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P    ierwszy z naszych objazdów obejmował grupę miast znajdujących się dziś na za-
chodzie Ukrainy. Wybrane miejscowości położone są na terenie kilku krain geogra-

ficznych. Najbardziej na północy znajdują się ośrodki zlokalizowane w rejonie wyżyn-
nych grzbietów, stanowiących dział wodny między dorzeczami Dniepru i Dniestru. Owe 
grzbiety to Woroniaki (Olesko, Podhorce, Podkamień, Złoczów) i Góry Krzemienieckie 
(Krzemieniec). Na równinie na północ od Woroniaków leżą Brody. Zachodnią część 
omawianego obszaru stanowią pagórkowate Opole (Brzeżany i Pomorzany) oraz skra-
wek Pokucia, jedyny na naszej trasie rejon na południowym brzegu Dniestru (Halicz 
i Stanisławów). Wszystkie pozostałe miejscowości znajdują się na obszarze Wyżyny 
Podolskiej. Jej unikatowy krajobraz tworzą niemal płaskie wysoczyzny, poprzecinane 
głębokimi, czasem skalistymi dolinami rzek, które płyną równolegle do siebie, kierując 
się z północnych wzniesień na południe, ku Dniestrowi. Na tym terenie miasta z reguły 
znajdują się nad rzekami, a zatem niżej niż okolica.

We wczesnym średniowieczu omawiany obszar należał do rozmaitych księstw 
ruskich. Z perspektywy naszego tematu najważniejszym wydarzeniem było przyjęcie 
przez Ruś chrześcijaństwa w obrządku wschodnim, co zapoczątkowało obecność pra-
wosławia na tych terenach. Również czasów ruskich (według tradycji: XIII w.) sięga 
obecność w Haliczu niewielkiej grupy Karaimów, których gmina istniała tu do drugiej 
wojny światowej.

W XIV w. większość interesujących nas ziem została włączona do Królestwa Pol-
skiego, co oznaczało silny wzrost pozycji wyznania łacińskiego (obecnego na Rusi już 
wcześniej, w XIII w.). W XIV i XV w. powstała większość odwiedzonych przez nas 
miast, którym nadawano wtedy magdeburskie prawa miejskie. Niewielka część badane-
go obszaru (Wołyń) znalazła się pod władzą Wielkiego Księstwa Litewskiego, jednak  
w 1569 r. i ten region przyłączono do Korony. Rozpoczął się okres – trwający aż do roz-
biorów Rzeczypospolitej – który miał największe znaczenie dla kształtowania pejzażu 
sakralnego omawianych miast. Ich podział pomiędzy województwa i ziemie Rzeczypo-
spolitej przedstawiają tab. 1 oraz mapa 1.
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Mapa 1. Opisywane miasta na ziemiach ruskich Korony na mapie z oznaczeniem 
przedrozbiorowych województw oraz późniejszych granic państw1

1 Opracowanie własne na podkładzie mapy: http://historyatlas.wikia.com/wiki/File:Polish-Lithu-
anian_Commonwealth-1619.png (dostęp: 31 X 2013).

Tab. 1. Podział omawianych miast na ziemiach ruskich Korony między województwa i ziemie Rzeczypo-
spolitej przed 1772 r.1



W 1596 r. miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach religii na 
ziemiach ruskich – unia brzeska. Powstał Kościół unicki (greckokatolicki), który do 
rozbiorów zapewnił sobie w tym regionie zdecydowaną przewagę nad prawosławiem. 
Po epizodycznym osłabieniu przez reformację Kościół rzymskokatolicki ugruntował do-
minującą pozycję jako wyznanie władzy państwowej i większości rodów magnackich. 
Stulecia XVI i XVII to także czas rozkwitu społeczności ormiańskiej w Rzeczypospo-
litej, która stopniowo przyjmowała unię z Rzymem. Również wówczas nastąpił wielki 
rozwój liczebny i materialny ludności żydowskiej, która w XVIII w. odgrywała już klu-
czową rolę w gospodarce wielu miast regionu. To na tych terenach powstały nowe nurty 
w judaizmie – mistyczny chasydyzm i mesjanistyczny frankizm. W późniejszym okresie 
duże znaczenie zyskała także oświeceniowa haskala.

Poważne zniszczenia przyniosły wojny toczone w XVII w., przede wszystkim na-
jazdy tatarskie. W latach 1672–1699 tereny woj. podolskiego pozostawały pod rządami 
Imperium Osmańskiego. Turcy zamknęli wówczas nie tylko wiele kościołów, które za-
mienili na magazyny czy stajnie, lecz także meczety, co świadczy o epizodycznej obec-
ności kultu islamskiego na tych terenach. Po odzyskaniu Podola przez Rzeczpospolitą 
sakralny krajobraz miast regionu wrócił zasadniczo do stanu wcześniejszego.

