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P
o I wojnie Êwiatowej, a do-
k∏adniej w sierpniu 1920 r.,
przystàpiono do prac delimi-
tacyjnych na nowej granicy
polsko-czechos∏owackiej, za-

koƒczonych formalnie protoko∏em
z 12.10.1927 r.*. By∏y one prowadzone
przez mi´dzynarodowà komisj´, której
przewodniczy∏ p∏k Uffner (przedstawiciel
Francji), zaÊ funkcj´ komisarza ze strony
polskiej pe∏ni∏ prof. W. Goetel a czechos∏o-
wackiej – in˝. Roubik (by∏y minister robót
publicznych). W ich nast´pstwie lini´ gra-
nicznà wyznaczy∏y nowe s∏upki kamienne.
Niektóre z nich – ocala∏y do dziÊ, niestety,
pojedyƒcze – mo˝na Êmia∏o uznaç za za-
bytki ówczesnej sztuki kamieniarskiej,
a z uwagi na ich szczególnà funkcj´ – uni-
katowymi terenowymi dzie∏ami sztuki.

Ca∏a granica polsko-czechos∏owacka li-
czy∏a wówczas 983 km, od Odry na zacho-
dzie po szczyt Stoh na wschodzie, w miej-
scu styku trzech granic: Polski, Czechos∏o-
wacji i Rumunii. Zosta∏a ona podzielona na
odcinki, na których ustawiono ∏àcznie 33
s∏upki poczàtkowe – wyznaczajàce kolejne
odcinki granicy, 1 305 s∏upków g∏ównych
– umieszczanych w charakterystycznych
punktach terenu i 11 235 s∏upków poÊred-
nich, wed∏ug zasady, ˝e z miejsca posado-
wienia ka˝dego s∏upka sà widoczne dwa sà-
siadujàce z nim. Zdecydowano, ˝e zostanà

wykonane z materia∏u dost´pnego i trwa∏e-
go. Wybór pad∏ wi´c na kamieƒ pochodze-
nia wulkanicznego: andezyt i granit oraz
w pewnych przypadkach gres.

Najwa˝niejszymi by∏y s∏upki poczàt-
kowe, wyznaczajàce kolejne odcinki grani-
cy: oznaczane rzymskà cyfrà okreÊlajàcà
odcinek, datà, literà „P” oraz na przeciwle-
g∏ej stronie charakterystycznie splecionym
inicja∏em: „CS”, oznaczeniem na wierz-
cho∏ku kierunku linii granicznej i, co naj-
ciekawsze tu, wykutymi zapewne na
wszystkich takich s∏upkach god∏ami sàsia-
dujàcych paƒstw (pozosta∏e s∏upki mia∏y
jedynie wykute kolejne numery – rosnàce
ku zachodowi, daty oraz odpowiednio lite-
ry „P” i „CS”).

Ka˝dy s∏upek spoczywa∏ na poziomej
stopie z oznaczonym przeci´ciem osi, przez
które przechodzi∏a oÊ s∏upka. Ponadto
s∏upki poczàtkowe i g∏ówne mia∏y umiesz-
czony w gruncie pod stopà trzpieƒ metalo-
wy w osi s∏upka. S∏upki poczàtkowe i po-
Êrednie by∏y wi´ksze od pozosta∏ych, wo-
bec czego ich transport na miejsce przezna-
czenia i samo ustawienie wymaga∏o cz´sto
u˝ycia prostych urzàdzeƒ do podnoszenia. 

Odcinki linii granicznej w Karpatach
Wschodnich wyznaczone by∏y kolejno
punktami: Stoh, Howerla, Prze∏´cz Tatar-
ska (Jab∏onicka), Pantyr, Popadia itd. Znaj-
dowa∏y si´ na nich s∏upki poczàtkowe, naj-

ciekawsze i najwartoÊciowsze ze wzgl´du
na wykute emblematy paƒstwowe. Do dziÊ
ocala∏y jedynie dwa s∏upki na szczytach
Pantyru i Popadii w rzadko odwiedzanych
ost´pach Gorganów.

