządku ze Wschodem wyraża się kopułą, która, choć z biegiem czasu 
przybierała różne formy, zawsze była umieszczana na naszych cerkwiach i 
wieńczyła je tak, jak wieńczyła świątynie w Bizancjum621. B. Nahirny należał 
do głównych ukraińskich architektów pod koniec lat siedemdziesiątych XIX 
w.622, który opracował kanon stylistyczny dla ukraińskiego budownictwa 
cerkiewnego. 

W krajobrazie ważną rolę pełni bryła obiektu. Na opisanym terenie wy-
kształciły się na przestrzeni dziejów różne formy cerkwi. Na obszarze górskim 
po północnej stronie Karpat, zamieszkałym przez Bojków, budowano cerkwie 
typu tzw. bojkowskiego. Cerkwie bojkowskie charakteryzują się trójdzielnym 
układem na planie podłużnym, z najwyższą i najszerszą nawą. Każda z tych 
części nakryta jest oddzielnym, łamanym dachem namiotowym (Ryc. 83–84). 

618  Krasny P. 2003. Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914. 
Kraków, s. 255.
619  Cisowski B. 2005. Szlak architektury drewnianej. Kraków, s. 34.
620  Krasny P. 2003. Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914. 
Kraków, s. 256.
621  cytat za: Krasny P. 2003. Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–
1914. Kraków, s. 268.
622  Wyróżniał się on zdolnościami, atrakcyjnymi koncepcjami ukraińskiego stylu cerkiewnego, 
jak też dobrymi relacjami z metropolitą Sylwestrem Sembratowiczem (1836–1898) i innymi 
wpływowymi duchownymi unickimi oraz działaczami politycznymi. Za pierwszą zaprojektowaną 
cerkiew w 1883 r. w Jaryczowie Nowym został nagrodzony przez metropolitę specjalnym medalem. 
Wpłynęło to oczywiście na wzrost jego popularności i rosnące zainteresowanie jego projektami. 
Wkrótce założył Towarzystwo dla Rozwoju Sztuki Ruskiej, mające wspierać artystów–Ukraińców 
w tworzeniu sztuki służącej ich narodowi.
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Na badanym obszarze wy-
stępowały dachy namio-
towe z jednym załomem 
(tzw. typ prosty), a po pra-
wej stronie Sanu stosowa-
no wielokrotne załamania. 
W cerkwiach bojkowskich 
nie występują wysokie 
wieże, nadbudowane nad 
babińcem, ale może wystę-
pować niska wieża, niewy-
różniająca się w bryle. 

Dla cerkwi bojkow-
skich charakterystyczne 
były ponadto podcienia 
zwane sobotami. Są to 
zadaszenia oparte na wy-
suniętych belkach zrębu 
(tzw. „rysiach”), otaczają-
ce zwykle budowle dooko-
ła i osłaniające podwaliny 
przed szkodliwym oddzia-
ływaniem opadów i wil-

Ryc. 83. Wołosate. Bojkowska cerkiew greckokatolicka z 1742 r. (nie istnieje). 
Źródło: Dragan M. 1937, s. 86. 

Ryc. 84. Chrewt. Plan i przekrój cerkwi bojkowskiej z 
1708 r. (nie istnieje).
Źródło: Dragan M. 1937, s. 18. 
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goci. Soboty należą do jednych z najbardziej malowniczych elementów cerkwi. 
Przypuszcza się, że pojawienie się sobót w drewnianej architekturze cerkiewnej 
nastąpiło pod wpływem oddziaływania architektury kościelnej623. W kościołach 
łacińskich forma ta była znana już w XV w., a rozpowszechniła się w XVI w. 
Według badań W. Sobockiego cerkwie z sobotami skupiły się przede wszyst-
kim na zachodnim obszarze osadniczym, gdzie bezpośrednio nastąpiło zetknięcie 
Wschodu z Zachodem624.

