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Brody są obecnie 25-tysięcznym miastem rejonowym w obwodzie lwowskim. Miejsco-
wość leży na równinie Małego Polesia, ok. 100 km od Lwowa. W XIX w. nazywano 
je „żydowską stolicą”, ponieważ ludność żydowska stanowiła do 90% mieszkańców1. 
Miasto na początku XIX stulecia było trzecim co do wielkości ośrodkiem w Galicji  
i ważnym centrum austriackiej administracji.

Historia Brodów jest nierozerwalnie związana z najznamienitszymi rodami ma-
gnackimi: Żółkiewskich, Koniecpolskich, Sobieskich, Potockich i ostatnich właścicie-
li – Młodeckich2. Osada, wzmiankowana w latopisach już w XI w., otrzymała prawa 
miejskie z inicjatywy Stanisława Żółkiewskiego w 1584 r. Wybudował on także zamek 
oraz założył parafię katolicką. Brody przeżywały okres rozkwitu pod rządami Koniec-
polskich przez całe niemal XVII stulecie. Stanisław Koniecpolski zatrudnił architektów, 
którzy zrealizowali projekt idealnego miasta-twierdzy, z 10 bastionami oraz zamkiem 
na planie pięcioramiennej gwiazdy (ryc. II). Wskutek rozebrania murów na polecenie 
władz austriackich zarys dawnych fortyfikacji można obserwować jedynie na podsta-
wie zachowanego układu ulic oraz resztek twierdzy, znajdujących się na zachodnim 
krańcu starego miasta. Dzięki odpowiedniemu obwarowaniu w mieście swobodnie za-
czął rozwijać się handel, wspierany przez właścicieli, sprowadzających Żydów oraz Or-
mian, którzy uprawiali szczególnie dochodowy handel ze Wschodem. Miasto słynęło też  
z zakładów tkackich, m.in. wytwórni pasów kontuszowych. W 1682 r. Brody przeszły 
na niespełna 20 lat w ręce Sobieskich, a na początku XVIII stulecia przejęli je Potoccy.

Miasto bardzo mocno ucierpiało w wyniku wojen o polską sukcesję pomiędzy zwo-
lennikami Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III, lecz zostało szybko odbudowane  

1 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachod-
niej, 3, Pruszków 2007, s. 272–282.
2 O historii miasta zob. S. Barącz, Wolne miasto handlowe Brody, Lwów 1865.
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Mapa 3. Brody na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. kościół parafialny; 2. cerkiew  
pw. Narodzenia Bogarodzicy; 3. cerkiew pw. św. Jura; 4. stara synagoga; 5. i 6. inne synagogi; 7. cerkiew 
pw. św. Trójcy; 8. stary cmentarz żydowski



i od tego momentu wstąpiło na ścieżkę systematycznego rozwoju. Znaczący wpływ mia-
ło na to położenie na trakcie ze Lwowa do Kijowa oraz otrzymanie statusu wolnego mia-
sta handlowego. Brody stały się ponownie ożywionym ośrodkiem handlowym głównie 
za sprawą licznie osiadłych tu Żydów, ponieważ Ormianie opuścili je w większości po 
pożarze z 1749 r. Po rozbiorach miasto zostało stolicą cyrkułu i w 1861 r. uzyskało po-
łączenie kolejowe ze Lwowem.

Nadal dominującą rolę w handlu odgrywali Żydzi, którzy w 1778 r. stanowili trzy 
czwarte ludności spośród niespełna 11 000 mieszkańców, by w roku 1826 w niemal 
16-tysięcznym mieście stanowić już ok. 90%3. Około roku 1785 Brody liczyły 16 378 
mieszkańców: 1650 (10%) rzymskich katolików, 1831 (11%) grekokatolików, 12 877 
(79%) żydów i 20 innych4. Jak podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, 
w 1882 r. w mieście mieszkało 19 997 osób, z czego 3500 (17%) rzymskich katolików, 
1717 grekokatolików (9%), 42 „akatolików” oraz 14 718 (74%) żydów5. Według spisu 
międzywojennego Brody liczyły 10 867 mieszkańców, z czego 2340 (21%) rzymskich 
katolików, 1295 (12%) grekokatolików, 9 ewangelików, 20 innych chrześcijan i 7202 
(66%) żydów6. Charakter żydowski miasta utrzymał się aż do wkroczenia Niemców 
w 1941 r., kiedy to hitlerowcy wymordowali niemal całą tutejszą populację żydowską  
w założonym tu getcie i w obozie w Bełżcu7.

