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Przedmowa

Предисловие

W 2003 roku ukazało się pierwsze wydanie książki (pt. „Kopuły nad Wisłą”),
poświęconej cerkwiom prawosławnym powstałym w latach 1815-1915 w centralnej Polsce, która była w tym okresie częścią Imperium Rosyjskiego.
Jej niewielki nakład rozszedł się w kilka miesięcy, stając się bibliograficzną rzadkością. Autorzy nie przestali pracować nad tematem, który spotkał się z tak dużym
zainteresowaniem polskiego społeczeństwa. Dzięki listom Czytelników, odnaleziono
i poprawiono błędy, niedokładności oraz pomyłki pisarskie.
W ostatnich latach udało się „odnaleźć” kilka cerkwi, o istnieniu których autorzy w 2003 roku nie wiedzieli. Były to głównie cerkwie domowe pułków armii rosyjskiej, znajdujące się na terenie koszar. Jedną cerkiew, umiejscowioną w budynku
wybudowanym specjalnie na jej potrzeby, wzniesiono w twierdzy Nowogieorgijewsk. Dotarto do wielu istotnych faktów, związanych, w głównej mierze, z budowniczymi prawosławnych cerkwi. I tak, cerkiew we Włocławku była budowana wg
projektu opracowanego dla cerkwi w Petersburgu, powstałej na miejscu zabójstwa cara Aleksandra II. Projekt końcowy cerkwi diecezjalnej w Skierniewicach był
dopracowany wg szkicu N. K. Rericha, wybitnego rosyjskiego malarza. Wyjaśniono
wezwania wielu cerkwi i czas ich wyświęcenia. Jednakże zasadnicza różnica pomiędzy tym wydaniem a pierwszą edycją polega na doborze fotografii. Jeśli w 2003
roku, w głównej części książki, autorzy nie dysponowali praktycznie ¼ zdjęć cerkwi
(21 z 94), to obecnie wiele z brakujących fotografii zostało odnalezionych i zaprezentowanych Czytelnikom. Jednocześnie autorzy postanowili nie ograniczać się do
zamieszczenia tylko jednego zdjęcia każdej opisywanej cerkwi, lecz - w miarę możliwości - zamieścić różne jej ujęcia. Mamy nadzieję, że spotka się to z uznaniem Czytelników i pomoże lepiej zrozumieć zaprezentowany w tej książce temat. Tak więc,
drodzy Czytelnicy, pod Wasz osąd oddajemy naszą, znacznie odświeżoną i przerobioną publikację. Historia – rzecz nieprosta, jest pełna emocji, mitów i subiektywnych ocen. Jednakże wszystko to powinno być oparte na faktach historycznych. My
przedstawiamy Wam tylko dokładne i sprawdzone fakty, bez jakichkolwiek komentarzy. A wnioski niech każdy wyciągnie sam!
Z poważaniem,
Kirył Sokoł (Moskwa) i Aleksander Sosna (Białystok).

В 2003 году увидело свет первое издание книги „Купола над Вислой”, посвященной православным церквям, построенным в 1815-1915 годах в Центральной Польше, бывшей в эти годы частью Российской империи. Небольшой
тираж книги разошелся за несколько месяцев, став библиографической редкостью. Авторы не прекращали работы над этой темой, вызвавшей столь большой интерес у польского общества. Благодаря письмам читателей были обнаружены и исправлены некоторые ошибки, неточности и случайные описки. За
прошедшие годы было найдено несколько церквей, о существовании которых
авторы в 2003 году не знали. В основном это были домовые церкви полков
российской армии, расположенные в казармах. Была обнаружена одна полноценная церковь, находившаяся в специально построенном здании (Новогеоргиевск). Было найдено много важных фактов, относящихся к создателям
правосланых церквей. Так, церковь во Влоцлавеке строилась по проекту, который был сделан для установки в Петербурге, на месте убийства императора
Александра II. Окончательный проект епархиальной церкви в Скерневицах
был доработан по эскизу выдающегося русского художника Н. К.Рериха. Были
выяснены названия многих церквей и время их освящения. Но главное отличие этого издания от первого состоит в подборе иллюстраций. Если в 2003
году в основной части книги авторы не имели изображений почти четверти
церквей (21 из 94), то сейчас многие из них найдены и представлены читателю. Также авторы решили не ограничиваться одним изображением каждой
церкви, а, по возможности, поместить в книге различные ракурсы описываемых храмов. Надеемся, что это понравится читателям и поможет лучше понять
представленную нами тему.
Итак, читатель, мы представляем на твой суд наш серьезно обновленный и
переработанный труд. История – непростая наука, она полна эмоций, мифов и
субъективных оценок. Но все они должны основываться на исторических фактах. Мы предлагаем вам только точные и проверенные факты, без всяких комментариев. А выводы пусть каждый сделает сам!
С уважением,
Кирилл Сокол (Москва) и Александр Сосна (Белосток).
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Wstęp

W 1815 roku Polska ostatecznie utraciła niepodległość i na ponad sto lat znalazła się pod panowaniem trzech zaborców: Rosji, Austrii i Prus. Większość terytorium Rzeczypospolitej dostała się carskiej Rosji i otrzymała nazwę Królestwa Polskiego, z własną konstytucją, Sejmem i armią. Liczba Rosjan w Królestwie nie była
wielka – stacjonował tylko oddział gwardii i oddelegowani urzędnicy kancelarii wielkiego księcia Konstantego. Początkowe lata liberalnej polityki Rosji dały Polakom
nadzieję na odzyskanie niepodległości. Skończyło się to jednak krwawym upadkiem powstania listopadowego. Nastąpiły lata bezwzględnej dyktatury, zakończone
nowym powstaniem. W ślad za stłumieniem powstania styczniowego wprowadzono
nowe porządki, które prowadzić miały do trwałego związania Rosji z niepokornym
i wrogim krajem. Stale zwiększano liczbę wojsk, żandarmerii, policji i pograniczników. Do Polski kierowano coraz większą liczbę osób pracujących w urzędach, na
poczcie, na kolei żelaznej i w komorach celnych. Wszyscy oni byli wyznania prawosławnego. Zostali oderwani od ojczyzny, często rodziny i rzuceni na obczyznę.
Podpory i wsparcia szukali, przede wszystkim, w Cerkwi. Nieprzypadkowo w Polsce, w latach rosyjskiego panowania, wybudowano tak wiele prawosławnych świątyń. Miały one znaczenie religijne, ale przez Polaków postrzegane były jako symbol
rosyjskiego panowania. Większość polskiego społeczeństwa odnosiła się do nich
niechętnie. Nic dziwnego, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości cerkwie
te spotkał tragiczny los. Tylko niektórym z nich udało się przetrwać jako świątynie
prawosławne. Książka ta opowiada o cerkwiach prawosławnych, wybudowanych
w Polsce pod panowaniem Romanowów i ich dalszym losie w niepodległej Polsce.
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Dwie części Królestwa Polskiego

Zachodnia granica Imperium Rosyjskiego
Zachodnia granica obrządku wschodniego

Granice opisywanego terytorium
Na początek określmy obszar, który opisujemy w książce. Dla jasności, terytorium to nazwijmy centralną Polską. Granica Królestwa Polskiego, będącego częścią
Imperium Rosyjskiego, z Prusami i Austrią biegła z północy na południe wzdłuż linii:
Suwałki – Kolno – Mława – Brodnica – Aleksandrów Kujawski – Słupca – Kalisz – Częstochowa – Sosnowiec – Sandomierz – Tomaszów Lubelski. Linia ta przez sto lat była
oficjalną granicą trzech wielkich europejskich monarchii i określała interesujący nas
obszar z północy, zachodu i południa. Z granicą na wschodzie sprawa jest nad wyraz
skomplikowana. Autorzy przeprowadzili ją według własnego uznania i na własne
ryzyko w taki oto sposób: Karolin (Pokrowsk) – Lipsk – Rygałówka – Osowiec – Łapy –
Wysokie Mazowieckie – Łomża – Ostrów Mazowiecka – Siedlce – Łuków – Lubartów – Lublin – Janów Lubelski. Dlaczego właśnie tak? Wyjaśnijmy.
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W połowie XVI wieku Rzeczpospolita była u szczytu swej potęgi. W jej granicach
znalazły się ziemie na wschodzie, zasiedlone przez Białorusinów i Ukraińców, którzy
od wieków byli wyznania prawosławnego, a korzenie prawosławia sięgały tu X‒XI
wieku. Okres panowania Zygmunta III Wazy to początek prześladowania wiary prawosławnej w Polsce. Kulminacją tego była unia kościelna, zawarta w 1596 roku na
synodzie w Brześciu. Nowa unicka Cerkiew, zachowując obrządek wschodni, uznała
zwierzchnictwo papieża i podstawowe dogmaty Kościoła katolickiego. Celem zaś
unii było stopniowe przejście prawosławnych do Kościoła katolickiego. Unici znaleźli
się pod opieką państwa, zaś prawosławie stało się wyznaniem zakazanym. Z czasem
doprowadziło to do wojen domowych i nienawiści pomiędzy katolikami i prawosławnymi. Polityka Zygmunta III Wazy i jego następców stała się początkiem upadku
Rzeczypospolitej. Stopniowo ziemie zamieszkane przez ludność prawosławną przechodziły pod panowanie Rosji. Zakończyło się to w 1815 roku, kiedy przyłączono do
Rosji centralną część Polski. Na tym terenie, zwanym Królestwem Polskim, żyła duża
liczba prawosławnych, którzy stali się unitami. Zasiedlone przez nich ziemie znajdowały się na wschodzie Królestwa – na Chełmszczyźnie i Podlasiu. Cerkiew prawosławna cały czas prowadziła akcję, której celem był powrót unitów na swoje łono.
W dawnym Królestwie Polskim stało się to w 1875 roku. I tak, w 1898 roku w Polsce
istniało 5 prawosławnych klasztorów i 333 prawosławne parafie. 280 cerkwi i wszystkie klasztory znajdowały się na wschodzie. W pozostałej części katolickiej Polski istniały jedynie 53 parafie. Na wschodzie znaczną część mieszkańców stanowili prawosławni Ukraińcy i Białorusini, stały tu setki cerkwi, w większości drewnianych. Terytorium to, z jego interesującą i dramatyczną historią, nie jest jednak omawiane w tej
książce. Zajmujemy się w niej tylko tą częścią Królestwa Polskiego, w której Polacy –
katolicy stanowili większość. Granica pomiędzy tymi obszarami biegła wzdłuż linii
opisanej wyżej. Na zachód od tej linii niemal nie było starych prawosławnych parafii. Wyjątek stanowiły jedynie parafie w Augustowie i Lublinie oraz parafia w Warszawie. Historia tych kilku wyjątkowych jest warta przypomnienia.