W najstarszych cerkwiach bieszczadzkich dominującą pozycję zajmowały 
namiotowe kopuły zrębowe, przeważając nad kopułami sferycznymi. Pełna 
dominacja przekryć dachowych jest charakterystyczna dla budowli zarówno 
cerkiewnych jak i kościelnych625. Ponieważ do cerkwi bojkowskich niektórzy 
zaliczają każdą świątynię o archaicznej architekturze, obszar występowania 
znacznie wykroczyłby poza teren Bojkowszczyzny626. Dlatego ten typ cerkwi, 
odnoszący się do obszaru górskiego, zamieszkałego dawniej przez Bojków, 
jest określany jako trójszczytowy627 (Ryc. 85). W dalszej części opracowania 
określenia te będą stosowane zamiennie. W granicach Bieszczadów Zachodnich 
zachowały się jedynie trzy cerkwie trójszczytowe. Jedna z nich znajduje się 
w Smolniku (w obrębie badanego obszaru) i należy do najprostszego oraz 
najbardziej archaicznego wariantu.

Budowle zachodniej Bojkowszczyzny znajdują się pod działaniem wpływów 
łemkowskich, o czym pisał R. Reinffus: Podczas, gdy Łemkowie zatracili niektóre 
elementy swej dawnej kultury przyjmując na ich miejsce za pośrednictwem 
Polaków i Słowaków nowe treści, Bojkowie w swym głównym zrębie zachowali 
dawną kulturę prymitywną jedynie w słabym stopniu zaatakowaną na pograniczu 

623  Brykowski R. 1994. Kolejne fazy rozwoju cerkiewnego krajobrazu na ziemi sanockiej i 
południowej części ziemi przemyskiej. W: Czajkowski J. (red.), Łemkowie w historii i kulturze 
Karpat, część II. Sanok; Brykowski R. 1995. Drewniana architektura cerkiewna na koronnych 
ziemiach Rzeczypospolitej. Warszawa, s. 81. 
624  Sobocki W. 1981. Drewniane cerkwie z sobotami na przykładzie zabytków w Uluczu, Grąziowej i 
Chotyńcu (praca magisterska napisana w 1955 r. w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Jarosław-Toruń, s. 37; Sułyk R. 1993. Cerkiew 
bojkowska. „Płaj” 6, s. 57–65.
625  Brykowski R. 1995. Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. 
Warszawa, s.124, 131; Dragan M. 1937. Ukrajiński derewlani cerkwy. Lwów, s. 161–162.
626  Zasadność stosowania nazewnictwa typów cerkwi o zabarwieniu etnograficznym jest ciągle 
dyskutowane („typ cerkwi bojkowskiej”, „typ cerkwi łemkowskiej”). Według E. Zawałenia nie 
powinno stosować się takiego podziału. Więcej na ten temat: Zawałeń E. 1999. Drewniane cerkwie 
z wierchem brogowym jednozałomowym nad nawą w rejonie nadsania. W: Sztuka cerkiewna w 
diecezji przemyskiej. Łańcut, s. 261. 
627  Kurek J. 1997. Sacrum i mentalność w kształtowaniu świątyń kościoła wschodniego na 
przykładzie drewnianych cerkwi województwa przemyskiego. Politechnika Krakowska, Kraków.
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Ryc. 85. Podstawowe typy cerkwi drewnianych (wg 
J. Kurka, poszerzone): A – szczytowa; B – trójszczy-
towa (bojkowska); C – typu huculskiego (narodowy 
styl ukraiński); D – kopułowa; E – trójkopułowa; F – 
dachowa (latynizowana); G – wieżowa; H – łemkow-
ska typu północno-wschodniego; I – cerkwie rejonu 
Sniny (rys. L. Kostulski). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kurek J. 
1997, s. 105.
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zachodnim przez czoło fali wpływów zachodnich”628. W strefie przejściowej 
pomiędzy Łemkowszczyzną i Bojkowszczyzną (w dolinie Osławy), wznoszono 
cerkwie łemkowskie typu północno-wschodniego (np. cerkiew w Turzańsku – 
Fot. 18). Są to budowle trójdzielne lub pozornie dwudzielne, często z wydłużoną 

bryłą przez dodanie zakrystii od strony wschodniej oraz przedsionka – od 
strony zachodniej. Poszczególne części cerkwi mają równą wysokość i nakryte 
są dachem dwuspadowym, najczęściej jednokalenicowym. Całość zwieńczają 
okazałe, baniaste hełmy. Na osi cerkwi na ogół znajdują się wolnostojące 
drewniane dzwonnice. 

