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Jazłowiec

Dawne miasto jest położone malowniczo w głębokiej dolinie Olchowca, z centrum przy 
ujściu potoku Jazłowczyk i zabudową wspinającą się częściowo na zbocza doliny (ryc. X).  
Od południa miejscowość zamyka długie i wąskie wzniesienie, z trzech stron otoczone 
wodami Olchowca, na którym wznoszą się ruiny zamku i klasztor Niepokalanek. Histo-
ryczny układ urbanistyczny jest dziś częściowo zatarty, nie ma choćby śladu po dawnym 
rynku.

Jazłowiec jest obecnie wsią, w której jednak wyraźnie widać nieliczne już, lecz 
wciąż efektowne, pozostałości dawnej świetności. Z budowli sakralnych funkcjonują 
dziś jedynie cerkiew greckokatolicka i klasztor Niepokalanek. Stoją także ruiny kościoła 
rzymskokatolickiego i kaplicy cmentarnej. Z tym skromnym stanem obecnym kontra-
stuje obraz Jazłowca na mapie Miega, gdzie oznaczono aż osiem świątyń chrześcijań-
skich (nie licząc klasztorów). A trzeba pamiętać, że na koniec XVIII w. przypada okres 
upadku miasta (ryc. X).

Początki Jazłowca sięgają XIV–XV w. i wiążą się z miejscową gałęzią rodu Bu-
czackich, która przyjęła nazwisko Jazłowieckich1. Okres rozkwitu to wiek XVI i po-
czątek XVII, gdy Jazłowieccy byli jednym ze świetniejszych rodów Korony, a w mie-
ście osiedlili się Ormianie, zapewniając mu pozycję ważnego ośrodka handlu i rze-
miosła2. Jazłowiec w pierwszej połowie XVII w. stał się jednym z głównych centrów 
ormiańskiej społeczności Korony, okresowo pełniąc funkcję rezydencji arcybiskupów  

1 O historii miasta zob. S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie, Lwów 1862; G. Rąkowski, Podole, Prze-
wodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 2, Pruszków 2006, s. 275–278.
2 O historii jazłowieckich Ormian zob. S. Barącz, Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869, s. 87–92; 
J. Chrząszczewski, Kościoły Ormian polskich, Katalog zabytków ormiańskich, 1, Warszawa 
2001, s. 30–32.
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Il. 25. Jazłowiec. Widok na miasto z cmentarza. Po lewej kościół ormiański (obecnie cerkiew greckokato-
licka), w głębi po prawej wieża kościoła Dominikanów (później parafialnego), a ponad nią dachy klasztoru 
Niepokalanek



 
lwowskich obrządku ormiańskiego. W latach 1672–1699 miasto znajdowało się  
w granicach Imperium Osmańskiego i odgrywało najważniejszą w swych dziejach rolę 
administracyjną – jako stolica jednego z czterech sandżaków w ejalecie kamienieckim3. 
Toczone pod koniec XVII w. wojny, podczas których Jazłowiec został zniszczony i opu-
ściła go większość Ormian, wyznaczają kres świetności miasta. Miejscowość zmieniała 
właścicieli (m.in. Koniecpolscy, Poniatowscy i Błażowscy), pozostając ośrodkiem o zna-
czeniu coraz bardziej lokalnym. Kasztelan krakowski Stanisław Poniatowski wzniósł na 
przedzamczu pałac. W 1798 r. władze austriackie odebrały Jazłowcowi prawa miejskie.

Spis turecki z 1681 r., sporządzony w okresie znacznego spadku liczby ludności, po-
daje dla Jazłowca 72 rodziny (w tym 12 żydowskich), co przy zastosowaniu przelicznika  
6 osób na gospodarstwo domowe pozwala szacować populację Jazłowca na 432 osoby4. 
Około 1785 r. miasto liczyło 1491 mieszkańców, w tym 670 unitów (44,9%), 611 ży-
dów (41%), 180 łacinników (12,1%) i zaledwie 30 Ormian (2%)5. W 1914 r. wśród 3350 
mieszkańców było 1500 Żydów (44,8%), 1250 Polaków (37,3%) i 600 Rusinów (17,9%)6.

3 D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672–1699, Warszawa 
1994, s. 134–135.
4 Tamże, s. 146.
5 Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII w., 1: Statystyka wyzna-
niowa i etniczna, Przemyśl–Rzeszów 2005, s. 111.
6 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyń-
skim, Lwów 1919, s. 144.
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Mapa 11. Jazłowiec na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. kościół parafialny (dawny klasz-
tor Dominikanów); 2. klasztor Niepokalanek; 3. kaplica cmentarna; 4. cerkiew greckokatolicka (dawny 
kościół ormiański); 5. synagoga; 6. cerkiew na Browarach



Pierwszym katolickim kościołem parafialnym Jazłowca była świątynia pw. św. Ma-
rii Magdaleny, ufundowana w 1436 r.7 W okresie 1549–1583 kościół należał do kalwi-
nistów, do których zaliczał się Jerzy Jazłowiecki8. Położona na niewielkim wzgórku na 
prawym (zachodnim) brzegu Olchowca – drewniana budowla służyła wiernym do lat 
dwudziestych XIX w., kiedy to zapewne została rozebrana9.

