
 
 

 

Najstarsza świątynia prawosławna w Polsce- najstarszy 
zabytek Szczebrzeszyna. 

                                                                                

   
 
  Opisane poniżej prace badawcze prowadzone na terenie cerkwi dotyczą 

tylko pierwszej fazy jej budowy. W latach późniejszych była remontowana, 
wymieniano zestarzałe elementy, dodawano i usuwano niektóre z nich, np. 
wieże, absydy, budowano następne krypty do pochówków itd.  

Cerkiew składała się z dwóch członów: absydy z kryptą i prostokątnej 
nawy. Szerokość nawy w/g pierwotnych fundamentów wynosiła ok. 8 m, 
długości była niewiele większa. 

Badania zostały zapoczątkowane w latach 1982, 1983 i 1985. Prowadziła 
je Stanisława Hoczyk-Siwkowa ówcześnie doktor Uniwersytetu Marii Curie- 
Skłodowskiej w Lublinie. Wykonano 14 wykopów od wewnętrznej i zewnętrznej 
strony cerkwi. 

Następne prace wewnątrz cerkwi prowadził w latach 1990-1991 profesor 
Andrzej Rozwałka, wówczas także doktor UMCS. Badał m.in. „wydobywane 
nawarstwienia śmietnikowo- gruzowe z dużej krypty usytuowanej w zachodniej 
części nawy i narożników cerkwi”.  

W latach 1992-1993 prowadzono na terenie wzgórza cerkiewnego dalsze 
badania w trzydziestu wykopach.  

Najstarsze wydobyte przedmioty są datowane na koniec XIV i początek 
XV wieku, również z tego okresu pochodzą materiały ceramiczne z najstarszej 
komory grobowej. We wcześniejszych warstwach nie znaleziono żadnych 
przedmiotów. Dowodzi to, że świątynia w pierwotnym kształcie została 
wybudowana na przełomie XIV i XV wieku.  



 
 

 

Co prawda pierwszy proboszcz unicki w Szczebrzeszynie ks. Jan Karol 
Lipowiecki w swojej kronice z roku 1600, kiedy zbierał pieniądze na odbudowę 
zawalanej ze starości absydy, „aby podnieść prestiż swojej świątyni” podaje, 
że cerkiew wybudowano w roku 1194. Jednak ani dotychczasowe badania, ani 
np. latopisy, nie potwierdzają tej daty. Być może pomylił się o 200 lat- cerkiew 
wybudowano około 1394 r. 

Kiedy książę gnieźnieński Mieszko przyjmował wraz ze swym dworem 
chrzest, do jego księstwa mogło przybyć kilku, najwyżej kilkunastu księży 
misyjnych, a własnych jeszcze nie było. Palatium Mieszka znajdowało się na 
Ostrowie Tumskim, w której to rezydencji był także kościół- jego rozmiary 
pozwalały pomieścić około 30 osób.  

Chrześcijaństwo przyjmowało się bardzo wolno nie tylko z powodu małej 
liczby misjonarzy, którzy na dodatek mieli zapewne trudności z językiem 
polskim, wielkiego rozproszenia ludności, ale także ze zrozumiałym oporem 
przed wprowadzaniem obcych księży, obcego niż rodzimy języka (łaciny) do 
obrządków i niepojętego jedynego Boga, w miejsce licznych dotychczasowych 
bożków. Także z powodu niszczenia dotychczasowych świątyń i innych 
zabytków, wizerunków bóstw, całej kasty kapłanów. Zmieniano tożsamość i  
dotychczasową kulturę mieszkańców. Był to chyba największy szok, jaki 
przeżyła ludność w historii Polski. Jak wiemy całe prowincje stawały w obronie 
starej, własnej, słowiańskiej wiary ojców. 

Nie wiemy, jakimi metodami wprowadzano nową religię w Polsce, ale 
chyba nie tak, jak wprowadzano katolicyzm w Południowej Ameryce, gdzie 
zniszczono prawie wszystkie zabytki i zginęło od 30 do 50 milionów „dzikich 
pogan”. Przypominało to dzisiejsze wprowadzanie Islamu w niektórych krajach. 
W Polsce chyba aż tak źle nie było, choć znamy „chrystianizację” Prusów i 
Litwinów prowadzoną przez Zakon Najświętszej Marii Panny- pospolicie 
zwanych Krzyżakami. 

