
Karpaty to drugie pod względem powierzchni góry Europy. Ciągną się na długości 

blisko 1300 km tworząc charakterystyczny łuk od Bałkanów - Rumunii, poprzez 

Ukrainę i Polskę, Słowację,  Czechy i Węgry – aż do pogranicza z Austrią.  

 

Wśród zachwycających krajobrazów skrywają liczne zabytki.  

Góry wywarły znaczny wpływ na sposób życia ich mieszkańców.  

Bogactwo lasów sprzyjało pozyskiwaniu drewna, z którego budowano domy i ich 

wyposażenie.  

Z drewna wykonywano też instrumenty, które towarzyszyły mieszkańcom gór. 

Motywem spajającym tę kulturę - pojawiającym się jako ornament i ozdoba - była 

rozeta – prastary solarny znak,  

życiodajny i ochronny, któremu przypisywano niezwykłą moc.  

 

ŚWIAT KARPACKICH ROZET 

DZIEDZICTWO NATURY 

 

Karpaty, ciągnące się przez tereny ośmiu krajów, to pasma i łańcuchy, porozcinane 

dolinami rzek.  

Dzielą się na zachodnie, wschodnie i południowe. Tzw. zewnętrzne Karpaty 

wschodnie mają budowę fliszową, tworząc Beskidy Wschodnie  -  Bieszczady, 

Gorgany, Beskidy Pokucko-Bukowskie, i Beskidy Połonińskie z Pasmem Czarnohory. 

Karpaty stanowią europejski dział wodny rozdzielając zlewisko morza Bałtyckiego i 

Czarnego 

Częstym zjawiskiem są przełomy i kaskady rzeczne. Zdarzają się też spektakularne 

wodospady. 



W pierwotnym krajobrazie Karpat dominowały lasy. Do dziś ich największe połacia 

znajdują się zwłaszcza w terenach wyżej położonych. Układ roślinności ma charakter 

piętrowy. W najwyższym piętrze hal występują murawy wysokogórskie. To właśnie 

ciągnące się po horyzont połoniny tworzą sprzyjające warunki pasterskie. 

Gęste lasy wśród dawnych mieszkańców wzbudzały też strach. Wiązały się z nimi 

zabobony i legendy.  

Legendę o zbójniku Dowbuszu, który bogatym odbierał a rozdawał swoim, barwnie 

podtrzymuje Michaiło Didyszyn (Muzeum Aleksego Dowbusza w Kosmaczu): 

Dzień dobry, witam was w mojej rodzinnej miejscowości Kosmacz, znajdujemy 

się  

na podwórku gdzie stoi trzystuletnia chata pod którą został śmiertelnie ranny 

Dowbusz 

Skarbów Dowbusza nikt dotąd nie odnalazł - ponoć ukryte są gdzieś na połoninach. 

W Kosmaczu artefakty przeplatają się z tajemniczymi wytworami natury a w 

powietrzu czuć zapach magii. 

W niemalże mityczny sposób postrzegano górę Howerlę w paśmie Czarnohory.  

Dr Tadeusz Baraniuk, Uniwersytet Warszawski, etnolog:  

- na całym łuku karpackim spotykamy miejsca, które wyróżniają się pod jakimś 

względem, najczęściej przypisuje się im jakieś właściwości magiczne, 

niezwykłe, symbolizują one moce przyrody… Np. na górę Howerlę w 

Czarnohorze przybywają ludzie nie tylko z okolic, ale z całej Ukrainy, idą po to 

by dzień przed św. Iwanem spędzić w górach, zobaczyć wschód słońca, by 

doznać niezwykłych mocy płynących w tym dniu z ziemi, by zbierać zioła itp.  

 

MIESZKAŃCY KARPAT 

 

W średniowieczu tereny Karpat były miejscem osiedlania się ludów i plemion.  



Dr Hubert Ossadnik, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku: 

Teren na którym się znajdujemy był miejscem ścierania się wpływów dwóch 

dużych wczesnośredniowiecznych państw, mianowicie Rusi i Polski 

Piastowskiej. 

Elementem, który wpłynął na ukształtowanie się grup etnograficznych byli tzw. 

Wołosi. 

Ten wywodzący się z Bałkanów lud przybył do północnej części Karpat szukając 

nowych terenów pod wypas swoich stad.  