Stare cerkwie prawosławne i unickie
Interesująca jest historia cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Pierwszą
drewnianą cerkiew wybudowano u zbiegu ulic Ruskiej i Bazyliańskiej. Jej fundatorką
była w 1447 roku księżna kijowska Maria Iwanowna. W 1607 roku, na miejscu spalonej cerkwi, wzniesiono nową, kamienną świątynię. Był to okres prześladowania prawosławnych, dlatego też w 1620 roku cerkiew siłą zajęli jezuici. Po trzynastu latach
ponownie stała się prawosławna. Wyświęcił ją metropolita Piotr Mohyła. Jednak po
pięciu latach cerkiew ponownie odebrali unici.
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Lublin, cerkiew Przemienienia Pańskiego, 1914 r.

Warszawa, cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, 1916 r.

W czasie wojen kozackich jednym z żądań było zwrócenie cerkwi prawosławnym.
Klęski poniesione przez Polaków w walkach z Kozakami doprowadziły w 1650 roku
do ustępstw, w tym zwrotu cerkwi prawosławnym, jednak nie na długo. Po przegranej bitwie pod Beresteczkiem, cerkiew znowu przekazano unitom. W 1655 roku
rosyjskie wojska zdobyły Lublin. Świątynia przeszła w ręce prawosławnych. Ewakuacja wojsk rosyjskich spowodowała opuszczenie cerkwi przez prawosławnych.
Pokój w Hadziaczu z 1658 roku, dający wolność wyznania innowiercom, pozwolił na powrót prawosławnych do cerkwi. Po 36 latach przejął ją jednak unicki zakon
bazylianów. Każda zmiana właścicieli powodowała zmiany w architekturze, stopniowo pozbawiając cerkiew elementów prawosławnych. W 1875 roku parafia unicka
powróciła do Cerkwi prawosławnej. W chwili obecnej świątynia jest katedrą biskupa
prawosławnej diecezji chełmsko-lubelskiej.
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie została wybudowana
w 1783 roku jako cerkiew unicka, przy ulicy Miodowej 14. Klasycystyczny budynek nie przypominał wyglądem cerkwi. Był to trzykondygnacyjny dom mieszkalny
w ciągłej zabudowie ulicy. W styczniu 1876 roku parafia, jako ostatnia w Królestwie
Polskim, przyłączyła się do Cerkwi prawosławnej. W 1883 roku wnętrze cerkwi przebudowano w stylu rosyjskim. Nowe ikony zostały namalowane przez malarza Smyglewicza, a przed wejściem wybudowano żeliwny portyk w stylu bizantyjskim,
z pozłacanym zwieńczeniem. Z trzech stron umieszczono ikony na szkle, podświetlane nocą. Jedna z nich przedstawiała Chełmską Ikonę Matki Bożej. W 1892 roku,

w trakcie nabożeństwa, próbowano dokonać zamachu na generała gubernatora,
jednak próba się nie powiodła. Na pamiątkę tego tragicznego wydarzenia, 28 sierpnia (tu i dalej w tekście daty podano według kalendarza juliańskiego), w rocznicę
zamachu odprawiano w cerkwi dziękczynne nabożeństwo. Po odzyskaniu niepodległości cerkiew zwrócono unitom. Dzisiaj w budynku mieści się klasztor ojców
bazylianów.
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Cerkwie greckie
W XVII wieku na południu Polski osiedliło się kilkuset greckich i serbskich prawosławnych kupców, którzy uciekli tu przed jarzmem tureckim. Zajmowali się handlem, którym w tym czasie nie mogła zajmować się szlachta. Diaspora grecka niejednokrotnie zwracała się do władz z prośbą o utworzenie parafii prawosławnej,
lecz zawsze otrzymywała kategoryczną odmowę. Zmianę przyniosła uchwała Sejmu
z 1768 roku, która przywracała różnowiercom dawne prawa. Prawosławnym obywatelom Rzeczypospolitej zapewniono swobodę wyznania. Niemniej Grecy jeszcze
około dwudziestu lat musieli czekać na pełną swobodę kultu religijnego. Ponadto
długo oczekiwana zgoda została obwarowana szeregiem ograniczeń: nowe cerkwie
nie mogły przypominać z zewnątrz obiektów sakralnych (nie mogły mieć kopuł),
a księgi parafialne figurowały jako handlowe. Mimo to Grecy zbudowali pięć cerkwi: w Warszawie (św. Trójcy), Lublinie (Narodzenia Pańskiego), Piotrkowie Trybunalskim (Wszystkich Świętych), Kaliszu (św. Atanazego) i Opatowie (św. Jerzego).

Obecny wygląd cerkwi Narodzenia Bogurodzicy, po przebudowie na kościół katolicki

W Warszawie pierwsza prawosławna cerkiew powstała w 1796 roku w pałacu
Sapiehy, przy ulicy Zakroczymskiej. Dziesięć lat później wojska napoleońskie zamieniły pałac na szpital, a cerkiew zlokalizowano w domu kupca Dadaniego przy ulicy
Koziej. W 1818 roku, za pieniądze kupców Dobricza, Baracza, Dadaniego i innych
greckich ofiarodawców, zakupiono dom przy ulicy Podwale 5, w którym, według
projektu Jakuba Kubickiego, urządzono cerkiew Świętej Trójcy. Cerkiew znajdowała się w podwórzu, w długim budynku parterowym, mogącym pomieścić 250
osób. W cerkwi umieszczono trzyrzędowy ikonostas, w którym znajdowały się
przypadkowe ikony, przywiezione z Grecji lub kupione od Francuzów uciekających
z Rosji. W 1828 roku cerkiew otrzymała na stałe duchownego pochodzenia rosyjskiego. W tym okresie parafia liczyła 62 osoby. Po upadku powstania listopadowego, w 1832 roku, rząd rosyjski wyasygnował kwotę 6 tysięcy rubli na remont cerkwi i zakup nowych ikon do ikonostasu. W roku 1834 w Warszawie utworzono prawosławne biskupstwo i ta skromna cerkiew stała się katedrą.
W Lublinie Grecy kupili dwa sąsiadujące ze sobą domy przy ulicy Zielonej,
a w 1786 roku urządzili w nich cerkiew Narodzenia Bogurodzicy. Później przebudowano ją, nadając jej wygląd świątyni. Dobudowano, między innymi, wejście bezpośrednio z ulicy, gdyż dotychczas wchodziło się do cerkwi z korytarza domu, a na
dachu budynku wzniesiono zaś małą dzwonnicę, zwieńczoną kopułą.
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Cerkiew Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim otwarto w 1788 roku.
Mieściła się na strychu budynku mieszkalnego. Godny podkreślenia jest fakt uczestnictwa w nabożeństwie w cerkwi cara Aleksandra I.
Cerkiew św. Atanazego Aleksandryjskiego w Kaliszu początkowo mieściła się
w starym, rozwalającym się budynku z czterospadowym dachem, mansardami
i z wejściem okolonym kolumnami i niewielką kopułką. W 1818 roku władze Królestwa Polskiego zaproponowały Grekom budynek opuszczonego klasztoru franciszkanów. W 1835 roku cerkiew ulokowano w sali musztry byłego Korpusu Kadetów.
1 grudnia 1835 roku wyświęcono nową cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła.
Cerkiew św. Jerzego w Opatowie z 1787 roku była najskromniejsza ze wszystkich wyżej wymienionych. Pomimo tego, że do parafii należeli bogaci Grecy z Krakowa, Sandomierza i Radomia, znajdowała się ona w alkierzu drewnianego domu.
Kiedy pomieszczenie cerkiewki groziło zawaleniem, przeniesiono ją wraz z wyposażeniem do budynku klasztoru benedyktynów w Radomiu. Nową cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy wyświęcono 10 października 1837 roku. Przetrwała pięćdziesiąt lat,
aż do czasu całkowitego zniszczenia budynku.
Wszystkie greckie cerkwie początkowo należały do jurysdykcji biskupstwa
bukowińskiego. W roku 1825 zostały włączone do diecezji mińskiej, a po dwóch
latach znalazły się w granicach diecezji wołyńskiej. W 1834 roku wszystkie parafie skupiały około tysiąca wiernych. Z biegiem lat wybudowano nowe, piękne cerkwie w Kaliszu i Piotrkowie. Do I wojny światowej przetrwały tylko stare cerkwie
w Warszawie i Lublinie. Pozostały jednak greckie wezwania cerkwi, chociaż wierni
byli w większości pochodzenia rosyjskiego, a liturgia odprawiana była w języku

Radom, cerkiew św. Trójcy, 1908 r.

15

staro-cerkiewno-słowiańskim. Do naszych dni zachowała się tylko cerkiew w Warszawie. Po powstaniu warszawskim legła wprawdzie w gruzach, a budynek wzniesiony po II wojnie światowej przeznaczono na cele świeckie, jednak w 2002 roku
władze miejskie zwróciły Cerkwi prawosławnej działkę i wzniesiony na niej po wojnie budynek, w którym urządzono kaplicę św. Trójcy.

