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Kapliczki i krzyże przydrożne 
w Bieszczadach Wysokich 

1. Wstęp

Z wolnej i szczerej wdzięczności za zbawienie oraz z miłości i czci do Jezusa 
Chrystusa pojawiły się w różnych miejscach na polskiej ziemi krzyże, jako znaki 
wiary. Początków tej tradycji w Polsce dopatrywać się można już u zarania 

chrześcijaństwa, kiedy to misjonarze, niosąc Dobrą Nowinę, wznosili krzyże w po-
gańskich miejscach kultu, jako symbole zwycięstwa Dobra nad Złem. 

W Ziemi Sanockiej jeszcze do XVI w. stojące przy drogach krzyże, zwane Bożą 
Męką (passio Domini), były bardzo rzadkie, a „ponieważ były zjawiskiem rzadkim, 
służyły do orjentacji topograficznej i nadawały nazwę przyległym rolom, np. w Za-
rszynie łąka u Bożej Męki (pratum apud passionem Domini). Liczne natomiast 
były krzyże wyrzynane na drzewach jako znaki graniczne”1. Wraz z rozwojem 
osadnictwa krzyże pojawiały się coraz liczniej. Podobnie, jak i w całym kraju, o czym 
pisał w 1878 r. w Encyklopedii Kościelnej ks. Michał Nowodworski, „W żadnym 
kraju po dziś dzień nie masz tyle dużych krzyżów przy drogach, po polach i po 
cmentarzach wiejskich jak u nas”2. W ostatnich wiekach ich obecność urosła do 
rangi symbolu narodowego. Wpływ miały na to losy Rzeczypospolitej, pełne drama-
tycznych wydarzeń kształtujących nierozerwalność pojęć „Bóg” i „Ojczyzna”. Z tego 
też względu były one planowo niszczone, począwszy od zaborców, następnie przez 
okupantów hitlerowskich i władzę komunistyczną. Wraz z rozwojem kultu maryjnego 
i świętych wznoszono kapliczki z figurami lub obrazami Najświętszej Maryi Panny 
i Świętych Pańskich, z prośbą o opiekę, pośrednictwo i wstawiennictwo. Święty 
wydawał się ludziom bliski, spieszący z pomocą w różnorakich problemach. 

Kapliczki i krzyże przydrożne do połowy XX w. były również nieodłącznym 
elementem bieszczadzkiego krajobrazu. Stały one w miejscach, które mieszkańcy 
uznali za szczególnie znaczące. Najczęściej wiązało się to z ważnymi wydarzeniami 
lub wiarą w „błąkanie” się istot nadprzyrodzonych. Kapliczki i krzyże przydrożne 
stawiano więc na granicy wsi, a także wśród zabudowań, na rozstajach dróg, na drze-
wach, przy źródłach. 
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Po wysiedleniach ludności w latach 1939-1947, opuszczone i nieremontowane, 
ulegały niszczeniu i tylko nieliczne przetrwały do dzisiejszych czasów. Świadczą dziś 
o pobożności ludzi, którzy je wystawili, mają swoją genezę i historię. 

W Bieszczadach, gdzie przez wieki stykały się oraz przenikały nawzajem dwie 
wielkie tradycje religijno-kulturowe: zachodnia (łacińska) i wschodnia (bizantyjsko-
ruska), wykształcił się oryginalny krajobraz sakralny, którego elementem są m.in. 
kapliczki i krzyże przydrożne. Głównym celem artykułu jest przedstawienie istniejących 
w Bieszczadach Wysokich kapliczek, krzyży i figur przydrożnych. Za podstawowe 
jednostki przestrzenne przyjęto granice historyczne wsi. W 2007 r. wykonano szcze-
gółową inwentaryzację istniejących kapliczek i krzyży przydrożnych oraz oceniono 
stan zachowania zabytkowych obiektów, powstałych przed 1939 r. Wykonano przy 
tym dokumentację fotograficzną, dotyczącą wszystkich zinwentaryzowanych kapli-
czek. Podczas prac terenowych zastosowano podstawowe metody badawcze3, a także 
przeprowadzono wywiady z księżmi oraz mieszkańcami miejscowości położonych 
na obszarze objętym opracowaniem. 

Następnie przeprowadzono analizę rozmieszczenia kapliczek i krzyży przydroż-
nych w oparciu o mapy historyczne4, przetworzone przez oprogramowanie firmy ESRI 
(ArcView, ArcGIS w ramach GIS BdPN) w odniesieniu do współrzędnych map topo-
graficznych Polski w skali 1:25000 – Państwowy Układ Współrzędnych, 1965). 

2. Obszar badań

Obszar badań należy do Zewnętrznych Karpat Wschodnich i położony jest 
w obrębie najwyższej części Bieszczadów Zachodnich. Według podziału regional-
nego, w obrębie Bieszczadów położonych na obszarze Polski, wyróżnia się dwa 
mezoregiony: Bieszczady Niskie i Wysokie5. Obszar objęty opracowaniem znajduje 
się w obrębie Bieszczadów Wysokich6. 

Pod względem podziału administracyjnego badany obszar położony jest w wo-
jewództwie podkarpackim, na terenie powiatów bieszczadzkiego i leskiego, w grani-
cach czterech gmin: Cisna, Czarna, Lutowiska i Solina. Zajmuje łącznie powierzch-
nię 81 265 ha, z czego największa część położona jest w obrębie gmin Lutowiska 
(55%) i Cisna (35%). Badany obszar obejmuje 49 miejscowości. Są to w większości 
miejscowości historyczne oraz pustki po wsiach, nie zamieszkałe od czasu wysiedleń 
po II wojnie światowej. Dla celów statystycznych posłużono się danymi dla całych 
miejscowości, o ile ich terytoria znalazły się w zasięgu obszaru badań. 

