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Antoni Zakrzewski

Wiśniowiec

Wiśniowiec jest niewielkim miastem położonym nad głęboką doliną Horynia, na obsza-
rze historycznego Wołynia.

W 1395 r. brat Władysława Jagiełły, Dymitr Korybut, koło wsi Wiśniowiec (zwa-
nej od tego momentu Starym Wiśniowcem) założył wieś Nowy Wiśniowiec i rozpoczął  
w niej budowę zamku1. Wiśniowiec uzyskał prawa miejskie pod koniec XV w. Od na-
zwy miejscowości książę Michał Zbaraski w XV w. przyjął nazwisko Wiśniowiecki,  
a na pamiątkę założyciela rodu do nazwiska dodawano przydomek Korybut2.

W 1512 r. miała miejsce bitwa pod Wiśniowcem (zwana także bitwą pod Ło-
pusznem). Wojska polskie odniosły wtedy zwycięstwo nad przeważającymi siłami 
tatarskimi. Udało się także uwolnić ok. 16 000 ludzi wziętych w jasyr3. Natomiast 
w 1603 r. przebywający na zamku mnich Gieorgij Otripiew miał właśnie tutaj ogłosić się 
ocalałym carewiczem Dymitrem (nadano mu potem przydomek Samozwaniec)4.

Po bezpotomnej śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego tzw. linia „kró-
lewska” wygasła i Wiśniowiec przeszedł na linię „książęcą”5. Największy rozkwit 
i przebudowę zamku na pałac Wiśniowiec zawdzięcza działalności Michała Serwace-

1 J. Krzywicki, Wiśniowiec, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, 13, s. 614.
2 G. Rąkowski, Wołyń, Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 1, Prusz-
ków 2005, s. 412.
3 Ł. Banaś, Wspólne zwycięstwo. Łopuszno 1512, http://www.konflikty.pl/a,5367,Wczesna_no-
wozytnosc,Wspolne_zwyciestwo._lopuszno_1512.html (dostęp: 28 X 2013). 
4 G. Łyś, Rodzinne gniazdo kniazia Jaremy, „Rzeczpospolita”, maj 2010, http://www.rp.pl/arty-
kul/924884.html (dostęp: 28 X 2013); G. Rąkowski, Wołyń, s. 412.
5 G. Rąkowski, Wołyń, s. 413.

Mapa 25. Wiśniowiec na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. cerkiew pw. Podniesienia 
Krzyża Świętego; 2. klasztor Karmelitów; 3. synagoga; 4. cerkiew pw. św. Michała Archanioła; 5. kościół 
pw. św. Stanisława



go Wiśniowieckiego6. Był on jednym najbogatszych ludzi w Rzeczypospolitej. Po jego 
bezpotomnej śmierci strzaskano herby Wiśniowieckich, co symbolicznie zakończyło 
istnienie rodu. Pogrzeb Wiśniowieckiego uznano za najwspanialszy w historii osiem-
nastowiecznej Rzeczypospolitej7. Miejscowość przeszła wtedy w ręce rodu Mniszchów, 
którzy bogato wyposażyli pałac. Po rozbiorach miasto znalazło się na terenie zaboru ro-
syjskiego, a w latach międzywojennych należało do Polski. W 1939 r. władze radzieckie 
odebrały miejscowości prawa miejskie i Wiśniowiec stał się osiedlem typu miejskiego8.

Nie dysponujemy niestety danymi dotyczącymi ludności zamieszkującej Wiśnio-
wiec w XVIII w. Wiemy jedynie, że pod koniec XIX w. miejscowość zamieszkiwało 
2377 osób (876 w Wiśniowcu Nowym i 1501 Starym), a Żydzi w liczbie 452 stanowili 
19% liczby ludności9. W dwudziestoleciu międzywojennym było tu ok. 5000 mieszkań-
ców, z czego Żydzi stanowili blisko 60%10.

