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ELEWACJE WSPÓàCZESNYCH PRAWOSàAWNYCH
CERKWI W POLSCE O FORMACH
NIEHISTORYZUJĄCYCH
Krzysztof WoĨniak
Politechnika àódzka, àódĨ
Streszczenie. W artykule przedstawiono rozwiązania elewacji cerkwi nurtu wspóáczesnego w Polsce. W ich róĪnorodnych formach oraz detalach moĪna odnaleĨü zarówno cechy
wspóáczesne, jak i inspirowane tradycją. CzĊsto w wyrazie plastycznym ĞwiątyĔ brakuje
miĊkkoĞci, charakterystycznej dla tego typu wspóáczesnej architektury. W obiektach tego
nurtu obok gáównego korpusu pojawiają siĊ wieĪe. W badanej grupie ĞwiątyĔ rozwiązania
szczegóáowe bardzo czĊsto czerpią inspiracje z rozwiązaĔ tradycyjnych, choü caáoĞü kompozycji elewacji wyraĪa jednak ich wspóáczesną proweniencjĊ.
Sáowa kluczowe: architektura sakralna, cerkwie, Ğwiątynie wschodnie

WSTĉP WRAZ Z CELEM I HIPOTEZĄ BADAWCZĄ
Wspóáczesne cerkwie w Polsce kreowane są zasadniczo w jednej z dwóch konwencji: jako nawiązujące do form tradycyjnych historycznych lub dystansujące siĊ od nich
[WoĨniak 2010]. Niniejsze opracowanie dotyczy elewacji obiektów prawosáawnych tego
drugiego nurtu. Choü forma zewnĊtrzna Ğwiątyni wschodniej jest wtórna i drugorzĊdna wzglĊdem jej wnĊtrza [UĞcinowicz 1997], to jednak w znaczący sposób sygnalizuje
jej wschodnią przynaleĪnoĞü kulturową i eklezjalną. Zarówno elewacja, jak i caáa bryáa
powinny czytelnie wyraĪaü ukáad wnĊtrza, ale teĪ pewne treĞci teologiczne, które odzwierciedlają zawartą w tymĪe wnĊtrzu bogatą symbolikĊ. Dolne partie symbolizują
Ğwiat ziemski, górne zaĞ – Ğwiat duchowy. Celem opracowania jest ukazanie specy¿ki
ksztaátowania elewacji badanej grupy wspóáczesnych ĞwiątyĔ. Hipotezą badawczą zaĞ
– odejĞcie tych elewacji od tradycyjnego modelu.
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MATERIAà I METODY
Badane cerkwie to: ĝwiĊtej Trójcy w Hajnówce, ĝwiĊtego Ducha w Biaáymstoku,
ĝwiĊtych Niewiast Niosących WonnoĞci w Czarnej Biaáostockiej, ĝwiĊtej Eufrozyny Poáockiej w Biaáymstoku-LeĞnej Dolinie, ĝwiĊtego Jana Teologa w Dąbrowie Biaáostockiej
i Zmartwychwstania PaĔskiego w Biaáymstoku. Obserwacje in situ, związane z wykonaniem dokumentacji rysunkowej i fotogra¿cznej, poprzedzone etapem wstĊpnego rozeznania literatury stanowiáy metodĊ badawczą. Zebrany materiaá zostaá poddany analizie.
a

Rys. 1.
Fig. 1.

b

Hajnówka, cerkiew ĝwiĊtej Trójcy: a – Elewacja zachodnia, b – widok od poáudniowego
zachodu (fot. K. WoĨniak)
Hajnówka, the Holy Trinity Orthodox Church: a – The west elevation, b – a west – south
view (photo K. WoĨniak)