Krajobraz badanego obszaru cechuje przenikanie form naturalnych i kulturo-
wych. Fenomenem historyczno-przyrodniczym Bieszczadów jest zabytkowy krajo-
braz kulturowy, przechowujący ślady gospodarowania i dawnej kultury materialnej, 
wpisane harmonijnie w naturalne układy przyrodnicze. Krajobraz ten jest rezultatem 
harmonijnej, kilkuwiekowej działalności człowieka i sił przyrody. Gęstość zaludnienia 
w 2002 r. wynosiła 4,2 os./km2, a dla porównania w 1921 r. jej wartość przekroczyła 
27 os./km2 7. Przełomowymi wydarzeniami w dziejach Bieszczadów była II wojna 
światowa i powojenne akcje wysiedleńcze, które doprowadziły do zniszczenia kultu-
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ry materialnej i duchowej. Nowe granice państwowe rozdzieliły historyczne krainy 
i kultury, a nowi osadnicy ponownie zaczęli „wpisywać” treści sakralne w krajobraz 
Bieszczadów. 

3. Typologia kapliczek przydrożnych

Kapliczki i figury przydrożne to niewielkie, wolno stojące obiekty chrześcijań-
skiej architektury sakralnej. Reprezentują ogromne bogactwo form, od bogato zdo-
bionych kapliczek po „proste”, drewniane krzyże przydrożne. Kapliczki przydrożne 
stanowią często miniatury świątyń i są specyficzną kategorią tego rodzaju obiektów. 
Ze względu na ich zróżnicowane formy, wyróżnia się: kapliczki domkowe, szafkowe, 
figury przydrożne i kapliczki wnękowe8. 

Kapliczki domkowe stanowią etap pośredni pomiędzy architekturą kościelną 
a budownictwem chłopskim. Budowano je z drewna, murowano z łamanych kamieni 
i cegły. Ściany są zwykle tynkowane, bielone wapnem. Dach bywał w przeszłości 
pokryty dranicami lub gontem, a obecnie stosuje się najczęściej blachę. Na dachu 
wznoszono wieżyczkę z krzyżem. Z reguły kapliczki domkowe wznoszono na planie 
kwadratu lub prostokąta, czasami dodawano niewielką część prezbiterialną zamkniętą 
półkoliście. Elementami dekoracyjnymi było wykończenie ozdobną fasadą ze szczy-
tami oraz obsadzanie drzewami, krzewami i ozdobnymi roślinami zielnymi. Formy 
architektoniczne kapliczek domkowych ulegały różnym przemianom, czego wyrazem 
była różnorodność w kształcie szczytów, dachów, hełmów i zdobnictwa. 

Kapliczki szafkowe to małe skrzyneczki o urozmaicanych kształtach, drewniane 
lub metalowe, zawierające w środku figurę lub obraz. Kapliczki tego typu umieszczano 
najczęściej na drzewach, słupach, ścianach domów.

Odmiennym rodzajem kapliczek są figury przydrożne, spośród których wyróżnia 
się kapliczki słupowe i postumentowe. Kapliczki słupowe budowane są w kształcie 
słupa zwieńczonego figurą lub krzyżem. Słup jest prastarym symbolem wspólnym 
wielu kulturom, łączy świat ziemski ze światem niebiańskim. Pewna analogia wystę-
puje w stosunku do słupów kultowych pogańskich plemion ruskich9. W przeszłości 
wznoszono słupy, na których stawiano naczynia z popiołami zmarłych. Były one 
nakryte od góry daszkiem zabezpieczającym przed deszczem i śniegiem. Ich kształt 
stanowił analogię do późniejszych chrześcijańskich kapliczek nasłupnych. Kapliczki 
postumentowe zbudowane są z podstawy, stanowiącej kilkustopniowa bazę, na której 
umieszczano figurę. 

Najnowszym typem są kapliczki wnękowe, zbudowane w kształcie niszy, z figurą 
lub obrazem religijnym. Wnęki wykuwa się w skale lub ścianie domu, albo wykorzysty-
wane są naturalne nisze skalne, czy dziuple drzew. Począwszy od XIX w. wznoszono 
kapliczki w kształcie grot, nawiązując do objawień maryjnych w Lourdes.

Z każdą kapliczką związana jest historia, fragment czyjegoś życia – fundatora, jego 
rodziny, czy też całej społeczności. Ze względu na intencje przyświecające wzniesieniu 
wyróżnia się kapliczki wotywne, z prośbą o potrzebne łaski i upamiętniające miejsce 
związane z objawieniem sacrum lub miejsc bitew czy innych ważnych wydarzeń.
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4. Zabytkowe kapliczki i krzyże przydrożne w Bieszczadach 
oraz ich ochrona

J. Falkowski i B. Pasznycki badający obszar Bieszczadów w okresie między-
wojennym zaobserwowali, że w części północnej Bojkowszczyzny występuje dużo 
krzyży przydrożnych, najczęściej z Męką Pańską10. W południowej części regionu 
natomiast odnotowali liczniejsze występowanie murowanych kapliczek domkowych, 
z częścią prezbiterialną zamkniętą półkoliście. Natomiast w części zachodniej od-
notowali stosunkowo liczne występowanie kapliczek skrzynkowych. Wyjątek stano-
wiła kapliczka domkowa w formie rotundy, istniejąca do końca II wojny światowej 
w Stuposianach. J. Falkowski i B. Pasznycki odnotowali: „Jest to okrągła, murowana 
kapliczka. W środku jest ona pusta, jedynie na ścianie na wysokości wyciągniętej 
ręki znajduje się szesnaście obrazków treści religijnej powycinanych z dzienników”11. 
Okrągły kształt symbolizuje niebo, podkreśla godność i świętość przedmiotów, jakie 
się znajdują w środku, wydzielając wokół przestrzeń o szczególnym znaczeniu. Ka-
pliczki o takim kształcie wnoszono najczęściej nad źródłami. 