Wiele niewyjaÊnionych dotychczas
kwestii kryje ich historia. Nie wiemy czy
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na Pantyrze
Pantyr (1225 m n.p.m.) to szczyt znajdujàcy si´ w Gorganach, le˝àcy w grani g∏ównej
Karpat Wschodnich, ok. 4 km na po∏udnie od Prze∏´czy Rogodze Wielkie, na której
wznosi si´ do dziÊ s∏awny Krzy˝ Legionów (dawny powiat nadwórniaƒski wojewódz-
twa stanis∏awowskiego). By∏a to odwieczna, historyczna granica Polski z jej po∏udnio-
wymi sàsiadami: od 2. po∏. XIV w. z W´grami, w latach zaborów pomi´dzy Galicjà
a monarchià Habsburgów, wreszcie w okresie mi´dzywojennym z Czechos∏owacjà
(z krótkim epizodem od marca 1939 r., kiedy to na tym odcinku Karpat sta∏a si´ zno-
wu granicà polsko-w´gierskà). W nast´pstwie zmiany granic po II wojnie Êwiatowej –
po przy∏àczeniu Rusi Podkarpackiej do radzieckiej Ukrainy, wspomniana linia przesta-
∏a pe∏niç funkcj´ granicy paƒstwowej, stajàc si´ faktycznie nic nie znaczàcà granicà we-
wn´trznà z tzw. Zakarpaciem.
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zosta∏y ustawione staraniem strony pol-
skiej, czy czechos∏owackiej. Mo˝na jedynie
przypuszczaç, ˝e tej drugiej, poniewa˝ wy-
konano je najprawdopodobniej z andezytu,
kamienia ∏atwo dost´pnego w∏aÊnie na po-
∏udnie od ∏uku Karpat, w dawnej wschod-
niej Czechos∏owacji, co by sugerowa∏o, ˝e
i tam zosta∏y wykonane. Mogà potwier-
dzaç ten fakt tak˝e fotografie, dokumentu-
jàce transport s∏upków ku granicy i opa-
trzone informacjà sugerujàcà dowóz ich od
strony w∏aÊnie po∏udniowej. Ale przez ja-
kich majstrów zosta∏y wykonane? Czy
tamtejszych? Interesujàce jest tak˝e,
w którym roku s∏upki te zosta∏y umiesz-
czone w terenie, tym bardziej ˝e od strony
czechos∏owackiej w wi´kszoÊci noszà dat´
1920, zaÊ od polskiej rok 1923 i 1924.
Mo˝na jedynie przypuszczaç, ˝e nastàpi∏o
to byç mo˝e ju˝ w∏aÊnie w roku rozpocz´-
cia prac, wi´c 1920 lub nied∏ugo potem,
kiedy to granica Czechos∏owacji nie budzi-
∏a wàtpliwoÊci, zaÊ daty od strony Polski
i jej god∏o zosta∏y – byç mo˝e? – wykute
kilka lat póêniej ju˝ na s∏upkach ustawio-
nych, po ostatecznym zatwierdzeniu przez
Rad´ Ambasadorów przebiegu ówczesnej
polskiej granicy (wàtpliwoÊci do przyzna-
nia Polsce – i na jakich zasadach – obszaru
dawnej Galicji Wschodniej i zwiàzane
z tym dywagacje dyplomatyczno-mi´dzy-
narodowe trwa∏y jak wiadomo kilka lat).

Znakiem tamtych prze∏omowych cza-
sów i zachowanym do dziÊ w idealnym
wr´cz stanie Êwiadkiem wyznaczania kre-
sowych rubie˝y Rzeczypospolitej jest ka-
mienny s∏up graniczny na Pantyrze, znaj-
dujàcy si´ nadal w pierwotnym miejscu
swego posadowienia. Jest wysmuk∏ym gra-
niastos∏upem o podstawie kwadratu, po
obróbce bloku kamiennego wst´pnie ∏upa-
nego na mniejsze ciosy. S∏up ponad tere-
nem liczy ok. 115 cm wysokoÊci, zaÊ jego
bok 30 cm. Pozioma górna powierzchnia
ma faz´ 1,5 cm. Cz´Êç umieszczona w pod-
∏o˝u jest masywniejsza i obrobiona mniej
dok∏adnie, bok mierzy bowiem po rozsze-
rzeniu fazà 3-5 cm ok. 34-37 cm; jest za-
g∏´biona w grunt na zapewne kilkadziesiàt
centymetrów, a wnioskowaç tak mo˝na na
podstawie dawnych fotografii przedstawia-
jàcych sk∏adowane s∏upki graniczne przed
ustawieniem ich w terenie. Na pó∏nocnej
Êcianie s∏upka, od polskiej strony, 7 cm od

