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Nazwa „Podhorce” związana jest najprawdopodobniej z usytuowaniem „pod górą”, wieś 
wraz z zespołem zamkowym położona jest bowiem na krawędzi zbocza Woroniaków1. 
Do dnia dzisiejszego zachowały się jej historyczny podział oraz układ urbanistyczny. 
Nazywana Pleśniskiem południowa część Podhorców, oddalona o 1,5 km od kościoła  
i zamku, przynależy do dorzecza Wisły, część północna zaś – do dorzecza Dniepru. 

Choć badania archeologiczne wykazały, że już w VII w. Pleśnisko stanowiło jeden 
z ośrodków słowiańskiego plemienia Dulebów, pierwsze wzmianki historyczne na temat 
grodu pojawiają się dopiero w dwunastowiecznych latopisach. Na przełomie XII i XIII w.  
tereny te stały się przedmiotem rywalizacji książąt ruskich i Węgrów sięgających po 
Ruś Halicką. W 1241 r. gród został doszczętnie spalony podczas najazdu mongolskiego.

Pierwsze polskie zapisy archiwalne o Podhorcach pochodzą z 1440 r., kiedy to król 
Władysław Warneńczyk nadał okoliczne dobra ich dotychczasowemu dzierżawcy, Ja-
nuszowi Podhoreckiemu. Miejscowość pozostawała w posiadaniu Podhoreckich przez 
blisko 200 lat. W 1633 r. odkupił ją Stanisław Koniecpolski, który upodobał sobie to 
miejsce „dla uciech i smacznego odpoczynku po wojskowych trudach i Rzeczypospo-
litej zabawach”2. Wybudował tutaj swoją letnią siedzibę – zamek, który ze względu na 

1 W. Kryczyński, Zamek w Podhorcach, Złoczów 1894, s. 5–6.
2 J. Bohdan, A. Czołowski, Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego, Tarnopol 1926, s. 94.
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Mapa 17. Podhorce na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. cerkiew pw. Soboru św. Michała 
Archanioła; 2. cerkiew pw. św. Michała; 3. pałac z kaplicą; 4. kościół parafialny; 5. klasztor Bazylianów na 
Pleśnisku



malownicze położenie, formy stylistyczne francuskiej proweniencji oraz otaczającą go 
aurę przepychu nazywany był „Wersalem Podola”. 

Już osiem lat po zakończeniu budowy, w 1648 r., posiadłość zaatakowana została 
przez wojska kozackie, na skutek czego zrujnowane zostały okalające ją tarasy3. W 1651 r. 
budowla po raz kolejny wytrzymała oblężenie i tylko w niewielkim stopniu uległa zniszczeniu. 

W 1682 r. wnuk fundatora przekazał zamek Jakubowi Sobieskiemu. Podhorce po-
zostawały w rękach rodu Sobieskich aż do lat dwudziestych XVIII w., gdy majątek 
przeszedł w posiadanie rodziny Rzewuskich. W czasach hetmana wielkiego koronnego, 
a zarazem poety i mecenasa sztuki, Wacława Rzewuskiego zamek zyskał na znaczeniu: 
zgromadzono w nim imponującą kolekcję sztuki, liczącą kilkaset obrazów, urządzono 
jedną z najznamienitszych prywatnych scen teatralnych w Europie, powiększono go tak-
że o drugą kondygnację. 

W 1767 r. Rzewuski wyjechał na sejm, który zakończył się dla niego pięcioletnim 
wygnaniem. Podczas nieobecności właściciela Podhorce znalazły się pod zaborem au-
striackim. Po śmierci hetmana jego potomkom udało się ocalić część majątku, zamek 
nie powrócił już jednak nigdy do dawnej świetności. Ostatecznie po wygaśnięciu rodu 
Rzewuskich, na mocy testamentu, Podhorce trafiły w posiadanie rodziny Sanguszków.

W trakcie I wojny światowej, w latach 1914–1916, w zamku stacjonowała komenda 
austriacko-węgierska, a zabudowania uniknęły poważniejszych zniszczeń4. W trakcie 
II wojny światowej umieszczono w nich sanatorium przeciwgruźlicze. Pożar z 1956 r. 
uszkodził dach zamku oraz zdobiące go malowidła. Po odbudowie ponownie otwarto tu 
sanatorium przeciwgruźlicze, a przestrzeń budynku podzielono na mniejsze sale.

W 1997 r. zamek został przejęty przez Lwowską Galerię Sztuki. Obecnie (2013) jest 
w remoncie, trwają prace nad przywróceniem mu pierwotnego wyglądu.