Do dziś przetrwało kilka kapliczek domkowych pochodzących z XIX i 1 poł. 
XX w. (ryc. 1). W Strubowiskach stoi kapliczka ufundowana w 1920 r. przez Wasyla 

Ryc. 1.  
Rozmieszczenie zabytkowych kapliczek domkowych w Bieszczadach Wysokich w 2007 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej.
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Podolaka. Została ona wzniesiona w miejscu nieistniejącego krzyża tzw. pańszczyźnia-
nego. W Lisznej znajduje się kapliczka pochodząca z 1935 r., z figurą Matki Bożej. 
Kapliczka została wybudowana przez mieszkańca Lisznej Babicza, w intencji zdrowia 
rodziny. Obecnie mieszkańcy wsi odprawiają przy kapliczce nabożeństwa majowe. 
W nieistniejącej wsi Caryńskie znajduje się kapliczka zbudowana z kamieni, z wnęką 
na ikonę, pozbawiona wyposażenia oraz dachu. W Kalnicy znajduje się wzniesiona 
na początku XX w. kapliczka szafkowa, z figurą św. Antoniego i Najświętszej Maryi 
Panny. Postawiono ją około 500 metrów od cerkwi, która dzisiaj nie istnieje. Prze-
trwały ponadto ślady murowanej kapliczki w Terce, wzniesionej przy źródle. 

Najliczniejsze jednak na badanym obszarze są krzyże przydrożne. Krzyż w chrze-
ścijaństwie jest symbolem wiary i zbawienia, zwycięstwa życia nad śmiercią. W sztuce 
sakralnej wykształciły się różne formy krzyża i niektóre z nich zaobserwujemy również 
w Bieszczadach. Przez wieki obszar ten był bowiem pograniczem, gdzie stykały się 
i przenikały nawzajem dwie wielkie tradycje religijno-kulturowe – zachodnia (łacińska) 
i wschodnia (bizantyńsko-ruska), a obok narodu polskiego żył naród ruski. Dlatego 
też na terenie Bieszczadów obecne są krzyże wykonane według dwóch schematów 
ikonograficznych: łacińskiego (rzymskokatolickiego) i bizantyńsko-ruskiego. Dla 
kościoła rzymskokatolickiego charakterystyczne są krzyże jednoramienne. Figura 
rozciągniętego na krzyżu Chrystusa jest ułożona frontalnie, z głową opadającą 
na piersi. Najczęściej posiada wyprostowane dwa palce w geście błogosławieństwa 
oraz obie stopy założone jedna na drugą, przybite jednym gwoździem. Biodra na-
tomiast przesłania perisonium, czyli przepaska związana na prawym biodrze12. Na-
tomiast na krzyżach w kręgu bizantyńsko-ruskim znajdują się dwa lub trzy ramiona. 
Dolne ramię (nieco krótsze) odpowiada suppedaneum, na którym spoczywały nogi 
Chrystusa. Poprzeczka ta w greckiej tradycji jest ustawiona w pozycji horyzontalnej, 
natomiast w tradycji ruskiej – pochyło. Część prawa, niczym ramię wagi wskazuje 
na niebo, część lewa wskazuje na świat podziemi, informując zarazem o zbawieniu 
dobrego łotra i potępieniu złego. Dolna poprzeczka umocowana ukośnie sprawia, 
że dolna część krzyża przybiera kształt greckiej litery X (Chi), stając się symbolem 
krzyża św. Andrzeja Apostoła, gdyż swoim kształtem przypomina krzyż, na którym 
poniósł śmierć męczeńską Andrzej, patron prawosławia13. 

Czasami też na krzyżach charakterystycznych dla kościołów wschodnich umiesz-
czone jest trzecie, krótkie ramię górne, symbolizujące tabliczkę, na której zapisana 
była wina Chrystusa – „INRI”, co znaczy – Jesus Nasarenus Rex Judaeorum („Jezus 
z Nazaretu, Król Żydowski”). Figura rozciągniętego na krzyżu Jezusa Chrystusa jest 
tu również ułożona frontalnie, z głową opadającą na piersi. Jednakże dłonie Chrystusa 
są zaciśnięte, nogi oparte o suppedaneum, a stopy ułożone obok siebie i przybite 
osobno. Czasami występują wizerunki Chrystusa w stylu mieszanym – z wyprosto-
wanymi dwoma palcami w geście błogosławieństwa oraz stopami przybitymi osobno. 
Wizerunki Chrystusa występujące na krzyżach nawiązują najczęściej do ikonografii 
charakterystycznej dla Kościoła wschodniego. 