W XVIII i XIX w. wznoszono cerkwie określane jako bezstylowe lub 
„latynizowane”. Proces latynizacji obejmował początkowo wystrój wnętrza 
(wprowadzenie tabernakulów, lampek wiecznych, zwiększenie liczby ołtarzy), a 
z czasem także architekturę. Uwidaczniało się to m.in. w tendencji do wydłużania 
poszczególnych członów budowli cerkiewnej, wprowadzaniu układów z 

628  Reinfuss R. 1938. Problem wschodniego zasięgu etnograficznego Łemkowszczyzny. W: Drugi 
Zjazd Sprawozdawczo-Naukowy poświęcony środkowym i wschodnim Karpatom Polskim w 
Krakowie. Warszawa, s. 8.

Fot. 18. Turzańsk. Dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie prawosławna (fot. G. Holly).
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podziałami zaznaczonymi jedynie we wnętrzu, zastępowaniu kopuł stropami i 
dachami dwuspadowymi, umieszczaniu sygnaturek nad nawą629. Budowle te mają 
układ trój- lub dwudzielny, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, zakrystią 
od północy i przedsionkiem lub wieżą od zachodu. Całość nakryta jest dachem 
kalenicowym. Niektóre z cerkwi tego typu mają na kalenicy charakterystyczne 
banie lub skromniejsze wieżyczki-sygnaturki (jak w architekturze kościelnej) 
lub małe cebulki. Dachy i kopuły pokrywano gontem, rzadziej dranicami, a na 
początku XX w. – najczęściej blachą.

W sytuacji, gdy nie było funduszy na założenie i uposażenie świątyni, a parafia 
była rozległa, stawiane były przez szlachtę kaplice. Na wzniesienie kaplicy musiała 
być zgoda biskupa. Zwracano przy tym uwagę, jaka jest odległość od kościoła 
parafialnego i jaka jest jakość drogi. Rozróżniano kaplice prywatne i publiczne. W 
kaplicy, za zgodą właściwego biskupa, można było odprawiać Mszę świętą, lecz w 
odróżnieniu od kościoła nie był to obiekt konsekrowany, nie miał też uposażenia 
dla stałego kapłana i nie odbywały się w niej żadne funkcje parafialne630.

11.4. Żydowskie obiekty sakralne i ich symbolika

Akt założenia poszczególnej gminy gwarantował prawo budowy synagogi631 
i założenie cmentarza. W sytuacji braku takich dokumentów, za datę założenia 
gminy przyjmuje się czas założenia cmentarza. Z uwagi na proroctwo Ezechiela 
(11:16) synagogę określa się jako „małe sanktuarium” (hebr. mikdasz meat – „mała 
świątnica”). Oznacza to, że przejęła ona ze Świątyni Jerozolimskiej cząstkę swej 
świętości, zarówno w wymiarze duchowym jak i elementach ukształtowania. W 
synagodze zbierano się na modlitwę, naukę, dyskusję i komentowanie przepisów 
religijnych, odbywano posiedzenia sądów, decydowano o istotnych dla gminy 
sprawach. Zatem nie był to obiekt sakralny w pojęciu chrześcijańskim. Taką 
wielofunkcyjność spotkać można było zazwyczaj w mniejszych i biedniejszych 
gminach żydowskich, w których zarządu gminy nie było stać na postawienie 
dodatkowych budynków. Ponieważ synagogę rozumiano także jako skupisko 
żydowskie, gminę, kahał lub też kahałek (gmina filialna), dlatego też w Polsce, 
na żydowski obiekt sakralny, używano często określenia „bożnica”, czyli miejsce 
poświęcone Bogu. W większych gminach żydowskich wznoszono kompleks 
synagogalny, składający się z następujących obiektów632:

