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Zespół Cerkiewny w Radrużu stał się przykładem opieki 
i ochrony zabytkowej architektury drewnianej w Polsce (ryc. 
1). Co najważniejsze, szereg podejmowanych działań, zin-
tensyfikowanych w drugim dziesięcioleciu XXI w., pozwolił 
na skuteczne i systemowe użytkowanie zabytku jako obiektu 
muzealnego. Niezaprzeczalne walory krajobrazowe i integral-
ność całego zespołu wraz z otoczeniem sprawia, że miejsce to 
jest chętnie odwiedzane przez turystów. Niniejszy rozdział ma 
na celu zarysowanie działań związanych z utrzymaniem i re-
montami cerkwi p.w. św. Paraskewy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ostatnich dziesięcioleci, które miały kluczowe zna-
czenie dla dalszych losów zabytku. Historia budowlana oraz 
szereg zabiegów konserwatorskich wpłynęły na zachowanie 
autentyzmu obiektu. Wartość historyczna, artystyczna i użyt-
kowa zostały w pełni uwidocznione w omawianym zabytku. 

Zwrócona zostanie także uwaga na problemy, jakie wiążą 
się z ochroną zabytkowej architektury cerkiewnej z terenu 
najbliższego cerkwi w Radrużu, czyli z powiatu lubaczowskie-
go. Stan zachowanych zabytków na tym obszarze nie przed-
stawia się bowiem już tak dobrze jak przykład radrużańskie-
go zespołu. Zasygnalizowane zostaną problemy związane 
z ochroną architektury cerkiewnej i potrzeba znalezienia 
systemowych, zintegrowanych rozwiązań dla tego rodzaju 
zabytków. 

Na terenie powiatu lubaczowskiego zachowało się 
36 dawnych cerkwi; wśród nich 20 drewnianych i 14 
murowanych oraz jedna w konstrukcji szkieletowej. Jedna, 
murowana cerkiew w Hucie Różanieckiej przetrwała w sta-
nie ruiny. Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się cerkiew 
p.w. św. Paraskewy, będąca centralnym obiektem Zespołu 
Cerkiewnego w Radrużu. Stał się on w ostatnich latach naj-
lepiej rozpoznawalnym zabytkiem powiatu lubaczowskiego. 
Wysokie walory artystyczne i historyczne zostały wzmocnio-
ne szeregiem działań podejmowanych w celu zwiększenia 
wartości użytkowej zabytku przez nadanie mu nowej funkcji. 
Uwieńczeniem działań konserwatorskich i rewitalizacyjnych 
był wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO 
w 2013 roku, wraz z piętnastoma innymi drewnianymi cer-
kwiami z terenu Polski i Ukrainy1.

Radrużański zespół cerkiewny nie byłby tak interesujący 
i cenny, gdyby nie cerkiew p.w. św. Paraskewy (ryc. 2), która ‒ 
obok świątyni w Gorajcu ‒ jest najstarszą w powiecie i jedną 
z najstarszych w Polsce. Badaczom dotychczas nie udało się 
jednoznacznie ustalić daty i okoliczności powstania cerkwi 
p.w. św. Paraskewy. Analiza formy obiektu pozwala przyjąć, 
że świątynia powstała w końcu XVI w. Przemawia za tym 
forma rozwiązań konstrukcyjnych i sposób zdobienia detali, 
typowe dla najstarszych drewnianych cerkwi dzisiejszego po-
granicza polsko-ukraińskiego. Potwierdzają to analogie for-
malne z nieodległymi świątyniami, m.in. w Gorajcu z 1586 r., 
Potyliczu (Ukraina), cerkiew p.w. św. Ducha z XVI w., czy 
w Woli Wysockiej (Ukraina) z 1598 r. 

Niestety, tylko jako ciekawostkę można w tych rozwa-
żaniach przywołać datę 1583, z którego to roku pochodził 
dokument znaleziony podczas remontu w latach sześćdzie-
siątych XX w.2 Dokument ten zaginął i nie można zweryfiko-
wać opinii, czy był to akt zwiększający uposażenie parafii, 
czy może fundacji świątyni. Górną granicę powstania cerkwi 
wyznacza rok 1648, w którym powstały polichromie3.