Wielkie zmiany przyszły wraz z rozbiorami Rzeczypospolitej. Po pierwszym roz-
biorze większość omawianego terenu znalazła się pod rządami austriackimi, natomiast 
reszta – po drugim rozbiorze – pod rządami rosyjskimi (tab. 2, mapa 1). Z perspek-
tywy topografii sakralnej najważniejsze były dwie zmiany dokonane przez zaborców.  
W obu zaborach skasowano wielką liczbę klasztorów łacińskich. W zaborze austriac-
kim dokonano tego poprzez jedną, acz radykalną akcję na polecenie cesarza Józefa II  
w latach osiemdziesiątych XVIII w. W zaborze rosyjskim klasztory i kościoły zamykano 
stopniowo i zamieniano je zazwyczaj na cerkwie. Drugą ważną zmianą była likwidacja 
Kościoła unickiego w zaborze rosyjskim. Schedę po nim przejęła Cerkiew prawosław-
na. W zaborze austriackim grecki katolicyzm utrzymał swą dominację i z tego wynika 
widoczny do dziś podział religijny między prawosławnymi a grekokatolikami, przebie-
gający wzdłuż linii dawnej granicy zaborów. Wiek XIX to czas najliczniejszego udziału 
żydów w populacji miast regionu – w wielu wyznawcy judaizmu stanowili wówczas 
większość ludności.

Zabór austriacki Zabór rosyjski
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Brody
Brzeżany
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Czerwonogród
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Podhajce
Podkamień
Pomorzany
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Stanisławów
Tarnopol
Trembowla
Zbaraż
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Kamieniec Podolski
Krzemieniec
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Wiśniowiec
Żwaniec
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Tab. 2. Podział omawianych miast na ziemiach ruskich Korony 
pomiędzy państwa zaborcze



Pierwsza wojna światowa przyniosła znaczne zniszczenia tkanki miejskiej bada-
nych ośrodków. Po jej zakończeniu zdecydowana większość omawianych miast znalazła 
się w granicach Polski, niewielka zaś, acz istotna grupa – w Związku Radzieckim (Ka-
mieniec Podolski, Satanów i Żwaniec). Rządy polskie oznaczały odbudowę pozycji Ko-
ścioła rzymskokatolickiego. W ZSRR natomiast zamknięto wiele miejsc kultu, a w la-
tach trzydziestych XX w. zainicjowano akcję celowego niszczenia budowli sakralnych.

Zagładę wielowiekowej struktury religijnej i sakralnego krajobrazu kulturowego 
miast dawnych ziem ruskich Korony przyniosły II wojna światowa i lata powojenne.  
W czasie wojny niemieccy okupanci dokonali eksterminacji miejscowych Żydów, często 
przy pomocy ludności ukraińskiej. Nieliczni ocaleni wyjechali do Palestyny. Terror obu 
okupantów, niemieckiego i sowieckiego, osłabił społeczność polską, której największe 
straty zadały jednak planowe mordy dokonywane przez oddziały OUN-UPA (zwłaszcza 
na Wołyniu), łączące się nieraz z paleniem kościołów. Po zakończeniu wojny i zmianie 
granic cały omawiany obszar znalazł się w granicach ZSRR. W ramach przesiedleń, 
eufemistycznie nazwanych „repatriacją”, swoją ojczyznę opuściła zdecydowana więk-
szość Polaków, którzy wyjechali do Polski w jej nowych granicach. Razem z Polakami 
ziemie te opuściła także większość Ormian i Karaimów, utożsamiających się z polską 
kulturą i państwowością.

Związek Radziecki prowadził planową politykę walki z religią. Zamknięto niemal 
wszystkie kościoły katolickie i znaczną część cerkwi. Zlikwidowano Kościół greckoka-
tolicki, a część jego świątyń przejęła Cerkiew prawosławna. W tym okresie zburzono 
niewiele budowli sakralnych, pozwalano jednak, by ulegały stopniowej destrukcji – wy-
korzystywano je jako magazyny czy zakłady produkcyjne, nie przeprowadzano niezbęd-
nych remontów. Niemal całkowitemu zniszczeniu uległo wyposażenie zdecydowanej 
większości opisywanych obiektów.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego interesujące nas miasta znalazły się w grani-
cach niepodległej Ukrainy. Wróciła swoboda religijna, którą jednak, po dramatycznych 
zmianach w połowie XX w., cieszyć się mogą tylko niektóre grupy etniczne i religijne, 
historycznie obecne na tych ziemiach. Przytłaczającą większość mieszkańców, zbliżają-
cą się do 100% ludności, stanowią dziś Ukraińcy. Podobnie jak przed wojną, na terenie 
dawnej Galicji dominuje przywrócony do istnienia grecki katolicyzm, a w dawnym za-
borze rosyjskim – prawosławie. Doszło jednak do częściowego przemieszania ludności 
i dziś można spotkać zarówno cerkwie prawosławne na zachód od Zbrucza, jak i grec-
kokatolickie na wschód od tej rzeki. Odrodziły się, wprawdzie niewielkie, wspólnoty 
rzymskokatolickie, które odzyskały część świątyń i przystąpiły do ich remontów. Po-
nownie funkcjonuje też jedna synagoga – w Stanisławowie. Nie ma natomiast (i raczej 
długo nie będzie) żadnego czynnego kościoła ormiańsko-katolickiego ani karaimskiej 
kienesy. Dziedzictwem czasów sowieckich jest również, niespotykany we wcześniej-
szych okresach, znaczący odsetek osób niewierzących.