Elewacje pierwszej Ğwiątyni, cerkwi hajnowskiej (1973–1992), zaprojektowanej
przez Aleksandra Grygorowicza (rys. 1), są asymetryczne i potraktowane w swobodnej
konwencji. Odczytuje siĊ w nich pewne związki z modernizmem, na czele z inspiracją
kaplicą Notre Dame du Haut w Ronchamp Le Corbusiera. Ksztaáty okien, tradycyjnie
póákoliĞcie zwieĔczone, zostaáy wprowadzone do elewacji w swobodny sposób i luĨno
zakomponowane. WyraĨnych inspiracji twórczoĞcią Le Corbusiera moĪna siĊ teĪ dopatrzyü w wolno stojącej dzwonnicy i dynamice krzywokreĞlnej formy dachu [UĞcinowicz
1997]. Plastyczny wyraz obiektu przywoáuje w pewnym stopniu modernistyczne inspiracje estetyką okrĊtową. W elewacjach zaznaczają siĊ paraboliczne ksztaáty, wynikające
z krzywizn áuków i sklepieĔ, co stanowi pewne novum w architekturze cerkiewnej. Podobnie nowatorski jest ksztaát stoĪkowego bĊbna i kopuáy, dominujących w elewacjach.
Elementy te dają duĪą miĊkkoĞü ich rysunkowi, co jednak jest zdecydowanie tradycyjną cechą [Grygorowicz 1980]. Kompozycja kaĪdej elewacji jest przemyĞlana i stanowi
konsekwentnie przeprowadzone zamierzenie twórcze. Posáugując siĊ ograniczoną liczbą
Ğrodków wyrazu (obramieniami okien, áukami parabolicznymi, miĊkką linią), uzyskano bogactwo formalne. BryáĊ zwieĔczono cebulastymi ksztaátami kopuá (stojącymi na
przeszklonych szeĞcianach), które organicznie wyrastają z formy Ğwiątyni i jednoczeĞnie
zdecydowanie sygnalizują przynaleĪnoĞü eklezjalną Ğwiątyni. Elewacje skomponowane
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zostaáy krzywoliniowo, jednak przewaga tejĪe krzywokreĞlnoĞci nastąpiáa tradycyjnie1
w wyĪszych partiach obiektu, zwáaszcza w stre¿e przekrycia. Choü autor tej oryginalnej
cerkwi zdecydowanie odcina siĊ od eklektycznej, historyzującej maniery, to jednak nie
odcina siĊ od tradycji.
a

b

Rys. 2.
Fig. 2.

Biaáystok, cerkiew ĝwiĊtego Ducha: a – widok od wschodu, b – widok od poáudnia (fot.
K. WoĨniak)
Biaáystok, the Holy Ghost Orthodox Church: a – an east view, b – (photo K. WoĨniak)

