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Cerkiew (z gr. kyriake – należąca do
Pana, w uzupełnieniu do eklezja – lud,
zgromadzenie, później świątynia, kościół)
- budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw w cerkwi prawosławnej
lub unickiej (greckokatolickiej)1. Cerkiew,
jako budowla, wywodzi się z późnobizantyjskich świątyń krzyżowo-kopułowych2.
Jest przestrzenią sakralną dla celebracji
Boskiej Liturgii. Prawosławni wierzą, iż
jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga. Nazwa >>cerkiew<<
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w języku staropolskim oznacza po prostu
kościół, dopiero w późnym średniowieczu
nazwą tą określano tylko prawosławne3.
Podstawowy typ cerkwi wywodzi się
z Rosji i krajów bałkańskich (krzyżowokopułowy).
Wraz z wpływem kultury miejscowej, zwłaszcza ludowej, zmieniał się jej
kształt, typ i forma.
Ważną cechą cerkwi jest trójdzielność, która wynika z założeń liturgii
Wschodu. Kościół prawosławny rozwijał
się w oparciu o tradycję helleńską, judeo3

http://pl.wikipedia.org/wiki/cerkiew

chrześcijańską, egipską, syryjską. Jest to
o tyle ważny element, że zdeterminował
wygląd liturgii, a ona wygląd świątyni.
Kościoły prawosławne, cerkwie, nie są
dużych rozmiarów. Spowodowane jest to
przepiękną obrzędowością (wpływ Syrii),
rozbudowaną liturgią (symbol śmierci Jezusa), a co najważniejsze – intymnością
związaną z sacrum. Prezbiterium, sanktuarium, dostępne jedynie dla kapłana,
oddzielone od wiernych przegrodą, która
z czasem przeobraziła się w zakrywającą
wszystko ścianę ikonostasową, symbolizuje niedostępne dla żywych niebo. Ponadto
uczestnicy nabożeństw podzieleni byli na
dalsze dwie grupy o odrębnych przywilejach, a to wymagało dwóch dalszych pomieszczeń – nawy i babińca4.
Do nawy mogli wchodzić tylko mężczyźni, a do babińca, jak sama nazwa
wskazuje, mogły wchodzić kobiety. Tak
więc cerkiew jest jakby składanką klocków o symetrycznym układzie, scentralizowana, gdzie każde pomieszczenie
dopuszcza określoną społeczność (podobieństwo do egipskich świątyń).
A gdzie jest miejsce dla drewnianej
cerkwi łemkowskiej? Przyjrzyjmy się
różnicom i podobieństwom charakterystycznym dla obrządku wschodniego.
Architekturę cerkiewną poszczególnych kręgów kulturowych różnią układy
przestrzenne – rzuty poziome, pozornie
identyczne, oraz bryły, mnogość brył, które
na podobnych rzutach wznoszone, dawały w końcowym efekcie odmienny kształt
świątyni. Różni je wreszcie odmienność
warsztatów ciesielskich (...).
Łączy natomiast te świątynie na jednych obszarach wymowa kopuł, różnokształtnych kopuł, zastępowanych na
innych terenach charakterystycznymi
dachami i śmiało strzelającymi w niebo
iglicami wież, ale nade wszystko łączy je
na zewnątrz trójramienny krzyż, wieńczący pospołu kopuły, dachy i hełmy, zaś we
wnętrzach, pełne wyrazu i narracyjnej treści w ludzką postać obleczonego boskiego
majestatu, wielkie ściany ikonostasowe5.
Wiara chrześcijańskiego Wschodu
szła z Bizancjum, przez Bałkany, Ruś i dalej na północny wschód. Na tej drodze
formowały się pierwsze kręgi drewnianej
architektury cerkiewnej.
