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Elżbieta Kwiecińska

Husiatyn

Husiatyn leży nad rzeką Zbrucz (ryc. IX), która wyznaczała od 1772 do 1793 r. granicę 
pomiędzy Rzeczpospolitą a Austrią, od 1793 do 1809 r. oraz od 1815 do 1914 r. między 
Rosją a Austrią, a w latach 1921–39 między Polską a Związkiem Radzieckim. W latach 
1672–1697 miasto leżało w granicach Imperium Osmańskiego.

Husiatyn otrzymał prawa miejskie w 1559 r. od Zygmunta Augusta. Właścicielami 
Husiatyna byli kolejno Świerszczowie, Strusiowie, Kalinowscy i Potoccy. Podobnie jak 
w innych miasteczkach regionu nawiedzanego przez liczne ataki z zewnątrz, świąty-
nie Husiatyna wraz z nieistniejącym dziś zamkiem włączone były w system umocnień 
obronnych miasta.

W okresie rządów tureckich, w 1681 r. liczbę ludności Husiatyna szacuje się na 
312 osób, w tym były zaledwie dwie rodziny żydowskie1. Tak niska liczba jest zapewne 
wynikiem znacznego wyludnienia Podola w tym okresie. Według Bogumiła Szadego  
ok. 1772 r. znajdowało się w Husiatynie aż 11 świątyń i wszystkie miały charakter 
świątyń głównych2. Z kolei Zdzisław Budzyński odnotowuje ok. 1785 r. dwa kościoły 
rzymskokatolickie – w tym jeden należący do zakonu bernardynów, położony na zam-
ku – cztery cerkwie greckokatolickie i jedną synagogę3. Wedle jego obliczeń Husiatyn 
liczył wtedy 1388 mieszkańców, w tym 300 łacinników (21,6%), 409 unitów (29,5%), 
679 żydów (48,9%)4.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego zawiera następujący opis Husiatyna: 
„Miasteczko nędzne, błotne, źle zabudowane, ludności do 1000; jest tu szkoła wiejska, 
rzemieślników 24, sklepów 4, domów 240, młyny, apteka”5.

W dwudziestoleciu międzywojennym wedle spisu powszechnego z 1921 r. w Hu-
siatynie mieszkały 2104 osoby, w tym 932 rzymskich katolików (44,3%), 799 greko-
katolików (38,1%), 368 osób wyznania mojżeszowego (17,4%), 5 prawosławnych. 
(0,2%). Z tego 1904 osoby deklarowały polską narodowość (90%), 126 – rusińską (6%),  
73 – żydowską (3%), 1 – rosyjską (0,04%)6. Zastanawia, że narodowość polska w du-
żym stopniu nie pokrywa się z wyznaniem rzymskokatolickim: na 1904 Polaków tylko 
932 było tego wyznania (49%). Mogłoby to świadczyć o znacznym zasymilowaniu do 
kultury polskiej miejscowych grekokatolików i osób wyznania mojżeszowego, którzy  
 
1 D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672–1699, Warszawa 
1994, s. 146.
2 B. Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku, 
Lublin 2012, s. 55.
3 Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, 1: Statystyka wy-
znaniowa i etniczna, Przemyśl–Rzeszów 2005, s. 98.
4 Tamże.
5 L. Dziedzicki i B. Rozwadowski, Husiatyn, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich, 3, Warszawa 1882, s. 222. 
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. 9.
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w większości deklarowali się jako Polacy, a nie Rusini czy Żydzi. Można przyjąć tak-
że inną interpretację: powszechny spis mieszkańców był dokonywany kilka miesięcy 
po traktacie ryskim, ostatecznie decydującym o wejściu Galicji Wschodniej w skład  
II Rzeczypospolitej. Motywem deklarowania się jako Polak mogła być chęć uzyskania 
profitów od nowo ukonstytuowanej polskiej władzy na tych terenach. Mogło to być spo-
wodowane też strachem przed represjami z jej strony.

Współcześnie miasteczko sprawia wrażenie bardzo zaniedbanego. Po II wojnie 
światowej w centrum miasta, przy rozległym rynku wyłożonym chodnikiem zaro-
śniętym trawą, postawiono duży, szpetny pomnik ku czci rewolucji październikowej. 
Naprzeciw niego, po drugiej stronie rynku, znajduje się olbrzymi budynek miejskiego 
domu kultury, rażący estetyką okresu sowieckiego. Oba obiekty przytłaczają cerkiew 
pw. św. Onufrego, która jest usytuowana z boku rynku. Było to zapewne celowym za-
biegiem nowej władzy sowieckiej.

Kościół Bernardynów pw. Narodzenia NMP
Kościół rzymskokatolicki został ufundowany przez Walentego Aleksandra Kalinow-

skiego. Wybudowany w stylu barokowym w latach 1690–17237, zamknięty w 1946 r., 
otworzony ponownie został w 1990 r. Obecnie znajduje się przy nim parafia, w której 
pracuje dwóch księży. W niedzielę odprawia się dwie msze: jedną po ukraińsku, drugą 
po polsku.