Dr Tomasz Strączek, etnolog, Uniwersytet Warszawski: Wołosi zajmowali się 

pasterstwem tzw. transhumacyjnym – było to pasterstwo wysokogórskie, 

wypasano owce, ale także kozy, pojawiało się tam również bydło w dolnych 

partiach – na halach przez okres letni, a na zimę schodzili w doliny. 

Tadeusz Baraniuk, etnolog, Uniwersytet Warszawski – osadnictwo wołoskie – 

czyli przemieszczanie się wędrownych pasterzy ze stadami po łuku karpackim, 

północnym na obszarze Ukrainy i Polski zaczęło się wg źródeł historycznych w 

wieku XV i przez wiek XVI, XVII dotarli oni aż na Orawę.  

Przy osadnictwie brano też pod uwagę funkcje obronne Wołochów  

Paweł Królikowski, wojewoda wołoski – zostali tu sprowadzeni przez władców 

Polski jako strażnicy gór, strażnicy wypasów, wiosek 

Hubert Ossadnik, MBL w Sanoku - przynieśli ze sobą tzw. prawo wołoskie które 

zamiast powinności pieniężnej wobec właściciela dawało tzw. dań baranią, 

czyli pewną grupę produktów – baranów, serów itd. którą otrzymywał pan 

gruntowy 

W rejonach wykorzystywanych wcześniej rolniczo pojawiła się dająca nowe 

możliwości gospodarka pasterska. 

Tomasz Strączek, UW - pasterstwo dawało mięso, skóry, produkty mleczne i 

takim elementem który Wołosi nieśli ze sobą na Ukrainę, Polskę Słowację były 

sery podpuszczkowe,  



Władysław Franos, Bacówka w Osławicy - robimy takie z czosnkiem 

niedźwiedzim z pomidorami, wędzone.. bundz też robimy, gołki, korbocze, 

wiele rodzajów robimy 

 Wołosi asymilowali się ze Słowianami zamieszkującymi tereny podgórskie. Z 

czasem wytworzyli grupy etnograficzne. 

Tadeusz Baraniuk - licząc od zachodu: Łemkowie którzy żyją po północnej i 

południowej stronie Karpat – czyli na Słowacji, i zajmują tereny od rzeki Białej i 

Popradu aż po Bieszczady po tak zwany Wielki Dział – albo Dolinę rzeki Osławy 

Bojkowie zamieszkiwali tereny na wschód od Osławy 

Tadeusz Baraniuk - ta grupa dość liczna sięgała aż do doliny rzek Bystrzyca 

Sołotwińska i Bystrzyca nadwórniańska  

I wreszcie trzecia grupa najdalej na wschód to Huculi od obu Bystrzyc w 

kierunku granicy z Rumunią i wzdłuż granicy aż po Czerniowce  

 

Człowiek mieszkający w karpackiej wsi otoczony był przyrodą. Czerpał z niej 

znajdując dzikie gatunki roślin, które wykorzystywał jako lekarstwa czy pożywienie. 

Dr hab. Łukasz Łuczaj, botanik, Uniwersytet Rzeszowski  - Wykorzystywano 

rośliny głodowe na przednówku, na wiosnę kiedy brakowało zboża, lub 

oszczędzano zboże, wykorzystywano dużo młodych warzyw liściowych typu 

pokrzywy, lebioda, szczaw. 

 

Wierzono, że niektóre rośliny mają magiczną moc 

obawiano się uroków, że dziecko dostanie „przestrachu”, gdy płakało to je 

odczarowywano, czy gdy krowa przestała dawać mleko to na pewno ktoś ją 

zaczarował ze wsi, więc też ją trzeba było odczarować 

Pomimo głęboko zakorzenionych zabobonów, mieszkańcy Karpat byli jednak religijni. 



Hubert Ossadnik MBL w Sanoku - w 1596 r mamy do czynienia z tzw unią 

brzeską, część kościoła prawosławnego przystąpiła do łacińskiego w wyniku 

tego powstał kościół greckokatolicki pierwotnie zwany unickim 

Nieodzownym elementem liturgii kościoła wschodniego jest śpiew cerkiewny. 

Charakteryzuje się strukturą polifoniczną. 