R. Brykowski wymienia:
– krąg południowo-bałkański z odmianą cerkwi dwudzielnej i jednoprze4
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strzennej, z dachem dwuspadowym
(Siedmiogród, Ruś Zakarpacka),
– krąg południowo-wschodni z trójdzielną cerkwią (obszar Polski),
– krąg naddnieprzański-ukraiński, cerkwie trójdzielne lub na planie krzyża
równoramiennego.
Krąg kulturowy, który nas interesuje,
to krąg południowo-wschodni (są to ziemie Rzeczypospolitej przedrozbiorowej).
Geneza cerkwi łemkowskiej (krąg południowo-wschodni) nie jest nam dobrze
znana i do końca wyjaśniona. Wielu badaczy podaje wiek XV jako początek drewnianej architektury łemkowskiej, ale nie
ma na to wystarczającej dokumentacji.
Podkreślano jedynie pewne współdziałające ze sobą czynniki, które miały wpłynąć
na powstanie drewnianej cerkwi łemkowskiej. Sformułowane zostały przez Zofię
Chruściel-Jamrugiewicz w sposób następujący:
1. tradycyjne zasady bizantyjskiego założenia cerkiewnego;
2. wpływy drewnianego budownictwa
zachodniołacińskiego (ujmowane, jako
latynizacja łemkowskiej architektury
cerkiewnej);
3. głęboko zakorzeniona tradycja ludowego budownictwa drewnianego.6
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Kilku badaczy, m.in. R. Brykowski,
R. Reinfuss i W. Siczyński, wysunęło następującą tezę, iż cerkwie łemkowskie
nie tworzą własnego typu budowli, lecz
cała ich forma jest bojkowska.
Wracając do tematu samej typologii
cerkwi, to na terenie Karpat wykształciły
się trzy typy cerkwi łemkowskich.
Pierwszy z typów zwany zachodniołemkowskim był charakterystyczny dla
obszarów zachodniej i środkowej Łemkowszczyzny w Polsce oraz na zachodniej części osadnictwa rusińskiego na Słowacji7.
Dodatkowo typ zachodniołemkowski,
zwany również północno-zachodnim lub
potocznie zachodnim, dzieli się na starszy
i młodszy. Starszy obejmował II poł. XVIII
w., a młodszy przełom XVIII i XIX w.
Cerkwie te charakteryzują się planem
podłużnym, trójdzielnym. Najszerszą
i najwyższą częścią jest nawa, górująca
nad prezbiterium i babińcem. Ważnym
elementem tego stylu jest wieża o lekko
pochylonych ścianach, która swą konstrukcją obejmowała babiniec.
Typ południowy występuje głównie
w Słowacji, jedynym polskim obiektem była nieistniejąca dzisiaj cerkiew w Lipowcu.
Od poprzedniego różni się tym, że wieża
świątyni nie spoczywa na ziemi, ale na
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konstrukcji babińca, a jej ściany nie są pochyłe lecz pionowe8.
Typ wschodni występuje głównie
w rejonie Osławicy. (...) Podobnie jak w poprzednich typach cerkwie są najczęściej
trójdzielne9. Różnią się tym, że poszczególne części świątyni mają równą wysokość, a dach, który je pokrywa, jest dwu-,
a nie czterospadowy, z reguły jednokalenicowy. Bardzo często cerkwie takie w ogóle
nie posiadają wieży, a jej rolę pełni osobno
stojąca dzwonnica10.
Cerkwie, łącząc w sobie różnorodne
kultury i symbolikę, zachęcają nas do
zagłębienia się w ich mistykę – począwszy od miejsca, które było centralne
i na wzniesieniu, cerkiew dominowała
nad otoczeniem, jakby była bliżej nieba,
a skończywszy na kopułach, hełmach
i krzyżach, które również niosły ze sobą
określony przekaz.
W tym, tak zróżnicowanym krajobrazie, drewniane cerkwie łemkowskie są
bardzo indywidualnym akcentem, tworząc swoiste perły architektoniczne Beskidu Niskiego.
Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz
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