Niezależnie od przyjętych schematów ikonograficznych krzyże i wizerunki ukrzy-
żowanego Chrystusa wyciosane były w drewnie, wykute w kamieniu lub odlane z że-
liwa. Wznosili je na ogół cieśle i murarze, jacy zazwyczaj występowali w każdej wsi, 
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a czasami także sami fundatorzy. Tylko 
nieliczne pochodziły z pracowni regio-
nalnych rzeźbiarzy, kamieniarzy, czy 
odlewni. Świadczy o tym najczęściej 
zachowanie proporcji, większy kunszt 
w zdobnictwie i precyzja wykonania. 
W zależności od umiejętności rzemieśl-
ników inskrypcje (pisane cyrylicą), 
zapisywano najczęściej jednym cią-
giem, na ile tylko pozwalało miejsce, 
z przypadkowym dzieleniem wyrazów 
i bez zaznaczenia przerw między nimi. 
Metalowe krzyże były wykonane czę-
sto z płaskowników i prętów. Znane 
w regionie warsztaty kamieniarskie 
znajdowały się w Samborze i Turce, 
zaś odlewnie w Cisnej14 i Turce.

Otaczanie kapliczek i krzyży 
przydrożnych drzewami było zwycza-
jem mającymi swoje korzenie z kultu-
ry wołoskiej. Zapewniały im zieloną 
i kwitnącą oprawę, cień i osłonę przed 
piorunami. Najczęściej wysadzano 
w otoczeniu krzyży lipy, jesiony, a tak-
że drzewa owocowe. 

Spośród zabytkowych krzyży 
przydrożnych najliczniejsze są me-
talowe krzyże, osadzone na cokole 
z piaskowca (ryc. 2). Stawiane były 
z reguły w miejscu mniej trwałych, 
drewnianych krzyży. Podstawę (cokół) 

budowano z piaskowca. Jest on trwałym i powszechnie występującym surowcem 
w regionie. Piaskowce względnie łatwo można obrabiać i charakteryzują się dużą 
odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Dobór piaskowca ma tak-
że znaczenie na sposób i tempo wietrzenia. Istotną przyczyną tego zróżnicowania 
jest zmienność składu i struktura tych skał. Do składników najbardziej odpornych 
na działanie czynników atmosferycznych należą ziarna kwarcu, zaś do najmniej od-
pornych zalicza się skalenie15. Piaskowiec o spoiwie krzemionkowym jest trwalszy 
od piaskowca zawierającego spoiwo wapienne lub mieszane (ilaste, ilasto-żelaziste, 
margliste)16. Dobór odpowiedniego rodzaju piaskowca świadczył również o umiejęt-
ności rzemieślników. 

Krzyże przydrożne w Bieszczadach powstawały w różnych okolicznościach. 
Powszechnym zwyczajem było umieszczanie ich na drzewach lub w ich sąsiedztwie 
oraz przy źródłach. Otaczanie przez dawnych mieszkańców szczególną czcią drzew 

Ryc. 2.  
Zabytkowe krzyże przydrożne  

w Bieszczadach Wysokich  
pod względem zastosowanego materiału 

(stan na 2007 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
inwentaryzacji terenowej.
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i źródeł związane było z dawnymi wierzeniami osadników wołoskich. Naznaczanie 
tych miejsc krzyżem sprawiało, że zaczęły one funkcjonować jako siedziby „nowego” 
Boga. Drzewo w tradycyjnej wizji świata symbolizuje siłę witalną, alegorią ciągle odra-
dzającej się natury. Poprzez wywyższenie nad ziemię jest elementem górującym nad 
codziennością, nad ziemskim bytem. Jest więc odpowiednim miejscem dla sacrum. 
Na Podkarpaciu drzewo stanowi dodatkowo stary symbol łącznika pomiędzy trzema 
strefami kosmicznymi – niebem (konary) – ziemią (pień) i podziemiem – korzenie 
(kolumna niebios)17. 

Źródło natomiast to prastary symbol życia i oczyszczenia. W pobliżu źródeł Sanu 
do II wojny światowej stał wysoki drewniany krzyż18. Co roku we wspomnienie św. 
Eliasza (2 sierpnia), wędrowali do niego pielgrzymi, żeby uczestniczyć w uroczystym 
poświęceniu źródeł Sanu. 

Także w Wetlinie, w pobliżu „cudownego” źródełka z tzw. „wodą gośćcową” 
(woda pomagająca leczyć choroby reumatyczne), stał żeliwny krzyż osadzony na co-
kole z piaskowca19. Podobnie wzniesiony był krzyż przy źródle w Łopience, wystę-
pującym w pobliżu cerkwi greckokatolickiej. Łopienka była największym do II wojny 
światowej miejscem pielgrzymkowym w regionie 

Krzyże miały świętą moc, toteż wznoszono je wszędzie tam, gdzie wszelkie zło 
mogło się „zagnieździć”. Szczególnie złą sławą otaczano rozstaje dróg, granice osad 
i wsi. Były to tereny „niczyje”, często występujące poza zasięgiem zbawiennego 
głosu dzwonu kościelnego lub cerkiewnego. Wieś zaczynała się więc od krzyża, przy 
którym trzeba było się przeżegnać. O dawnych rubieżach wsi świadczą dziś stojące 
samotnie krzyże, m.in. w pobliżu Dźwiniacza Górnego, Pszczelin, Wołosatego, Tar-
nawy Niżnej, Dydiowej, Bukowca i Beniowej. Czasami ktoś przyozdobi je świeżymi 
kwiatami lub też zawiesi plastikowe – bardziej trwałe, ale mniej gustowne. Dekoro-
wanie kapliczek i krzyży przydrożnych (tzw. „majenie”) odbywa się w okresie świąt 
religijnych związanych z osobą ich patrona oraz w czasie odprawiania specjalnych 
nabożeństw i modlitw, jak majówki lub różaniec. 

