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Zbaraż

Zbaraż jest największą miejscowością położoną w Miodoborach, na zboczu jaru Gnie-
zny1 (ryc. XXI). Miasto leży na pograniczu Wołynia i Podola. Jako jedno z niewielu na 
terenie Galicji znajdowało się niegdyś w granicach województwa wołyńskiego. Mimo 
licznych przebudów pierwotny plan urbanistyczny, zakładający ulokowanie wszelkich 
zabudowań religijnych nieopodal rynku, pozostaje nadal czytelny2. Dzięki zachowa-
nemu układowi urbanistycznemu oraz zabudowaniom historycznym miasto zostało  
w 1994 r. objęte ochroną jako rezerwat historyczno-architektoniczny3.

Zbaraż był wzmiankowany po raz pierwszy w 1212 r., w związku z walkami książąt 
z rodu Rurykowiczów o tron halicki4. Od końca XIV w. główny punkt obronny miejsco-
wości stanowił drewniany zamek. 

Ważnym wydarzeniem dla dalszych losów Zbaraża było dziedziczne przejęcie 
miejscowości przez Wasyla Nieświckiego (1461). Jego syn, również Wasyl, był bowiem 
1 L. Dziedzicki, Zbaraż, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich, 14, Warszawa 1895, s. 509–512.
2 M.A. Koprowski, Podolskie klejnoty, Ostróg 2010, s. 94.
3 G. Rąkowski, Wołyń, Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 1, Prusz-
ków 2005, s. 81.
4 Historia Zbaraża szerzej opisana: G. Rąkowski, Wołyń, s. 77–80; L. Dziedzicki, Zbaraż, 
[w:] Słownik geograficzny, 14, s. 509–512.
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Mapa 26. Zbaraż na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. synagoga; 2. cerkiew pw. Zaśnięcia 
Bogarodzicy; 3. klasztor Bernardynów; 4. klasztor Felicjanek (wcześniej klasztor Trynitarzy); 5. najpraw-
dopodobniejsza lokalizacja dawnego kościoła parafialnego; 6. cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego
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protoplastą czterech rodów książęcych: Wiśniowieckich, Poryckich, Woronieckich oraz 
Zbaraskich. Zbarascy przejęli we władanie miejscowość aż do wygaśnięcia rodu. Za-
kończył się on na zmarłych bezdzietnie braciach: Krzysztofie oraz Jerzym Zbaraskich. 
Krzysztof zapisał się w historii rozpoczęciem budowy nowego zamku w 1620 r. Nato-
miast Jerzy – ukończeniem tej budowli oraz fundacją kościoła parafialnego i klasztoru 
Bernardynów. Po wygaśnięciu rodu Zbaraskich Zbaraż przejęli Wiśniowieccy.

XVII w. był w dziejach miasta szczególnie burzliwym okresem, obfitującym w licz-
ne konflikty i działania wojenne. Miejscowość zasłynęła zwłaszcza w trakcie wojen ko-
zackich w 1649 r. Pod dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego (prawnego opiekuna 
ówczesnego właściciela Zbaraża, Dymitra Wiśniowieckiego) wytrzymała zatrważające, 
ponadmiesięczne oblężenie przez Kozaków. Po zniszczeniach poczynionych podczas 
kilkukrotnych starć zbrojnych w latach pięćdziesiątych XVII w. Zbaraż został odnowio-
ny przez Dymitra Wiśniowieckiego. 

Prawa miejskie otrzymał w 1689 r. W XVII w. miejscowość przeszła w posiadanie 
Potockich i w ich rękach znajdowała się aż do połowy XIX w. Od tego czasu dwukrotnie 
zmieniała właścicieli (Lubomirska de Linge, Niementowski), żaden z nich nie był jed-
nak w stanie podołać finansowo jej utrzymaniu.

Do wzrostu populacji oraz dalszego rozwoju Zbaraża przyczyniło się przeprowa-
dzenie linii kolejowej w 1906 r. Miasto rozwijało się prężnie aż do okresu między-
wojennego. Największy kryzys nastąpił w trakcie II wojny światowej. Po ówczesnych 
zniszczeniach Zbaraż już nigdy nie powrócił do dawnej świetności.