Elewacje Ğwiątyni ĝwiĊtego Ducha w Biaáymstoku-Antoniuku, budowaną od 1982
roku, zaprojektowaną przez Jana Kabaca (rys. 2), są doĞü oryginalne. Ich kompozycja
opiera siĊ na kaskadowym naáoĪeniu potĊĪnych, ceglanych páyt, zwieĔczonych wysokimi
attykami o krzywoliniowym rysunku. MoĪna dopatrzyü siĊ w nich inspiracji tradycyjnymi2 kokosznikami. Wskutek uĪycia tego rodzaju form obiekt ma tektoniczny wyraz
plastyczny. W elewacjach nawiązano do tradycyjnego podziaáu na prostoliniową czĊĞü
dolną – oznaczającą Ğwiat ziemski, i krzywoliniową górną – symbol Ğwiata duchowego.
Pospoáu ze schodkowym ukáadem attyk elewacji, wyraĪającym symbolicznie descendit,
dobrze koresponduje to z wezwaniem cerkwi [UĞcinowicz 1997]. Poszczególne páyty
otoczone są wystającymi, doĞü grubymi obramieniami. W Ğrodku páyt umieszczono podáuĪne, zakoĔczone póákoliĞcie okna. Ponad spiĊtrzone páyty wystaje piĊü kopuá – cztery
mniejsze i jedna wiĊksza. Forma kopuá nawiązuje do szkoáy moskiewskiej [UĞcinowicz
1997]. Jest to nawiązanie do bizantyĔsko-ruskich tradycji krzyĪowo-kopuáowych, jednak
1
W cerkwi wyĪsze partie Ğwiątyni oznaczają Ğwiat duchowy, a niĪsze – Ğwiat ziemski. Symbolika
ta wyraĪa siĊ w krzywoliniowoĞci górnych partii, a prostokreĞlnoĞci dolnych [UĞcinowicz 1997],
co autor obiektu hajnowskiego wydatnie wyartykuáowaá.
2
Tradycja ta pojawiáa siĊ w ruskiej odmianie modelu bizantyĔskiego.
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nie ma ono charakteru dominującego. Elewacje obiektu pozostają zatem utworami o formie zupeánie wspóáczesnej. Nieco dezintegruje kompozycjĊ zdecydowanie smuklejszy
krój cebuli kopuáy wieĔczącej wolno stojącą wieĪĊ.
ProstokreĞlnoĞü elewacji cerkwi ĝwiĊtych Myrofor w Czarnej Biaáostockiej (1984–
–1996), autorstwa Michaáa Baáasza (rys. 3), wynika z zaáoĪonego na oĞmiokącie centralnego planu Ğwiątyni. Elewacje nie mają tradycyjnego, miĊkkiego wyrazu plastycznego, nawet pomimo doĞü duĪych, krzywoliniowych kopuá, áukowych zwieĔczeĔ swoich
Ğrodkowych czĊĞci oraz póákoliĞcie zakoĔczonych okien. Zachodnia elewacja wyróĪnia
siĊ asymetrycznie dodaną wieĪą zakoĔczoną sygnaturalną kopuáą, druga kopuáa zwieĔcza centrum nawy. Dwie pozostaáe, niewielkie, sygnaturalne, znajdują siĊ ponad prezbiterium i ponad zachodnim wejĞciem. Dwie pierwsze dominują w rysunku elewacji.
Mają podobną wielkoĞü i jednoczeĞnie zupeánie róĪne, dynamiczne, krzywoliniowe formy – cebulastą i inspirowaną zachodnimi wzorcami barokowymi [UĞcinowicz 1997].
CzĊĞü prezbiterialna i wejĞciowa zostaáy w elewacjach zwieĔczone skoĞnymi liniami.
Natomiast Ğrodkowe czĊĞci elewacji bocznych zostaáy zaakcentowane krzywoliniowymi,
ostro zakoĔczonymi ryzalitami. W kompozycje elewacji, o zdecydowanie wspóáczesnym
charakterze, zostaáy wáączone okna o róĪnorodnych formach, zakoĔczonych, jak wspomniano, w wiĊkszoĞci póákoliĞcie, czyli tradycyjnie. Elewacje ksztaátowane są analogicznie jak rzut obiektu, czyli prostokreĞlnie, z uĪyciem linii skoĞnych. Skutkiem tego są doĞü
rozrzeĨbione, urozmaicone ryzalitami o formach nawiązujących do bocznych portali czy
skosami klatki schodowej.
a

b

Rys. 3.
Fig. 3.

Czarna Biaáostocka, cerkiew ĝwiĊtych Myrofor: a – widok od poáudnia, b – widok od
wschodu (fot. K. WoĨniak)
Czarna Biaáostocka, the Holy Myrophores Orthodox Church: a – a south view, b – an east
view (photo K. WoĨniak)
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Elewacje cerkwi ĝwiĊtej Eufrozyny Poáockiej w Biaáymstoku (1990–1993), zaprojektowanej przez Aleksandra Bielskiego (rys. 4), są konsekwencją i kontynuacją specy¿cznej koncepcji ukáadu przestrzennego Ğwiątyni. Prezbiterium wyartykuáowane jest na zewnątrz w sposób nieadekwatny do wagi tej przestrzeni (rys. 4b). Natomiast miejsce, które
siĊ odczytuje jako apsydĊ przy prezbiterium, w istocie jest klatką schodową (rys. 4a). Od
strony poáudniowo-wschodniej umieszczono dzwonnicĊ o obcej obiektowi, uproszczonej
formie. W dachu usytuowano cztery duĪe, ciĊĪkie lukarny. Ich póákoliĞcie zwieĔczone
ksztaáty wydają siĊ byü obce architekturze cerkiewnej. Z kolei umieszczenie na szczycie
cebulastej formy pozwoliáo zachowaü tradycjĊ komponowania górnych partii elementami
krzywoliniowymi. Jednak dominującą rolĊ w elewacji odgrywają formy wywodzące siĊ
spoza architektury sakralnej.
a