W Bieszczadach pojawiały się także krzyże umieszczane na miejscach bitew 
i mogiłach poległych, niosąc przesłanie potomnym o wydarzeniu historycznym. 
W Lisznej stoi brzozowy krzyż, który według przekazu mieszkańców został postawiony 
na grobie poległego żołnierza austriackiego z I wojny światowej. 

Ważnym wydarzeniem w życiu wsi było zniesienie pańszczyzny w 1848 r. Na 
pamiątkę tego wydarzenia wzniesiono tzw. „krzyże pańszczyźniane” w Wetlinie, 
Buku i Jaworcu. Często budowa krzyża była połączona z uroczystym „grzebaniem 
pańszczyzny”, czyli zakopaniem w ziemi ksiąg inwentarzowych pańszczyzny. Krzyże 
takie fundowali uwłaszczeni chłopi, zwykle były one duże i miały bardzo niewprawnie 
wykonane inskrypcje. 

Na badanym obszarze przetrwał do dziś jedynie krzyż pańszczyźniany w Jawor-
cu. Składa się on z kamiennego cokołu z inskrypcją, na którym osadzony jest żeliw-
ny krzyż. Krzyż ma formę tzw. karawaki20. Krzyż ten jest dwuramienny, o górnej, 
krótszej poprzeczce. Krzyż w formie karawaki, zwany był również „cholerycznym”, 
gdyż wznoszono go w okresie epidemii. Miał on chronić mieszkańców wsi przed 
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tzw. morowym powietrzem. Mieszkańcom nie wolno było wychodzić poza ten krzyż 
w okresie epidemii. Takie tragiczne wydarzenia nie omijały również mieszkańców 
bieszczadzkich wiosek (Jaworzec, Moczarne). 

Prawie w każdej wsi znajdowały się ponadto krzyże tzw. wotywne. Wzniesione 
one zostały w określonej intencji, z prośbą o Bożą opiekę lub w podzięce za uzy-
skane łaski. Najstarszy drewniany krzyż znajduje się na końcu zabudowań we wsi 
Habkowce, ufundowany przez Teodora Szydwara. Na krzyżu znajduje się drewniana 
figura Chrystusa Ukrzyżowanego wykonana w stylu ludowym. Krzyż został wznie-
siony w okresie międzywojennym, w intencji zdrowia rodziny. W Żubraczem nato-
miast stoi metalowy krzyż pochodzący z lat 50. XX w. Według miejscowej tradycji 
został on wzniesiony przez leśniczego Murowieckiego, jako wotum wdzięczności za 
uwolnienie jego syna, aresztowanego przez NKWD. Są też krzyże wzniesione bez 
specjalnych intencji, po prostu na chwałę Bogu. Często informację o fundatorze 
i jego intencji „zatarł” już czas. 

Krzyże i kapliczki przydrożne pochodzące sprzed 1945 r. objęte są ochroną 
prawną21. Obowiązek należytego utrzymania, zachowania i zabezpieczenia przed 
zniszczeniem oraz uszkodzeniem spoczywa na właścicielach i użytkownikach za-
bytków22. Z reguły własność krzyża czy kapliczki przysługuje właścicielowi gruntu, 
na którym jest posadowiony obiekt małej architektury. Wszelkie prace przy zabytku 
muszą być wykonywane za zgodą właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków23. Pozostają we władaniu właściwych urzędów gmin i Skarbu Państwa, w tym 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Nadleśnictw w Wetlinie, Lutowiskach, Cisnej 
oraz Komańczy. Najliczniej przetrwały w części południowo-wschodniej badanego 
obszaru (ryc. 3, tab. 1). Obszar ten wchodzi w skład Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego. W ramach opracowanego Planu Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodo-
wego i rocznych zadań ochronnych zostały opracowane zalecenia mające na celu 
ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Są to jednak czynności związane 
z ochroną otoczenia kapliczki – usunięcie krzaków, wysadzanie – zgodnie z dawną 
tradycją – ozdobnych roślin zielnych (chabra miękkowłosego, smotrawy okazałej). 
Brakuje jednak środków na profesjonalne zabiegi konserwatorskie, co jest główną 
przyczyną niszczenia krzyży i kapliczek przydrożnych.

Wielu mieszkańców opiekuje się opuszczonymi krzyżami i kapliczkami przy-
drożnymi. Malują ściany, naprawiają daszki, wymieniają kwiaty. Zagrożone są 
w największym stopniu kapliczki i krzyże występujące poza obszarem zabudowa-
nym, o których istnieniu często niewiele osób wie. Niszczeją ukryte w cieniu starych 
i pochylonych drzew. Rozsypują się kamienne kapliczki, pochylają się próchniejące 
drewniane krzyże. Dzieje się z nimi to samo, co z człowiekiem, który z wiekiem 
pochyla się i „kurczy”.