Podział wyznaniowy
Około 1785 r. Zbaraż zamieszkiwało 5225 osób, w tym 1996 (38,2%) obrządku łaciń-
skiego, 1850 (35,4%) unitów, 1379 (26,4%) żydów5. W 1890 r. miasto liczyło 8785 
mieszkańców, w tym 2992 (34,1%) wyznania rzymskokatolickiego, 2161 (24,6%) 
greckokatolickiego, 3632 (41,3%) „starotestamentowego”. Przeważała ludność pol-
ska – 6532 osoby (74,4%), za nią plasowała się ruska – 2225 (25,3%) i niemiecka –  
13 (0,1%)6. W 1914 r. Zbaraż zamieszkiwało 10 000 mieszkańców: 4100 (41%) Polaków, 
2600 (26%) Rusinów, 3300 (33%) Żydów7. W 1921 r. Zbaraż miał 8409 mieszkańców, 
w tym 3390 (39,35%) wyznania rzymskokatolickiego, 2030 (24,14%) greckokatolickie-
go, innego chrześcijańskiego 7 (0,08%), mojżeszowego 2982 (35,46%)8. Po zakończe-
niu I wojny światowej populacja żydowska liczyła nieco mniej niż 3000 osób, jednak 
już wkrótce wzrosła do 50009. Obecnie miasto liczy niespełna 15 000 mieszkańców10.

5 Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, 1: Statystyka wy-
znaniowa i etniczna, Przemyśl–Rzeszów 2005, s. 277.
6 L. Dziedzicki, Zbaraż, [w:] Słownik geograficzny, 14, s. 509–512. Statystyki te nie są jednak 
miarodajne. Austriacy nie uznawali „narodowości żydowskiej”, dlatego większość Żydów poda-
wała narodowość polską bądź niemiecką.
7 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyń-
skim, Lwów 1919, s. 107.
8 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 1923–1926, s. 24–25.
9 The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, 3, red. S. Spector, G. Wi-
goder, New York 2001, s. 1495.
10 G. Rąkowski, Wołyń, s. 77.
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Synagoga
Budynek synagogi kahalnej usytuowany jest przy dzisiejszej ul. Szołema Ałejche-
ma 1, na zachód od rynku. Pierwsza synagoga w Zbarażu została zbudowana już w 1537 r.,  
uległa jednak zniszczeniu w trakcie pożaru w 1675 r. Budynek odnowiono dopiero  
80 lat później dzięki staraniom rodziny Potockich11. Synagoga przetrwała w niezmienio-
nej formie aż do XX w., gdy w okresie powojennym poddana została znacznej przebudo-
wie po zniszczeniach dokonanych w 1941 r. podczas okupacji niemieckiej. Przekształ-
cono ją w zakład przemysłu spożywczego, który mieści się tu do dzisiaj12. Bóżnica stra-
ciła niemal wszystkie cechy swego pierwotnego przeznaczenia. Świadectwem niegdyś 
pełnionej funkcji pozostają jedynie zachowane lizeny oraz półkoliste okna.

Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego
Parafialna, barokowa cerkiew greckokatolicka znajduje się przy dzisiejszej ul. Hruszew-
skiego 5. Powstała w latach 1760–1764 nakładem Mikołaja Potockiego i mieszczani-
na zbaraskiego Grigorija Himoniuka13. Działała nieprzerwanie do 1960 r. Budowla na 
planie krzyża, z krótkim transeptem oraz dwukondygnacyjną wieżą, przekryta została 
na przełomie XVIII/XIX w. kopułą na ośmiobocznym bębnie. Choć w latach siedem-
dziesiątych XIX w. cerkiew odnowiono, zachowano jednak jej pierwotny styl (będący 
wynikiem łacińskiej stylizacji po Unii w 1596 r.)14. W 1990 r. zwrócono ją wiernym po 
trzydziestoletnim zamknięciu. 

11 M. Szustakowski, Od Zbaraża do Wrocławia – na Czarnym Tatarskim Szlaku: wspomnienia, 
Wrocław 2010, s. 14.
12 G. Rąkowski, Wołyń, s. 82.
13 Tamże.
14 J. Kowalczyk, Latynizacja i okcydentalizacja architektury greckokatolickiej w XVIII wieku, 
„Biuletyn Historii Sztuki”, 42 (1980), 3–4, s. 347–364.