Chrystianizacja Polski przyśpieszyła dopiero około 200 lat po chrzcie 
Mieszka, gdy do Polski zaczęły napływać zakony- najpierw bliżej centrum 
władzy, potem dalej, ale droga do Szczebrzeszyna, tak rzymskiego, jak i 
prawosławnego rytu, mogła trwać jeszcze długo. Ruś posiadała 5 razy więcej 
mieszkańców niż Polska, ale na ogromnym terytorium rozproszenie ludności 
było jeszcze większe. Niestety nie udało mi się dotychczas ustalić, kiedy w 
Szczebrzeszynie powstał klasztor franciszkanów, ale sądząc po fundacji 
pierwszego franciszkańskiego (bernardyni) klasztoru w Lublinie w roku 1459  
można przypuszczać, że nastąpiło to znacznie później.   

W roku 1377 Dymitr wnuk Iwony (rusińkie imię męskie Iwo) z Goraja, 
otrzymał od króla rozległe dobra Szczebrzeskie liczące 26 wsi, od Bortatycz do 
Górecka. Historycy nazywają go Dymitrem z Goraja, lub z Klecia- które to dobra 
dostał jego ojciec Piotr. Sam najczęściej nazywał się Dymitr de Boży Dar po 
majątku swojej żony. Był jednym z najwyższych dostojników polskich za 
panowania królów: Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Jadwigi i 
Jagiełły- był jednym z tych, którzy doprowadzili tych ostatnich do małżeństwa. 
O jego statusie głoszą podania, że zamknął Jadwigę w komnacie i odebrał jej 
siekierę, którą chciała wyrąbać drzwi i uciec do ukochanego Luksemburczyka- 
uwiecznił to w obrazie Matejko 

W 1388 r. król Władysław Jagiełło, zapewne na prośbę Dymitra. nadał 
Szczebrzeszynowi, jako „stolicy” tych dóbr, prawa miejskie. Świadczy to, że 
Szczebrzeszyn był już wtedy znaczniejszą osadą. Nastąpił widoczny rozwój 



 
 

 

miasta. Sondaże na tzw. grodzisku potwierdziły, że w wykopach z tego okresu 
gwałtownie zwiększyła się ilość znajdowanych tam rzeczy codziennego użytku, 
co świadczy o znacznym wzroście zasiedlenia. Wtedy też wybudowano tam 
fosę i być może wieżę mieszkalno- obronną dla zarządcy dóbr.  

Choć Szczebrzeszyn był położony na najdalszych peryferiach w 
stosunku tak do Gniezna, jak i Kijowa, być może, jakieś „nowinki religijne” 
dotarły do niego wcześniej z Sutiska (tak nazywa Nestor gród w dzisiejszej 
Sąsiadce), przez który wiodła droga z Ratyzbony do Kijowa, ale to najpewniej 
Dymitr, jeśli nie wprowadził to utrwalił chrześcijaństwo w Szczebrzeszynie 
budując świątynie i osadzając przy nich duchownych. Na przełomie XIV i XV 
wieku powstają, zapewne z jego fundacji, równocześnie dwie świątynie: w 
południowo- zachodnim rogu rynku wyżej opisana prawosławna i w północo- 
wschodnim rogu rynku drewniana, katolicka. O budowie tej drugiej wiemy 
więcej szczegółów. Została ufundowana w 1394 r., erygowana w 1398 r. przez 
Jakuba arcybiskupa halickiego. Halickiego, gdyż pomimo powołania bulą 
papieską z 1.2.1377 r. diecezji w Chełmie, a w 1388 jej biskup Stefana, ten objął 
diecezję dopiero w 1409 r., kiedy król uposażył ją w 6 wsi. Biskup Stefan 
pochodził zapewne z Wielkopolski, gdyż wcześniej był biskupem pomocniczym 
w diecezjach  poznańskiej i włocławskiej.  

Równoczesna budowa dwóch świątyń za czasów Dymitra dowodzi, że w 
ówczesnym Szczebrzeszynie, tak jak na każdym pograniczu (wtedy granica 
Polski i Rusi Halicko-Włodzimierskiej), mieszkała ludność mieszana, w tym 
przypadku dwóch wyznań. Tak jest na pograniczach do dzisiaj. Np. po obydwu 
stronach granicy polsko--białoruskiej żyją pojedynczo, grupami i całymi 
wioskami Polacy i Białorusini, wyznawcy prawosławia i katolicyzmu. Znajdują 
się w tych wsiach zarówno cerkwie, jak i kościoły.   