5. Współczesne kapliczki i figury przydrożne

Pośród zabytkowych kapliczek przydrożnych są też obiekty nowe, wykonane 
przez miejscowych artystów. Reprezentują one różne formy architektoniczne, cha-
rakterystyczne dla obecnej epoki. Przy moście w Smolniku zbudowano w 2002 r. 
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kapliczkę postumentową z figurą św. Jana Nepomucena. W rejonie Wetliny powstały 
kapliczki wzniesione z inicjatywy ojca bernardyna Aleksego Płatka, proboszcza parafii 
w Wetlinie (1988-1993). W 1990 r. na granicy parafii Cisna i Wetlina wzniesiono 
brzozowy krzyż z figurą Jezusa Miłosiernego na pamiątkę wezwania, pod jakim ks. 
biskup Ignacy Tokarczuk w 1980 r. erygował parafię w Wetlinie. Oryginalne kapliczki 
zostały wzniesione w latach 1990-1991 na granicy miejscowości Kalnica i Smerek, 
autorstwa Wiesława Bugaja. Kapliczki składają się z kompozycji pni drzew z szafkami, 
w których umieszczono figurę Matki Bożej i Chrystusa Ukrzyżowanego. Kształt pni 
przypomina literę „V” i ma symbolizować Victorię – zwycięstwo. Ma to swoje od-
niesienie do przemian zachodzących w latach 80. XX w. prowadzących do rozpadu 
„bloku wschodniego” i upadku komunizmu w Polsce. W Strubowiskach w 2000 r. 
została wzniesiona kapliczka szafkowa na kamiennym postumencie, z drewnianą 
figurą Chrystusa Frasobliwego. Takie ikonograficzne przedstawienie Chrystusa 
w bieszczadzkich kapliczkach występuje rzadko. W Wetlinie została wzniesiona ka-
pliczka w formie groty, z figurą Najświętszej Maryi Panny. 

Od 1979 r. stoi metalowy krzyż na Tarnicy, najwyższym szczycie Bieszczadów 
Zachodnich. Upamiętnia on pobyt w 1954 r. w Bieszczadach ks. Karola Wojtyły. 

Ryc. 3.  
Rozmieszczenie zabytkowych krzyży i kapliczek przydrożnych  

w Bieszczadach Wysokich w 2007 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej.
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Tab. 1.  
Krzyże i kapliczki przydrożne na obszarze Bieszczadów Wysokich  

w latach: 1890, 1939 i 2007

Lp. Miejscowość Położenie
Stan na lata:

1890 1939 2007

1. Beniowa Bieszczadzki PN 0 0 3 (P)
2. Berehy Górne Bieszczadzki PN 3 3 1 (N)
3. Bereżki Bieszczadzki PN 0 0 1 (N)
4. Bukowiec Bieszczadzki PN 0 0 2 (P)
5. Caryńskie Bieszczadzki PN 0 0 2 (P)
6. Dwernik Bieszczadzki PN 0 1 1 (P)
7. Dydiowa1 Bieszczadzki PN 2 2 2 (P)
8. Dźwiniacz Górny Bieszczadzki PN 4 4 4 (P)
9. Łokieć Bieszczadzki PN 0 0 0

10. Sianki Bieszczadzki PN 1 1 1 (P)
11. Sokoliki Bieszczadzki PN 0 0 0
12. Tarnawa N. Bieszczadzki PN 2 2 2 (P)
13. Tarnawa W. Bieszczadzki PN 0 0 0
14. Ustrzyki Górne Bieszczadzki PN 2 2 3 (P)
15. Wołosate Bieszczadzki PN 3 3 3 (P)+1 (N)
16. Buk C-W PK 0 0 1 (N)
17. Chmiel PK DS 2 2 0
18. Cisna C-W PK 3 3 1 (P)
19. Dołżyca C-W PK 3 3 0
20. Habkowce C-W PK 0 0 1 (P)
21. Hulskie C-W PK 0 0 0
22. Jaworzec C-W PK 1 1 1 (P)
23. Kalnica C-W PK 0 0 1 (P)+1 (N)
24. Krywe n. Sanem C-W PK 0 0 0
25. Krywka C-W PK 0 0 0
26. Krzywe C-W PK 1 1 0
27. Liszna C-W PK 3 3 1 (P)
28. Lutowiska PK DS 1 1 1 (P)
29. Łopienka C-W PK 3 3 2 (P)
30. Łuh C-W PK 0 0 0
31. Nasiczne PK DS 0 0 1 (N)
32. Przysłup C-W PK 1 1 1 (P)
33. Roztoki Górne C-W PK 0 1 1 (N)
34. Ruskie PK DS 0 0 0
35. Smerek C-W PK 4 4 2 (P)+2 (N)
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Krzyż ten był postawiony potajemnie przez ks. Franciszka Rząsę z grupą osób. Był 
to metalowy, dwumetrowy krzyż24. Począwszy od stanu wojennego, w każdy Wiel-
ki Piątek odbywa się Droga Krzyżowa na Tarnicę. Wkrótce w grupie pielgrzymów 
zrodziła się myśl postawienia większego krzyża. Metalowe elementy krzyża zostały 
ustawione na Tarnicy 7 czerwca 1987 r., dzięki staraniom młodzieży z Ośrodka 
Duszpasterstwa Młodzieży w Jarosławiu oraz PTTK w Rzeszowie. Krzyż ten stoi do 

Lp. Miejscowość Położenie
Stan na lata:

1890 1939 2007
36. Smolnik PK DS 1 3 3 (P)+1 (N)
37. Solinka PK DS 2 2 0
38. Strubowiska PK DS 1 1 2 (P)+2 (N)
39. Studenne PK DS 0 0 1 (N)
40. Stuposiany PK DS 3 3 3 (P)
41. Terka PK DS 1 1 1 (P)
42. Tworylne PK DS 4 4 0
43. Wetlina PK DS 3 3 2 (N)
44. Zatwarnica PK DS 1 1 0
45. Zawój PK DS 0 0 0
46. Żubracze PK DS 0 0 1 (P)
47. Żurawin PK DS 1 1 0