Pierwsze półwiecze panowania rosyjskiego
Włączenie w 1815 roku (za panowania cara Aleksandra I) ziem tworzących tzw.
Królestwo Polskie w skład Imperium Rosyjskiego nie wpłynęło początkowo na położenie prawosławnych i liczbę cerkwi. Królestwo Polskie rządziło się swoją konstytucją i posiadało własną armię. Rosjan było niewielu i prawie wszyscy mieszkali w Warszawie. Z księciem Konstantym przybył oddział gwardii i urzędnicy książęcej kancelarii. Brat imperatora Aleksandra I, głównodowodzący wojsk polskich, faktycznie był
najważniejszą osobą w Polsce. Nie przywiązywał on szczególnej wagi do prawosławia. Wielki książę ożenił się z Polką i władał językiem polskim. Jego oczkiem w głowie była armia polska, którą uważał za najlepszą na świecie. Dla zachowania swojego stanowiska w Polsce zrzekł się nawet korony carskiej.
Jeszcze mniej uwagi niż wielki książę poświęcały prawosławiu miejscowe władze. Dlatego też w ciągu 15 lat panowania rosyjskiego nie wybudowano w całym
kraju ani jednej prawosławnej cerkwi. Urządzono jedynie kilka skromnych kaplic,
np. Podwyższenia Krzyża Świętego w sali Zamku Królewskiego w Warszawie. Głównymi prawosławnymi cerkwiami w Polsce w dalszym ciągu pozostawały małe świątynie greckie. Polecenie cara, by wznieść na ulicy Nowy Świat prawosławną cerkiew pozostało tylko na papierze. Prawosławnym, pozostawionym bez opieki
duchowej, trudno było zachować wiarę. Rosyjscy oficerowie i żołnierze żenili się
z Polkami i przechodzili na katolicyzm, także dzieci były chrzczone i wychowywane w wierze katolickiej. Książę Konstanty nie widział w tym nic złego. Ugodowa
polityka Rosjan zakończyła się wybuchem powstania listopadowego w 1830 roku.
Po upadku powstania polityczna i wojskowa obecność Rosji w Polsce gwałtownie
wzrosła, a okres kolejnych 25 lat jej panowania nazwano – od nazwiska namiestnika – „dyktaturą Paszkiewicza”. Do Polski sprowadzono wiele tysięcy żołnierzy,
zwiększono także liczbę urzędników. Wprowadzone przez wielkiego księcia prawa
zostały anulowane. W 1836 roku wprowadzono prawo o związkach mieszanych.
Dzieci, narodzone ze związku prawosławnych z innowiercami, miały być odtąd
obowiązkowo chrzczone i wychowywane w wierze prawosławnej. W związku ze
wzrostem liczby wiernych, w 1834 roku utworzono wikariat warszawski, którym
zarządzał archimandryta Antoni, dotychczasowy namiestnik monasteru w Poczajowie. W roku 1841 wikariat przekształcono w diecezję. W końcu 1835 roku konsekrowano pierwszą z prawdziwego zdarzenia cerkiew, wybudowaną w Polsce.

Była to cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Cytadeli Warszawskiej. W przeciągu
dwóch lat otwarto identyczną cerkiew w twierdzy Nowogieorgijewsk (obecnie
Modlin). W tym czasie prawosławne cerkwie lokalizowane były w przebudowywanych kościołach katolickich. W ten sposób powstały: katedra warszawska, cerkiew
na cmentarzu wolskim w Warszawie oraz cerkiew szpitalna w Lublinie. Należy podkreślić, że nie odbywało się to na drodze przemocy i bezprawia. Pierwsze budynki,
w których lokalizowano cerkwie, były kupowane za państwowe pieniądze. Wykorzystywano też gmachy, które zostały zniszczone, zajęto również kościół w Radomiu, który już w 1809 roku został zamknięty przez Austriaków. Konsekrowano także
kilka kaplic i cerkwi w domach prywatnych. Głównymi projektantami cerkwi byli
miejscowi architekci, Gołoński i Corazzi. Cerkwie projektowano w schyłkowym stylu
klasycystycznym. Po okresie krótkiego boomu budowlanego w końcu lat 30. XIX
wieku, wznoszenie cerkwi zostało zahamowane. Do końca 1840 roku wybudowano
w Polsce 5 cerkwi, według projektów rosyjskich architektów. Wzniesiono je w stylu
rosyjsko-bizantyjskim, z charakterystycznymi kopułami (przeważnie posiadały one
5 kopuł), staroruską ornamentyką oraz zdobieniami. Sam twórca tego stylu, Konstanty Thon, zaprojektował w Polsce jedną cerkiew, w Pokrowsku (obecnie Karolin). Po jej wzniesieniu nastąpiła długa przerwa: od 1852 roku, przez kolejne 15 lat,
nie wybudowano żadnej cerkwi. W roku 1860 w skład diecezji warszawskiej wchodziło 40 cerkwi (w większości usytuowanych w budynkach nieprzypominających
cerkwi), należało do nich 25358 wiernych, spośród których tylko 3 tysiące stanowili cywile (pozostali byli żołnierzami).
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Warszawa, Pałac Brühla, cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy, 1904 r.

Piotrków, cerkiew św. Jana Rylskiego, I wojna światowa

Warszawa, cerkiew św. Tatiany, I wojna światowa

Podsumujmy pierwsze półwiecze panowania Rosji w Polsce. Od 1815 do 1865
roku w Polsce wybudowano 11 cerkwi. Jak na wieloletni ucisk i rusyfikację, jest to
rezultat skromny. Ponadto, z tych 11 cerkwi 3 znajdowały się w rosyjskich twierdzach, 2 – na prawosławnych cmentarzach, 2 – we wsiach z rosyjskimi osadnikami
(o nich w dalszej części książki). Pozostałe 4 stały w polskich miastach przy głównych
ulicach: w Warszawie, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim i Suwałkach.

Po upadku powstania uznano, że Polskę można utrzymać w imperium tylko siłą.
W kraju znacząco wzrosła liczba żołnierzy i urzędników. Wtedy też nastąpił zasadniczy przełom w sprawie budownictwa cerkwi prawosławnych. Zaplanowano budowę
37 nowych świątyń, między innymi w Lublinie, Siedlcach, Kaliszu, Łomży i Pułtusku.
Utworzono specjalny cerkiewny fundusz, służący budowie cerkwi w Królestwie Polskim. W każdym roku z dochodów państwa przeznaczano na ten cel 100 tysięcy
rubli. W pierwszym okresie istnienia funduszu (1867-1874) w kraju wybudowano
8 cerkwi i rozpoczęto wznoszenie kolejnych 3. Dużą rolę w tym dziele odegrała
reforma administracyjna Królestwa. W miejsce istniejących 5 guberni utworzono 9.
W ciągu dziesięciu lat w nowych gubernialnych miastach wzniesiono prawosławne
katedry. Pierwszą, wzniesioną po powstaniu styczniowym świątynią, była katedra
w Płocku (konsekrowano ją już w 1867 roku). Zastój w budowie cerkwi w centralnej Polsce nastąpił w latach 80. XIX wieku. Związane to było z powrotem unitów do
prawosławia w 1875 roku. Wtedy też wszystkie środki z funduszu skierowano na

budowę nowych cerkwi na terenie Chełmszczyzny. Według danych z 1898 roku, na
terytorium Królestwa Polskiego funkcjonowało 5 klasztorów i 333 parafie prawosławne, w większości we wschodniej części kraju. Z początkiem lat 90. XIX wieku rozwój budownictwa cerkiewnego powrócił do poprzedniego stanu i nie przeszkodził
mu nawet okres rewolucji 1905-1907 roku. Rekordowe były lata 1903 i 1904, gdy
konsekrowano po 6 nowych cerkwi.
W drugim półwieczu rosyjskiego panowania (1865-1915) w centralnej Polsce
wzniesiono, w różnych stylach architektonicznych, ponad 80 cerkwi. W pierwszych
latach budowano pięciokopułowe cerkwie z dzwonnicami (Siedlce, Łomża), według
projektu K. A. Thona. Podobne do nich, z jedną dzwonnicą, wznoszono według
projektu architekta Trusowa. Jednocześnie budowano cerkwie w stylu eklektycznym, np. w Warszawie na Pradze, Częstochowie i Kaliszu. W Polsce, po raz pierwszy,
wprowadzono elementy rodzącego się stylu bizantyjskiego – półokrągłe kopuły.
W tym stylu, czerpiącym z tradycji cesarstwa bizantyjskiego, wzniesiono w Polsce
szereg cerkwi. Pośród nich są prawdziwe perły architektury – cerkwie we Włocławku,
Kielcach i Łodzi. Najbardziej znanymi przedstawicielami tego stylu byli architekci
S. I. Sołowiej i W. I. Jakunin. W tym czasie w miastach powiatowych budowano niewielkie, proste cerkwie z jedną kopułą i dzwonnicą.
W architekturze cerkiewnej szczególnie interesującym był początek XX wieku.
Wtedy to w Polsce pojawiło się wiele cerkwi noszących cechy modernizmu i stylizowanych na konkretne epoki historyczne. Za przykład niech posłużą cerkwie w Pruszkowie i Skierniewicach. Dwie interesujące cerkwie wybudowano w Warszawie,
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według projektu wybitnego architekta Leonti N. Benoita: katedrę w stylu rostowskim i wojskową cerkiew w stylu nowogrodzkim. Z innych architektów cerkwi tego
okresu należy wymienić Włodzimierza A. Pokrowskiego, Michała T. Preobrażeńskiego i Piotra A. Feddersa.
Przy budowie cerkwi w Polsce charakterystyczna była seryjność projektu. Jeżeli
cerkiew, wybudowaną według wybranego projektu, uznano za udaną, to niedługo
potem budowano podobne. Pierwszym takim przypadkiem jest cerkiew w Dęblinie,
będąca kopią cerkwi w Cytadeli Warszawskiej. Na początku 1870 roku, wzorując się
na cerkwi Marii Magdaleny na Pradze w Warszawie, wybudowano cerkiew w Częstochowie. W ciągu kilku lat wzniesiono 5 podobnych cerkwi: w Aleksandrowie, Mławie,
Grajewie, Granicy i Słupcy. Jednokopułowe bizantyjskie cerkwie, różniące się tylko
detalami, pojawiły się jednocześnie na początku XX wieku w wielu miastach. Należy
też wspomnieć o typowych 10 cerkwiach wojskowych, które powstały w tym czasie
w centralnej Polsce, np. w Puławach, Augustowie czy Staszowie.
Rezultatem stuletniego panowania Rosji było konsekrowanie w centralnej Polsce ponad 200 prawosławnych cerkwi, z których ponad 90 było stylowymi świątyniami, a pozostałe zlokalizowano w różnych budynkach.

