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Filip Walczyna

Złoczów

Złoczów położony jest nad rzeką Złoczówką, niecałe 70 km na wschód od Lwowa, nie-
daleko granicy obwodu lwowskiego. Na wzgórzu w pobliżu centrum miasta, oddzielony 
pasem zieleni, znajduje się rozległy zamek z zachowanymi potężnymi fortyfikacjami 
(ryc. XXII).

Pierwsze wzmianki o Złoczowie pochodzą z XV w.1 Już wówczas osada posiada-
ła wały ochronne, których pozostałości do dzisiaj wyznaczają zachodnią granicę histo-
rycznego centrum miasta, ze Złoczówką jako granicą wschodnią. Istniały wówczas także 
drewniana forteca na wzgórzu oraz najstarsza cerkiew pw. św. Mikołaja. W 1523 r. Zło-
czów otrzymał prawa miejskie. Jego rozkwit związany jest z rodem Sobieskich, rządzącym  
w tych dobrach od końca XVI w.. Ród ten sprzyjał m.in. osiedlaniu się w mieście Ormian, 
którzy mieli tu swoją świątynię i których działalność handlowa widocznie przyczyniła się 
do rozwoju Złoczowa. Szczególnie zasłużonym dla miasta był Jakub Sobieski, ojciec kró-
la Jana, fundator potężnych fortyfikacji zamkowych, a także parafii rzymskokatolickiej.  
Z inicjatywy jego wnuka, także Jakuba, powstał kompleks oo. pijarów, z pięknym baroko-
wym kościołem, służącym dziś jako parafialny. W czasach zaborów Złoczów był istotnym 
punktem komunikacyjnym ze względu na rozgałęziający się tutaj szlak handlowy: tzw. 
trakt rosyjski szedł dalej przez Brody, a mołdawski – przez Tarnopol2.

Około 1785 r. mieszkało w mieście 5420 osób, w tym 2157 unitów (39,8 %), 1750 
łacinników (32,3 %) i 1463 żydów (27%)3. W 1890 r. Złoczów miał 10 113 mieszkań-
ców, w tym 5085 żydów (50,3%), 2826 unitów (27,9%), 2190 rzymskich katolików 
(21,7%)4. W 1914 r. było tu 13 000 mieszkańców, w tym 6300 Żydów (48,5%), 3400 
Polaków (26,1 %) i 2100 Rusinów (16,1%)5. Dane z 1921 r. wskazują na 11 130 miesz-
kańców – 4649 Polaków (41,8%), 4368 Żydów (39,2%), 2079 Rusinów (18,7%)6.

Tragiczne w historii miasta były wydarzenia z czasów II wojny światowej, kiedy 
wycofujące się w 1941 r. wojska NKWD rozstrzelały z broni maszynowej, według róż-
nych świadectw, od 600 do nawet 2000 więźniów z miejscowego więzienia7. Dziś Zło-
czów jest miastem średniej wielkości (24 000 mieszkańców), stolicą rejonu8.

1 O historii miasta zob. G. Rąkowski, Ziemia Lwowska. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej, 
3, Pruszków 2007, s. 387–390.
2 Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII w., 3: Studia z dziejów 
społecznych, Przemyśl–Rzeszów 2008, s. 81.
3 Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII w., 1: Statystyka wyzna-
niowa i etniczna, Przemyśl–Rzeszów 2005, s. 361.
4 L. Dziedzicki, Złoczów, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, 14, Warszawa 1895, s. 628.
5 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyń-
skim, Lwów 1919, s. 101.
6 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 stanisławowskie, Warszawa 1923, s. 27.
7 B. Musiał, Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne! Brutalizacja wojny niemiecko-sowieckiej 
latem 1941 roku, Warszawa 2001, s. 106–109.
8 Ks. M. Hołdowicz, Złoczów: Historia miasta i parafii, http://www.zloczow.com/index.php?op-
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Najstarszą świątynią w mieście jest cerkiew pw. św. Mikołaja, położona w północ-
no-wschodnim krańcu centrum, przy dawnych wałach miejskich. Pochodzi z XVI w.  
Obecny kształt nadano jej w połowie wieku XVIII, kiedy cerkiew była gruntownie re-
montowana. Pełniła funkcję głównej świątyni greckokatolickiej aż do roku 1838, kiedy 
w mieście spłonęła inna cerkiew – unitom oddano wówczas do dyspozycji znacznie 
większy budynek dotychczasowego łacińskiego kościoła parafialnego. Po II wojnie 
światowej w cerkwi pw. św. Mikołaja istniało muzeum ateizmu. Od 1990 r. niewielka 
świątynia ponownie służy grekokatolikom9.

Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego, dawniejsza fara rzymskokatolicka, 
znajduje się w południowym krańcu centrum, także niedaleko wałów (dotrzeć do niej 
można, idąc na południe od cerkwi pw. św. Mikołaja wzdłuż zachowanych do dziś śla-
dów umocnień). Historia tutejszej parafii rzymskokatolickiej jest niejasna: pod koniec 
XV w. istniał tu jakiś drewniany kościół, ale pierwsza pewna informacja pochodzi dopie-
ro z 1528 r., kiedy wzmiankowany jest miejscowy duszpasterz. Wkrótce potem parafia 
przestała istnieć10. Przed rokiem 1593 miała zostać wybudowana w mieście murowana 

tion=com_content&view=article&id=48&Itemid=55 (strona internetowa parafii w Złoczowie, 
dostęp: 15 XII 2013). 
9 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 395.
10 T. Zaucha, Dawny kościół parafialny pw. wniebowzięcia Najśw. Panny Marii i św. Jacka (obec-
nie cerkiew greckokatolicka p.w. Zmartwychwstania) w Złoczowie, [w:] Materiały do dziejów 
sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, 1: Kościoły i Klasztory Rzyms-

Mapa 27. Złoczów na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. zamek z kaplicą; 2. kościół para-
fialny (dawny klasztor Pijarów); 3. cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego (dawny kościół parafialny); 
4. cerkiew pw. św. Mikołaja; 5. dawny szpital dla ubogich pw. św. Łazarza; 6. kirkut; 7. klasztor Bazylianów



 

kokatolickie dawnego województwa ruskiego, 13, Kraków 2005, s. 365.
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Il. 78. Złoczów. Cerkiew pw. św. Mikołaja

Il. 79. Złoczów. Dawny kościół parafialny, obecnie cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego
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świątynia, ale informacja ta pozostaje sprzeczna z aktem fundacyjnym nowego miejsca 
kultu, wystawionym przez Jakuba Sobieskiego w 1627 r., który stwierdza, że w Złoczo-
wie funkcjonował dotąd tylko kościół drewniany11. W każdym razie w latach 1636 (data 
ukończenia budowy) – 1838 świątynia, ufundowana przez Jakuba Sobieskiego, służyła 
rzymskim katolikom. Na mocy specjalnego porozumienia z władzami z 1838 r. została 
ona przekazana grekokatolikom i przemianowana na cerkiew pw. Zmartwychwstania. 
Katolicy natomiast otrzymali zamknięty dotąd kościół popijarski12. Obecnie mieści się 
tu cerkiew prawosławna.

11 Tamże, s. 368.
12 Tamże, s. 372.

Il. 80. Złoczów. Dawny klasztor i kościół Pijarów



Na południe od cerkwi znajduje się interesujący budynek – dawny szpital dla ubo-
gich pw. św. Łazarza. Nieznana jest data jego powstania. Na pewno istniał już w czasie, 
kiedy Jakub Sobieski fundował kościół parafialny, ale niewykluczone, że zbudował on 
wówczas nowy szpital obok istniejącego, ponieważ ten sam akt fundacyjny przewiduje 
przyznanie kapelana dla znajdującej się wewnątrz kaplicy13. W pobliżu budynku wzno-
siły się niegdyś mury miejskie, a także brama, tzw. tarnopolska. Służył on zapewne ce-
lom obronnym (na co wskazują grube mury)14. W XIX i XX w. uległ destrukcji, a bardzo 
niedawno podjęto się jego restauracji.

Dawny klasztor i świątynia Pijarów znajdują się bardzo niedaleko cerkwi pw. Zmar-
twychwstania Pańskiego, na północ od niej (łączy je niewielka uliczka)15. Kościół po-
chodzi z XVIII w., ale, podobnie jak w przypadku wielu innych budowli w mieście, do-
kładna data powstania jest nieznana. Na pewno ufundował go Jakub Sobieski, syn króla 
Jana, w roku 1731. Budowę rozpoczęto najprawdopodobniej w latach trzydziestych, ale 
kompleks był w ciągłej budowie i nie udało się go dokończyć aż do roku 1785, kiedy 
klasztor został skasowany przez władze austriackie. Przejściowo służył jako magazyn 
wojskowy, świątynię chciano też przekazać grekokatolikom, ale parafia nie zdołała ze-
brać pieniędzy na jej remont. Na mocy umowy z roku 1838 kościół na nowo otwarto  
i oddano rzymskim katolikom. Służy wiernym do dziś – jako jeden z nielicznych w tym 
rejonie działał nieprzerwanie nawet w okresie radzieckim. W dawnym klasztorze nato-
miast mieści się obecnie szwalnia.