Łącznie 56 57
Łącznie 59,  

w tym: 44 (P),
15 (N)

W tym: BdPN 17 18 23 + 4 (N)

Objaśnienia: 
BdPN – Bieszczadzki Park Narodowy
PK DS – Park Krajobrazowy Doliny Sanu
C-W PK – Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy
P – przedwojenny (do 1945 r.); N – nowy (powojenny) 
1Krzyże znajdują się po prawej stronie Sanu (obecnie na terenie Ukrainy).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mapy katastralne z 1852 r. (1:2880), Admini-
strativ Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grosseherzogthu-
me Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina, Carl Kummerer Rit-
ter von Kummersberg, Vien 1880 (1:115 000); Specialkarte (1:75 000), K.u.K. Militar-Ge-
ographisches Institut), Mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego (1:100 
000), arkusze: Dźwiniacz Górny (1937), Ustrzyki Dolne (1938), Turka (1937); Bieszczady 
(1:60 000), 2005/2006, Wydawnictwo Ruthenus oraz własne badania terenowe.

Tab. 1.  
Krzyże i kapliczki przydrożne na obszarze Bieszczadów Wysokich cd.
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dziś i jest symbolem przywiązania młodzieży i ludzi dorosłych do Papieża-Polaka, 
przypomina również o jego wielkiej miłości do gór i przyrody25. W maju 1997 r. 
została poświecona i umieszczona u podstawy krzyża tablica, na której zamieszczono 
następującą treść: 

„Wznoszę swe oczy ku górom; skądże nadejdzie mi pomoc” (Ps. 121).

„Na pamiątkę wyprawy na Tarnicę ks. Karola Wojtyły – 5. VIII. 1953 r. 
Postawiono Krzyż w roku III Pielgrzymki do Ojczyzny Jana Pawła II w czerwcu 
1987 r. (PTTK Rzeszów)”.

Według danych szacunkowa liczba osób uczestniczących w nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej w Wielki Piątek stale rośnie. W 2007 r. uczestniczyło w nim ponad 4 tys. 
pielgrzymów-turystów26. W związku z nabożeństwem drogi krzyżowej zostały zawie-
szone na drzewach wzdłuż drogi Wołosate-Tarnica małe kapliczki szafkowe. 

6. Podsumowanie

Kapliczki i krzyże przydrożne były od wieków nieodłącznym elementem biesz-
czadzkiego krajobrazu. Po wysiedleniach ludności w latach 1939-1947 opuszczone 
i nieremontowane popadały w ruinę i przetrwało ich stosunkowo niewiele. Świadczą 
dziś o głębokiej pobożności i religijności dawnych mieszkańców górskich wiosek. 
Dostarczają bardzo cennych informacji o kulturze duchowej mieszkańców, o dawnych 
twórcach, czasach i zdarzeniach. Te nieliczne i w różnym stopniu zachowane zabytki 
sakralne są dla nas znakami tradycji chrześcijańskiej. Symbolizują ważne wydarzenia 
religijne, społeczne i często prywatne dawnych mieszkańców. 

Pod wpływem specyficznych procesów społeczno-kulturowych wynikających 
z bliskości przestrzennej zróżnicowanych pod względem etniczno-narodowym miesz-
kańców wykształciła się w granicach badanego obszaru strefa przejściowa, a granice 
polityczne nie wyznaczały wyraźnych regionów kulturowych.

Należy podkreślić liczniejsze występowanie krzyży przydrożnych w części 
wschodniej badanego obszaru, w stosunku do części zachodniej, gdzie występowały 
liczniej kapliczki domkowe lub szafkowe. Kapliczki domkowe lub szafkowe nale-
żały do rzadkości i usytuowane były w pobliżu świętych źródeł lub na przełęczach. 
Z wstępnych badań przeprowadzonych we wsiach położonych po prawej stronie 
Sanu (Boberka, Szandrowiec, Jabłunka, Dniestrzyk Dubowy), które znalazły się poza 
strefą wysiedleń, zwraca uwagę bardzo liczne występowanie krzyży przydrożnych. 
Nie stwierdzono przy tym żadnej kapliczki domkowej lub szafkowej. Można więc 
przypuszczać, że krzyży przydrożnych na badanym obszarze było do II wojny świa-
towej znacznie więcej, niż to wynika ze źródeł. Niższy koszt budowy oraz łatwość 
wykonania mogły też być przyczyną ich liczniejszego występowania. 

Przenikanie się tradycji bizantyjskiej i łacińskiej sprawiło, że na badanym obsza-
rze występowały przedstawienia ikonograficzne i formy architektoniczne typowe dla 
kultury wschodniej, jak i zachodniej. Na zabytkowych krzyżach przydrożnych umiesz-
czone są często wizerunki figuralne Ukrzyżowanego Chrystusa, co nie jest spotykane 
w Kościele Prawosławnym. Dla porównania, we wsiach sąsiadujących z badanym 
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regionem od strony południowej, występują na krzyżach przydrożnych „płaskie”, 
wymalowane wizerunki Chrystusa. Świadczy to o silnym wpływie Kościoła zachod-
niego na badanym obszarze w zakresie sztuki sakralnej Kościoła greckokatolickiego, 
na skutek współistnienia na jednym obszarze obydwu obrządków. W Bieszczadach 
Wysokich występują najliczniej krzyże w stylu łacińskim. Na krzyżach występują 
wizerunki ikonograficzne w stylu mieszanym, charakteryzujące się układem dłoni 
typowym dla tradycji wschodniej i ułożeniem stóp – dla tradycji łacińskiej. 