Nazwa „cerkiew domowa” oznaczała cerkiew zlokalizowaną nie w specjalnie wybudowanym budynku świątyni, ale w każdym innym pomieszczeniu adaptowanym na
cerkiew - w koszarach, szkole, szpitalu czy budynku mieszkalnym. W części takiego
budynku umieszczano ikonostas oraz utensylia cerkiewne i odprawiano nabożeństwa.
Cerkwie domowe były najczęściej zalążkiem parafii prawosławnej. Większość z nich
nie była interesująca z architektonicznego punktu widzenia. Ich cechą charakterystyczną była różnorodność: spotykało się zarówno cerkwie w skromnych pomieszczeniach, jak i okazałe budowle. W książce tej cerkwie domowe nie zostały szerzej opisane
(opracowany został tylko indeks istniejących domowych cerkwi parafialnych i wojskowych, który zamieszczono w drugiej części książki). Warto więc w tym miejscu, tylko
pokrótce, odnotować najbardziej typowe i interesujące z nich.
Typowa cerkiew domowa nie wyróżniała się wyglądem spośród okalających
ją budynków. Znakiem jej istnienia był jedynie krzyż na dachu lub ikona nad wejściem do budynku. Bywało i tak, że cerkiew nie posiadała nawet krzyża i ikony, jak
na przykład cerkiew domowa w Pałacu Brühla w Warszawie. Już w 1787 roku urządzono w pałacu pierwszą prawosławną cerkiew przy poselstwie rosyjskim, istniejącą przez 7 lat. W 1862 roku, po opuszczeniu pałacu przez poselstwo, cerkiew św.
Jerzego urządzono w jednej z sal mieszczącego się tam Wojskowego Wojennego
Sztabu Okręgu Warszawskiego. Niemniej, na starych fotografiach nie widać nic, co
wskazywałoby na funkcjonowanie cerkwi w pałacu.

Niekiedy nad budynkiem, w którym usytuowano cerkiew, budowano kopułę
z krzyżem. Za przykład może posłużyć cerkiew w gimnazjum męskim w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie w budynku kolegium pijarów nad ołtarzem wybudowano
ośmioboczną wieżę, zwieńczoną kopułą z prawosławnym krzyżem. Częstym i rozpowszechnionym zjawiskiem była budowa, obok domowej cerkwi, wolno stojącej
dzwonnicy. Tak uczyniono w koszarach 23. Nizowskiego Pułku Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy znajdowała
się na parterze dwukondygnacyjnego budynku koszar. W 1890 roku do budynku
dobudowano część ołtarzową i naprzeciwko wejścia – dwukondygnacyjną dzwonnicę, zwieńczoną kopułą. Bywało i tak, że domowe cerkwie miały kopułę nad ołtarzem i dzwonnicę naprzeciwko. W 4. Nowotroickim Jekaterynosławskim Pułku Dragonów, stacjonującym w Grajewie, cerkiew usytuowano w drewnianym parterowym budynku koszar. Wewnątrz ustawiono ikonostas, nad ołtarzem wykonano małe
sklepienie z kopułą, obok zaś wybudowano piękną, kamienną dzwonnicę. Wszystkie prace przy adaptacji budynku koszar, przeprowadzone w 1894 roku, wykonano
siłami wojska. Koszt budowy zamknął się kwotą 5 tysięcy rubli, co było sumą bardzo skromną. W niektórych budynkach, gdzie znajdowała się domowa cerkiew,
odpowiednio upiększano główne wejście. Tak wyglądał budynek cerkwi domowej
w koszarach 5. Aleksandryjskiego Pułku Huzarów w Kaliszu. Cerkiew pułkowa znajdowała się na pierwszym piętrze i miała imponujące rozmiary: 30 na 13 metrów i 6,5
metra wysokości. Nad przedsionkiem cerkwi wybudowano kamienną dzwonnicę,
zwieńczoną trzema kopułami. W taki sam sposób przebudowano, mieszczącą się
w budynku sierocińca, cerkiew św. Olgi w Łodzi. Wejście do budynku stanowiła dwupiętrowa dzwonnica, zakończona kopułą z krzyżem. Bardzo rzadko domowe cerkwie budowano specjalnie, przeważnie adaptowano na nie istniejące budynki. Od
podstaw wybudowano na przykład cerkiew domową św. Leoncjusza w Siedlcach.
Konsekrowano ją w 1900 roku. W jednopiętrowym murowanym budynku szkoły
znajdowały się trzy sale lekcyjne dla 150 uczniów, warsztaty, biblioteka, mieszkania
nauczycieli, zakrystia i cerkiew. Nad częścią ołtarzową górowała niewielka kopuła,
zaś nad częścią środkową cerkwi – dzwonnica.
Jedną z piękniejszych i niespotykaną domową cerkwią była świątynia I Męskiego
Gimnazjum w Warszawie. Gimnazjum zajmowało budynek w stylu klasycystycznym przy ulicy Nowy Świat, tzw. Pałac Staszica, od 1860 roku. Miejsce to było na
swój sposób unikalne. Wcześniej stała tam kaplica, w której pochowany został car
Wasyl Szujski, wzięty do niewoli polskiej w okresie Wielkiej Smuty. W 1890 roku
senator Apuchtin zaproponował przebudowę budynku gimnazjum w stylu staroruskim. Dokonano tego w latach 1892-1897, według projektu W. A. Pokrowskiego.
Dach budynku wieńczyła wieżyczka z krzyżem, co przydało mu monumentalnego
wyglądu. W wieżyczce umieszczono także 9 dzwonów. W centralnej części pałacu
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urządzono cerkiew św. Tatiany z bocznymi ołtarzami św. św. Cyryla i Metodego
oraz św. Mikołaja Cudotwórcy. Ściany zostały pokryte freskami w stylu bizantyjskim
przez malarza L. D. Blinowa, zaś ikony napisane w pracowni Szutowa. Koszty przebudowy poniosły osoby prywatne. W latach 20. XX wieku budynkowi przywrócono
poprzedni wygląd. Obecnie mieści się w nim Polska Akademia Nauk.

Cerkwie wojskowe
W Królestwie Polskim istniało wiele cerkwi podlegających jurysdykcji Ministerstwa Wojny, a nie biskupowi diecezjalnemu. Nie powinno to dziwić, gdyż większość wiernych, ponad połowę, stanowili żołnierze stacjonujący w garnizonach rozrzuconych po całym kraju. Podstawową jednostką armii rosyjskiej był pułk. Każdy
pielęgnował swoje tradycje, posiadał własne umundurowanie, sztandar pułkowy,
patrona, odznakę i dzień święta pułku. Integralną częścią tradycji pułku była też
cerkiew pułkowa. Początkowo był to polowy składany ikonostas wraz z utensyliami
liturgicznymi, który duchowny wojskowy przewoził wraz za przemieszczającą się
jednostką. W miejscu stacjonowania pułku cerkiew urządzano na terenie koszar
w namiocie lub w budynku. Jedną z pierwszych cerkwi pułkowych w Polsce była
cerkiew 19. Jegierskiego Pułku w Kutnie, założona w 1818 roku w mieszczańskim
domu. Do lat 90. XIX wieku wszystkie pułkowe cerkwie mieściły się w salach, pokojach i jadalniach adaptowanych na domy modlitwy. Budowa prawdziwych cerkwi
pułkowych rozpoczęła się w końcu XIX wieku, ale nie zdążyła objąć nawet dużych
jednostek. Jednakże wszystkie jednostki, w miarę swoich sił i posiadanych środków,
zakładały swoje domowe cerkwie.
Wojskowe cerkwie, z powodu zmiany dyslokacji jednostek, bardzo często zmieniały właścicieli i wezwania, pod jakimi zostały konsekrowane. Zmieniający dyslokację pułk zabierał polową cerkiew, a opuszczone pomieszczenie zajmowała nowa jednostka, która wyświęcała cerkiew pod wezwaniem nowego świętego. W 1900 roku
minister wojny Aleksy N. Kuropatkin polecił zaprojektować cerkiew wojskową, która
byłaby niedroga w budowie, a jednocześnie mieściła około 1000 żołnierzy. Przewidywano, że takie cerkwie będą budowane w odległych garnizonach i na nieprawosławnych ziemiach imperium. Car Mikołaj II propozycję zaakceptował. Powołana
komisja wybrała projekt cerkwi autorstwa inżyniera Fiodora M. Wierzbickiego –
budowla musiała być murowana, z jedną kopułą nad ołtarzem, z dzwonnicą, a koszt
jej budowy musiał zamykać się kwotą 40 tysięcy rubli. Wkrótce w całym Cesarstwie
Rosyjskim rozpoczęła się budowa cerkwi wojskowych według powyższego projektu.
Do wybuchu I wojny światowej zbudowano ich około pięćdziesięciu, z tego dziesięć
w Polsce: w Augustowie, Kozienicach, Końskich, Lublinie, Puławach, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Przasnyszu, Staszowie i Warszawie. Wszystkie były identyczne
i nawet wprawny specjalista nie zawsze mógł je rozróżnić. Wyjątkiem była cerkiew
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w Kozienicach, jedna z pierwszych, którą wybudowano według uproszczonego projektu – bez głównej kopuły nad ołtarzem. Były także bogatsze cerkwie wojskowe,
wzniesione według indywidualnych projektów. W pierwszej kolejności budowano
je w pułkach gwardyjskich, w których służyły najzamożniejsze warstwy społeczeństwa. Najbardziej reprezentacyjne były trzy gwardyjskie cerkwie – w Warszawie,
Skierniewicach i Kielcach.

Parafianie
Cerkiew prawosławna nie prowadziła misji w Polsce. Uznając dominującą pozycję Kościoła katolickiego, podejmowała działania jedynie wobec unitów. Proces
zjednoczenia przebiegał bardzo powoli, dopiero w 1875 roku nastąpił powrót unitów na łono Cerkwi. Były także przypadki przyjmowania prawosławia przez katolików, protestantów i żydów. W milionowym kraju przypadków takich było kilkadziesiąt w ciągu roku. Kim zatem byli parafianie 200 prawosławnych cerkwi, znajdujących się w centralnej Polsce? Najliczniejszą grupę stanowili wojskowi. Określenie ich liczebności rodzi duży problem, nie ujmowano ich bowiem w statystyce
mieszkańców kraju, a pułki stale zmieniały położenie. Za przybliżoną liczbę rosyjskich żołnierzy i oficerów w przededniu wybuchu I wojny światowej należy przyjąć 100 tysięcy. Do nich należy dodać kilka tysięcy żon i dzieci rosyjskich oficerów.
W samej tylko Warszawie żyło 35 tysięcy wojskowych i członków ich rodzin. Drugą
grupę parafian, pod względem liczebności, stanowili urzędnicy państwowi wraz
z rodzinami. Oni, tak samo jak i wojskowi, nie decydowali o miejscu swego pobytu.
Rosjan, którzy dobrowolnie osiedlali się w Polsce było znacząco mniej. Społeczeństwo polskie nie odnosiło się przychylnie do rosyjskich kupców, przemysłowców
i robotników. Jeżeli w latach względnego spokoju było to prawie niezauważalne,
to czas niepokoju, czyli lata 1860-64 i 1905-07 przyniosły ucieczkę Rosjan z centralnej Polski. Całkowitą liczbę rosyjskich osiedleńców w końcu XIX wieku na tym
terenie określono na 50 tysięcy, z czego połowa zamieszkiwała Warszawę. Znaczące rosyjskie skupiska znajdowały się także w przemysłowych gigantach – Łodzi
i Sosnowcu. Kilka cerkwi w miastach pogranicznych odwiedzali turyści i kuracjusze,
wyjeżdżający do Europy Zachodniej i powracający z niej. Byli też parafianie zasadniczo różniący się od pozostałych – rosyjscy chłopi, wolą imperatora osiedleni
w samym środku obcego kraju. Kolejną grupę stanowili staroobrzędowcy, liczebność których w końcu XIX wieku szacowano na 2000 osób. Spośród ponad 200 istniejących, posiadali oni jedynie 3 cerkwie, ale należy o nich wspomnieć.