Jak już wspomniano, wczesną metrykę cerkwi potwier-
dza jej forma. Bryła wzniesiona została na planie trójdziel-
nym z czworoboczną, szeroką nawą i węższymi prezbiterium 

1 Makara 2012: 59‒70; Czuba 2013: 16‒19.
2 Mazur 1999: 37.
3 Giemza 1999: 68.
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Ryc. 1.  Zespół Cerkiewny w Radrużu, widok od strony południowej  
(fot. A. Rychlewski, 2012)

Fig. 1.  The Tserkva Complex at Radruż, view from the south (photo by 
A. Rychlewski, 2012)
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i babińcem na osi4. Świątynia zbudowana jest w konstrukcji 
zrębowej, wspartej na dębowych podwalinach, ułożonych 
na kamiennym fundamencie. Nawa kryta jest czteropołacio-
wą kopułą, zwaną brogową, we wnętrzu wzmocnioną syste-
mem stężeń. Prezbiterium i babiniec przekryte są dachami 
dwuspadowymi. Całość obiegają soboty, czyli zadaszenie 
chroniące dolną strefę ścian.

We wnętrzu babiniec jest otwarty na nawę dużym prze-
świtem wyciętym w zrębie ściany. Między prezbiterium 
i nawą wycięte są w ścianie ikonostasowej trzy niskie otwory 
przejściowe. We wspomnianych ścianach, powyżej wymie-
nionych otworów, znajdują się pojedyncze, duże okrągłe wy-
cięcia. Do świątyni prowadzi dwoje drzwi: główne wejście od 
południa oraz od zachodu wejście do babińca. 

O dużej wartości zabytku świadczy również stopień za-
chowania autentycznej substancji zabytkowej. Zachowany 
został tradycyjny, trójdzielny plan świątyni oraz charaktery-
styczna kopuła kryjąca nawę, a przede wszystkim oryginalna 
konstrukcja. W spisie wizytacyjnym z 1743 r. stan świątyni 
został uznany za zły5. W trakcie gruntownego remontu ro-
zebrano istniejącą nad babińcem dzwonnicę oraz przebudo-
wano soboty. W tym czasie w spisie notowane było istnienie 
drewnianego parkanu wokół cerkwi. Obecnie istniejący mur 

4 Cerkiew p.w. św. Paraskewy w Radrużu jest orientowana, ale w tym 
przypadku występuje odchylenie i oś przebiega na linii południowy 
wschód – północny zachód. 

5 Mazur 1999: 42.

pochodzi z XIX w. Prawdopodobnie w końcu XVI lub XVII w.6 
wzniesiona została istniejąca do dziś wolnostojąca dzwonni-
ca, skąd w czasie I wojny światowej władze austriackie zare-
kwirowały dwa dzwony7.

W ciągu swego istnienia cerkiew p.w. św. Paraskewy nie 
przechodziła wielu remontów, co spowodowało, że zacho-
wała się niemal w pierwotnym stanie. Jedną z większych 
ingerencji w strukturę była wspomniana wyżej osiemna-
stowieczna przebudowa. Kolejne działania przyniósł wiek 
XIX. W 1825 roku stwierdzono znaczne uszkodzenia pokry-
cia dachowego, szczególnie w części prezbiterium i nawy8. 
W 1832 r. niemal cały północny narożnik nawy przy babińcu 
został zaflekowany, a nawa wzmocniona w górze ankrami. 
W niedługim czasie wymieniono także pokrycie gontowe da-
chów i ścian, a końcową datę tych prac wyznaczał rok 1845, 
który widniał niegdyś na południowej ścianie babińca.

Kolejny duży remont miał miejsce w okresie międzywo-
jennym. W 1927 r. wykonano nową podłogę, a rok później 
powiększono otwory przejściowe w ścianie ikonostasowej. 
Na zewnątrz wymieniono pokrycie gontowe i częściowo za-
łożono blachę na dachach. W 1937 r. także kopułę pokryto 
blachą. Na początku lat 30. XX w. przekazano kilka najstar-
szych ikon do muzeum we Lwowie. 