Marianna Jara, muzykolog, animator kultury - muzyka nasza jest śpiewem a 

capella – nie używamy żadnych instrumentów, bo najpiękniejszym 

instrumentem jest ludzki głos 

Śpiewa cała cerkiew, wszyscy obecni starają się dołączyć do modlitwy… 

wcześniej śpiewał psalmista… diak…  tak stworzył się kierunek śpiewu 

cerkiewnego -  samoliwka. Diak śpiewał jednym głosem a ludzie starali się 

robić harmonię 

 

ARCHITEKTURA 

Mieszkańców środkowo-wschodniej części Karpat - Łemków, Bojków i Hucułów 

łączyły zwyczaje pasterskie, a prawo wołoskie, dawało im także możliwość wyrębu 

części lasu i budowy domostw.  

Tadeusz Baraniuk - owe trzy grupy różnicują się również pod względem 

krajobrazu kulturowego i typów zabudowy.  

Szczególnie wyrazisty styl budownictwa stworzyli Łemkowie. Ich chaty nazywane 

chyżami mieściły pod jednym dachem część mieszkalną dla ludzi i gospodarczą dla 

zwierząt.  

Dr Marcin Krowiak MBL w Sanoku - elementem charakterystycznym jest  

wejście, niejednokrotnie na środku budynku; sień, prowadząca do izby 

mieszkalnej. Druga część gospodarcza to boisko, stodoła, to te 

charakterystyczne wrota prowadzące na to boisko. Kolejnym elementem będą 

stajnie i owczarnia. Elementem widocznym na chałupie łemkowskiej są 

zdobienia, przy wejściu na odrzwiach czy przy okiennicach wzory 

geometryczne, malowane najczęściej wapnem, z zewnątrz belki malowane 



przepalaną glinką z dodanym olejem lnianym – co dawało brązowy kolor, 

natomiast okiennice – tutaj wykorzystywano pigment indygo 

 

Elementem magicznym i zarazem ochronnym była też rozeta. Miała strzec 

mieszkańców od zła. Umieszczano ją w widocznych i najtrwalszych częściach domu. 

M. Krowiak - W izbie mieszkalnej w środku pod powałą będzie ulokowana belka 

tragarzowa,  przez całą długość chałupy, na niej kilka elementów, data, krzyż, 

rozeta – symbol pogański który miał zabezpieczać domowników, znany w 

całym łuku Karpat  

Oryginalną stylistykę i wystrój miały świątynie. Różniły się u poszczególnych grup 

etnograficznych.  

M. Krowiak- Cerkwie bojkowskie i łemkowskie najprościej odróżnić stając z 

boku. Cerkiew łemkowską można wpisać w trójkąt prostokątny – cerkiew 

bojkowską w trójkąt równoramienny 

Wnętrze będzie zdobił ikonostas który oddziela część nawy od prezbiterium 

orientowanego na wschód. Sam ikonostas podzielony jest na kilka części, 

możemy mówić o ikonach w rzędzie ikon namiestnych, będzie rząd prazdników 

czyli ikon świątecznych; kolejny rząd – deesis – czyli rząd apostolski z 

centralna ikoną Chrystusa tronującego, jeszcze wyżej rząd proroków i 

zakończeniem będzie krzyż 

Za najpiękniejszą na terenie dzisiejszej Ukrainy uznawana jest cerkiew Św. Jerzego 

w Drohobyczu. Cechuje ją żywa kolorystyka i bogactwo malowideł, nie tylko w 

ikonostasie ale także na wszystkich ścianach i sklepieniach. 

Sacrum w otoczeniu przyrody stanowi Monastyr Maniawski – od wieków 

przyciągający pielgrzymów. Kiedyś była tu szkoła śpiewu cerkiewnego do której 

przyjeżdżano nawet z Mołdawii czy Rumunii.  

 

RZEMIOSŁO I GINĄCE ZAWODY 



Muzyka, zwłaszcza ta grana na archaicznych instrumentach towarzyszyła pasterzom 

i wędrowcom od zawsze. Tradycje gry na dawnych instrumentach podtrzymywane są 

w różnych rejonach Karpat. Michaiło Tafijczuk tworzy ludowe fujarki, góralskie 

trembity, skrzypce czy liry korbowe.  