Staroobrzędowcy
Od czasu rozłamu w prawosławnej Cerkwi, państwo rosyjskie w sposób okrutny
prześladowało starowierców. Nie uznawali oni bowiem zrewidowanych przez
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patriarchę Nikona ksiąg cerkiewnych oraz reform zatwierdzonych przez sobór Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Uciekając przed prześladowaniem, starowiercy osiedlali
się w odległych zakątkach imperium lub emigrowali za granicę. Duża grupa osiedliła się w końcu XVIII wieku w niedostępnych lasach w okolicach Suwałk, zakładając szereg osad: Aleksandrowska, Aleksiejówka, Lasanka, Maryna, Sokołowo, Agrafinówka, Chachłuszka, Kutuzówka. Po kilkudziesięciu latach Suwałki stały się częścią
Rosji. W tym czasie stosunek do starowierców uległ radykalnej zmianie. W 1840 roku
w okolicach Suwałk i Sejn było 70 osad starowierców, liczących łącznie około 4000
mieszkańców. Po roku 1830 Rosjanom udało się część z nich przyłączyć do Jednowierskiej Cerkwi, uznającej hierarchię i dogmaty Cerkwi prawosławnej, zachowującej jednak swój obrzęd, księgi sprzed reformy i autonomiczną organizację parafialną.
Po zjednoczeniu z Cerkwią, władze starały się przyciągnąć jak największą liczbę starowierców. Próby takie podjęto w guberni suwalskiej. W 1841 roku grupa 214 starowierców zwróciła się do synodu z prośbą o utworzenie dla nich parafii. Władze
niezwłocznie wydzieliły na koszt skarbu państwa folwarki Karolin i Cieszkinie, które
przemianowano na Pokrowsk i Nikołajewsk. Oprócz bezpłatnej ziemi, starowiercy
otrzymali las i pieniądze na zagospodarowanie. We wsi wybudowano piękną murowaną cerkiew. W 1911 roku w Pokrowsku mieszkało 879 parafian.
Duże skupisko starowierców zamieszkiwało w Prusach w okolicach Wojnowa
(Eckersdorf), gdzie istniał nawet klasztor. Pruscy staroobrzędowcy zachowali język
i obrzędy. W 1872, 1877 i 1880 roku około 300 pruskich staroobrzędowców przyłączyło się do Cerkwi prawosławnej i przeniosło do Rosji. Skarb państwa przekazał im
ziemie w powiecie grójeckim, w guberni warszawskiej, gdzie założono nowe wsie:
Skobielewkę, Iwanówkę, Jezierki i Błagodatnoje (obecnie Biskupice), gdzie wybudowano cerkiew i utworzono parafię prawosławną, liczącą w 1904 roku 220 parafian.

Chłopi musieli stopniowo przyzwyczajać się do nowych warunków, przejmowali
polski styl ubierania, język. W 1846 roku w Kolonii Aleksandryjska założono prawosławną cerkiew. Trudne czasy nastały po zniesieniu w latach 60. XIX wieku pańszczyzny. Wtedy to miejscowa ludność (Polacy i Żydzi) poprzez wykup zaczęła usuwać kolonistów z ich ziemi, skutkiem czego 30 rodzin przeniosło się do guberni saratowskiej. Kiedy w 1875 roku kupiono 26 gospodarstw, rząd carski zakazał sprzedaży
gospodarstw w koloniach rosyjskich nieprawosławnym osobom. Na początku 1890
roku kolonia rosyjska liczyła około 1000 osób. Koloniści byli poddani stałemu procesowi polonizacji. Jednak potomkowie pskowskich chłopów zachowali swoją wiarę
i do dzisiaj w byłych koloniach żyją prawosławni mieszkańcy i działa także prawosławna parafia.

Fundatorzy, ofiarodawcy

Po upadku powstania listopadowego w Polsce rozpoczęto budowę rosyjskich
twierdz, z których główną był Nowogieorgijewsk (obecnie Modlin). Usytuowano ją
w miejscu, gdzie Narew wpada do Wisły. Dla zapewnienia garnizonowi bezpieczeństwa, na przedpolach wokół twierdzy postanowiono osiedlić rosyjskich chłopów.
Zgodnie z wolą cara, ziemia wokół Modlina została odkupiona od polskich ziemian
i w 1839 roku osiedlono na niej chłopów z guberni pskowskiej. Założono pięć wsi:
Kolonia Aleksandryjska (obecnie Stanisławowo), Konstantynówka, Kosewka (obecnie Kosewo), Szczepiórka (obecnie Szczypiorno) i Zakroczymskaja (obecnie Zakroczym). Wszystkie wsie liczyły łącznie 74 gospodarstwa, w których mieszkało 200
mężczyzn i 150 kobiet. Każda rodzina otrzymała po 10 dziesięcin ziemi. Na koszt
państwa zbudowano rodzinom piętrowe domy. Wszyscy koloniści otrzymali sprzęty
domowe i gospodarskie, a nawet odzież. Początki gospodarowania były trudne.

Głównym źródłem środków na budowę cerkwi w centralnej Polsce był rosyjski
skarb państwa. Jednak tradycyjnie, w miarę swoich sił, ofiarę na budowę świątyń
wnosili wszyscy prawosławni. Inicjatorami i pierwszymi ofiarodawcami zwyczajowo
byli miejscowi prawosławni mieszkańcy i wojskowi. Później brakujące sumy dawało
państwo. Często wkład w budowę cerkwi miały miejscowe władze, w szczególności
w małych miasteczkach i miastach. Ich udział nie zawsze miał charakter finansowy –
bezpłatnie przekazywano plac pod cerkiew, drewno, stare zabudowania dla uzyskania cegły. Najczęściej na czele komitetów budowy cerkwi stawali energiczni ludzie,
którzy potrafili dotrzeć z prośbą o pomoc do bogatych warstw rosyjskiego społeczeństwa. Dlatego też pośród ofiarodawców można spotkać cara i carską rodzinę, szlachtę,
moskiewskich metropolitów czy fabrykanta z Kijowa, Tereszczenkę. Wyróżniającym
się z tego grona ofiarodawcą był o. Jan Kronsztadzki (1829-1908), obecnie zaliczony
przez Cerkiew prawosławną w poczet świętych. Swoją pobożnością i cudownymi
uzdrowieniami chorych zyskał w Rosji ogromny szacunek. Otrzymując wielomilionowe ofiary ze wszystkich zakątków Rosji, przekazywał je zarówno na pomoc biednym, jak i na budowę cerkwi. Ojciec Jan posiadał dar jasnowidzenia i przewidywał tragiczną przyszłość Rosji. Doskonale rozumiał, że prawosławie na ziemiach Królestwa
Polskiego będzie istniało tylko pod opieką armii, ale nigdy nie odmawiał pieniędzy na
budowę nowych cerkwi. Przy wydatnej pomocy o. Jana wzniesiono cerkwie w Biskupicach (dawniej Błagodatnoje), Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Siedlcach i Suwałkach. Jednak najbardziej znaczący wkład wniósł o. Jan Kronsztadzki we wznoszenie
soboru Aleksandra Newskiego w Warszawie – przekazał na ten cel 135 tysięcy rubli.
Fundatorami cerkwi była także szlachta rosyjska, posiadająca w Polsce majątki.
Przytoczmy tu 3 takie przypadki. Rodzina Łopuchinów z własnych środków wybudowała niewielką cerkiew w swoim majątku Bolesławiec, przy granicy pruskiej. W 1885
roku w swoim majątku pod Uniejowem cerkiew wzniósł hrabia Aleksander Toll,
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Chłopi-osiedleńcy

a fundatorami cerkwi w Raczkach byli właściciele majątku Dowspuda – Zofia i Jerzy
Karcewowie.
Była także w Polsce grupa ofiarodawców niespotykana w Rosji. To niemieccy
fabrykanci, Henryk Dietl, bracia Schön, Scheibler, posiadacze potężnych zakładów
w Sosnowcu i Łodzi. W Sosnowcu zasłynął Henryk Dietl, który ofiarował 50 tysięcy
rubli na cerkiew św. Tatiany w I Gimnazjum Męskim w Warszawie. Inny przemysłowiec, jeden z braci Schön – Franc, ofiarował 25 tysięcy rubli na nową cerkiew
w Sosnowcu i stanął na czele komitetu jej budowy. Głównym fundatorem cerkwi
św. Aleksego w Łodzi był Juliusz Kunitzer. Niemieccy przemysłowcy byli donatorami
nie tylko prawosławnych cerkwi. Budowali ulice, szkoły, koszary wojskowe. Błędem
byłoby posądzenie ich o szczególną miłość do prawosławia. Czy kierował ich zachowaniem tylko własny interes? Wydaje się, że wyniesione z domu wychowanie, przywiązanie do państwa i podtrzymywanie jego instytucji legło u podstaw ich zachowań. Jednak los obszedł się z nimi tragicznie. Oskar Schön i Juliusz Kunitzer zostali
zabici przez rewolucjonistów w czasie rewolucji 1905-07. Oprócz typowej klasowej nienawiści, zdaje się, że wypomniano im przychylny stosunek do prawosławia.