6 Kurek 2013: 110‒113.
7 Mazur 1999: 44.
8 Mazur 1999: 43.

Ryc. 2.  Cerkiew p.w. św. Paraskewy w Radrużu, widok od strony północno-zachodniej (fot. A. Rychlewski, 2018)
Fig. 2.  The St. Parascheva’s Tserkva at Radruż, view from the northwest (photo by A. Rychlewski, 2018)
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W wyniku konfliktu polsko-ukraińskiego, którego eskala-
cja nastąpiła w czasie II wojny światowej, radrużańska cer-
kiew została pozbawiona swoich użytkowników. Po wojnie 
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. mimo niechę-
ci i zaszłych wydarzeń świątynia używana była jako kaplica 
rzymskokatolicka. W 1959 r. została przejęta na rzecz Skarbu 
Państwa. Podczas lustracji przeprowadzonej w tym samym 
roku stwierdzono duże zniszczenia zabytku, wskutek czego 
podjęte zostały prace zabezpieczające dwóch bram ogrodze-
nia, prowadzone przez Brygady Wykonawcze Robót Konser-
watorskich. Ściany i dach cerkwi przekryto wówczas papą 
i częściowo deskami. 

W latach 1964–1965 przeprowadzony został kapitalny 
remont całego zespołu. Przeprowadzono prace remontowo
-konserwatorskie kostnicy, ogrodzenia i bramek. Częściowo 
zrekonstruowano zniszczoną kostnicę, na nowo projektując 
formę dachu. Odnowiono i częściowo zrekonstruowano 
ogrodzenie: uzupełniono ubytki i przemurowano koronę 
murów9. 

W 1965 r. przeprowadzony został remont dzwonnicy, pod-
czas którego wykonano nową podmurówkę i wymieniono 
zniszczone części podwalin i słupów. Został także wykonany 
fartuch wokół dzwonnicy, z półkoliście wygiętym wejściem. 
Generalny remont nie mógł także ominąć budynku cerkwi. 
Wykonano wówczas nowe fundamenty, częściowo wymienio-

9 Fortuna-Marek et al. 2016: 41.

no lub zaflekowano a następnie zaimpregnowano belki pod-
waliny i zrębu ścian. Ściany i dach pobito nowymi gontami. 

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX w. były bardzo istotne 
dla stanu zachowanych obecnie zabytków sztuki cerkiewnej 
z terenów dzisiejszej Polski południowo-wschodniej. Grupa 
konserwatorów i historyków sztuki podejmowała działania, 
czasem na granicy legalności, aby uratować jak najwięcej za-
bytków cerkiewnych10. W trakcie tych działań podjęte zostały 
także opisane wcześniej prace przy radrużańskim zabytku.

W trakcie remontu w latach sześćdziesiątych XX wieku 
odkryto pod ikonostasem pierwotną polichromię figural-
no-ornamentalną, datowaną obecnie na XVII w. Malowidło 
zostało poddane konserwacji. Polichromia pokrywa ścianę 
ikonostasową na całej jej szerokości od górnego, okrągłego 
prześwitu po wschodnią połać kopuły. Zachowała się także 
epitafijna kompozycja figuralna na północnej ścianie prezbi-
terium. Przedstawienia na ścianie ikonostasowej ułożone 
zostały w trzech poziomych pasach, rozdzielonych orna-
mentalnymi fryzami. Najniższy pas tworzą wizerunki staro-
testamentalnych proroków. Następnie umieszczone zostały 
sceny biblijne: Ścięcie Jana Chrzciciela, Wjazd do Jerozolimy,  
nieczytelna scena, Zstąpienie do Otchłani, Ofiara Abrahama. 
Powyżej na ukośnej połaci zrębu kopuły znajduje się Mandy-

10 Więcej na temat ochrony zabytków w latach powojennych na terenie 
południowo-wschodniej Polski zob. Zawałeń 2001: 45–52; Brykowski 
1997: 139‒167; Kornecki 1997: 93‒119; Sobocki 1969: 17–34; Ton-
dos 1997: 121‒137.