Rys. 4.
Fig. 4.

b

Biaáystok, cerkiew ĝwiĊtej Eufrozyny Poáockiej: a – Widok od poáudnia, b – widok od
zachodu (fot. K. WoĨniak)
Biaáystok, the saint Euphrosyne of Polotsk Orthodox Church: a – a south view, b – a west
view(phot. Krzysztof WoĨniak)

Sposób ksztaátowania elewacji cerkwi ĞwiĊtego Jana Teologa w Dąbrowie Biaáostockiej (rys. 5) jest konsekwentnie podjĊtą kontynuacją jej wspóáczeĞnie rozwiązanej bryáy,
opartej na trzech walcach. W kaĪdym z walców umieszczono podáuĪne, zwieĔczone póákoliĞcie okna, a ponad nimi – dodatkowo okna okrągáe. PomiĊdzy walcami zbudowano
ryzality z prostokątnym i okrągáym oknem i zwieĔczono je kątem prostym. KaĪdy z walców nakryto stoĪkowym dachem, a ponad nimi umieszczono jedno wspólne, ostrosáupowe przekrycie. Na szczycie tego dachu zamontowano szeĞcioboczny, przeszklony bĊben,
a nad nim niewielką kopuáĊ, o wieloĞciennym ksztaácie zbliĪonym do cebulastego. Forma
cebuli nie jest inspirowana Īadnymi konkretnymi wzorcami historycznymi. Od zachodu
dodano wieĪĊ zwieĔczoną równieĪ formą wieloĞcienną, nieco jednak smuklejszą. Apsyda, rozpiĊta ponad jedną z konch planu, rozwiązana w zewnĊtrznej formie identycznie jak
pozostaáe, nie jest specjalnie wyróĪniona w elewacjach. Brakuje teĪ wizualnego podziaáu
bryáy Ğwiątyni na czĊĞü górną (krzywoliniową) i dolną (prostokreĞlną). MoĪna mniemaü,
Īe walcowe uksztaátowanie formy zewnĊtrznej jest, byü moĪe, odlegáą analogią do obiektów tak zwanego baroku naryszkinowskiego.
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b

a

Rys. 5.
Fig. 5.

Dąbrowa Biaáostocka, cerkiew ĝwiĊtego Jana Teologa: a – widok od póánocy, b – widok
od wschodu (fot. K. WoĨniak)
Dąbrowa Biaáostocka, Saint John the Evangelist Orthodox Church: a – a north view,
b – an east view (photo K. WoĨniak)