629  Ruszczyk G. 2007. Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce. 
Warszawa, s. 191–192; Senyk S. 1990. The Ukrainian Church and Latinization. „Orientalia 
Christiana Periodica”, R. LVI, s. 165–187.
630  Encyklopedia kościelna ks. Michała Nowodworskiego. Warszawa, 1874, t. IX, s. 541. 
631  Z greckiego synagoge – zgromadzenie, miejsce zebrań, po hebrajsku Beth Haknesseth – dom 
zgromadzenia.
632  Brafmann A. 1874. Żydzi i kahały. Lwów, s. 83.
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•	 Bet-hakneset – główna synagoga
•	 Bet-Gamidrosz – dom modlitwy i szkoła
•	 Bet-Gamedrasz – publiczne łaźnie z kąpielą
•	 Heder-Gahokol – izba kahalna
•	 Bet-Din – sąd Talmudowy
•	 Hek-Desz – przytułek dla ubogich

Żydzi zbierali się codziennie na modlitwę w budynku tzw. Bet-Gamidrosz, gdzie 
nauczano prawa Talmudu, dyskutowano nad ważniejszymi sprawami dotyczącymi 
życia społeczności żydowskiej, itp. W pobliżu tego budynku znajdować musiała 
się kahalna łaźnia z Mikłą (kąpielą)633. Synagogalny dziedziniec u Żydów nie był 
więc podobny do placów otaczających świątynie chrześcijańskie. Tu znajdowały 
się wszystkie instytucje administracyjne, szkolne, sądowe, itp., związane z życiem 
społecznym danego kahału. 

Zgodnie z prawem żydowskim (halach634), synagoga powinna wznosić się w 
najwyższym punkcie miasta i górować nad otaczającą zabudową. Powinna być przy 
tym orientowana na wschód, tak aby w czasie modlitwy zwracać się w kierunku 
Jerozolimy. Starano się, żeby budynek stał w pobliżu płynącej wody, ponieważ niektóre 
żydowskie święta religijne i obrządki wymagały bliskości wody (np. Święto Trąbek)635. 
Wierzono, że woda „oczyszcza” ziemię, na której znajdują się najważniejsze budowle 
gminne. Bliskie sąsiedztwo zbiornika wodnego zabezpieczało ponadto obiekt przed 
spaleniem. 

Na lokalizację, a tym samym i skoncentrowanie głównych instytucji kahalnych, 
największy wpływ wywarło ustawodawstwo państwowe i kościelne. W związku 
z uchwałami synodu wrocławskiego i pochodnymi od nich rozporządzeniami 
kościelnymi, na budowę synagogi obowiązywało uzyskanie zezwolenia biskupa. 
Obiekt starano się sytuować z dala od gwaru ulicznego i nazbyt bliskiego sąsiedztwa 
rynku. Przepis kościelny zalecał lokalizację synagogi z dala od kościoła, ...aby 
przewierni szmerem swych modłów nie przeszkadzali w nabożeństwie636. 

Synagoga była własnością gminy oraz osób, które wspierały finansowo jej 
wzniesienie. W zasadzie nie można było rozbierać synagogi, jeżeli nie zapewniło się 
budowy nowej na jej miejscu. W wyjątkowych sytuacjach można było ją rozebrać, 
lecz natychmiast należało przystąpić do budowy nowej. W sytuacji, gdy obiekt był 