W marcu 1942 r. Niemcy utworzyli w Wiśniowcu getto dla 3500 okolicznych 
Żydów. Część z nich zmarła z głodu i wycieńczenia, a 2669 Żydów (głównie kobiety  
i dzieci) zostało wyprowadzonych z miasta i wymordowanych w sierpniu 1942 r.11

W lutym 1944 r. do klasztoru Karmelitów Bosych i kościoła pw. św. Stanisława 
wtargnęło UPA i wymordowało ok. 500 osób. Kościół i klasztor zostały spalone12.

Kościół i klasztor Karmelitów
Budowle zostały ufundowane w 1645 r. przez księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, 
który jako pierwszy w rodzinie przeszedł na katolicyzm13. Cztery lata po jego śmierci, 
w 1655 r., prawosławni mieszkańcy miasta wymordowali karmelitów i zniszczyli świą-
tynię14. Kościół pw. św. Michała Archanioła i trójskrzydłowy budynek klasztoru zo-
stały odbudowane przez Michała Serwacego Wiśniowieckiego w latach 1726–175815. 
W barokowym kościele mieściło się niegdyś mauzoleum rodowe Wiśniowieckich i tutaj 
też odbył się pogrzeb Michała Serwacego w 1740 r.16 W 1832 r., po kasacie klasztoru 
Karmelitów, jego budynek rozebrano, a kościół zamieniono na cerkiew prawosławną17. 
W 1863 r. żona miejscowego proboszcza z niewiadomych pobudek podpaliła cerkiew. 
Spłonął dach i budynek został porzucony18. Odzyskany w 1921 r. przez katolików, 
w 1931 r. został ponownie przekazany karmelitom19.
6 Tamże.
7 M.A. Koprowski, Podolskie klejnoty, Częstochowa 2010, s. 48; tenże, U grobów Wiśniowiec-
kich i polskich męczenników, http://www.kresy.pl/publicystyka,reportaze?zobacz/u-grobow-
wisniowieckich-i-polskich-meczennikow (dostęp: 28 X 2013).
8 http://uk.wikipedia.org/wiki/Вишнівець (dostęp: 25 X 2013).
9 J. Krzywicki, Wiśniowiec, [w:] Słownik geograficzny, 13, s. 614.
10 G. Rąkowski, Wołyń, s. 414; The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, 
3, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 1049–1050. 
11 M.A. Koprowski, Podolskie klejnoty, s. 52.
12 J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, 2, Warszawa 2000, 
s. 237.
13 M.A. Koprowski, U grobów.
14 Tamże.
15 J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik, s. 236.
16 G. Rąkowski, Wołyń, s. 418.
17 Była to jedna z represji po powstaniu listopadowym – zob. M.A. Koprowski, U grobów.
18 G. Rąkowski, Wołyń, s. 418.
19 M.A. Koprowski, Podolskie klejnoty, s. 53.
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Podczas II wojny światowej kościół zniszczyły oddziały UPA. W lutym 1944 r. UPA 
wymordowała wszystkich, którzy schronili się w kościele, a potem świątynię podpalo-
no20. Ruiny kościoła wysadzono w latach sześćdziesiątych i dziś nie zachował się ślad 
po tej budowli. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie rokokowa brama prowadząca 
na teren przykościelny, część muru i poklasztorny budynek, w którym obecnie mieści 
się internat21.

Prawosławna cerkiew pw. Podniesienia Krzyża Świętego
Cerkiew pw. Podniesienia Krzyża Świętego, zwana inaczej Wozniesieńską, została wy-
budowana w 1530 r. i znajduje się poniżej wzgórza zamkowego (ryc. XXIX). Jest jed-
ną z najstarszych cerkwi na Wołyniu22. Zbudowano ją ze środków Wiśniowieckich 
i jest miejscem pochówku prawosławnych przedstawicieli rodu. Spoczywają tu m.in. 
rodzice księcia Jeremiego Wiśniowieckiego23. Został tu pochowany także Dymitr Wi-
śniowiecki „Bajda”, uważany przez Kozaków za bohatera24. Przed pierwszym rozbio-
rem Rzeczypospolitej doszło do zmiany obrządku cerkwi z prawosławnego na grec-
kokatolicki25. Obecny wygląd zawdzięcza ona gruntownej restauracji przeprowadzonej 