7 G. Rąkowski, Podole, Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 2, Prusz-
ków 2006, s. 220.
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Mapa 10. Husiatyn na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. klasztor Bernardynów; 2. cer-
kiew pw. św. Onufrego; 3. synagoga



W XVII w. zabudowania klasztorne były niszczone przez najazdy tureckie i tatarskie 
oraz powstania kozackie. W rezultacie w drugiej połowie stulecia kościół i klasztor były 
całkowicie zrujnowane, toteż bernardyni w 1660 r. wyjechali z Husiatyna. Po powrocie 
zakonników w 1690 r. Adam Hieronim Sieniawski sfinansował odbudowę kompleksu 
klasztornego, która trwała do roku 1723. W 1786 r. na mocy dekretu cesarza Józefa II 
klasztor został zlikwidowany. Kościół, należący dotąd do bernardynów, przekształcono 
w świątynię parafialną8, a klasztor – w plebanię i siedzibę urzędu miejskiego9. W 1938 r. 
bernardyni ponownie objęli we władanie klasztor w Husiatynie, jednak już po sześciu 
latach musieli opuścić miasto razem ze wszystkimi polskimi mieszkańcami z powodu 
akcji „repatriacyjnej”. W odebranej katolikom świątyni ulokowano fabrykę, a następnie 
magazyn środków chemicznych. W 1975 r. przeprowadzono częściowy remont zdewa-
stowanych obiektów. Dopiero jednak w 1990 r. możliwe było przywrócenie budynków 
do ich pierwotnego przeznaczenia, w tym też roku zniszczone zabudowania odzyskał 
zakon bernardynów10.

Kościół klasztorny, noszący wezwanie Narodzenia NMP, jest świątynią trójna-
wową. Pierwotnie trzy nawy były przykryte sklepieniami krzyżowymi, które wskutek 
zniszczeń w XX w. zawaliły się i w 1975 r. zostały zastąpione nowymi. Główne wejście 
do kościoła ma formę jońskiego portyku, drzwi zdobi ostrołukowe obramienie. Prawie 
całe wyposażenie świątyni uległo zniszczeniu po 1945 r. Zachowały się jedynie elemen-
ty wywiezione wcześniej przez parafian11.
8 S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 r. Struktury administracyjne, Lublin 
1996, s. 368.
9 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyń-
skim, Lwów 1919, s. 146–147.
10 G. Rąkowski, Podole, s. 220–225.
11 Tamże.
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Il. 22. Husiatyn. Kościół Bernardynów



Cerkiew pw. św. Onufrego 
Cerkiew greckokatolicka powstała w ostatnim dziesięcioleciu XVI w. lub na po-

czątku wieku XVII. Według miejscowej tradycji, w czasie, gdy Husiatyn znalazł się 
pod panowaniem tureckim, cerkiew została zamieniona na meczet. Pierwotnie była to 
budowla obronna z dwukondygnacyjną wieżą, jednak górny poziom tej ostatniej, z wy-
raźnymi elementami obronnymi, nie zachował się. O dawnym, obronnym charakterze 
cerkwi świadczą grube ściany i niewielkie, półkoliście zamknięte okna. Nawa świątyni 
jest prostokątna, przykryta sklepieniem kolebkowym. Wszystkie komponenty bryły łą-
czą się ze sobą wewnątrz poprzez arkadowe przejścia. Nad nawą znajduje się kopuła  
z sygnaturką, zlokalizowaną na ośmiobocznym bębnie12.

Synagoga 
Synagoga została zbudowana w połowie XVI w., później wielokrotnie była przebu-

dowywana. Jest to typowa renesansowa synagoga na planie kwadratu. Posiada charakte-
rystyczne dla synagog dawnych południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej maure-
tańskie attyki oraz elementy obronne. Synagogi – podobnie jak inne murowane obiekty 
sakralne – służyły w niespokojnych czasach najazdów tureckich czy kozackich także 
jako twierdze. W dwudziestoleciu międzywojennym, wedle przewodnika Mieczysła-
wa Orłowicza, na sklepieniu synagogi znajdował się orzeł – godło Rzeczypospolitej13. 
Obecnie nie ma po nim śladu. Bóżnica została uszkodzona w czasie II wojny światowej, 

12 Tamże.
13 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik, s. 146.
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Il. 23. Husiatyn. Cerkiew pw. św. Onufrego



jednak większych spustoszeń dokonali w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych miej-
scowi wandale. W latach dziewięćdziesiątych synagoga została odbudowana, lecz bez 
zachowania pierwotnego, bogatego wystroju architektonicznego. Początkowo mieściło 
się w niej lokalne muzeum krajoznawcze. Od kilku lat budowla jest znów niezagospo-
darowana i ponownie popada w ruinę.

W środku zachowało się miejsce po aron ha-kodeszu. Natomiast nie ma śladu po 
bimie i innych elementach charakterystycznych dla funkcjonowania bóżnicy.

Synagoga na zamku – nie istnieje
Zamek istniał jeszcze w XVII w. i był rezydencją Kalinowskich. W drugiej poło-

wie XIX w. został sprzedany miejscowemu rabinowi, znanemu wśród ludności polskiej 
jako „cudotwórca”. Być może chodzi o jednego z przedstawicieli lokalnej dynastii cha-
sydzkiej Husiatyner. Przebudował on warownię na własną siedzibę i bóżnicę14. Podczas 
I wojny światowej budowle zostały doszczętnie zniszczone.

14 L. Dziedzicki i B. Rozwadowski, Husiatyn, [w:] Słownik geograficzny, 3, s. 222.
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Il. 24. Husiatyn. Synagoga