Odtworzenie na Podkarpaciu liry korbowej – zapomnianego instrumentu – jest 

zasługą Stanisława Wyrzykowskiego. Pomimo sędziwego wieku wciąż cieszy go ta 

lutnicza pasja 

Bogata kolekcja instrumentów znajduje się w Wierchowinie. Po muzeum nieżyjącego 

już wirtuoza Romana Kumłyka oprowadza dziś jego córka. 

Natalia Kumłyk, Muzeum Romana Kumłyka w Wierchowinie - już 5 lat zajmuje się 

tym muzeum, też nauczyłam się grać na muzycznych instrumentach, gram na około 

15 instrumentach. Przyjeżdżają do nas wycieczki. Są oprowadzane każdego dnia, ja 

staram się wszystkich przyjąć, bardzo cieszymy się gdy do nas przyjeżdżają goście 

 

Elementem typowym dla tych rejonów Karpat jest ceramika użytkowa i ozdobna z 

charakterystyczną żółtą i zieloną kolorystyką.  

Sergiej Dutka - zielony i żółty - kolory kosovskiej ceramiki. To jest tlenek  miedzi - 

zielony, i tlenek żelaza - żółty. 

 Można prześledzić cały proces wyrabiania gliny, formowania, nanoszenia wzorów, 

barwienia i wypalania w piecach. Zdarza się, że te wyjątkowej jakości produkty 

znajdują nabywców nawet za oceanem. 

Zainteresowaniem przyjezdnych cieszą się też lokalne pisanki. Ich tworzenie 

wymaga precyzji i zajmuje wiele godzin. Do barwienia tradycyjnie używane były 

naturalne składniki, pochodzenia roślinnego  

Maria Kiraszczuk, twórca ludowy – pisanki tworzy się u nas z dawien dawna i z 

pokolenia na pokolenie, kiedyś pisały je nasze prababcie, bacie, przekazały tę 

wiedzę naszym matkom, tera my naszym dzieciom, i myślę, że nasze wnuki tez 

będziemy uczyć 

 



Sztuką z pogranicza duchowości jest pisanie ikon. Tego pracochłonnego zajęcia 

można nauczyć się na warsztatach ikonopisarskich. Materiał wymaga przygotowania 

i przejścia przez kolejne etapy - od szkicu na złoceniach kończąc.  

Koralikarstwo to zajęcie nie tak trudne jak mogłoby się wydawać. Ewelina Matusiak-

Wyderka - twórca ludowy - karpacka biżuteria koralikowa była modna, była 

popularna wśród Łemkiń, Bojkiń, Hucułek. Podobne rozdzaje biżuterii można spotkać 

również w Rumuni - w kierunku Bałkanów, także w Mołdawii.  

Łemkinie które były bogatsze, które było stać na to miały więcej  niż jedną krywulkę w 

swojej skrzyni, więc ta większa była od święta a mniejsza na codzień. 

 

Tkactwo jest zajęciem powszechnym w Karpatach. Z owczej wełny wyrabia się m.in. 

tzw liżniki.  

Natalia Kiszczuk – twórca ludowy - to taka narzuta (koc) z owczej wełny, robiona 

ręcznie, bardzo ciepła i niepowtarzalna, kiedy jest chłodno - a w naszym regionie 

bywa chłodno 

takie koce są często używane. 

 

Kapy, koce i narzuty mają różnorodne wzory. Tkane są także obrusy i ubiory. 

 

 

Zakończenie 

Karpaty to góry niezwykłe - tak jak i ludzie zamieszkujący ich tereny. Przystosowali 

się do surowych warunków, zachowując jednak własną kulturową tożsamość. 

Dziedzictwo tej kultury jest dziś dostępne i czeka by odkryć je na nowo. Z każdą 

cerkwią, z każdą łemkowską chyżą łączy się jakaś historia. Ikony opowiadają sceny 

biblijne, a od wszelkiego złego wciąż chronią tajemne znaki, haftowane, malowane 

czy rzeźbione solarne rozety. W Karpatach wciąż można znaleźć miejsca gdzie czas 



jakby się zatrzymał – poczuć zapach starego drewna, skosztować tradycyjnych 

potraw, poznać i nauczyć się różnych form rękodzieła.  

Karpaty to nie tylko majestatyczne góry, to także ludzie i ich kultura. To dziedzictwo, 

które łączy znak – karpackiej rozety. 