633  Brafmann A. 1874. Op. cit., s. 83.
634  Halach znaczy droga, praktyka (od hebr. halach) – stanowi tradycyjne prawo i normy 
postępowania w konkretnej sytuacji, ustalone i przekazywane przez rabinów; jest najstarszą częścią 
Talmudu – Miszna. Drozdowicz Z. 1992. Zarys encyklopedyczny Religii. Poznań, s. 147.
635  Zwyczaj ten istniał już w starożytności (Dzieje Apostolskie, 16:13) i nie wiadomo, czy miał 
podłoże religijne, czy też tylko praktyczne, związane z usytuowaniem mykwy w pobliżu synagogi. 
Vries S. Ph. 2000. Obrzędy i symbole Żydów. Kraków.
636  Bałaban M. 1929. Zabytki historyczne Żydów w Polsce. Warszawa, s. 56.
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w bardzo złym stanie, wówczas miejsce po nim stawało się miejscem świętym, nie 
można go było sprzedać, ani nawet darować materiału pochodzącego z rozbiórki. Nie 
powinno wznosić się w tym samym miejscu nowego obiektu, ale w praktyce często 
tego nie przestrzegano ze względu na to, iż częstokroć nie było dogodnego innego 
placu637. 

Różne funkcje synagog narzucały architektom wymagania w zakresie ich formy 
(Ryc. 86). Obiekt składał się z obszernej sali modlitewnej dla mężczyzn, pośrodku 
której umieszczano na podwyższeniu bimę (podwyższenie z mównicą). Była ona 

podnoszona zwykle 
o parę stopni i wy-
dzielona balustradą z 
baldachimem. Ponie-
waż modlitwa wier-
nych powinna być 
skierowana w stronę 
wschodnią, miej-
sce ze zwojami Tory 
Aron Hakodesz (hebr. 
święta skrzynia) z re-
guły umieszczano na 
ścianie wschodniej. 
W salach jednoprze-
strzennych stosowa-
no sklepienia nawią-
zujące do idei skle-
pienia niebieskiego 
lub wyobrażające 
Namiot Spotkania638. 

Sala główna 
była zwykle otoczo-

na przybudówkami, w których mieściły się pomieszczenia zarządu gminy oraz 
sala dla kobiet, zwana babińcem639. Osobne sale dla kobiet budowano ze wzglę-
dów rytualnych. Babiniec nawiązywał do świątynnego Dziedzińca Kobiet. Pro-
wadziło do niego też osobne wejście, żeby kobiety nie były widziane ani słysza-
ne przez mężczyzn zgromadzonych w synagodze i nie rozpraszały ich podczas 
modlitwy. 

637  Wiśniewski T. 1992. Bóżnice białostocczyzny. Białystok, s. 119
638  Bergman E. 1995. Architektura synagog. „Studia z dziejów Żydów w Polsce”, T. I, s. 198.
639  W synagogach reformowanych i konserwatywnych nie przestrzegano zasady segregacji i 
kobiety mogły uczestniczyć w nabożeństwie razem z mężczyznami.

Ryc. 86. Plan synagogi. 
Źródło: Czerwiński T. 2006, s. 161. 
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Od strony zachodniej, zwykle na wprost wejścia do sali głównej, budowano 
przedsionek. W przedsionku odbywały się posiedzenia sądów i spotkania 
administracji kahalnej. Przedsionek traktowano jako strefę pośrednią pomiędzy 
sacrum a profanum i dlatego umieszczano w nim naczynie do umywania rąk. 
Ponieważ prawo nad Żydami sprawowały sądy kahalne, powodowało to 
konieczność wydzielenia pomieszczeń więziennych. Sytuowano je zazwyczaj w 
podziemiach lub w wieży. 

Nawiązując do Księgi Daniela (6:11) synagoga musiała mieć okna, które 
umożliwiały kontakt z Niebem, najlepiej w liczbie 12 (nawiązywało do 12 
plemion Izraela). Okna były wysoko umieszczone i przeważnie zakończone 
półkoliście (Ryc. 87–88). Zmiany wprowadził pod koniec XVIII w. chasydyzm i 
reforma na początku XIX w.640. 

W Bieszczadach powstawały bożniczki chasydów wznoszone przez 
zwolenników poszczególnych cadyków. Środki finansowe na budowę synagog 
pochodziły wyłącznie ze składek członków danej gminy641. Gminy nie posiadające 

640  Shmeruk Ch. 1991. Chasydyzm i kahał. W: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Wrocław-
Warszawa-Kraków, s. 59–65; Tomaszewski J., Żbikowski A. (red.) 2001. Żydzi w Polsce. Dzieje i 
kultura. „Leksykon”. Warszawa, s. 34.
641  Bergman E., Jagielski J. 1990. Synagogi w Polsce. „ Spotkania z zabytkami” nr 1, s. 9–14.