Il. 74. Zbaraż. Dawna synagoga (obecnie zakład przemysłu spożywczego)
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Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy
Usytuowana jest na południe od rynku, przy dzisiejszej ul. Czechowa 1. Zbudo-
wana została w latach 1755–1758 jako cerkiew unicka. Zamknięta od 1963 r., w la-
tach 1982–1990 mieściła muzeum krajoznawcze. W 1990 r. została odrestaurowana  
i ponownie przekazana wiernym. Obecnie należy do Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu 
Kijowskiego15.
15 G. Rąkowski, Wołyń, s. 82.

Il. 75. Zbaraż. Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego



Według Witolda Kołbuka i Bogumiła Szady w osiemnastowiecznym Zbarażu funk-
cjonowały jeszcze dwie murowane greckokatolickie cerkwie parafialne: pw. św. Michała 
Archanioła oraz Wniebowzięcia NMP16.

Budynek dawnego klasztoru Felicjanek
Budynek dawnego klasztoru Felicjanek sąsiaduje z zabudowaniami cerkwi  
pw. Zaśnięcia Bogarodzicy. Choć sama budowla ma rodowód jeszcze osiemnastowiecz-
ny, klasztor rzymskokatolicki istniał w tym miejscu od 1896 r.17 Być może budynek 
należał wcześniej do zgromadzenia trynitarzy, zlikwidowanego w 1783 r.18 Obecnie jest 
siedzibą prawosławnego seminarium duchownego pw. św. św. Cyryla i Metodego.

Zespół klasztorny Bernardynów wraz z kościołem pw. św. Jerzego
Znajduje się przy dzisiejszej ul. Niezałeżnosti 819. Klasztor ufundowany został przez 
księcia Jerzego Zbaraskiego w 1627 r.20 Położony w niedalekiej odległości od zamku, 

16 W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772, Lublin 1998, s. 295, 352; 
B. Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku, 
Lublin 2010, s. 723.
17 M. Szustakowski, Od Zbaraża, s. 22.
18 G. Rąkowski, Wołyń, s. 82–83.
19 Szerzej historię i działalność klasztoru opisuje: o. J. Kachel, Dzieje Kościoła i klasztoru Ojców 
Bernardynów w Zbarażu (1628–1946), Kalwaria Zebrzydowska 2001, passim; M. Szustakowski, 
Od Zbaraża, s. 19–27.
20 A. Betlej, Specyfika i stan badań nad sztuką sakralną, podrozdz. Kościół klasztorny w Zbarażu, 
[w:] Zabytki sztuki polskiej na dawnych Kresach Wschodnich. Materiały z konferencji „Dzień 
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Il. 76. Zbaraż. Dawne zabudowania klasztoru Felicjanek (obecnie seminarium duchowne pw. św. św. Cyryla 
i Metodego) oraz cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy
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wkrótce połączony został z nim systemem fortyfikacji oraz podziemnych korytarzy. Ze 
względu na swą rolę w obronie Zbaraża, poważnie ucierpiał w wyniku walk toczących 
się w latach czterdziestych XVII w. i podczas najazdu tureckiego w 1675 r.21 Po dwu-

dzisiejszy dawnej sztuki polskiej na Wschodzie”, Warszawa 1994, s. 51–53.
21 S. Barącz, Pamiętnik zakonu oo. bernardynów w Polsce, Lwów 1874, s. 384.

Il. 77. Zbaraż. Kościół bernardyński pw. św. Jerzego



krotnym splądrowaniu klasztoru w pierwszej połowie XVIII w. zabudowania pozosta-
wały w ruinie. Zmianę umożliwiły dopiero fundusze Stanisława Potockiego, wojewody 
kijowskiego22. W 1729 r. powstał klasztor drewniany, a tuż po jego inauguracji rozpo-
częto wznoszenie budowli murowanej, którą ukończono w 1755 r.

Ważnym wydarzeniem w dziejach kongregacji był pożar Zbaraża w 1788 r., w wy-
niku którego nie tylko ucierpiała znaczna część miasta, lecz także zostały zniszczone 
budynki konwentu. Choć prace remontowe rozpoczęły się jeszcze w tym samym roku, 
gruntowna renowacja trwała kilka kolejnych lat.