W 1594 r. Mikołaj Jazłowiecki ufundował klasztor Dominikanów. Zakonnicy 
wznieśli swoją murowaną świątynię w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła parafialne-
go, na tym samym wzgórzu10. Podczas rządów tureckich planowano przekształcenie 
klasztornego kościoła w meczet sułtański. Najprawdopodobniej zdecydowano się wtedy 
jednak na wzniesienie meczetu jako osobnej budowli, o której wiadomo tylko tyle, że 
rozpoczęto jej budowę11. Po powrocie Jazłowca do Rzeczypospolitej dominikanie kon-
tynuowali tu wcześniejszą działalność. Klasztor skasowano w 1788 r.12, a w 1824 r. 
opuszczony kościół został nową siedzibą parafii13, co umożliwiło rozbiórkę zbędnego 
odtąd, starego kościoła parafialnego. Nową funkcję budowla pełniła do II wojny świa-
towej, po której została zamknięta i popadła w ruinę, którą pozostaje również obecnie14.

7 S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie, s. 26, 50.
8 Tamże, s. 41–46.
9 S.J. Kowalski, Powiat buczacki i jego zabytki, Biblioteka „Wołania z Wołynia”, 39, Biały Du-
najec–Ostróg 2005, s. 153.
10 S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie, s. 50–52.
11 D. Kołodziejczyk, Podole, s. 192–193.
12 S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie, s. 210–212.
13 Tamże, s. 224–225.
14 G. Rąkowski, Podole, s. 282.
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Il. 26. Jazłowiec. Elewacja ogrodowa klasztoru Niepokalanek. Kaplica znajduje się na piętrze, nad bramą



W latach 1719–1782 przy kaplicy zamkowej funkcjonował klasztor Paulinów, ufun-
dowany przez Jana Koniecpolskiego i skasowany przez władze austriackie15.

Nową rolę jazłowiecki zespół zamkowy zaczął pełnić w 1863 r., kiedy Krzysztof 
Błażowski przekazał pałac Poniatowskich niedługo wcześniej założonemu zgroma-
dzeniu sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Od tego momentu Jazłowiec był główną 
siedzibą zgromadzenia16. Siostry prowadziły tu znaną i cenioną szkołę dla dziewcząt. 
Wypędzone w 1946 r., wróciły do Jazłowca w roku 1998, otrzymawszy w dzierżawę na 
50 lat część budynków klasztoru, którą starannie wyremontowały. Odrestaurowane zo-
stało także klasztorne mauzoleum, położone w parku, na zachodnim skraju zamkowego 
wzniesienia.

Na wzgórzu zamykającym miasto od północy znajduje się cmentarz, na którym 
Krzysztof Błażowski wzniósł kaplicę17.

W okresie przedrozbiorowym wierni greckokatoliccy korzystali z murowanej cer-
kwi pw. św. Mikołaja18 oraz drewnianej cerkwi pw. Narodzenia Pańskiego19. Obie cer-
kwie przestały funkcjonować zapewne na początku XIX w., gdy grekokatolicy przejęli 
dawny kościół ormiański. Możliwe, że przez jakiś czas użytkowali oni kilka świątyń.

Wspomniane cerkwie zostały z pewnością zaznaczone na mapie Miega (ryc. X). Ich 
identyfikacja jest możliwa przy założeniu, że wśród oznaczeń na mapie jedynie sylwetka 
budowli oznacza kościół, natomiast otoczone linią podłużne kształty to kaplice. Jedyną 
świątynią na zachodnim brzegu Olchowca był kościół Dominikanów, natomiast najbar-
dziej na wschód położony był kościół ormiański. Jedna z nieistniejących cerkwi znajdo-
wałaby się zatem w centrum miasta, pomiędzy kościołami Dominikanów i ormiańskim, na 
tym samym brzegu Jazłowczyka co drugi z kościołów. To byłaby cerkiew pw. św. Miko- 
łaja, która stała u stóp pagórka, w głównej części miasta20. Natomiast cerkiew pw. Na-
rodzenia Pańskiego wznosiłaby się na górze w północnej części miasta, w pobliżu obec-
nego cmentarza.