Elewacje Ğwiątyni Zmartwychwstania PaĔskiego w Biaáymstoku (1993–2006), zaprojektowanej przez architektów Jana Kabaca i Jerzego UĞcinowicza (rys. 6), są pewnego
rodzaju kontynuacją zamysáu zapisanego w centralnym planie – podkreĞlają zwarty charakter obiektu. ĝciany powtarzają ksztaát skomplikowanego wielokąta planu. Fragmenty
poáoĪone nad wejĞciami są zwieĔczone romboidalnie. CaáoĞü zostaáa przekryta dachem,
tworzącym ksztaát zbliĪony do czterospadowego. Dostawiona do bryáy póánocna wieĪa
zwieĔczona jest zbliĪonym do stoĪka wysokim ostrosáupem. Z trzech pozostaáych stron,
w miejscach odpowiadających usytuowaniu wieĪy, wprowadzono niewielkie, smukáe sygnaturki. Do tak uksztaátowanej Ğwiątyni dodano duĪo detali, jak: ceglane zwieĔczenia
okien, podziaá i rozrzeĨbienia powierzchni Ğcian wieĪy, tektoniczny podziaá powierzchni
dachu czy wieloĞcienne zwieĔczenia wieĪy i sygnaturek, nawiązujące do cebulastych
ksztaátów. Jednak niemal wszystkie detale projektowane są prostoliniowo, tworząc ukáad
daleki od charakterystycznej miĊkkoĞci architektury cerkiewnej. WĞród wielu detali nieco ginie trójĞcienna, wąska i wysoka, nakryta ostrosáupowo apsyda. Kompozycja elewacji jest z zaáoĪenia regularna. WieĪa usytuowana jest w taki sposób, Īe tworzy jednostronnie silny akcent przy dwóch wejĞciach – gáównym i bocznym. PoáoĪone symetrycznie,
po przeciwnej stronie jednego i drugiego wejĞcia sygnaturki nie tworzą dla wieĪy przeciwwagi. Rozwiązania szczegóáowe elewacji tej Ğwiątyni nie mają zatem wyraĨnych inspiracji tradycją, są co najwyĪej odlegáym przeksztaáceniem niektórych, doĞü dowolnie
Acta Sci. Pol.

Elewacje wspóáczesnych prawosáawnych cerkwi w Polsce...

a

61

b

Rys. 11. Biaáystok, cerkiew Zmartwychwstania PaĔskiego: a – widok od zachodu, b – widok od
wschodu (fot. K. WoĨniak)
Fig. 11. Biaáystok, the God’s Resurrection Orthodox Church: a – a west view, b – an east view
(photo K. WoĨniak)

wybranych historycznych elementów. Kompozycja elewacji i wiĊkszoĞü zastosowanych
detali są zaprojektowane w sposób zdecydowanie wspóáczesny.
Oprócz wymienionych ĞwiątyĔ wspomnieü teĪ naleĪy o budowanej dopiero cerkwi
ĝwiĊtego Jerzego w Biaáymstoku, autorstwa Jerzego UĞcinowicza. Zamysá przestrzenny
cerkwi ĝwiĊtego Jerzego opiera siĊ na podobnej koncepcji jak obiektu hajnowskiego.
W skrzyĪowaniu kolebek usytuowano bowiem stoĪkowy bĊben i kopuáĊ. Krzywizny,
o ksztaátach bliskich eliptycznym, skoncentrowane są tradycyjnie w górnych partiach
obiektu. Podobnymi krzywiznami miĊkko zwieĔczone okna mają czytelnie wspóáczesne
formy, tak samo jak detale elewacji. Biaáe, niĪsze partie Ğwiątyni pospoáu ze stalowoszarymi wyĪszymi podkreĞlają tĊ wspóáczesną konwencjĊ, podobnie jak usytuowane miĊdzy
ramionami krzyĪa stoĪkowe wieĪe. WieĪe, a takĪe Ğrodkowa kopuáa zwieĔczone są cebulastymi formami w záotym kolorze, nieco smuklejszymi niĪ historyczne.
PODSUMOWANIE
SpoĞród ĞwiątyĔ nurtu wspóáczesnego o formach niehistoryzujących tradycyjnie
potraktowano jedynie elewacje cerkwi ĝwiĊtej Trójcy w Hajnówce3 i ĝwiĊtego Ducha
w Biaáymstoku. Choü dolne partie obiektu hajnowskiego zostaáy wzbogacone formami
krzywoliniowymi, to jednak zdecydowana przewaga tych linii wystĊpuje w jego partiach
górnych. W elewacjach Ğwiątyni widaü konsekwentnie przeprowadzoną, modernistyczną konwencjĊ, ale takĪe czerpanie z tradycji. ĝcisáy podziaá elewacji na czĊĞü prostoi krzywokreĞlną wystĊpuje jedynie w cerkwi ĝwiĊtego Ducha w Biaáymstoku. W jej tektonicznych elewacjach moĪna odnaleĨü nawiązania do takich form historycznych, jak
kokoszniki szkoáy moskiewskiej. W pozostaáych obiektach moĪna odczytaü pewnego
rodzaju znieksztaácenie cerkiewnych tradycji, na przykáad w górnych partiach cerkwi
ĝwiĊtych Myrofor w Czarnej Biaáostockiej, w których obok áukowych zwieĔczeĔ ry3