Ryc. 3.  Ikonostas z cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu (fot. A. Rychlewski, 2012)
Fig. 3.  The Iconostasis from the St. Parascheva’s Tserkva at Radruż (photo by A. Rychlewski, 2018)
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lion trzymany przez dwa anioły. Na północnej ścianie prezbi-
terium w iluzjonistycznym, architektonicznym obramieniu 
przedstawiono postacie Bazylego Wielkiego, Jana Chryzo-
stoma i Grzegorza Teologa. Malowidła datowane są na rok 
1648, dzięki odczytaniu inskrypcji z krzyża, który znajduje się 
na zewnętrznej, południowej ścianie nawy11.

Obecnie w cerkwi eksponowane jest jej zachowane 
wyposażenie ruchome. Pierwotny ikonostas tworzony był 
zapewne przez połączenie polichromii na ścianie ikonosta-
sowej i samodzielnych ikon wspieranych na specjalnych li-
stwach12. Obecny ikonostas ukształtowany został ostatecznie 
w ciągu XVIII stulecia (ryc. 3). Przed 1939 r. w rzędzie ikon na-
miestnych znajdowały się cztery ikony, oprócz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem i Chrystusa Wszechwładnego (powstałych 
w pierwszej połowie XVII w.), umieszczone były także ikony 
Ofiarowania Marii w Świątyni oraz święci Joachim i Anna 
z datą 1705 r. Przy skrajach ikonostasu, pierwotnie praw-
dopodobnie płasko, a od 1927 r. ukośnie, umieszczone były 
ołtarze boczne, będące dziełem Andreja Wyszeckiego (Wy-
szeńskiego) z Jaworowa. W ołtarzu południowym umieszczo-
ny był wizerunek św. Mikołaja Cudotwórcy zaś w północnym 
ikona ze sceną Zaśnięcia Bogarodzicy. Nie można jednoznacz-
nie określić czy w XVIII w., kiedy powstały ikony Ofiarowania 
Marii i ŚŚ. Joachima i Anny, w rzędzie ikon namiestnych iko-
nostasu umieszczonych było cztery czy sześć ikon. Być może 

11 Giemza 1999: 68.
12 Giemza 1999: 70‒73

podczas remontów w międzywojniu usunięto z niego ikony 
nieprzydatne liturgicznie i oddano je do muzeum, natomiast 
wizerunek św. Paraskewy, patronki cerkwi, umieszczono na 
ścianie nawy. W trakcie rekonstrukcji ikonostasu w 2012 r. 
zmieniony został nieznacznie układ ikon.

Jednym z najstarszych elementów istniejącego ikono-
stasu, obok ikon namiestnych, są carskie wrota. Wykonał 
je w 1647 r. Zachariasz Tarnohorski, malarz z Niemirowa13. 
W podobnym czasie powstały odrzwia carskich wrót z wize-
runkami św. Jana Złotoustego i św. Szczepana oraz zwieńcze-
nie ikonostasu z wizerunkiem Panagii (jest to typ przedstawie-
nia Matki Boskiej). W 1699 r., z fundacji mieszkańca Radruża 
– Andrzeja Doskocza, powstała ikona Chrystusa Tronującego 
w otoczeniu Maki Boskiej i św. Jana Chrzciciela. Przedsta-
wienie to z obu stron otoczone jest postaciami apostołów 
namalowanymi w 1742 r. Ich autorem, podobnie jak przed-
stawienia Ostatniej Wieczerzy i Mandylionu, był „Ioan malarz 
obywatel hrebeński”. Najmłodszymi elementami ikonostasu 
były powstałe w 1756 r. ikony świąteczne, w tym także iko-
ny Piędziesiątnicy. Wykonał je Andrej Wyszecki (Wyszeński), 
podobnie jak wrota diakońskie z przedstawieniami Archanio-
ła Michała i kapłana Melchizedecha; jest on także autorem 
przedstawień Proroków, tworzących koronę ikonostasu. 