Podział wyznaniowy
Około 1785 r. Podhorce zamieszkiwało 1506 osób, w tym 610 (40,5%) obrządku łaciń-
skiego, 882 (58,6%) unitów, 14 (0,9%) żydów5. Według Słownika geograficznego Kró-
lestwa Polskiego w 1880 r. na 1840 mieszkańców przypadało 655 osób (35,6%) wyzna-
nia rzymskokatolickiego, 1097 (59,6%) greckokatolickiego, 88 (4,7%) mojżeszowego6. 
W 1921 r. Podhorce zamieszkiwało 2107 osób: 753 (35,74%) wyznania rzymskokatolic-
kiego, 1312 (62,26%) greckokatolickiego, 42 (2%) mojżeszowego7.

Kaplica zamkowa 
Historia miejscowości jest ściśle związana z monumentalnym zamkiem w typie palazzo 
in fortezza, usytuowanym na wzgórzu, u którego stóp rozciąga się malownicza dolina 

3 Tamże, s. 92–96.
4 G. Rąkowski, Wołyń, Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 1, Prusz-
ków 2005, s. 316. 
5 Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, 1: Statystyka wy-
znaniowa i etniczna, Przemyśl–Rzeszów 2006, s. 277.
6 L. Dziedzicki, Podhajce, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, 8, Warszawa 1887, s. 393.
7 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. 28–29.
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Styru (ryc. XIV)8. Zamek wzniesiony został na zlecenie Stanisława Koniecpolskiego 
w latach ok. 1637–1640. Kaplica znajdowała się w zamku od początku jego istnienia 
i obejmowała dwie kondygnacje ryzalitu centralnego. Swe losy – chwile świetności  
i zapomnienia – współdzieliła z założeniem zamkowym. Opublikowane przez Łukasza 
Galuska i Michała Jureckiego zdjęcia z 2001 r. ukazują stosunkowo dobry stan jej czę-
ściowo zachowanych dekoracji9. Obecnie (2013) wnętrze zamku, z wyjątkiem lochów, 
zamknięte jest dla zwiedzających z powodu remontu obiektu.

Kościół parafialny pw. św. Józefa
Kościół parafialny pw. św. Józefa położony jest w odległości 300 m na południe od 
zamku, na jego osi, i stanowi część założenia rezydencjonalnego10 (ryc. XIV). Jest jed-
nym z najistotniejszych zabytków klasycystycznych na terenach dawnej Rusi. Pierwsze 
projekty wzniesienia osobnego kościoła powstały najprawdopodobniej ok. 1745 r., kie- 
 
8 Historia i problematyka zamku oraz kaplicy szerzej opisana: W. Kryczyński, Zamek, passim; 
F. Jaworski, Przewodnik po Lwowie i okolicy z Żółkwią i Podhorcami. Z planem miasta i teatru, 
Lwów 1910, s. 162–179; J. Ross, Kaplica zamkowa w Podhorcach, „Biuletyn Historii Sztuki”, 
36 (1974), 1, s. 42–53; J.K. Ostrowski, J.T. Petrus, Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii 
obrazów, Kraków 2001.
9 Ł. Galusek, M. Jurecki, Kresy na nowo odkryte, Kraków 2007, s. 254.
10 Wszystkie informacje zaczerpnięte z: L. Dziedzicki, Podhajce, [w:] Słownik geograficzny, 8, 
s. 393–394; W. Kryczyński, Zamek, s. 42–44; J.K. Ostrowski, Kościół parafialny p.w. św. Jó-
zefa w Podhorcach, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich daw-
nej Rzeczypospolitej, 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, 
1, Kraków 1993, s. 89–102; G. Rąkowski, Wołyń, s. 320–321.
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Il. 47. Podhorce. Zamek. Kaplica znajduje się w centralnym ryzalicie



dy wykonano dla kościoła figury św. św. Antoniego i Onufrego (autorstwa Józefa Lebla-
sa). Do realizacji obecnej świątyni według projektu Karola Romanusa, dzięki fundacji 
hetmana Wacława Rzewuskiego, doszło jednak nieco później, tj. w latach 1752–1766. 