Los cerkwi prawosławnych
Rosyjskie panowanie zakończyło się w Polsce latem 1915 roku, kiedy to wojska
niemieckie w krótkim czasie zajęły cały kraj. Większość rosyjskich mieszkańców ewakuowała się razem z wycofującą się armią. Cerkwie pozostały bez parafian i kleru.
Jednak nie wszystkim udało się ewakuować. Z dziewięćdziesięciu duchownych diecezji warszawskiej, szesnastu dostało się do niewoli. Niektóre cerkwie zostały zniszczone w wyniku ostrzału artyleryjskiego, inne przez niemieckich żołnierzy. Część
opuszczonych świątyń Niemcy przystosowali do funkcji wojskowych lub urządzili
w nich kościoły dla swoich wojsk. Wewnątrz wznoszono ołtarze, ustawiano ławki,
a w katedrze warszawskiej zamontowano organy.
Gwałtowne zmiany nastąpiły w 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W społeczeństwie polskim silna była potrzeba rewanżu i niszczenia wszystkiego, co przypominało rosyjskie panowanie. Nastawienie to wzmogła wojna 1920
roku, kiedy Armia Czerwona podeszła na przedpola Warszawy. Za wszystko to przyszło zapłacić cerkwiom, jako głównym symbolom rosyjskiej epoki. Pozostali przy
nich nieliczni parafianie, a ci, którzy wrócili nie mogli liczyć na żadną pomoc. Na
początku 1920 roku rozpoczęto masowe odbieranie cerkwi prawosławnym i oddawanie ich katolikom, unitom, rzadziej – protestantom.
Nowi właściciele, także chrześcijanie, niezwłocznie je przebudowywali, aby
zewnętrznym wyglądem nie przypominały o swym prawdziwym przeznaczeniu.
Usuwali „rosyjskie” elementy wystroju – kopuły i prawosławne krzyże. Zbijali dekoracyjne detale i gzymsy. Całkowicie przebudowywano wnętrza, usuwano ikonostasy

Siedlce, cerkiew św. Ducha, po pierwszej przebudowie na kościół katolicki, lata 20. XX wieku
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Wykaz świątyń prawosławnych
w centralnej Polsce

Siedlce, cerkiew św. Ducha po przebudowie
na kościół katolicki, lata 30. XX wieku

Radom, cerkiew św. Mikołaja po przebudowie
na kościół katolicki, lata 30. XX wieku

i zamalowywano polichromie. Jednak wytrawne oko nadal mogło rozpoznać
w budynku dawną cerkiew.
Na palcach jednej ręki można policzyć cerkwie, których wygląd zewnętrzny
został zachowany z niewielkimi zmianami, np. cerkiew wojskowa w Kielcach,
św. św. Cyryla i Metodego w Częstochowie, wojskowa św. Aleksego w Łodzi. Większość cerkwi została jednak rozebrana, a uzyskany materiał posłużył do wzniesienia
innych budynków. Jako pierwsze zburzono cerkwie w dawnych miastach gubernialnych i powiatowych, te, które stały na centralnych placach lub przy głównych ulicach i te najpiękniejsze, aby swoim wyglądem nie „szpeciły” miasta. Proces burzenia
cerkwi osiągnął swoje apogeum w połowie lat 20. XX wieku i ciągnął się do wybuchu II wojny światowej.
W Polsce powojennej stosunek do cerkwi wynikał z zasad socjalizmu: był obojętny – nie burzono ich, ale i nie odbudowywano. Poprawa sytuacji nastąpiła w ostatnich dziesięciu latach. Stare krzywdy, wyrządzone przez „ruskich”, ulegają stopniowemu zapomnieniu i cerkwie traktuje się jako część historii tych ziem i miejscowości. Coraz więcej młodych ludzi nie widzi w nich pozostałości po zaborach, lecz traktuje je jako element wielokulturowości Polski.
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ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
(dawniej Aleksandrów Pograniczny)

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, 1916 r.

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, 1901 r.

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego
(Св. князя Александра Невскогo)
W Aleksandrowie, na granicy z Prusami, znajdowała się stacja kolejowa i Komora
Celna I Stopnia. W roku 1875 rząd wydzielił na budowę cerkwi z budżetu 35 tysięcy
rubli. Wzniesiono ją według projektu synodalnego architekta Trusowa, na placu
o powierzchni 2800 m2, obok dworca kolejowego, a wyświęcono ją 8 września 1877
roku. Murowaną z cegły świątynię wieńczył ośmioboczny bęben z kopułą nad częścią ołtarzową i dwukondygnacyjna dzwonnica. Projekt, z niewielkimi zmianami,
powtórzono w Grajewie, Mławie, Granicy i Słupcy. 23 sierpnia 1879 roku świątynię
odwiedził car Aleksander II, który udawał się na spotkanie z cesarzem Wilhelmem.
Po odzyskaniu niepodległości, w latach 20. XX wieku, usunięto z cerkwi kopułę
i dzwonnicę, a następnie cerkiew rozebrano. W latach 70. XX wieku na pustym placu
stanął pawilon handlowy. Jedynym świadkiem historii tego miejsca jest zachowany
budynek plebanii.
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Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, 1910 r.

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, 1915 r.
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AUGUSTÓW

Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, 1937 r.

Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej
(Kазанской иконы Божией Матери)
Cerkiew w Augustowie była typową cerkwią na ziemi białoruskiej. Pierwsze
wzmianki o niej pochodzą z 1553 roku. Skromna drewniana świątynia znajdowała
się na przedmieściach miasta, na górce, nad rzeką Nettą, u zbiegu ulic Cerkiewnej
i Koziej. Zbudowano ją na planie kwadratu, z dwuspadowym dachem. Nad wejściem
znajdowała się nieduża dzwonnica z kopułką z krzyżem i umieszczonym wewnątrz
maleńkim dzwonem. Do 1875 roku cerkiew należała do parafii unickiej. W 1879 roku
przebudowano ją według projektu architekta Zaleskiego. Cerkiew zwieńczyła nowa
kopuła, dobudowano część ołtarzową i przedsionek z dzwonnicą. Od chwili wybudowania nowej cerkwi, w starej odprawiano jedynie nabożeństwa dziękczynne
przed ikoną Matki Bożej. W 1915 roku Niemcy zamienili сerkiew na kuźnię. Po odzyskaniu niepodległości była krótko w posiadaniu staroobrzędowców. W 1925 roku
została rozebrana.

Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, 1904 r.
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Cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła, I wojna światowa

Cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła,
I wojna światowa

Cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła
(Святых апостолов Петра и Павла)
Po przebudowie w 1879 roku, cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej okazała się
zbyt ciasna dla rozwijającej się parafii. Rozpoczęto starania o budowę nowej cerkwi. Władze miejskie przekazały na ten cel część sadu na głównym placu Bazarnym
w centrum miasta. Uroczyste położenie kamienia węgielnego odbyło się 9 lipca 1881
roku, a wyświęcenia dokonano 7 października 1884 roku. Cerkiew wznosili majstrzy
z Górnego Śląska. Miała ona 1 kopułę i czteropiętrową, zwieńczoną kopułką, dzwonnicę nad wejściem, z 5 dzwonami. Największy z nich ważył 400 kilogramów. Świątynia mogła pomieścić 800 osób. Po uzyskaniu niepodległości, cerkiew w 1921 roku
została zajęta pod kościół garnizonowy Pułku Ułanów Krechowieckich. W 1926 roku,
w ciągu trzech dni, cerkiew została rozebrana, a cegłę wykorzystano do budowy
seminarium nauczycielskiego.

Cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła,
I wojna światowa
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Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, 1912 r.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, 1916 r.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy
(Св. Николая Чудотворца)
W odległości ponad dwóch kilometrów od miasta znajdował się garnizon Bagrationowski Sztab, gdzie stacjonował 104. Ustiużewski Pułk Piechoty. Na początku
1910 roku, na placu pomiędzy budynkami koszarowymi, wybudowano typową cerkiew wojskową. Tak jak inne, miała ona kształt prostokątnej bazyliki z 1 kopułą nad
częścią ołtarzową i dzwonnicą nad przedsionkiem. Wewnątrz cerkwi umieszczono
marmurowe tablice ze spisem zwycięstw pułku. Cerkiew wyświęcono w grudniu
1912 roku. Po odzyskaniu niepodległości przekazano ją katolikom. W chwili obecnej świątynia jest kościołem parafii Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej. Nowi użytkownicy usunęli kopułę i dzwonnicę, a w latach 80. XX wieku nad wejściem zbudowano modernistyczną wieżę.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, 1912 r.
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BISKUPICE

BOLESŁAWIEC–CHRUŚCIN

(dawniej Błagodatnoje)

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego,
lata 50. XX wieku

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego,
lata 50. XX wieku

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego
(Св. князя Александра Невского)

Cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy,
lata 20. XX wieku

Cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy,
2010 r.

W 1873 roku wieś została zasiedlona 200 rosyjskimi staroobrzędowcami z Prus
Wschodnich, którzy zjednoczyli się z prawosławiem. Początkowo parafianie należeli
do parafii w Pokrowsku (obecnie Karolin) w guberni suwalskiej, oddalonej od Biskupic o ponad 380 kilometrów. Proboszcz jedynie dwa razy w roku odwiedzał parafię
w celu zaspokojenia religijnych potrzeb mieszkańców, których liczba w 1890 roku
wynosiła 310 osób obojga płci. Cerkiew początkowo urządzono w domu jednego
z parafian. Później niewielką świątynię wybudowali własnymi siłami mieszkańcy wsi.
Inicjatorem budowy i skarbnikiem komitetu budowy był chłop Afanazy Wysocki. Na
budowę 500 rubli ofiarował o. Jan Kronsztadzki. Drewniana cerkiew była pokryta
blachą. Konsekrowano ją 19 grudnia 1894 roku. Parafia liczyła wówczas 125 osób.
W 1958 roku cerkiew została zamknięta, a wyposażenie cerkiewne przeniesiono do
nowo powstałych parafii na Dolnym Śląsku. W tym samym roku, z niewyjaśnionych
przyczyn, cerkiew spłonęła. Dzisiaj na tym miejscu, pośród ocalałych granitowych
fundamentów, rosną lipy.

Cerkiew ufundowali Jan i Tatiana Łopuchinowie, właściciele majątku. Całkowity koszt budowy wyniósł 12 tysięcy rubli. Nieduża, murowana cerkiew, pomalowana na biało, z zielonym dachem i kopułą ze złoconym krzyżem, znajdowała się
w sosnowym borze, w odległości 200 metrów od rzeki, oddzielającej Rosję od Niemiec. Wyświęcono ją 22 września1913 roku. Obok wzniesiono drewnianą dzwonnicę z 5 dzwonami. Cerkiew przetrwała do naszych czasów. Do lat 70. XX wieku
była wykorzystywana na potrzeby, mieszczącego się w pałacu Łopuchinów, domu
spokojnej starości. Później została zdewastowana i przejęta przez Kościół katolicki.
W 2006 roku zwrócona Cerkwi prawosławnej.
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Cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy
(Св. Георгия Победоносца)

CZĘSTOCHOWA

Cerkiew św. św. Cyryla i Metodego, okres międzywojenny
Cerkiew św. św. Cyryla i Metodego, 1904 r.