Po zakończeniu remontów w latach 60. XX w. cerkiew 
użytkowana była jako obiekt muzealny. W latach 1986‒1991 
opiekę sprawowało Muzeum w Lubaczowie, a na przełomie 

13 Giemza 1999: 82.

Ryc. 4.  Fragment tzw. dużego cmentarza przy cerkwi w Radrużu (fot. A. Rychlewski, 2012)
Fig. 4.  A fragment of the so-called big cemetery by the tserkva at Radruż (photo by A. Rychlewski, 2012)
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XX i XXI w. Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczo-
wie. Przełomem dla losów zespołu cerkiewnego było przeję-
cie obiektu przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2010 r.14  
Tego samego roku przeprowadzono wymianę gontów na 
ogrodzeniu. Rok później wymienione zostało pokrycie gon-
towe na ścianach cerkwi. W latach 2010–2011 zamontowa-
ne zostały systemy gaśnicze i odgromowe. W 2011 r. została 
przeprowadzona konserwacja polichromii we wnętrzu cerkwi.

W 2012 r. kontynuowane były prace konserwatorskie nad 
wyposażeniem ruchomym w cerkwi. Zakonserwowany zo-
stał ikonostas, 49 jednostek inwentarzowych, ikony namiest-
ne wraz z rekonstrukcją predelli, dwa ołtarze boczne, jeden 
z obrazem Zaśnięcia Bogurodzicy oraz drugi ‒ św. Mikołaja. 
Poddane konserwacji zostały także elementy wyposażenia 
ruchomego: krzyż procesyjny, element grupy pasyjnej – św. 
Jan z Longinusem, ikona Chrystusa Pantokratora, ława kola-
torska, „Boży Grób” oraz krzyż ołtarzowy. W tymże roku wy-
mienione zostało poszycie gontowe na dzwonnicy. W 2012 r. 
wykonana została także dokumentacja projektowa dla bu-
dynku dawnego sklepu wiejskiego15 wzniesionego w latach 
30. XX w., którego remont został zakończony w 2018 r. Obec-
nie budynek stanowi zaplecze administracyjno-wystawienni-
cze dla zabytkowego zespołu.

Ważnymi elementami składającymi się na Zespół Cer-
kiewny w Radrużu są także cmentarze z nagrobkami z XVII–
XX w. reprezentującymi warsztaty bruśnieńskiego ośrodka 
kamieniarskiego. Do najstarszych zabytków należy płyta 
nagrobna Katarzyny Dubniewiczowej z 1682 r., która była 
konserwowana w 1990 r. i ponownie w 201516. Wśród 
nagrobków zachowanych na cmentarzach znajdujących 
się poza murami licznie reprezentowane są najbardziej 
popularne formy tzw. krzyży bruśnieńskich (ryc. 4). Latem 
2019 r. zakończył się drugi etap prac konserwatorskich na 
tzw. małym cmentarzu, przed główną bramą ogrodzenia cer-
kiewnego. Pierwszy etap przeprowadzony został w 2016 r., 
a wcześniej w 2012 r. odnowione zostały dwa najstarsze na-
grobki z cmentarza przycerkiewnego. 

Obecnie cerkiew p.w. św. Paraskewy wraz z otoczeniem 
jest obiektem muzealnym. Takie rozwiązanie wydaje się być 
idealne dla zabytku sakralnego, który nie ma możliwości 
ponownie stać się miejscem kultu. Wszelkie nowe funkcje 
wprowadzone do zabytkowej przestrzeni wymuszają zmiany 
w układzie funkcjonalno-przestrzennym, natomiast funkcja 
obiektu muzealnego pozwala na całkowite i nienaruszone 
użytkowanie przestrzeni. Dla obiektu o tak wczesnej historycz-
nej metryce jest to bardzo ważne. W zachodniej Europie także 
zabytki o charakterze sakralnym pełnią współcześnie zupełnie 
nowe funkcje, nawet mieszkalne, usługowe czy rozrywkowe17. 
W Polsce ten kierunek działań budzi jeszcze pewne dyskusje, 

14 Makara 2013: 27‒29; Woch 2011‒2019.
15 Budynek ten błędnie został uznany za siedzibę „Proświty” w latach 

międzywojennych. Organizacja ta mieściła się w nieodległym budyn-
ku dawnej szkoły, obecnie pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej. 