Tkanka miejska ucierpiała najmocniej podczas I wojny światowej. Zachował się 
jednak układ urbanistyczny z charakterystycznymi dwoma rynkami, znajdującymi się na  
osi fortyfikacji (ryc. II). Najlepiej zachowane budynki – niekiedy nawet dwupię-
trowe – stoją wzdłuż ul. Zołotej, łączącej oba rynki. Skręcając z Zołotej na południe  
w ul. Szczurata można dotrzeć do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, położonego między dwoma rynkami. Parafia katolicka powstała w Brodach 
już w roku lokacji (1584), jednak obecna murowana świątynia została zbudowana  
ok. 1673 r. nakładem Stanisława Koniecpolskiego, późniejszego kasztelana krakowskie-
go. Kościół wielokrotnie ucierpiał z powodu pożarów i zniszczeń wojennych. Ostatecz-
nie został gruntownie przebudowany w pierwszej połowie XIX w. Architektura budowli 
łączy elementy barokowe i klasycystyczne, odznaczając się wyjątkową prostotą8. Po 
II wojnie światowej budynek zaadaptowano na kino i salę gimnastyczną. W 1990 r. 
zwrócono świątynię rzymskim katolikom, jednak tylko na trzy lata, po czym przeszła  
w ręce grekokatolików, którzy dobudowali cerkiewną kopułę na ośmiobocznym bębnie9.

3 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 274.
4 Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku. Statystyka wyzna-
niowa i etniczna, 1, Przemyśl–Rzeszów 2005, s. 24.
5 B. Rozwadowski, Brody, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, 1, Warszawa 1880, s. 372.
6 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pierw-
szego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, 
15: Województwo tarnopolskie, Warszawa 1923, s. 3.
7 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 274–276.
8 S. Barącz, Wolne miasto, s. 160–166.
9 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 276–277.
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Przed rozbiorami istniał w Brodach kościół Dominikanów, którzy sprawowali także 
opiekę duszpasterską nad miejscowymi Ormianami10. Na podstawie mapy Miega można 
sądzić, że znajdował się on przy wschodniej pierzei wschodniego rynku. W tym miejscu 
oznaczono budowlę sakralną, która jako jedyna z narysowanych nie istnieje obecnie 
(ryc. II).

Znacznie ciekawsze wydają się cerkwie na północ od rynku. Starsza i większa jest 
cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy, wzniesiona w drugiej połowie 
XVI w. Ozdobę budowli stanowi masywna wieża frontowa, zwieńczona hełmem, za któ-
rą chowa się mniejsza kopułka nad nawą świątyni. Kaplice boczne powstały w XVIII w.  
dzięki fundacji Potockich. Cerkiew była gruntownie remontowana na początku  
XX w. Z tego okresu pochodzi jej neobarokowe wyposażenie11.

Mniejsza cerkiew greckokatolicka – pw. św. Jura – znajduje się na przedłużeniu  
ul. Puszkina, w kierunku zachodnim, w odległości ok. 100 m od cerkwi pw. Narodzenia 
Bogarodzicy. Według tradycji została wzniesiona dzięki wysiłkowi kupców greckich  
i ormiańskich, prawdopodobnie w pierwszej połowie wieku XVII12. Przed fasadą wybu-
dowano wolno stojącą dzwonnicę, nieco przysłaniającą świątynię od strony ulicy. God-
ny uwagi jest późnobarokowy wystrój świątyni z zachowanym ikonostasem.

10 B. Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku, 
Lublin 2012, s. 318.
11 S. Barącz, Wolne miasto, s. 167.
12 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 277–278.
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Il. 2. Brody. Rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (obecnie cerkiew 
greckokatolicka)



 
Na południowy wschód od centrum znajdowało się kiedyś przedmieście, zwa-

ne Wielkimi Folwarkami, gdzie w 1744 r. wybudowano drewnianą cerkiew unicką  
pw. św. Trójcy. Świątynia została zamknięta po II wojnie światowej i nie zachowało się 
jej oryginalne wyposażenie. Od 1994 r. w zrekonstruowanym wnętrzu ponownie odby-
wają się nabożeństwa greckokatolickie13.

13 Tamże, s. 280.
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Il. 3. Brody. Cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy



W mieście znajdowało się wiele żydowskich domów modlitwy i synagog. Do cza-
sów współczesnych zachowały się jedynie ruiny głównej synagogi, na południe od za-
chodniego rynku, oraz mocno przetworzony budynek parterowej synagogi naprzeciwko 
dawnego rzymskokatolickiego kościoła parafialnego. Stara synagoga z 1742 r., mimo 
poważnych zniszczeń, należy do najciekawszych zabytków miasta. Była ona jednym 
z największych ośrodków tradycyjnego judaizmu w Galicji. Dopiero w XIX w. zaczął 
rozwijać się w Brodach ruch haskali – żydowskiego oświecenia, postulującego laicyza-
cję i modernizację życia codziennego14.

Niedaleko za północną granicą miasta znajdują się stare cmentarze. Nekropolia ży-
dowska założona w 1889 r. jest jedną z największych i najlepiej zachowanych w Gali-
cji15. Starszy cmentarz żydowski znajdował się bliżej centrum, jednak został doszczętnie 
zniszczony przez Niemców16.

14 S. Koper, Ukraina. Przewodnik historyczny. Tragiczne dzieje, polskie ślady, Warszawa 2011, 
s. 113–114.
15 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 282.
16 Tamże.
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Il. 4. Brody. Synagoga


