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ELEWACJE WSPÓ CZESNYCH PRAWOS AWNYCH 
CERKWI W POLSCE O FORMACH 
NIEHISTORYZUJ CYCH 

Krzysztof Wo niak
Politechnika ódzka, ód

Streszczenie. W artykule przedstawiono rozwi zania elewacji cerkwi nurtu wspó czesne-
go w Polsce. W ich ró norodnych formach oraz detalach mo na odnale  zarówno cechy 
wspó czesne, jak i inspirowane tradycj . Cz sto w wyrazie plastycznym wi ty  brakuje 
mi kko ci, charakterystycznej dla tego typu wspó czesnej architektury. W obiektach tego 
nurtu obok g ównego korpusu pojawiaj  si  wie e. W badanej grupie wi ty  rozwi zania 
szczegó owe bardzo cz sto czerpi  inspiracje z rozwi za  tradycyjnych, cho  ca o  kom-
pozycji elewacji wyra a jednak ich wspó czesn  proweniencj .

S owa kluczowe: architektura sakralna, cerkwie, wi tynie wschodnie

WST P WRAZ Z CELEM I HIPOTEZ  BADAWCZ

Wspó czesne cerkwie w Polsce kreowane s  zasadniczo w jednej z dwóch konwen-
cji: jako nawi zuj ce do form tradycyjnych historycznych lub dystansuj ce si  od nich 
[Wo niak 2010]. Niniejsze opracowanie dotyczy elewacji obiektów prawos awnych tego 
drugiego nurtu. Cho  forma zewn trzna wi tyni wschodniej jest wtórna i drugorz d-
na wzgl dem jej wn trza [U cinowicz 1997], to jednak w znacz cy sposób sygnalizuje 
jej wschodni  przynale no  kulturow  i eklezjaln . Zarówno elewacja, jak i ca a bry a 
powinny czytelnie wyra a  uk ad wn trza, ale te  pewne tre ci teologiczne, które od-
zwierciedlaj  zawart  w tym e wn trzu bogat  symbolik . Dolne partie symbolizuj  
wiat ziemski, górne za  – wiat duchowy. Celem opracowania jest ukazanie specy  ki 

kszta towania elewacji badanej grupy wspó czesnych wi ty . Hipotez  badawcz  za  
– odej cie tych elewacji od tradycyjnego modelu.
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@p.lodz.pl
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MATERIA  I METODY

Badane cerkwie to: wi tej Trójcy w Hajnówce, wi tego Ducha w Bia ymstoku, 
wi tych Niewiast Nios cych Wonno ci w Czarnej Bia ostockiej, wi tej Eufrozyny Po-

ockiej w Bia ymstoku-Le nej Dolinie, wi tego Jana Teologa w D browie Bia ostockiej 
i Zmartwychwstania Pa skiego w Bia ymstoku. Obserwacje in situ, zwi zane z wykona-
niem dokumentacji rysunkowej i fotogra  cznej, poprzedzone etapem wst pnego roze-
znania literatury stanowi y metod  badawcz . Zebrany materia  zosta  poddany analizie.

Elewacje pierwszej wi tyni, cerkwi hajnowskiej (1973–1992), zaprojektowanej 
przez Aleksandra Grygorowicza (rys. 1), s  asymetryczne i potraktowane w swobodnej 
konwencji. Odczytuje si  w nich pewne zwi zki z modernizmem, na czele z inspiracj  
kaplic  Notre Dame du Haut w Ronchamp Le Corbusiera. Kszta ty okien, tradycyjnie 
pó koli cie zwie czone, zosta y wprowadzone do elewacji w swobodny sposób i lu no 
zakomponowane. Wyra nych inspiracji twórczo ci  Le Corbusiera mo na si  te  dopa-
trzy  w wolno stoj cej dzwonnicy i dynamice krzywokre lnej formy dachu [U cinowicz 
1997]. Plastyczny wyraz obiektu przywo uje w pewnym stopniu modernistyczne inspi-
racje estetyk  okr tow . W elewacjach zaznaczaj  si  paraboliczne kszta ty, wynikaj ce 
z krzywizn uków i sklepie , co stanowi pewne novum w architekturze cerkiewnej. Po-
dobnie nowatorski jest kszta t sto kowego b bna i kopu y, dominuj cych w elewacjach. 
Elementy te daj  du  mi kko  ich rysunkowi, co jednak jest zdecydowanie tradycyj-
n  cech  [Grygorowicz 1980]. Kompozycja ka dej elewacji jest przemy lana i stanowi 
konsekwentnie przeprowadzone zamierzenie twórcze. Pos uguj c si  ograniczon  liczb  
rodków wyrazu (obramieniami okien, ukami parabolicznymi, mi kk  lini ), uzyska-