16 Zabytek ten łączy się z historią, która przez wieki obrosła barwną le-
gendą o tatarskiej brance; była nią Maria Dubniewiczowa, żona wójta 
Radruża, która po 27 latach powróciła z niewoli.

17 Warmińska-Mazurek i Mazur 2013: 519‒520.

choć coraz rzadziej, bo najczęściej zmiana funkcji pierwotnej 
jest jedyną szansą na uratowanie i trwanie zabytku18. Przykła-
dem zmiany funkcji jest Centrum Koncertowo-Wystawienni-
cze w Narolu, mieszczące się w murowanym budynku dawnej 
cerkwi w Narolu (1886–1899, dawniej wieś Krupiec, obecnie 
dzielnica Narola). W obiekcie tym odbywają się cykliczne wy-
darzenia, koncerty przedstawienia i wystawy. Analogiczne roz-
wiązanie zastosowano w murowanej cerkwi w Cieszanowie 
(1900 r.) oraz drewnianej cerkwi w Dachnowie (XVIII w.).

Pojawia się pytanie czy tego typu funkcje są możliwe 
do zastosowania we wszystkich zabytkowych cerkwiach na 
terenie powiatu lubaczowskiego, gdzie ‒ jak wspomniano 
‒ zachowało się ich 36? Z tej liczby 16 zabytków pełni funk-
cję kościołów filialnych lub parafialnych dla parafii rzymsko-
katolickich19; jedna cerkiew ‒ w Lubaczowie (1883 r.) ‒ od 
kilkunastu lat funkcjonuje na powrót jako świątynia greko-
katolicka; pięć obiektów, wspomniane wcześniej cerkwie 
w Cieszanowie, Dachnowie, Narolu oraz cerkiew w Radru-
żu i będąca w trakcie remontu cerkiew w Nowym Bruśnie, 
pełnią funkcje kulturalne lub muzealne; trzynaście zabytków 
pozostaje zaś nieużytkowanych20. W kilku z nich, jak w cerkwi 
w Wielkich Oczach i Woli Wielkiej, prowadzone są prace re-
montowe w celu zabezpieczenia budynku. 

Interesującym przypadkiem jest cerkiew w Nowym Bru-
śnie, która w 2013 r. została przejęta przez Muzeum Kresów 
w Lubaczowie. Od tego czasu prowadzone są tam prace re-
montowe i rekonstrukcyjne, których celem jest przygotowa-
nie świątyni do pełnienia funkcji muzealnej, analogicznie, jak 
w cerkwi w Radrużu. W planie jest także powrót zachowa-
nego wyposażenia. W kwestii tej realizacji pojawiają się ne-
gatywne głosy co do zasadności działań rekonstrukcyjnych21. 
Cerkiew w Nowym Bruśnie wzniesiona została w 1713 r. 
W XIX w. była dwukrotnie przebudowywana22. Jedynym 
nienaruszonym elementem miała być nawa. Znaczącej prze-
budowy dokonano w 1903 r.; wzniesiono wówczas nowy, 
większy babiniec. Po II wojnie światowej cerkiew przejęta 
została przez Skarb Państwa, a w 1994 r. podjęto prace re-

18 Interesującym przykładem, i w opinii autorki bardzo dobrym, jest 
odremontowany budynek dawnej synagogi z Cieszanowa (1889 r.), 
którą przystosowano do funkcji Domu Dziennego Pobytu Seniorów 
w Cieszanowie. Wewnątrz uczytelniony jest pierwotny układ funkcjo-
nalno-przestrzenny, jednocześnie budynek został w pełni zmoderni-
zowany i przystosowany do współczesnych wymogów użytkowych. 
Przed remontem była to waląca się ruina, obecnie jest funkcjonalnym 
budynkiem i w pełni służy lokalnej społeczności. Jest to przykład ada-
ptacji budynku, gdzie zastosowana była duża ingerencja budowlana 
i wykończeniowa, jednocześnie zaznaczone i uczytelnione zostały naj-
ważniejsze elementy przestrzeni.