Cerkiew, a pewnie i kościół katolicki w Szczebrzeszynie, mogły 
pomieścić po około 40-50 osób. Zaspakajało to ówczesne potrzeby, gdyż 
analogicznie do innych miejscowości w tych czasach, ludność Szczebrzeszyna 
mogła liczyć nie więcej niż 200 mieszkańców.  

Drewniany kościół katolicki spłonął podczas wielkiego pożaru miasta 
w 1583 r. Obudowany został w latach 1610 – 1620 w tym samym miejscu, przy 
bardzo wydatnej pomocy Zamoyskich, jako murowany i znacznie większy, 
przez księdza Mikołaja Kiślickiego proboszcza szczebrzeskiego, prałata 
lwowskiego, oficjała chełmskiego i funkcjonuje do dzisiaj. Czy wtedy otrzymał 
wezwanie św. Mikołaja- patrona ks. Kiślickiego? 

Na przełomie XVI i XVII w. cerkiew szczebrzeska przechodzi we władanie 
Unitów. Na temat powodów powstania kościoła unickiego i procesu jego 
tworzenia napisano tomy, choć nie wyczerpano tematu do końca. Ja w wielkim 
skrócie, przytoczę powody polityczne.  

Prawosławna metropolia Rusi znajdowała się od czasu przyjęcia 
chrześcijaństwa z Bizancjum w roku 988 w Kijowie. Potem w skutek najazdów 
tatarskich była przenoszona coraz dalej od Kijowa, aby wreszcie po kilku 
wiekach zainstalować się na stałe w Moskwie. Niezbyt chętnie widział to 
patriarcha konstantynopolski Jeremiasz II-gi i powołał biskupa połockiego 
Cyryla Terleckiego na Egzarchę (z- ca metropolity) z siedzibą w Kijowie.  

W następnych latach zachodzą istotne i dalekosiężne zmiany. W roku 
1569 Unia Lubelska połączyła Polskę i Wielkie Księstwo Litewskiego w 
Rzeczypospolitą Obojga Narodów. W 20 lat po tym, w roku 1589, metropolia w 
Moskwie przekształca się patriarchat, który współpracuje z caratem w 



 
 

 

„zbieraniu wszystkich ziem ruskich”, jak eufemistycznie nazywa rosyjska 
historiografia podboje sąsiednich księstw utworzonych po rozbiciu 
dzielnicowym Rusi Kijowskiej. Powstała dla Polski niebezpieczna sytuacja: 
władza polityczna jest w Warszawie i Wilnie, duchowa znacznej części 
społeczeństwa w Moskwie.  

Przepuszczam, że gdyby wówczas znana była instytucja autokefalii, to 
już wtedy mogłaby powstać Polska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna z 
metropolią w Warszawie, jako jedyna możliwość oddzielenia się od jurysdykcji 
patriarchatu moskiewskiego. Ponieważ autokefalia była niemożliwa szukano 
innego sposobu na rozwiązanie tego problemu. W roku 1596, Egzarcha, część 
biskupów i duchowieństwa prawosławnego, prawda, że przy ogromnych 
naciskach, nawet fizycznym, władz polskich, powołali Unię Brzeską (Unici), 
która uznała papieża głową kościoła zachowując jednak pełny ryt bizantyjski- 
nazywano ją z tego powodu Cerkwią Greckokatolicką (Bizancjum było miastem 
greckim). Dzisiaj cerkiew unicka liczy około 4 milionów wiernych 
mieszkających w zasadzie w zachodniej Ukrainie i Rusi zakarpackiej.  

Dopiero w roku 1924 r., Patriarcha Konstantynopola przyznał Polskiej 
Cerkwi autokefalię, przy braku zgody Moskwy. Z jakim trudem autokefalia 
rodziła się w Polsce świadczy m.in. fakt zamordowania jej gorącego zwolennika 
i pierwszego metropolity prawosławnego w Warszawie- Jerzego (Jaroszewski).  

