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Zofia Antkiewicz

Satanów
Satanów to otoczone wzgórzami miasteczko nad Zbruczem. Rzeka od czasów pierwsze-
go rozbioru stanowiła granice międzypaństwową – najpierw polsko-austriacką, potem 
rosyjsko-austriacką, a po I wojnie światowej polsko-radziecką. Pod miastem, wzdłuż 
Zbrucza, znajduje się tzw. Wał Trajana, mający nawet do 1,5 m wysokości1. Z jego na-
zwą wiąże się legenda, wedle której w okolice Satanowa dotrzeć miał legion Toniliusza 
i na rozkaz Trajana usypać tam limes2.

Pierwsze wzmianki o Satanowie pochodzą z początku XV w. Ośrodek należał po-
czątkowo do Piotra Szafrańca, następnie m.in. do Kostków, Odrowążów (którzy wybu-
dowali tu zamek) oraz Sieniawskich, dzięki którym Satanów uzyskał prawa miejskie 
(nadała je Katarzyna Sieniawska w 1641 r.3). Miasto było nękane najazdami Tatarów 
i Kozaków, przejściowo znalazło się też na terenie Imperium Osmańskiego, przez co 
popadło w ruinę, z której już się nie podniosło4. Satanów był jedną z tych miejscowości, 
które od czasu rozbiorów nie wróciły w granice Polski – w dwudziestoleciu międzywo-
jennym należał do Związku Radzieckiego. Ten fakt odbił się na krajobrazie sakralnym 
miejscowości.

By opisać strukturę etniczną Satanowa, można w pierwszym rzędzie przywo-
łać dane dotyczące ludności żydowskiej. W 1681 r., za panowania tureckiego, żyło tu  
16 rodzin żydowskich. Liczbę ówczesnej ludności miasta szacuje się na 696 osób5. 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego na rok 1880 podaje liczbę 1815 Żydów na 
3042 wszystkich mieszkańców (czyli 60%)6. Zastanawiające jest, że Encyclopaedia 
Judaica dla roku 1897 przytacza dużo większą liczbę – 28487. Mieczysław Orłowicz 
w roku 1914 określa Satanów jako osadę prawie czysto żydowską8. Encyclopaedia poda-
je informację o pogromie w 1919 r., ale już w roku 1926 Żydów było 2359. Potem liczba 
żydowskich mieszkańców Satanowa spadała – na początku II wojny światowej było ich 
1516 (czyli 40% całej ludności)9.

Kościół pw. św. Trójcy
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Trójcy, obecnie już nieistniejący, został zbudowany 
w stylu gotyckim i hojnie uposażony przez rodzinę Kostków w 1581 r.10 Świątynia zo-

1 E. Maryański, Satanów, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, 10, Warszawa 1889, s. 336.
2 M. Falkowski, Satanów, http://www.polskieradio.pl/13/245/Artykul/167221,Satanow (dostęp: 
25 X 2013). 
3 E. Maryański, Satanów, [w:] Słownik geograficzny, 10, s. 337.
4 Tamże, s. 336–338.
5 D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672–1699, Warszawa 
1994, s. 146.
6 E. Maryański, Satanów, [w:] Słownik geograficzny, 10, s. 336.
7 S.L. Kirshenboim, S. Spector, Satanov, [w:] Encyclopaedia Judaica, 18, red. F. Skolnik, New 
York etc. 2007, s. 73. 
8 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyń-
skim, Lwów 1919, s. 120.
9 S.L. Kirshenboim, S. Spector, Satanov, [w:] Encyclopaedia Judaica, 18, s. 73. 
10 E. Maryański, Satanów, [w:] Słownik geograficzny, 10, s. 336.
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stała wysadzona w powietrze przez władze sowieckie w latach trzydziestych XX w.,  
a obecnie na jej gruzach znajduje się stacja naprawy pojazdów. Zachował się natomiast 
cmentarz, na którym pod koniec XX w. wybudowano nowy kościół rzymskokatolicki11.