19 Świątynie w miejscowościach: Gorajec (1586), Kowalówka (1813), 
Niemstów (1912), Nowe Sioło (1907), Nowy Lubliniec (1908), Sta-
ry Lubliniec (1927), Horyniec Zdrój (1818), Prusie (1887), Radróż 
p.w. św. Mikołaja (1931), Szczutków (1904), Borchów (1781), Bihale 
(1821), Kobylnica Wołoska (1923), Ułazów (1843), Werchrata (1910), 
Stare Oleszyce – Wola (1787).

20 Chotylub (1888), Wola Wielka, Łówcza (1808), Oleszyce (1809), Sta-
re Oleszyce (1913), Cewków (1842), Moszczanica (1719), Stary Dzi-
ków (1904), Łukawiec (1701), Wielkie Oczy (1925), Wólka Żmijowska 
(1896), Żmijowiska (1770), Płazów (1936).

21 Pantuła 2016: 26–37.
22 Mazur 2012: 3‒5, 2015: 7‒9.
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montowe, których nie ukończono. Do wznowionych działań 
przystąpiono w końcu 2014 r. Założono przywrócenie bryły 
uwiecznionej na rysunku z końca XIX w. przez prof. Juliana 
Zachariewicza, architekta i konserwatora zabytków we Lwo-
wie. Ostatecznie cerkiew przyjęła nieznany współczesnym 
kształt. Na miejscu starego babińca wzniesiono nawy z ga-
lerią ‒ to właśnie stało się największym zarzutem, ponieważ 
naruszono substancję zabytkową. Świątynia zyskała imponu-
jący wygląd, nawiązujący do XVIII-wiecznych rozwiązań. Do-
celowo do cerkwi powróci wyposażenie z tego czasu. 

Co zyskała cerkiew? Nowe szczelne pokrycie dachowe, 
atrakcyjną bryłę i możliwość powrotu wyposażenia, a do-
celowo udostępnienia obiektu turystom. Można dyskuto-
wać nad słusznością tego typu zabiegów. Utrata substancji 
zabytkowej jest duża, w znacznej części spowodowana złym 
stanem zachowania elementów budowli. Za słusznością wy-
boru tej drogi rekonstrukcji i remontu cerkwi przemawiała 
unikatowa w skali regionu forma bryły, która znacząco wpły-
nęła na zwiększenie atrakcyjności zabytku.

Wśród wspomnianych trzydziestu sześciu cerkwi, drew-
nianych i murowanych, z terenu powiatu lubaczowskiego 
sześć nie zostało wpisanych do rejestru zabytków23. Dwie 
z nich służą celom liturgicznym jako kościoły rzymskokato-
lickie. Pozostałe nie mają stałej funkcji, a czasami i właści-
ciela, jak w przypadku Płazowa. W raporcie opublikowanym 
w 1997 r.24 jego autor analizował straty w zakresie architek-
tury cerkiewnej w latach 1939–1994. Spośród trzydziestu 
ośmiu25 cerkwi, jakie wówczas istniały, do rejestru zabytków 
na początku lat 90. XX w., wpisane były dwadzieścia dwa 
obiekty. Niestety dwa z nich spłonęły: cerkiew z Krowicy 
Samej w 2000 r. i z Opaki (wzniesiona w 1756 r.) w 2003 r. 
Mimo tej straty, po 1997 r. do rejestru zostało wpisanych 
13 świątyń. Wpis do rejestru zabytków to jedna z prawnych 
form ochrony zabytków, jednak sam wpis nie pociąga za 
sobą zasadniczych zmian. Od 1997 r. także wcześniej nie-
użytkowane cerkwie, które po wojnie stały się na pewien 

23 Są to cerkwie z: Huty Różanieckiej (1835), Ułazowa (1843), Werchraty 
(1910), Starych Oleszyc – Woli (1787), Starego Dzikowa (1904), Płazo-
wa (1936).

24 Mazur 1997: 237‒267. 
25 Autorka nie uwzględnia w zestawieniu kaplicy w Futorach, która w la-

tach wojny została przystosowana do funkcji sakralnej, pierwotnie 
była jednak świetlicą.

czas magazynami, a w końcu XX w. były nieużytkowane, 
teraz otrzymały nową funkcję, jak wspomniane cerkwie 
z Cieszanowa, Dachnowa, Narola, Nowego Brusna. Cerkiew 
w Radrużu z okazjonalnie udostępnianej stała się wizytówką 
powiatu. Niestety też kilka cerkwi pozostało bez funkcji, jak 
cerkwie w Chotylubiu czy Woli Wielkiej, które po wybudo-
waniu nowych kościołów rzymskokatolickich przestały słu-
żyć celom liturgicznym.