Cerkiew św. św. Cyryla i Metodego
(Святых Кириллa и Мефодия)
W Częstochowie znajdowała się Częstochowska Ikona Matki Bożej, czczona
zarówno przez katolików, jak i prawosławnych. Każdego roku do ikony pielgrzymowały rzesze wiernych. W mieście postanowiono więc wybudować prawosławną
świątynię, nieodbiegającą swoim pięknem od licznych kościołów. Wybrano plac
przy głównej ulicy, naprzeciwko magistratu, w miejscu usuniętej kaplicy katolickiej.
Prace przy budowie rozpoczęły się wiosną 1870 roku, pod nadzorem powiatowego
inspektora Lee. Wyświęcenie cerkwi odbyło się 16 października 1872 roku. Świątynię,
wierną kopię soboru Marii Magdaleny na Pradze w Warszawie, wieńczyło 5 kopuł.
Od pierwowzoru różniła się jedynie brakiem dzwonnicy nad wejściem. 8 odlanych
w Moskwie dzwonów umieszczono we wnętrzu narożnych kopuł. Freski wewnątrz
i na zewnątrz były autorstwa malarza Dragunowa. Rzeźbiony w drewnie lipowym
trzyrzędowy ikonostas wykonał Igumenow, ikony pisał malarz Samolotow. Całkowity koszt budowy wyniósł 45 tysięcy rubli, wyasygnowanych z państwowej kasy
(niewielką kwotę dali też ofiarodawcy). W 1918 roku cerkiew zamieniono na kościół.
W roku 1929 na prawosławnym cmentarzu wokół budynku byłej cerkwi założono
skwer. Wnętrze zostało całkowicie przebudowane, ale wygląd zewnętrzny został
zachowany (jedynie w 1948 roku usunięto kopuły).
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Cerkiew św. św. Cyryla i Metodego, 1915 r.

Cerkiew św. św. Cyryla i Metodego, 1906 r.
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DĘBLIN
(dawniej Iwangorod)

Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, I wojna światowa
Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 1915 r.

Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela
(Рождества Иоанна Предтечи)
Dęblińska twierdza była jedną z trzech największych cytadel w Polsce. 27 września 1849 roku w twierdzy wyświęcono wojskową cerkiew. Budową kierował generał Dehn – naczelnik inżynierów armii czynnej. Murowaną świątynię na centralnym
placu twierdzy wzniesiono na planie krzyża, z jedną kopułą, która wznosiła się na
wysokość 41 metrów, a wraz z krzyżem miała 47 metrów. Nad wejściem usytuowano
dzwonnicę, na której zawieszono 6 dzwonów. Ogrodzenie z kutego żelaza, w którym znajdowały się trzy bramy, wmurowano w betonowe słupy. Cerkiew posiadała
1 ołtarz gówny i 2 boczne, a mieściła 700 osób. Budulec – granitowe bloki – przywieziono z kamieniołomu w Janowej Dolinie na Wołyniu. Do 1890 roku cerkiew
pozostawała w jurysdykcji diecezji, a następnie przekazano ją do resortu wojskowego. Po zajęciu twierdzy przez administrację polską, cerkiew przemianowano na
katolicki kościół garnizonowy. Po II wojnie światowej budynek służył jako magazyn
sprzętu wojskowego. W 1964 roku przystąpiono do rozbiórki cerkwi z przeznaczeniem materiału na budowę Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie. Latem 1968 roku
rozbiórkę cerkwi zakończono, pozostawiając jedynie fundamenty.
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Cerkiew Opieki Matki Bożej
(Покрова Пресвятой Богородицы)
W 1905 roku na wojskowym cmentarzu w twierdzy wybudowano małą cerkiew.
Wszystkie środki na budowę ofiarowała wdowa po komendancie twierdzy, Nowicka.
Budynek cerkwi zachował się do dzisiaj, ale w nie najlepszym stanie: bez kopuły i szeregu detali prawosławnej architektury.

Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, II wojna światowa
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GRAJEWO

Cerkiew św. Marii Magdaleny, I wojna światowa

Cerkiew św. Marii Magdaleny, I wojna światowa

Cerkiew św. Marii Magdaleny
(Св. Марии Магдалины)
Cerkiew wybudowano dla stacjonującej tu brygady straży granicznej. 22 lipca
1876 roku położono kamień węgielny pod jej budowę, a 22 października 1878 roku
wyświęcono. Całkowity koszt budowy wyniósł 41 tysięcy rubli, z czego połowa
pochodziła od ofiarodawców. Pozostałą część przekazał skarb państwa. Autorem
projektu prawdopodobnie był architekt Trusow. Murowaną cerkiew zwieńczył
ośmioboczny bęben, zakończony hełmem z małą kopułą. Nad wejściem umieszczono dzwonnicę, a wewnątrz dębowy ikonostas. Cerkiew usytuowano na pustym
placu naprzeciwko budynków dworca i komory celnej. Jednocześnie zagospodarowano teren wokół cerkwi. Wykopano staw i zasadzono drzewa. Świątynia malowniczo odbijała się w wodzie. 19 marca 1919 roku cerkiew przekazano parafii rzymskokatolickiej na potrzeby religijne młodzieży gimnazjum państwowego i szkół
powszechnych. Później cerkiew została zburzona. Obecnie w tym miejscu jest park,
a na miejscu, w którym stała cerkiew znajduje się betonowy krąg.

Cerkiew św. Marii Magdaleny, I wojna światowa
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GRANICA

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, 1904 r.

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, 1907 r.

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, 1910 r.

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego
(Св. князя Александра Невского)
W Granicy znajdowała się Komora Celna I stopnia z Austrią. Dla odbywających tu
służbę pograniczników i celników wzniesiono prawosławną cerkiew. Jej projektantem był architekt urzędu celnego, inżynier Pilc, zaś pracami budowlanymi kierował
architekt powiatu częstochowsko-będzińskiego, Lee. Położenie kamienia węgielnego nastąpiło we wrześniu 1876 roku, a wyświęcenia cerkwi dokonano 7 października 1884 roku. Świątynia mogła pomieścić 250 wiernych. Cerkiew wzniesiono na
planie wydłużonego krzyża, z jedną kopułą od strony zachodniej. Nad przedsionkiem znajdowała się dzwonnica z 6 dzwonami, ofiarowanymi przez moskiewskiego
kupca. Architektonicznie budowla przypominała cerkwie w Aleksandrowie i Grajewie. Ikonostas z jasnego dębu pochodził z petersburskiej pracowni Leontiejewa,
według projektu architekta N. D. Feduszkina, a ikony napisał akademik Wasiliew.
Koszt budowy cerkwi i domu parafialnego wyniósł 60 tysięcy rubli. Świątynia nie
zachowała się do naszych czasów: została rozebrana po II wojnie światowej, w 1955
roku. Jedyny zachowany element, to metalowe ogrodzenie, które okala dzisiaj posesję Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, przy ulicy Paryskiej.

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, 1904 r.
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JANÓW LUBELSKI

JĘDRZEJÓW

Jędrzejów. Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, 1913 r.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, 1915 r.

Cerkiew Narodzenia Pańskiego
(Рождества Христова)

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, 1915 r.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy
(Св. Николая Чудотворца)

Pierwsza cerkiew w Janowie powstała w 1841 roku i przetrwała do roku 1886.
Mieściła się w domu prywatnym. Cerkiew parafialną wybudowano w 1877 roku. Była
murowana, siedmiokopułowa, z dzwonnicą i małą kopułką nad ołtarzem. Podłoga
była drewniana, a ściany pomalowane farbami olejnymi. Po odzyskaniu niepodległości świątynię zamieniono na kościół katolicki. W 1922 roku w budynku cerkwi
wybuchł pożar. Wypalone mury w tym samym roku rozebrano.

Z inicjatywą budowy cerkwi wystąpił w 1909 roku naczelnik powiatu, Głowacki.
W 1910 roku Departament Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakupił od
prywatnych właścicieli parcelę przy głównej ulicy pod jej budowę. Kamień węgielny
położono 8 maja 1912 roku, w trzechsetną rocznicę panowania domu Romanowych.
Cerkiew była murowana, jednokopułowa, z dzwonnicą. Nad prezbiterium umieszczono małą kopułkę. W niepodległej Polsce, w 1921 roku, podjęto decyzję o jej zburzeniu. Już w 1922 roku na miejscu cerkwi wybudowano państwowe gimnazjum,
a plac cerkiewny zajmuje obecnie boisko szkolne.
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KALISZ

Sobór św. św. Apostołów Piotra i Pawła, 1910 r.

Sobór św. św. Apostołów Piotra i Pawła
(Святых апостолов Петра и Павла)

Sobór św. św. Apostołów Piotra i Pawła, 1915 r.

Parafia prawosławna w Kaliszu należy do najstarszych. Została założona przez
Greków w 1786 roku. Wtedy też cerkiew mieściła się w domu mieszkalnym na starym rynku. Od 1835 roku cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła mieściła się
w budynku Korpusu Kadetów. Budowę soboru na głównym placu miasta rozpoczęto w 1875 roku. Plac zakupiono od osób prywatnych za 14 tysięcy rubli. Budowa
pochłonęła 80 tysięcy rubli. 27 lipca 1877 roku, w dniu urodzin cesarzowej Marii
Aleksandrowny (która wówczas po raz pierwszy podróżowała z Niemiec do Rosji
na ślub z carem Aleksandrem II, a jej podróż wiodła przez Kalisz), cerkiew została
wyświęcona. Przy konsekracji obecnych było trzech Greków, którzy pozostali z byłej
diaspory. Sobór był pięciokopułowy i nie miał oddzielnej dzwonnicy – dzwony
umieszczono w jednej z małych narożnych kopuł. W niepodległej Polsce cerkiew
zamieniono na kościół św. Józefa. W 1920 roku została rozebrana. Z materiałów rozbiórkowych wybudowano w 1929 roku małą cerkiew na cmentarzu prawosławnym
przy ulicy Niecałej 1. Budynek nowej świątyni wzniesiono w stylu pseudoromańskim, według projektu architekta Michała Zenowicza. Pracami budowlanymi kierował inżynier Albert Nestrypke. W jej wnętrzu umieszczono ikonostas, sprzęt liturgiczny i wyposażenie pochodzące z soboru. Obecnie pełni funkcję cerkwi parafialnej.