Przetrwanie zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych jest uzależnione od 
środków na profesjonalną konserwację. Są one dziś nielicznymi świadkami minionych 
czasów, przypominając o tragicznej historii tego regionu. Brak funduszy sprawia jed-
nak, że z każdym rokiem zabytkowe obiekty ulegają niszczeniu, ale w bieszczadzkim 
krajobrazie powstają nowe. 

W związku z powojennym osadnictwem widoczny w krajobrazie sakralnym 
Bieszczadów Zachodnich do poł. XIX w. charakter przejściowy pomiędzy Wschodem 
a Zachodem, obecnie uległ transformacji i jest jednorodny. Pod względem architek-
tonicznym nowe kapliczki nie nawiązują do dawnej tradycji. Podobne zobaczymy 
na Pogórzu Przemyskim, w Małopolsce i w innych regionach kraju. Pojawiły się 
również nowe formy architektoniczne kapliczek, typowe dla naszej epoki, w tym 
m.in. metalowe krzyże na szczytach gór (krzyż na Tarnicy nawiązujący do krzy-
ża na Giewoncie), kapliczki w kształcie grot skalnych, drewniane krzyże-kapliczki 
w kształcie „V”. 

Podobnie, jak w przeszłości, współczesne kapliczki, krzyże i figury przydroż-
ne „wpisują” się w środowisko Bieszczadów, sakralizując przestrzeń. Są miejscem 
zadumy, refleksji nad życiem, łączą ludzi przez wspólną modlitwę i opiekę. Są świa-
dectwem głębokiej wiary ludzi, którzy w tych miejscach szukali nieustannej opieki 
Bożej w przeszłości i współcześnie. 

Przypisy:

1 P. Dąbkowski, Stosunki Kościelne Ziemi Sanockiej w XV stuleciu, [w:] J. Smołka (red.) 
Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1913-1922, t. 3, Przemyśl 
1923, s. 25. 

2 M. Nowodworski, Encyklopedia kościelna, t. 3, Warszawa 1878, s. 421-437.

3 Obserwacja, opis z autopsji, dokonanie pomiarów za pomocą odbiornika GPS, taśmy 
i busoli,

4 Głównie mapy katastralne z 1852 r. w skali 1:2880, austriackie mapy topograficzne w skali 
1:75 000 z 1890 r., odrysy map katastralnych z naniesioną aktualizacją wykonaną przez 
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Rzeszowie z 1966 r. 

5 J. Balon, Regiony fizjograficzne, [w:] J. Warszyńska (red.) Karpaty Polskie, Kraków 1996, 
s. 117-129.

6 Przebieg granicy przyjętego obszaru badań przedstawia się następująco: granica południowa 
biegnie wzdłuż linii grzbietowej Karpat, pomiędzy Przełęczą Użocką a Strubią, zachodnia – 
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Roadside shrines and crosses  
in the High Bieszczady Mts

(SUMMARY)

Roadside shrines and figures are small-scale detached structures of Christian sacred 
architecture. They have varied shapes and may be in the form of a house-shrine, box-shrine 
or niche-shrine, or a roadside figure. In 2007, 59 roadside shrines and crosses were iden-
tified in the area discussed, 44 (or 74%) of which dated back to before 1939. Most often 
historic landmarks of this type are in the form of roadside crosses (37). The largest number 
of roadside crosses has been found in the eastern part of the region, while in its western 
part, house-shrines and box-shrines have been more numerous. However, there were very 
few of them generally. Usually they are situated by holy springs or on mountain passes.  

Due to the intertwining of the Byzantine and Latin traditions in the region, iconogra-
phy and architectural styles typical of both Eastern and Western culture can be retraced 
in the area discussed, as usual with a borderland area. Latin crosses are most popular, 
however, with a figure of Christ which is typical of both Eastern and Western iconography. 
Metal crosses set on pedestals hewn in local sandstone are found here relatively often. 
Renowned stonemason’s workshops in the region were found in Sambor and Turca, and 
foundries in Cisna and Turca. Linden and ash trees, and sometimes also fruit trees, used 
to be planted around roadside shrines and crosses in the Bieszczady.

Crosses were believed to have sacred powers, so they were installed at any place 
where evil was expected to nest. Road junctions and borders of hamlets and villages had 
a particularly bad reputation. Roadside shrines were often fixed on trees or built by water 
springs. In the Bieszczady region crosses were often built on the sites of battles or marked 
the graves of those who fell in battle, as a memento of a historic event for the generations to 
come. The abolishment of serfdom in 1848 was an important event for village communities.  
To commemorate this event, “serfdom crosses” were once built. Votive crosses were also 
to be seen in almost every village. 
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As a result of the development of the post-war settlement system, as can be seen in 
the sacred landscape of the Western Bieszczady Mts, the region’s features of transition be-
tween East and West have been gradually erased and it is now more uniform. New roadside 
shrines do not draw on their historic traditions. New architectural forms of roadside shrines 
have appeared. They are typical of the present era and take the form of metal crosses on 
mountain tops (the cross on Mt Tarnica, which alludes to the crosses on Mounts Giewont, 
Smerek and Halicz), as well as  shrines in the form of rock caves, and V-shaped shrines 
with wooden crosses. 

Many local residents care for abandoned roadside crosses and shrines. However, 
there are only scarce resources available for conservation, in particular in non-inhabited 
areas, so there are fewer and fewer such structures in Beszczady’s landscapes. This is 
why their preservation as well as photographic and historical documentation are of major 
importance.
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