Wszystkich ludzi walczących o autokefalię trzeba zachować we 
wdzięcznej pamięci. Czy można sobie wyobrazić, że dzisiaj Cerkiew Polska w 
dalszy ciągu podległaby Patriarchatowi Moskiewskiemu? Grupy i partie 
nacjonalistów wołałyby, że Cerkiew to „moskiewska jaczejka”, a 600.000 jej 
wyznawców, obywateli polskich, nie miałoby chwili spokoju.  

Nie bez znaczenie jest przypomnienie, że Patriarchat Moskiewski 
przyznał autokefalię Polskiej Cerkwi dopiero w roku 1948, ale pod warunkiem, 
że wyrzeknie się autokefalii konstantynopolskiej. Dowodzi to, że animozje 
pomiędzy Konstantynopolem a Moskwą, która uważa się za trzeci Rzym- Rzym, 
Bizancjum, Moskwa, trwają już kilka wieków. 

 
                                                       * * * 
Do prawosławia cerkiew szczebrzeska powróciła w czasie zaborów- w 

roku 1875 r. Zaczęło się, dobrze do dzisiaj pamiętane przez mieszkańców 
Szczebrzeszyna, nawracanie nie tylko unitów na prawosławie przy pomocy 
żandarmerii i stacjonującej tam sotni kozaków. Duchowny prawosławny 
osławiony Tracz zabronił katolickiemu księdzu udzielania nawet sakramentu 
chrztu. Sam prowadził księgi chrztu w języku rosyjskim i usiłował chrzcić 
wszystkie dzieci, jako prawosławne. Zabrał katolikom kościół p. w. św. 
Katarzyny i przerobił go na cerkiew. Mój ojciec opowiadał, że do umierającego 
stryja jego matki przyjechał Tracz z żandarmerią i udzieli przemocą ostatniego 
namaszczenia, a pogrzeb obył się z prawosławnym ceremoniałem w asyście 
żandarmerii. 

Skutek? Kościół prawosławny w Szczebrzeszynie poniósł ogromne 
straty. Po Ukazie Tolerancyjnym cara Mikołaja II- go w 1905 r. ludność 
Szczebrzeszyna, oczywiście oprócz Żydów, gremialnie przechodziła na 
katolicyzm. Cerkiew została pusta.  

W latach trzydziestych XX wieku miał ją spotkać barbarzyński los, jaki 
spotkał około 360 innych cerkwi- miała zostać rozebrana. Tak w swoich 
pamiętnikach opisuje to dr Zygmunt Klukowski.  



 
 

 

„Pewnego dnia rano dano mi znać, że jacyś ludzie rozbierają dach na 
byłej cerkwi. Wyjrzałam przez okno [...] i rzeczywiście zobaczyłem kilku 
robotników zdejmujących blachę z dachu. Ponieważ nic absolutnie nie 
wiedziałem o planach i postanowieniu burzenia byłego kościoła grecko- 
katolickiego, pochodzącego z XVI wieku, natychmiast zatelefonowałem do 
starosty Sochańskiego i zapytałem, czy on o tym wie i czy dzieje się to za jego 
aprobatą. 

Na to otrzymałem krótką odpowiedź: 
 „ Nic o tym nie wiem, ale czy to pana doktora tak martwi?”. Od razu 

zrozumiałem, że Sochański nic przeciwko temu nie ma.[...] 
 Zatelefonowałem zaraz do mecenasa Rosińskiego, który był prezesem 

Towarzystwa Krajoznawczego w Zamościu. On zawiadomił Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami i urzędy konserwatorskie w Lublinie i Warszawie.[...]  

Pomimo takiej doraźnej interwencji, nikt z władz miejscowych rozbiórki  
cerkwi nie wstrzymał. Jednak po kilku dniach zjawił się konserwator lubelski dr 
 Dutkiewicz i [...] zarządził wstrzymanie dalszych robót do wydania decyzji  
władz wyższych”.   

                        Częściowo rozebrana szczebrzeska cerkiew 

Dzisiaj pięknie odrestaurowana dzięki staraniom J.E. abp. Abla, 
prawosławnego ordynariusza Diecezji Lubelsko- Chełmskiej, oraz wsparciu 
finansowym z funduszy unijnych cieszy oczy mieszkańców i turystów. 

Korzystałem z opracowań Ryszarda Cendrowskiego, Stanisławy Hoczyk-
Siwkowej i Andrzeja Rozwałka.  