no bogactwo formalne. Bry  zwie czono cebulastymi kszta tami kopu  (stoj cymi na 
przeszklonych sze cianach), które organicznie wyrastaj  z formy wi tyni i jednocze nie 
zdecydowanie sygnalizuj  przynale no  eklezjaln  wi tyni. Elewacje skomponowane 

a                                                                               b

Rys. 1. Hajnówka, cerkiew wi tej Trójcy: a – Elewacja zachodnia, b – widok od po udniowego 
zachodu (fot. K. Wo niak)

Fig. 1. Hajnówka, the Holy Trinity Orthodox Church: a –  The west elevation, b – a west – south 
view (photo K. Wo niak)
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zosta y krzywoliniowo, jednak przewaga tej e krzywokre lno ci nast pi a tradycyjnie1 
w wy szych partiach obiektu, zw aszcza w stre  e przekrycia. Cho  autor tej oryginalnej 
cerkwi zdecydowanie odcina si  od eklektycznej, historyzuj cej maniery, to jednak nie 
odcina si  od tradycji.

Elewacje wi tyni wi tego Ducha w Bia ymstoku-Antoniuku, budowan  od 1982 
roku, zaprojektowan  przez Jana Kabaca (rys. 2), s  do  oryginalne. Ich kompozycja 
opiera si  na kaskadowym na o eniu pot nych, ceglanych p yt, zwie czonych wysokimi 
attykami o krzywoliniowym rysunku. Mo na dopatrzy  si  w nich inspiracji tradycyj-
nymi2 kokosznikami. Wskutek u ycia tego rodzaju form obiekt ma tektoniczny wyraz 
plastyczny. W elewacjach nawi zano do tradycyjnego podzia u na prostoliniow  cz  
doln  – oznaczaj c  wiat ziemski, i krzywoliniow  górn  – symbol wiata duchowego. 
Pospo u ze schodkowym uk adem attyk elewacji, wyra aj cym symbolicznie descendit, 
dobrze koresponduje to z wezwaniem cerkwi [U cinowicz 1997]. Poszczególne p yty 
otoczone s  wystaj cymi, do  grubymi obramieniami. W rodku p yt umieszczono po-
d u ne, zako czone pó koli cie okna. Ponad spi trzone p yty wystaje pi  kopu  – cztery 
mniejsze i jedna wi ksza. Forma kopu  nawi zuje do szko y moskiewskiej [U cinowicz 
1997]. Jest to nawi zanie do bizanty sko-ruskich tradycji krzy owo-kopu owych, jednak 

1W cerkwi wy sze partie wi tyni oznaczaj  wiat duchowy, a ni sze – wiat ziemski. Symbolika 
ta wyra a si  w krzywoliniowo ci górnych partii, a prostokre lno ci dolnych [U cinowicz 1997], 
co autor obiektu hajnowskiego wydatnie wyartyku owa .
2Tradycja ta pojawi a si  w ruskiej odmianie modelu bizanty skiego.
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Rys. 2. Bia ystok, cerkiew wi tego Ducha: a –  widok od wschodu, b – widok od po udnia (fot. 
K. Wo niak)

Fig. 2. Bia ystok, the Holy Ghost Orthodox Church: a – an east view, b – (photo K. Wo niak)
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nie ma ono charakteru dominuj cego. Elewacje obiektu pozostaj  zatem utworami o for-
mie zupe nie wspó czesnej. Nieco dezintegruje kompozycj  zdecydowanie smuklejszy 
krój cebuli kopu y wie cz cej wolno stoj c  wie .