20 A. Skrzypczak, Moje podróże po kresach. Wiśniowiec, http://www.longinus.org.pl/wisniowiec.
htm (dostęp: 23 X 2013).
21 G. Rąkowski, Wołyń, s. 418; J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik, s. 236.
22 G. Łyś, Rodzinne gniazdo.
23A. Skrzypczak, Moje podróże po kresach.
24 M.A. Koprowski, Podolskie klejnoty, s. 46–47.
25 W. Kołbuk, Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772–1914, Lublin 
1992, s. 563.

Il. 70. Wiśniowiec. Cerkiew pw. Podniesienia Krzyża Świętego



w latach 1872–187326. Prawdopodobnie przebudowa miała związek z powrotem cerkwi 
do obrządku prawosławnego (na pewno nastąpiło to przed 1839 r.)27. W 1944 r. cerkiew 
została zamknięta przez Sowietów, a w 1963 r. obrabowana. W 1989 r. otwarto ją po-
nownie i oddano do użytku28. Obecnie cerkiew jest w bardzo dobrym stanie. Interesujące 
jest podświetlenie ikonostasu i ikon, wykonane ze światłowodów.

Prawosławna cerkiew pw. św. Michała Archanioła (ryc. XXIX)
Drewniana cerkiew, znajdująca się w części miejscowości zwanej Starym Wiśniowcem, 
została zbudowana w 1726 r., pierwotnie jako świątynia greckokatolicka. Przebudowano 
ją w 1768 r. Budowlę odnowiono ok. 1840 r. i najprawdopodobniej wtedy miała miejsce 
zmiana obrządku cerkwi (na pewno nastąpiło to przed 1839 r.)29. Dzisiejszy wygląd cer-
kwi zawdzięczamy renowacji dokonanej w 2012 r. Świątynię odmalowano na niebiesko, 
a posrebrzane kopuły oczyszczono30.

Kościół pw. św. Stanisława
W Starym Wiśniowcu znajdują się także ruiny kościoła rzymskokatolickiego. Ko-
ściół został ufundowany przez Jana Karola Mniszcha w 1756 r. Wzniesiono go w sty-
lu barokowym, przebudowano jednak w 1811 r. w stylu klasycystycznym31. W lutym 
1942 r. oddziały UPA podpaliły kościół, zabijając ok. 140 osób, które schroniły się  
w świątyni32. Do dziś zachowały się ściany budowli, w sporej części brakuje sklepień. 
Na ścianie prezbiterium widać jeszcze fragmenty zniszczonego fresku, przedstawiają-

26 http://www.castles.com.ua/vis.html (dostęp: 23 X 2013).
27 R. Soszyński, 400-lecie Unii Brzeskiej 1596–1998, Marki-Struga 1996, s. 145.
28 http://mskifa.narod.ru/vuchnivec.html (dostęp: 3 XI 2013).
29 R. Soszyński, 400-lecie, s. 145.
30 Tamże.
31 G. Rąkowski, Wołyń, s. 418.
32 Tamże.
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Il. 71. Wiśniowiec. Widok z pałacu na Stary Wiśniowiec. Po lewej ruiny kościoła pw. św. Stanisława, po 
prawej cerkiew pw. św. Michała Archanioła
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cego Koronację NMP przez Trójcę Świętą33. Przed wejściem do kościoła zachowała się 
także dzwonnica.

Synagogi
W mieście zachowała się synagoga. Jest to dwukondygnacyjny budynek na planie 
kwadratu. Dzisiaj znajduje się w nim siedziba administracji wsi, jednak pozostaje on  
w nie najlepszym stanie. W Starym Wiśniowcu również znajdowała się synagoga, ale jej 
lokalizacja jest obecnie nieznana34.

33 J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik, s. 238.
34 B. Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w koronie w II połowie XVIII wieku, 
Lublin 2010, s. 702.

Il. 72. Wiśniowiec. Kościół pw. św. Stanisława

Il. 73. Wiśniowiec. Synagoga