Podłużne kształty na mapie Miega, które powyżej hipotetycznie uznałem za symbo-
le kaplic, mogły rzeczywiście oznaczać kaplice różnych wyznań, ale mogło też chodzić 
o kolejne cerkwie, na temat których nie zachowały się świadectwa źródeł pisanych. 
Jest mało prawdopodobne, by nie przetrwała żadna wzmianka o kościołach łacińskich, 
poza tym cerkwi w miastach ziem ruskich było zazwyczaj więcej. Istnieje również inna 
możliwość interpretacji dwóch sposobów przedstawiania obiektów sakralnych na ma-
pie. Sylwetki kościołów oznaczać mogły budowle murowane, a owe podłużne kształty 
– drewniane (nie można także wykluczyć, że było odwrotnie). Identyfikacja wszystkich 
miejsc kultu na mapie Miega nie wydaje się w tej sytuacji możliwa.

15 S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie, s. 142, 208.
16 O historii klasztoru zob. Jazłowiec – ukochane gniazdo zgromadzenia, [w:] Poszłam siać 
do Polski… i wzeszło. 150 lat pracy zgromadzenia sióstr niepokalanek, 1, Szymanów 2004, 
s. 53–198.
17 S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie, s. 229.
18 W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyj-
ne, Lublin 1998, s. 225; B. Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II 
połowie XVIII wieku, Lublin 2010, s. 416.; S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie, s. 116.
19 B. Szady, Geografia struktur religijnych, s. 416.
20 Cytat z opisu François-Paulin Daleraca (Les Anecdotes de Pologne) z 1686 r. za: S. Barącz, 
Pamiątki jazłowieckie, s. 127.
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Głównym miejscem kultu Ormian w Jazłowcu był kościół pw. św. Bogurodzi-
cy, wzniesiony zapewne na początku XVII stulecia21. Opuszczony w końcu XVIII w., 
w 1809 r. został przekazany społeczności greckokatolickiej na nową cerkiew parafialną. 
Tę funkcję pełnił do II wojny światowej, po której został zamknięty. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX w. zwrócono go grekokatolikom i wyremontowano, zmieniając 
zarazem wygląd budowli (ahistoryczny hełm wieży).

Do wojen tureckich w Jazłowcu funkcjonowały jeszcze dwa miejsca kultu ormiań-
skiego. Klasztor męski pw. św. Grzegorza Oświeciciela22, którego ruiny są wzmian-

21 O kościele ormiańskim zob. J. Chrząszczewski, Kościoły Ormian, s. 33–35.
22 Tamże, s. 31; S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie, s. 116.
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Il. 27. Jazłowiec. Kościół ormiański (obecnie cerkiew greckokatolicka)



kowane w 1829 r., miał się znajdować na wzgórku w kotlinie, po lewej stronie drogi  
z zamku do miasta23. W tym rejonie na mapie Miega znajduje się czworobok narysowa-
ny czarną linią. Inne budowle oznaczono na czerwono. Można wysunąć przypuszczenie, 
że są to pozostałości rzeczonego klasztoru i czarna barwa oznacza właśnie stan ruiny 
(ryc. X).

Brak informacji o lokalizacji kaplicy pw. Zwiastowania NMP24. Mało prawdopo-
dobne, żeby była oznaczona na mapie Miega jako jeden ze wspomnianych, podłużnych, 
obrysowanych znaków, skoro kaplica przestała funkcjonować przeszło 100 lat przed 
powstaniem mapy.

Sakralny pejzaż Jazłowca przez stulecia uzupełniała synagoga, położona w północ-
nej części miasta, na zboczu doliny. Powstała na przełomie XVI i XVII w. Zniszczona 
podczas I wojny światowej, została odbudowana w latach międzywojennych. Działała 
do II wojny światowej, w czasie której została zniszczona. Ruiny rozebrano po wojnie  
i dziś nie ma po niej śladu25.

W XIX i XX w. synagoga znajdowała się wyżej niż wszystkie świątynie chrze-
ścijańskie, co było sytuacją bardzo nietypową. Warto zauważyć odmienną sytuację  
w okresie przedrozbiorowym, gdyż jeszcze wyżej położona była wówczas cerkiew  
pw. Narodzenia Pańskiego26, oznaczona na mapie Miega (ryc. X).

W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się cerkiew dawnego przedmieścia,  
a obecnie wsi Browary, wznosząca się nad Jazłowczykiem, w górę strumienia w stosun-
ku do dawnego kościoła ormiańskiego.

23 S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie, s. 226.
24 J. Chrząszczewski, Kościoły Ormian, s. 31; S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie, s. 116.
25 M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1999, s. 168–169.
26 O kwestii jej identyfikacji zob. wyżej.
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