Obecnie bez konkretnej funkcji pozostaje 14 obiektów, 
z czego cztery są poza rejestrem zabytków: cerkiew z Płazo-
wa, Ułazowa, Starego Dzikowa i Huty Różanieckiej. W świą-
tyniach w Woli Wielkiej i Wielkich Oczach prowadzone są 
prace remontowe. Nieużytkowane cerkwie drewniane są 
względnie zabezpieczone. Źle przedstawia się stan murowa-
nych świątyń z Płazowa, Oleszyc i Starych Oleszyc, gdzie po-
stępuje degradacja murów. 

Postulaty, jakie można wysunąć po przeprowadzeniu 
tej pobieżnej analizy nasuwają się same. Mając na terenie 
powiatu tak cenny, a jednocześnie nośny zabytek, jakim jest 
Zespół Cerkiewny w Radrużu, warto byłoby rozważyć możli-
wości systemowej ochrony i opieki pozostałych, często znacz-
nie młodszych zabytków cerkiewnych oraz utworzyć z nich 
szlak kulturowy, który poprzez odpowiednie i nowoczesne 
zarządzanie może stać się kolejnym produktem turystycznym 
regionu. Jego siłą napędową będzie oczywiście kompleks ra-
drużański. Konieczne dla ratowania wspominanych zabytków 
wydaje się znalezienie dla nich funkcji, która pozwoliłaby na 
zachowanie obiektu. Bez wątpienia potrzebne są pilne pra-
ce zabezpieczające w najbardziej zniszczonych świątyniach, 
a także stała kontrola i monitorowanie stanu zachowania 
obiektów nieużytkowanych. Badacze zwracają także uwagę 
na konieczność przeprowadzania remontów, które pozwolą 
na długotrwałe utrzymanie zabytku nieużytkowanego26.

Rozważania o potrzebie i sposobach ochrony zabytków to-
czą się od dziesięcioleci. Udało się zebrać usystematyzowaną 
wiedzę o metodach, możliwościach i ograniczeniach w zakre-
sie działań przy zabytkach. Czas teraz na użycie narzędzi, jakie 
daje nam teoria konserwatorska i przystąpienie do konkret-
nych działań ‒ czasem może kontrowersyjnych, ale koniecz-
nych, bo niektórym zabytkom nie zostało już wiele czasu.

26 Giemza 2013: 7‒11.
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An example of the Tserkva Complex at Radruż and the problem of development  
of former Greek Catholic churches existing in the Lubaczow district

Summary 

The Tserkva Complex at Radruż is an example of care and 
protection of historic wooden architecture in Poland. In 
2013 complex was inscribed on the UNESCO World Heritage 
List. Historical, artistic and functional value is fully visible in 
the discussed monument. A number of actions taken, inten-
sified in the second decade of the 21st century, allowed for 
effective and systemic care of the monument as a museum 
object. Undeniable landscape values and the integrity of the 
whole complex and its surroundings make this place a popu-
lar destination for tourists. The aim of this article is to outline 
the activities related to the maintenance and renovation of 
the St. Paraskieva tserkva, with particular emphasis on the 
last decades, which were of key importance for the future 
fate of the monument. 

The author also wants to draw attention to the problems re-
lated to the preservation of historic tserkva architecture from 
the nearest area of Lubaczów district, where 36 old Ortho-
dox churches have been preserved. The existence of such 
a valuable and recognised monument as the Tserkva Complex 
at Radruż in the Lubaczów district makes it possible to build 
around it a structure to make the remaining tserkva architec-
ture monuments accessible to the public. Undoubtedly, this 
type of systemic action would allow for permanent care of the 
monuments. Unfortunately, they require considerable finan-
cial outlays. It seems crucial to find functions for unused ob-
jects, which will allow for their maintenance and proper care. 
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