11 M. Falkowski, Satanów, http://www.polskieradio.pl/13/245/Artykul/167221,Satanow (dostęp: 
25 X 2013).
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Mapa 20. Satanów na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. kościół parafialny; 2. synagoga; 3. 
i 4. cerkwie pw. Zmartwychwstania Pańskiego i pw. Zwiastowania Matki Bożej; 5. cmentarz (obecnie także 
nowy kościół parafialny); 6. monaster pw. św. Trójcy

Il. 55. Satanów. Synagoga



Synagoga
Murowana synagoga w Satanowie powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XVII w.12 
Pod koniec wieku XIX jeszcze zachwycała swym „wspaniałym płaskim sklepieniem”13. 
Synagoga zbudowana została na kształt baszty i służyła za warownię w razie napadu 
Tatarów14. Do 2013 r. pozostawała w ruinie, obecnie jednak jest remontowana środkami 
prywatnego inwestora – Żyda pochodzącego z Satanowa15.

Kirkut w Satanowie, znajdujący się po drugiej stronie Zbrucza, należy do najstar-
szych i największych na Ukrainie, pozostaje jednak zaniedbany16.

Cerkwie
Na przestrzeni wieków w Satanowie znajdowało się wiele cerkwi – greckokatolickich 
po unii brzeskiej, potem ze względu na przynależność do zaboru rosyjskiego – pra-
wosławnych17. Bogumił Szady podaje, że w końcu XVIII w. było tu aż osiem cerkwi, 
uwzględniając jednak także przedmieścia i okolice (w samym mieście znajdowały się 
cztery)18. W 1889 r. w mieście były dwie murowane cerkwie, a trzy w okolicy19. Świąty-
nie w mieście istniały zapewne jeszcze w 1928 r. i były to cerkwie pw. Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i pw. Zwiastowania Matki Bożej20. Prawdopodobnie zostały zniszczone 
w latach trzydziestych XX w. przez władze sowieckie.

Monaster pw. św. Trójcy
Około 2 km na południe od Satanowa, na wzgórzu znajduje się męski monaster  
pw. Świętej Trójcy. Nie wiadomo, kiedy dokładnie został założony, istniał jednak już  
w 1600 r. Początkowo był to monaster prawosławny, potem – między 1707 a 1793 r. – 
należał do unitów, by następnie wrócić do mnichów prawosławnych21. W dwudziestole-
ciu międzywojennym został zamknięty i zniszczony. Zakonnicy powrócili tam w 1942 r.,  
ale tylko na 20 lat. W 1963 r. obiekt ponownie został zamknięty22. Po perturbacjach 
z władzą sowiecką zakonnicy powrócili tu na stałe dopiero w 1989 r.

12 M. i K. Piechotkowie, Bramy Nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1999, s. 254.
13 E. Maryański, Satanów, [w:] Słownik geograficzny, 10, s. 336.
14 Tamże, s. 338.
15 Informacja uzyskana od pracownika remontującego synagogę.
16 J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, 2, Warszawa 2000, 
s. 208.
17 W. Kołbuk, Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej: 1772–1914, Lublin 
1992, s. 500. 
18 B. Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku, 
Lublin 2010, s. 615–616. 
19 E. Maryański, Satanów, [w:] Słownik geograficzny, 10, s. 336.
20 Są to jedyne cerkwie, które istniały jeszcze w 1914 r. (W. Kołbuk, Kościoły wschodnie, s. 500), 
a o których mamy informację, że były murowane pod koniec XVIII w. (B. Szady, Geografia 
struktur religijnych, s. 615–616). Wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że owe murowane 
cerkwie przetrwały niż że inne drewniane zostały wymurowane przy jednoczesnym zniszczeniu 
tychże świątyń.
21 E. Maryański, Satanów, [w:] Słownik geograficzny, 10, s. 338.
22 P. Bielerzewski, Satanów, http://rzecz-pospolita.com/satanow0.php3 (dostęp: 30 X 2013). 

127



Budowla ma charakter obronny, otoczona jest z trzech stron grubymi murami,  
z czwartej chroni ją strome zbocze. Donatorami na rzecz monasteru byli m.in. Sieniaw-
scy i Potoccy, dzięki czemu należał on do bogatszych w regionie23.

23 Tamże.
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Il. 56. Satanów. Monaster pw. św. Trójcy