Klasztor wraz z kościołem funkcjonowały prężnie aż do przesiedlenia ludności wy-
znania rzymskokatolickiego na tereny Polski w 1946 r. W 1945 r. w budynku klasztor-
nym usytuowano szpital, w latach sześćdziesiątych zabudowania przeznaczono na ma-
gazyn fabryki Kwantor23. Uruchomienie produkcji urządzeń elektrycznych w świątyni 
spowodowało dewastację jej wnętrz oraz naruszenie struktury budynku. Choć w 1989 r.  
władze zwróciły bernardynom część pomieszczeń klasztornych, przez pierwsze lata po-
zostawały one niezdatne do użytku. W 1997 r. – w trakcie przeprowadzanego remontu 
– dach klasztoru spłonął. Do dnia dzisiejszego remont budynku postępuje powoli24.

Kościół pw. św. Jerzego jest jedną z najlepiej zbadanych budowli sakralnych na zie-
miach ruskich. Położony w sercu miasta, swą charakterystyczną sylwetą dominuje nad 
jego krajobrazem. Najstarszy element zabudowań kościoła bernardyńskiego stanowi 
dzwonnica w stylu renesansowym, z elementami przebudów barokowych. Zbudowana 
w latach 1627–1630, nawiązuje do wcześniejszego, dziś już nieistniejącego, kościoła 
farnego25.

Fundatorem obecnej świątyni, wybudowanej w latach 1746–1752 (zgodnie z pro-
jektem Antoniego Ganca z Kierniowa na Śląsku), był Stanisław Potocki26. Po pierwszym 
rozbiorze Rzeczypospolitej, gdy kościół parafialny przekazano grekokatolikom, kościół 
pw. św. Jerzego przejął jego funkcję. 

Pierwsza wojna światowa, a następnie trwające do jesieni 1920 r. wojny polsko- 
-ukraińska oraz polsko-sowiecka wyrządziły wiele szkód klasztorowi oraz parafii zba-
raskiej. Pomimo zniszczeń budynek kościoła zachował swą strukturę aż do 1941 r., gdy  
w czasie ustępowania Armii Czerwonej przed Niemcami spłonęły jego wieże. Od 1990 r.  
trwają prace remontowe. W 2000 r. świątynię ponownie poświęcono27. 

Nieistniejący kościół parafialny
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że „rok założenia parafii niewiado-
my (1627?)”28. Z odnowienia fundacji, dokonanego ok. 1726 r. przez Józefa na Potoku 
Potockiego, wojewodę kijowskiego, wiadomo, że parafia funkcjonowała już przedtem29. 

22 J. Kowalska, Niemożliwe stało się możliwym! (Zabytkowy kościół w Zbarażu uratowany), „Biu-
letyn Klubu ‘Podole’ Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich”, 
44 (2001), s. 1–3, http://www.wbc.poznan.pl/Content/8311/Biuletyn%20nr44%202001.01.pdf 
(dostęp: 20 III 2013).
23 M.A. Koprowski, Podolskie klejnoty, s. 115.
24 M. Szustakowski, Od Zbaraża, s. 19–27.
25 Tamże, s. 14.
26 A. Betlej, Specyfika i stan badań, s. 51–53.
27 M.A. Koprowski, Podolskie klejnoty, s. 115.
28 L. Dziedzicki, Zbaraż, [w:] Słownik geograficzny, 14, s. 509–512.
29 Tamże.
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Budowa nowego kościoła trwała sześć lat. Wierni nie korzystali z niego długo, bowiem 
już po niespełna półwieczu – po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej – budynek świą-
tyni przekazano grekokatolikom30. Po pożarze z 1788 r. budynku kościoła nie odremon-
towano ze względu na brak funduszy31. Wiosną 1792 r. majątek został wystawiony przez 
władze austriackie na aukcję i sprzedany na rozbiórkę. 

Nieistniejący klasztor Trynitarzy
Jak pisze Jan Marek Antoni Giżycki: „Kiedy trynitarze sprowadzeni [zostali] do Zbaraża 
– nie wiemy”32. Wiadomo jednak, że stało się to za sprawą Józefa Poniatowskiego, naj-
prawdopodobniej w pierwszej połowie XVIII w.33 Klasztor zlikwidowany został przez 
władze austriackie już w 1783 r. Możliwe, że znajdował się w miejscu późniejszego 
klasztoru Felicjanek34.

30 G. Rąkowski, Wołyń, s. 83–85.
31 M. Szustakowski, Od Zbaraża, s. 22.
32 J.M.A. Giżycki, Notatka o niektórych naszych siedzibach trynitarskich, Kraków 1912, s. 69.
33 Tamże.
34 G. Rąkowski, Wołyń, s. 79.