TakĪe w cerkwi ĝwiĊtego Jerzego w Biaáymstoku.
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zalitowych umieszczono takĪe páaskie, prostoliniowe ksztaáty. Analogicznie – prostokreĞlne elementy w górnych partiach obiektu zastosowano w cerkwi ĝwiĊtej Eufrozyny
w Biaáymstoku. Dominacja form páaskich w caáoĞci elewacji wystĊpuje w Ğwiątyni Zmartwychwstania PaĔskiego w Biaáymstoku. Utrudnia to nawet odczytanie wschodniej przynaleĪnoĞci eklezjalnej obiektu. W badanych Ğwiątyniach spotyka siĊ wrĊcz odwrócenie
tradycyjnego modelu komponowania elewacji – w Ğwiątyni Jana Teologa w Dąbrowie
Biaáostockiej w dolnych partiach dominują formy krzywoliniowe, a w górnych – páaskie,
prostokreĞlne.
Elewacje badanych obiektów charakteryzują siĊ niekiedy asymetrią, jak na przykáad
w cerkwi Trójcy ĝwiĊtej w Hajnówce czy ĝwiĊtych Myrofor w Czarnej Biaáostockiej.
Zawierają niekiedy ryzality, jak w cerkwi ĝwiĊtych Myrofor, gdzie wspóátworzą formy
imitujące boczne portale, czy jak w cerkwi ĞwiĊtego Jana Teologia w Dąbrowie Biaáostockiej, w której są wbudowane miĊdzy konchy.
W Ğwiątyniach nurtu wspóáczesnego rozwiązania szczegóáowe elewacji, jak detale czy
ksztaáty okien, czĊsto czerpią inspiracje z rozwiązaĔ tradycyjnych, choü caáoĞü kompozycji elewacji wyraĪa jednak ich wspóáczesną proweniencjĊ. Niekiedy bywają pozbawione
tradycyjnej miĊkkoĞci, jak w Ğwiątyniach Zmartwychwstania PaĔskiego w Biaáymstoku,
w Czarnej Biaáostockiej czy Dąbrowie Biaáostockiej.
Zaobserwowaü moĪna teĪ pojawiające siĊ przy Ğwiątyniach tego nurtu wolno stojące lub poáączone z gáówną bryáą budynku wieĪe. Choü forma takiej wieĪy przy cerkwi
ĝwiĊtego Ducha budzi pewne zastrzeĪenia, to jednak dzwonnica Ğwiątyni hajnowskiej
bez wątpienia dodaje obiektowi charakteru.
Materiaáy wykoĔczeniowe, stosowane przez projektantów cerkwi przedstawionego
nurtu, są z zasady tradycyjne – cegáa lub tynk, a na dachu blacha.
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THE ELEVATIONS OF CONTEMPORARY ORTHODOX CHURCHES
IN POLAND
Abstract. In the article are presented the ways of buildings elevations of contemporary
orthodox churches in Poland, which are not similar to traditional. Author analysed 6 buildings. In these various forms there are features contemporary and standing. Often there isn’t
traditional mellow character of these churches. Sometimes there are the campaniles beside
the churches.
Key words: domes, ecclesiastical architecture, churches, orthodox churches, temples
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