Synagoga fundacji Jakuba Sobieskiego z 1724 r. została zniszczona podczas II woj-
ny światowej 16. Jej lokalizacja jest trudna do ustalenia.

W mieście znajdował się także klasztor Reformatów. Zlikwidowano go pod ko-
niec XVIII w., kompleks i kościół klasztorny przetrwały jednak do połowy wieku XIX 
(ostatnia zachowana wzmianka: 1864 r.)17. W okresie międzywojennym nie było już po 
nich śladu, podobnie jak po kościele ormiańskim, który także istniał niegdyś w Złoczo-
wie18. Umiejscowienie tych dwóch obiektów można wywnioskować na podstawie mapy 
Miega, która wskazuje na istnienie dwóch obiektów w pobliżu cerkwi pw. św. Mikołaja  
(ryc. XXII). Jeden z nich, położony na zachód od cerkwi, poza murami miasta, jest 
wyraźnie otoczony płotem lub murem – to może być klasztor Reformatów. Natomiast 
obiekt na wschód od cerkwi, wewnątrz murów, może być kościołem ormiańskim19. 

13 http://www.rkc-skowyra.com/publ/dekanat_zloczow/25-1-0-3024 (dostęp: 15 XII 2013). 
14 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 394.
15 O historii kościoła zob. P. Krasny, Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najśw. Panny Marii 
oraz dawny klasztor i kolegium oo. Pijarów w Złoczowie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sa-
kralnej, 1, 13, s. 391–393.
16 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/zloczow/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/18070,synagoga-w-
zloczowie/ (dostęp: 15 XII 2013).
17 R. Quirini-Popławski, Złoczów – informacje o mieście i jego zabytkach, [w:] Materiały do 
dziejów sztuki sakralnej, 1, 13, s. 361.
18 O istnieniu w mieście kościoła i społeczności ormiańskiej donosi S. Barącz, Rys dziejów or-
miańskich, Tarnopol 1869, s. 178–179: „W ziemi lwowskiej dokąd Ormianie jazłowieccy po 
roku 1676 przybyli, kościół drewniany postawili i kupiectwem trudnili się (…). W r. 1784 było 
tylko 24 Ormian. W r. 1787 zrobiono inwentarz kościoła i przyłączono jego dochody do funduszu 
religijnego”.
19 R. Quirini-Popławski (Złoczów – informacje o mieście, s. 362) mówi o kościele ormiańskim, iż 
wzniesiony został przy Starym Rynku.
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Na zachód od historycznego centrum miasta zachowała się greckokatolicka cerkiew 
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1862 r., przy której funkcjonuje klasztor Bazylia-
nów20. Zakonnicy powrócili do miasta po długiej przerwie w 1990 r. Wcześniej przej-
ściowo działali w mieście już w wiekach XVII i XVIII. Prawdopodobnie posiadali tu 
swój klasztor, w innym jednak miejscu niż obecnie21.

Również w zamku znajduje się kaplica. Prawdopodobnie istniała tu już w czasach, 
kiedy zamek był jeszcze drewniany, ale nabrała znaczenia po budowie murowanej for-
tecy przez Jakuba Sobieskiego oraz za czasów urzędowania w zamku jego syna Jana. 
Kaplica znajdowała się na parterze budynku pałacowego, a w XIX w. przejściowo prze-
niesiona została do tzw. pawilonu chińskiego, wówczas wykorzystywanego jako więzie-
nie. W 2004 r. została ponownie poświęcona przez grekokatolików. Zrekonstruowano ją 
w dawnym miejscu, na parterze pałacu22.

20 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 395.
21 Przybliżoną lokalizację historycznego klasztoru podaje portal kasaty.pl: http://pw.kasaty.pl/en/
klasztor/Monastery/1881.html (dostęp: 25 X 2015).
22 R. Quirini-Popławski, Złoczów – informacje o mieście, s. 360–361.