górnej kraw´dzi, znajduje si´ tarcza z go-
d∏em Rzeczypospolitej Polskiej wykutym
wed∏ug wzoru z lat 1919 – 1927. Tarcza,
o wysokoÊci 29,5 cm i szerokoÊci 24,5 cm,
ma pas obwiedniowy o szerokoÊci 1,8 cm.
Na jej polu widnieje orze∏ w koronie o wy-
sokoÊci 23,3 cm i rozpi´toÊci skrzyde∏
19,8 cm; pas obwiedniowy jak i orze∏ majà
powierzchni´ g∏adkà, t∏o or∏a wkl´s∏e, wy-
m∏otkowane, podobnie jak Êciany boczne
s∏upka, z wyjàtkiem wàskich pasów piono-
wych przy kraw´dziach. 7,5 cm pod tarczà
god∏a wykuta jest litera „P”, wysoka na
13 cm a szeroka na 8,8 cm, o szerokoÊci
kucia 0,7-0,8 cm i g∏´bokoÊci 0,3-0,4 cm.
Sàsiednia Êciana s∏upka – wschodnia, ma
wykutà 18 cm poni˝ej górnej kraw´dzi da-

t´ „1924”, o wysokoÊci cyfr 8 cm i ∏àcznej
d∏ugoÊci 18 cm, zaÊ pod nià liczb´ rzymskà
„IV”, o wysokoÊci 12 cm i szerokoÊci 8 cm.
Natomiast na Êcianie po∏udniowej – od
ówczesnej strony czechos∏owackiej widnie-
je 7 cm od górnej kraw´dzi tarcza o wyso-
koÊci 28,5 cm i szerokoÊci 14 cm, tak˝e
z pasem obwiedniowym o szerokoÊci
1,9 cm, z god∏em paƒstwa – lwem w koro-
nie, zaÊ 12 cm pod nià spleciony inicja∏
„CS” o wysokoÊci 15 cm i szerokoÊci
10,5 cm. Znamienne, ˝e s∏upek ten ma tyl-
ko jednà dat´ – umieszczonà na Êcianie
„neutralnej”, a wi´c jakby wspólnà dla obu
graniczàcych paƒstw – co mog∏oby sugero-
waç wykonanie wszelkich prac kamieniar-
skich jeszcze przed posadowieniem s∏upka
w terenie, w przeciwieƒstwie do innych
majàcych dwie daty wykuwane odpowied-
nio pod literà „P” czy inicja∏em „CS”.
Wreszcie na górnej powierzchni s∏upka wy-
ryto krzy˝ujàce si´ rowki wskazujàce bieg
linii granicznej. Najwi´kszym walorem te-
go s∏upka jest przedstawiony na nim orze∏,
i to nie jedynie z powodu zachowania si´ do
dnia dzisiejszego god∏a paƒstwa polskiego
na tym terenie, ale i wartoÊci artystycznej
kutego w kamieniu wizerunku emblema-
tu, który, mimo zachowania ogólnej zgod-
noÊci z obowiàzujàcym wzorem, prezentu-
je indywidualnà interpretacj´ kamieniarza,
bez wàtpienia nie tylko rzemieÊlnika, ale i
artysty, zaÊ owo indywidualne podejÊcie
wykonawcy stwierdziç ∏atwo, porównujàc
obraz or∏a na opisywanym s∏upku z jego
wyobra˝eniem na drugim ocala∏ym podob-
nym znaku granicznym.

Sam s∏upek zachowa∏ si´, jak ju˝ wspo-
mniano, praktycznie w stanie nie naruszo-
nym, z zauwa˝alnymi jedynie drobnymi,
nielicznymi wykruszeniami kraw´dzi czy
ubytkami. Wykazuje te˝ niewielki prze-
chy∏ wobec pionu, byç mo˝e spowodowany
próbà jego wywrócenia. Jednakowo˝ opar∏
si´ burzom dziejowym, tak˝e Êwiadomemu
niszczeniu i usuwaniu Êladów „niewygod-
nej” historii oraz bezmyÊlnoÊci ludzkiej.
Tak wi´c wspó∏czesny w´drowiec po ukra-
iƒskich dziÊ Karpatach przystaje zadziwio-
ny, gdy pojawia si´ przed nim polski orze∏,
który przysiad∏ na kamiennym s∏upie w za-
dumie nad biegiem spraw Êwiata.
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