Sobór św. św. Apostołów Piotra i Pawła, 1904 r.
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KAROLIN

KIELCE

(dawniej Pokrowsk)

Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego, 1906 r.
Cerkiew Opieki Matki Bożej

Cerkiew Opieki Matki Bożej

Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego
(Вознесения Христова)

Rządowy folwark Karolin był miejscem osiedlenia się rosyjskich staroobrzędowców, którzy przyjęli jedinowierije. W 1846 roku rozpoczęto budowę murowanej prawosławnej cerkwi, na planie krzyża greckiego, jednonawowej, z 5 cebulastymi kopułami i dzwonnicą nad wejściem, według projektu architekta Konstantina N. Thona.
Długość cerkwi wynosiła 40 metrów, szerokość – 20 metrów, wysokość sklepienia 9 metrów, a wysokość wieży – 27 metrów. Ikony napisane zostały przez czernihowskiego starowierca, Strogonowa. Cerkiew wyświęcono 23 lipca 1850 roku, a w maju
1852 roku wyświęcono dwa boczne ołtarze. Parafia liczyła w tym okresie 436 osób.
Koszt budowy wyniósł 25 tysięcy rubli. W 1920 roku władze przekazały cerkiew katolikom, którzy ją przebudowali, usuwając wszystkie kopuły, a w środku chór.

W 1867 roku Kielce zostały miastem gubernialnym. Ranga miasta i duża liczba
prawosławnych wymagała wzniesienia prawosławnej cerkwi. Sobór wybudowano
według projektu architekta Kowalskiego, na jednym z centralnych miejsc miasta.
Plac wokół cerkwi ogrodzono kamiennym parkanem, a od frontu i naprzeciwko
ogrodzenie było wykonane z żelaza. Kamień węgielny położono 9 maja 1868 roku,
a wyświęcenia cerkwi dokonano 21 maja 1870 roku. Datę konsekracji świątyni
wybrano nieprzypadkowo. W dniu święta Wniebowstąpienia, 25 maja 1867 roku,
car Aleksander II szczęśliwie uniknął zamachu na swoje życie w Paryżu. Sobór posiadał 3 wejścia i miał 5 złoconych kopuł – główną nad centralnym sklepieniem i 4
mniejsze, na przeciwległych bokach. Zamiast baniastych kopuł, wykonano smukłe
kopułki w stylu ukraińskim.
Sobór nie posiadał dzwonnicy. 5 dzwonów, odlanych w Westfalii, umieszczono
w dwóch przednich kopułach. Cokoły, stopnie schodów, arki i kolumny wykonano z miejscowego piaskowca, zaś arkę i kolumny głównego wejścia – z marmuru. Nad wejściem umieszczono obraz Boga Ojca. Freski wewnątrz wykonał artysta
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Cerkiew Opieki Matki Bożej
(Покрова Пресвятой Богородицы)

Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego i cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, 1910 r.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, 1906 r.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy
(Св. Николая Чудотворца)

Winogradow, trzyrzędowy rzeźbiony i pozłacany ikonostas był dziełem Serebriakowa, a ikony napisał akademik Wasiliew. Posadzkę soboru wyłożono marmurowymi
płytami. Mógł on pomieścić 600 osób. Koszt budowy wyniósł ponad 75 tysięcy rubli.
W roku 1901 sobór przeszedł remont kapitalny. W 1920 roku świątynię przeznaczono
na polski kościół garnizonowy. Od 1926 roku budynek stał pusty i ulegał dewastacji. W 1930 roku Ministerstwo Robót Publicznych wydało zezwolenie na jego rozbiórkę, którą zakończono cztery lata później.

W Kielcach stacjonował 6. Pułk Strzelców. Jego dowódca, pułkownik Zdanowicz i ks. Andrzej Zenkowicz byli inicjatorami budowy cerkwi pułkowej. Kamień
węgielny położono 14 listopada 1901 roku. Usytuowano ją w zachodniej części
miasta, u zbiegu ulic Chęcińskiej i Karczówkowskiej. Projektantem świątyni był profesor architektury, Sołowjow, budowniczym – inżynier Korolew. Półokrągłą kopułę
umieszczono na bębnach z 16 oknami. Wysokość cerkwi wynosiła 34 metry. Główny
zarys zamykały 4 mniejsze kopułki, ustawione na bębnach z 7 oknami. Nad wejściem
znajdowała się niewysoka dzwonnica z 7 dzwonami. Pozłacany ikonostas wykonano
w moskiewskiej pracowni Terezy. Ikony były kopiami malarstwa z soboru w Kijowie.
Cerkiew miała centralne ogrzewanie i mieściła 900 osób. Główny ołtarz wyświęcono 14 maja 1904 roku. Koszt budowy cerkwi wyniósł 65 tysięcy rubli. W 1916 roku
została zajęta przez armię austriacką, z przeznaczeniem na obóz jeniecki, a następnie zamieniono ją na magazyn. Zdewastowaną świątynię w 1926 roku przeznaczono
na kościół garnizonowy. Budynek poddano remontowi, zachowując jego pierwotny
wygląd zewnętrzny.
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Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego, 1916 r.

KOLNO

KONIN

Cerkiew św. Trójcy, 1910 r.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, 1915 r.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, 1915 r.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy
(Св. Николая Чудотворца)
W pogranicznym miasteczku, przy granicy Prus, ludność prawosławna, głównie urzędnicy i wojskowi, potrzebowała cerkwi. Jej projektantem został architekt
gubernialny F. F. Przecławski, a nadzór nad budową pełnił architekt powiatowy Henryk Jabłoński. Budowę murowanej świątyni rozpoczęto w 1904 roku ze środków
ofiarodawców (16 tysięcy rubli) oraz subwencji Świętego Synodu w wysokości 8
tysięcy rubli. Jednym z ofiarodawców był właściciel majątku Mały Płock, M. E. Żukowski, który ofiarował 1000 rubli i drewno na całą budowę. Całkowity koszt budowy
wyniósł 23 tysiące 680 rubli. Cerkiew wyświęcono 4 stycznia 1905 roku. Główną
bryłę świątyni wieńczyła duża kopuła, w rogach zaś umieszczono 4 małe kopułki.
Nad wejściem znajdowała się czteropiętrowa dzwonnica. Dębowy ikonostas z ikonami wykonano w Petersburgu. Cerkiew mieściła 200 osób. W 1918 roku przekazano ją Kościołowi katolickiemu, następnie, w 1929 roku, zburzono. Elementy z cerkwi wykorzystano w kościołach w Kolnie i Borkowie. Na placu cerkiewnym wybudowano w 1935 roku szkołę podstawową.

6 grudnia 1902 roku wyświęcono cerkiew 13. Kargopolskiego Pułku Dragonów.
Znajdowała się ona w centrum miasta, przed mostem nad Wartą. Mała murowana
cerkiew miała kopułkę nad częścią ołtarzową i dwupiętrową dzwonnicę nad wejściem. Całkowity koszt budowy wyniósł 8 tysięcy rubli. Świątynia została zburzona
w okresie międzywojennym.
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Cerkiew św. Trójcy, 1910 r.

Cerkiew św. Trójcy
(Св. Троицы)

KOŃSKIE

Cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, I wojna światowa
Cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, 1912 r.

Cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie
(Иконы Божией Матери Знамение)
Dla stacjonujących w mieście 25. Smoleńskiego i 27. Witebskiego Pułku Piechoty
wzniesiono cerkiew wojskową według typowego projektu. Wyświęcenie odbyło się
17 października 1903 roku. Cerkiew wybudowano na centralnym placu miasta, przy
skrzyżowaniu dwóch ulic, na planie prostokąta, z polerowanej, czerwonej cegły, zaś
nad drzwiami i oknami przyozdobiono ornamentem z białego kamienia. Wokół niej,
na wysokim kamiennym fundamencie, wzniesiono żeliwne ogrodzenie. Cerkiew
mieściła około 1000 osób. Koszt budowy wyniósł ponad 40 tysięcy rubli, z czego 19
tysięcy pochodziło z kasy państwowej. Po opuszczeniu koszarów przez pułk, cerkiew stała się świątynią parafialną. Odchodzący z miasta pułk pozostawił ikonostas,
pomalowany na biało, ze złoceniami. W 1913 roku parafia liczyła 456 osób. Od maja
1915 roku, po wkroczeniu do Końskich wojska austriackiego, cerkiew stała opuszczona. W 1936 roku władze powiatowe sprzedały budynek osobom prywatnym,
które dokonały jego rozbiórki. Z uzyskanego materiału wybudowano prywatne
domy. Na pustym placu w 1946 roku postawiono pomnik, upamiętniający wydarzenia obu wojen światowych.

Cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, I wojna światowa
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KOZIENICE

LIPNO

Cerkiew Opieki Matki Bożej, lata 20. XX wieku

Cerkiew Opieki Matki Bożej
(Покров Божей Матери)
Cerkiew wybudowano na przedmieściach miasta, na pustym miejscu pozbawionym roślinności, według typowego projektu przeznaczonego dla cerkwi wojskowych. Odbiegała od niego w szczegółach, bowiem to w Kozienicach wypróbowano pierwszy wariant typowej cerkwi, który jednak później odrzucono. Świątynia z czerwonej cegły, nietynkowana, na planie wydłużonego prostokąta, zamiast
głównej kopuły z oknami miała małą kopułkę nad ołtarzem, a dzwonnica pozbawiona była bocznych kopuł. Mieściła 1000 osób i posiadała centralne ogrzewanie.
W dębowym ikonostasie umieszczono ikony namalowane przez warszawskiego
malarza Michałowskiego, a podłogę ułożono z terakoty. Po zmianie miejsca stacjonowania pułku, w 1911 roku, cerkiew przekształcono w parafialną. Parafia w 1913
roku liczyła 225 wiernych. Po 1918 roku cerkiew została zamieniona na kościół garnizonowy, w latach 1938-1939 – zburzona, a na jej miejscu, przy wykorzystaniu materiału z rozbiórki, wzniesiono budynek szkolny.

O cerkwi tej nie zachowały się żadne wiadomości. Dzięki starej pocztówce wiemy
jedynie, jak wyglądała. Wszystko wskazuje na to, że była adaptowana ze starego
kościoła. Świadczy o tym masywna czworoboczna wieża nad wejściem i dwuspadowy dach z małą kopułką.
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