Kościół służył początkowo jako świątynia zamkowa. Parafia powstała w Podhor-
cach dopiero w 1861 r. W 1860 r. pierwotny projekt uległ niewielkiej modyfikacji – do-
budowano piętro przybudówki od strony południowej. Budynek ucierpiał nieznacznie  
w trakcie I wojny światowej oraz w wyniku walk polsko-ukraińskich i polsko-bol-
szewickich w 1920 r. W lipcu 1944 r. świątynia uległa uszkodzeniu i splądrowaniu,  
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Il. 48. Podhorce. Kościół parafialny, po lewej figura św. Onufrego autorstwa Józefa Leblasa



a w 1945 r. zamknięto ją. Po zniszczeniach II wojny światowej kościół remontowano  
w latach 1976–1979. Od 1991 r. budowla znajduje się w gestii Lwowskiej Galerii Ob-
razów. Pomimo że od 1993 r. kościół remontowano i w międzyczasie pełnił rolę cer-
kwi, obecnie pozostaje zamknięty dla zwiedzających ze względu na zły stan zachowania  
i niestabilność konstrukcji.

Klasztor Bazylianów wraz z cerkwią pw. św. Onufrego
Otoczony z trzech stron wzgórzami, klasztor Bazylianów znajduje się w obrębie Ple-
śniska. Dzisiejsze zabudowania powstały na miejscu wcześniejszych, o metryce śre-
dniowiecznej (ok. 1180 r.). Ufundowanie pierwotnego monasteru wraz z cerkwią  

pw. Przemienienia Pańskiego przypisuje się córce księcia bełskiego Wsiewołoda Mści-
sławowicza11. Choć budynek klasztorny został zburzony przez Tatarów w 1241 r., drew-
niana cerkiew przetrwała12. 

Kolejny klasztor ufundowano ponad 400 lat później (w 1663 r.), nakładem Stanisła-
wa Koniecpolskiego. W 1675 r. doszło do zburzenia monasteru i wypędzenia mnichów, 
którzy powrócili już pod koniec następnego roku. Rok 1690 przyniósł decyzję o budo-
wie drugiej cerkwi drewnianej – pw. św. Jana Chrzciciela, obok istniejącej już cerkwi 
pw. Przemienienia Pańskiego. Budynek ufundowany przez księżniczkę Helenę runął  
w 1706 r., co zaowocowało podjęciem decyzji o budowie jednej, większej świątyni.

W 1716 r. Konstanty Sobieski wydał przywilej fundacyjny dla nowej cerkwi, jednak 
budowa rozpoczęła się kilka lat później. Murowana cerkiew barokowa pw. św. Onufrego 

11 Historia monasteru opisana w: L. Dziedzicki, Podhorce, [w:] Słownik geograficzny, 8, s. 393–394.
12 G. Rąkowski, Wołyń, s. 314, 321.
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Il. 49. Podhorce. Cerkiew pw. św. Onufrego na Pleśnisku



powstała w tym miejscu dopiero pomiędzy 1726 a 1750 r. Jej projekt przypisuje się je-
zuickiemu architektowi ks. Pawłowi Giżyckiemu13. Od okresu nowożytnego cerkiew na 
Pleśnisku funkcjonowała jako unicka.

Budynek dzisiejszego klasztoru powstał w latach 1771–1786 według projektu ar-
chitekta Węcławskiego. Starania dziekana złoczowskiego uchroniły klasztor przed ka-
satą w czasach zaboru austriackiego. Zamknięto go dopiero po II wojnie światowej, gdy 
w budynku umieszczono sanatorium przeciwgruźlicze. W 1989 r. obiekt przywrócono 
bazylianom i wyremontowano14.

Nieistniejąca cerkiew pw. św. Michała
Jeszcze kilka lat temu na terenie starego cmentarza znajdowała się przekryta kopułą 
greckokatolicka cerkiew pw. św. Michała. Drewniana świątynia z 1756 r., wybudowana 
na planie krzyża greckiego, była budowlą sakralną położoną najbliżej zamku (ryc. XIV). 
W latach 1970–1973 przeszła gruntowną renowację. Od tego czasu pozostawała pod 
opieką Lwowskiej Galerii Sztuki aż do pożaru w 2006 r.15

Cerkiew pw. Soboru św. Michała Archanioła
Najmłodsza z budowli sakralnych w Podhorcach położona jest w dolnej części miejsco-
wości. Greckokatolicka cerkiew została wzniesiona w latach 1932–1939 zgodnie z pro-
jektem Jewhego Nahirnego. Jej wyposażenie częściowo przeniesiono ze spalonej cerkwi 
pw. św. Michała16.

13 J. Kowalczyk, Świątynie późnobarokowe na Kresach, Warszawa 2006, s. 107.
14 Tamże.
15 Tamże, s. 322.
16 Tamże.

114