Ryc. 87. Synagoga w Ustrzykach Dolnych, stan na lata 60. XX w.  
Źródło: Autor nieznany. Archiwum Biblioteki Miejskiej w Ustrzykach Dolnych (bez sy-
gnatury).
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Ryc. 88. Synagoga w Lesku, stan na lata 60. XX w. 
Źródło: Autor nieznany. Archiwum Bieszczadzkiego Parku Narodowego (bez sygnatury).

odpowiednich środków finansowych używały do tego celu pomieszczenia w 
budynku mieszkalnym. Funkcję synagogi mogło pełnić każde pomieszczenie, 
w którym zebrał się minjan, czyli co najmniej 10 dorosłych mężczyzn w wieku 
powyżej 13 lat. W pracy będą brane pod uwagę obiekty wznoszone specjalnie dla 
celów kultowych i potwierdzone źródłowo.

Zewnętrzny wygląd synagogi najczęściej odzwierciedlał układ wnętrza. Całość 
nakrywał najczęściej dach łamany lub mansardowy. Synagogi występujące na 
terenie Galicji Wschodniej raczej nie wyróżniały się szczególnym zdobnictwem642. 
Być może z tego powodu nie wzbudzały zainteresowania i nie zostały utrwalone 
na kliszy fotograficznej, a tylko po nielicznych pozostały ślady643. Przypominać 
mogły lokalne budownictwo, jak karczmy, czy duże chaty wiejskie. Synagoga 
stanowiła, poza miejscem kultu, także punkt orientacyjny gminy żydowskiej. 

Na terenie słowackiej części badanego obszaru Żydzi należeli początkowo do 
gminy żydowskiej w Sninie. W połowie XVIII w. wspólne modlitwy odbywały się 
w domach prywatnych. Pierwsza synagoga powstała w 1842 r. i zbudowana była 
z drewna. Kolejna była murowana, piętrowa, z półokrągłymi oknami644 (Ryc. 89). 

642  Bersohn M. 1895. Kilka słów o dawniejszych bóżnicach drewnianych w Polsce. Kraków, s. 5.
643  Malinowska J. 1966. Zabytki kultury żydowskiej w Muzeum Budownictwa Ludowego. 
„Materiały Budownictwa Ludowego w Sanoku”, nr 4, Sanok, s. 79–80.
644  Šmigiel M. 2012. Správa Okresného sekretariátu KSS v Snine o židovskej otázke z augusta 1945 
(dokument). http://www.regionalnedejiny.sk/index.php/archives/2009.
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Ryc. 89. Nieistniejąca synagoga w Sninie (Słowacja – rejon Snina), rys. L. Kostulski. 
Źródło: Šmigiel M. 2012.  http://www.regionalnedejiny.sk/index.php/archives/2009.

Ryc. 90. Nieistniejąca synagoga w Wielkim Bereznym (Ukraina – rejon Wielkij Bere-
znyj), rys. L. Kostulski. 
Źródło:www.judaika.com/index.php?page=exhib/exhib_view&id_section=2&id_
exhib=97
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Na początku XX w. funkcjonowała niezależna wspólnota żydowska z synagogą 
w Stakcinie, po której nie zachowały się ślady. Natomiast po stronie ukraińskiej 
znajdowała się do II wojny światowej okazała synagoga w Wielkim Bereznym 
(Ryc. 90) pochodząca z początku XX w. Wcześniejsza była znacznie mniejszym 
obiektem, nie wyróżniającym się z zabudowy miasta. Społeczność żydowska ży-
jąca we wsiach Wielikoberezańskiego rejonu praktykowała wspólne modlitwy w 
domach645. 

645  Elinek J. A. 2010. Karpatska diaspora: Jewrej Podkarpatskoj Rusi i Mukaczewa (1848–1948). 
Użgorod, s. 498. 