We wszystkich badanych miejscowościach historycznie istniały kościoły rzymsko-
katolickie, cerkwie prawosławne lub greckokatolickie (zależnie od rejonu i okresu) oraz 
synagogi (z wyjątkiem Podhorców). Kościoły ormiańskie znajdowały się w Brodach, 
Brzeżanach, Jazłowcu, Kamieńcu Podolskim, Stanisławowie, Złoczowie i Żwańcu. Je-
dyna kienesa funkcjonowała w Haliczu. Kościoły ewangelickie znajdowały się w Ka-
mieńcu Podolskim i Stanisławowie. Ślady po krótkotrwałej obecności islamu przetrwały 
wyłącznie w Kamieńcu Podolskim.
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Podczas opracowywania topografii sakralnej miast opieraliśmy się na publikacjach 
różnego rodzaju, generalnie nieporuszających jednak bezpośrednio interesującej nas te-
matyki, dostarczających natomiast potrzebnych informacji. Pierwszą grupą, niezwykle 
cenną wobec zniszczenia wielu źródeł w późniejszym okresie, są polskie publikacje 
naukowe z XIX i pierwszej połowy XX w., dotyczące głównie historii poszczególnych 
miast (należy tu zwrócić uwagę na imponujący dorobek dominikanina o. Sadoka Barą-
cza2). Druga grupa to prace współczesne, starające się nadrobić wieloletnie zaniedba-
nia w historiografii tej części Rzeczypospolitej. Są wśród nich publikacje dotyczące 
dziejów grup religijnych, stosunków społecznych w regionie lub kwestii artystycznych 
budowli sakralnych. Korzystaliśmy również z opracowań niemających charakteru na-
ukowego, dostarczających jednak cennych (choć trudno weryfikowalnych) informacji.  
W pierwszej kolejności należy tu wymienić przewodniki turystyczne, zarówno dawne3, jak 
i współczesne4. Istotne okazały się informacje zebrane w internecie, w tym na stronach 
ukraińskojęzycznych.

Poważny problem stanowi zróżnicowana liczba zachowanych źródeł dotyczących 
miejsc kultu poszczególnych grup religijnych. Zazwyczaj pierwszą wzmiankowaną  
w danej miejscowości świątynią jest kościół rzymskokatolicki. Najprawdopodobniej 
przed nim istniały już cerkwie, o których nie zachowały się świadectwa. Częstym pro-
blemem jest brak informacji o dacie powstania budowli, zwłaszcza cerkwi i synagog.

Wobec tak zarysowanej tematyki duże znaczenie miały źródła kartograficzne. Ko-
rzystaliśmy z wszelkich dostępnych nam map i planów, począwszy od tych z XVIII w., 
poprzez mapy z czasów zaborów i przedwojenne mapy Wojskowego Instytutu Geogra-
ficznego, aż po współczesne mapy i zdjęcia satelitarne.

Na szczególną uwagę wśród wykorzystanych materiałów kartograficznych zasłu-
guje najstarsza z nich, rękopiśmienna wojskowa mapa topograficzna Galicji (Origi-
nalaufnahme des Königreiches Galizien und Lodomerien), znana jako mapa Miega5. 
Wykonana została w latach 1779–1783, w rewelacyjnej wówczas skali 1:28 800. Ponie-
waż powstała tuż po pierwszym rozbiorze, przedstawia sytuację ukształtowaną jeszcze  
w czasach Rzeczypospolitej. W przypadku opisywanych przez nas miast kilkakrotnie 
uzyskaliśmy dzięki niej informacje o obiektach niewzmiankowanych w żadnym opra-
cowaniu. Pewnym problemem jest jedynie brak legendy, co zmusza do odgadywania 
znaczeń znaków umownych, częściowo różniących się od siebie na poszczególnych ar-
kuszach. Z tej mapy korzystaliśmy przy opisach wszystkich miejscowości, znajdujących 
się w dawnej Galicji, w związku z czym zdecydowaliśmy się, by nie powtarzać za każ-
dym razem w przypisach jej pełnego tytułu oraz miejsca przechowywania.
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2 Zob. bibliografia.
3 Zwłaszcza: M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Ślą-
sku Cieszyńskim, Lwów 1919.
4 Przede wszystkim seria publikacji Grzegorza Rąkowskiego – zob. bibliografia.
5 Na jej temat zob. A. Janeczek, Pierwsze zdjęcie wojskowe Galicji (tzw. mapa Miega) z lat 
1779–1783. Znaczenie, wartość źródłowa i perspektywy wykorzystania, [w:] Kamienie milowe 
w kartografii, red. J. Ostrowski, P.E. Weszpiński, Z dziejów kartografii, 17, Warszawa 2013, 
s. 193–213; www.iaepan.edu.pl/galicja/ (dostęp: 1 VII 2015).