Prostokre lno  elewacji cerkwi wi tych Myrofor w Czarnej Bia ostockiej (1984–
–1996), autorstwa Micha a Ba asza (rys. 3), wynika z za o onego na o miok cie cen-
tralnego planu wi tyni. Elewacje nie maj  tradycyjnego, mi kkiego wyrazu plastyczne-
go, nawet pomimo do  du ych, krzywoliniowych kopu , ukowych zwie cze  swoich 
rodkowych cz ci oraz pó koli cie zako czonych okien. Zachodnia elewacja wyró nia 

si  asymetrycznie dodan  wie  zako czon  sygnaturaln  kopu , druga kopu a zwie -
cza centrum nawy. Dwie pozosta e, niewielkie, sygnaturalne, znajduj  si  ponad pre-
zbiterium i ponad zachodnim wej ciem. Dwie pierwsze dominuj  w rysunku elewacji. 
Maj  podobn  wielko  i jednocze nie zupe nie ró ne, dynamiczne, krzywoliniowe for-
my – cebulast  i inspirowan  zachodnimi wzorcami barokowymi [U cinowicz 1997]. 
Cz  prezbiterialna i wej ciowa zosta y w elewacjach zwie czone sko nymi liniami. 
Natomiast rodkowe cz ci elewacji bocznych zosta y zaakcentowane krzywoliniowymi, 
ostro zako czonymi ryzalitami. W kompozycje elewacji, o zdecydowanie wspó czesnym 
charakterze, zosta y w czone okna o ró norodnych formach, zako czonych, jak wspo-
mniano, w wi kszo ci pó koli cie, czyli tradycyjnie. Elewacje kszta towane s  analogicz-
nie jak rzut obiektu, czyli prostokre lnie, z u yciem linii sko nych. Skutkiem tego s  do  
rozrze bione, urozmaicone ryzalitami o formach nawi zuj cych do bocznych portali czy 
skosami klatki schodowej.

Rys. 3. Czarna Bia ostocka, cerkiew wi tych Myrofor: a – widok od po udnia, b – widok od 
wschodu (fot. K. Wo niak)

Fig. 3. Czarna Bia ostocka, the Holy Myrophores Orthodox Church: a – a south view, b – an east 
view (photo K. Wo niak)
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Elewacje cerkwi wi tej Eufrozyny Po ockiej w Bia ymstoku (1990–1993), zaprojek-
towanej przez Aleksandra Bielskiego (rys. 4), s  konsekwencj  i kontynuacj  specy  cz-
nej koncepcji uk adu przestrzennego wi tyni. Prezbiterium wyartyku owane jest na ze-
wn trz w sposób nieadekwatny do wagi tej przestrzeni (rys. 4b). Natomiast miejsce, które 
si  odczytuje jako apsyd  przy prezbiterium, w istocie jest klatk  schodow  (rys. 4a). Od 
strony po udniowo-wschodniej umieszczono dzwonnic  o obcej obiektowi, uproszczonej 
formie. W dachu usytuowano cztery du e, ci kie lukarny. Ich pó koli cie zwie czone 
kszta ty wydaj  si  by  obce architekturze cerkiewnej. Z kolei umieszczenie na szczycie 
cebulastej formy pozwoli o zachowa  tradycj  komponowania górnych partii elementami 
krzywoliniowymi. Jednak dominuj c  rol  w elewacji odgrywaj  formy wywodz ce si  
spoza architektury sakralnej.

Sposób kszta towania elewacji cerkwi wi tego Jana Teologa w D browie Bia ostoc-
kiej (rys. 5) jest konsekwentnie podj t  kontynuacj  jej wspó cze nie rozwi zanej bry y, 
opartej na trzech walcach. W ka dym z walców umieszczono pod u ne, zwie czone pó -
koli cie okna, a ponad nimi – dodatkowo okna okr g e. Pomi dzy walcami zbudowano 
ryzality z prostok tnym i okr g ym oknem i zwie czono je k tem prostym. Ka dy z wal-
ców nakryto sto kowym dachem, a ponad nimi umieszczono jedno wspólne, ostros upo-
we przekrycie. Na szczycie tego dachu zamontowano sze cioboczny, przeszklony b ben, 
a nad nim niewielk  kopu , o wielo ciennym kszta cie zbli onym do cebulastego. Forma 
cebuli nie jest inspirowana adnymi konkretnymi wzorcami historycznymi. Od zachodu 
dodano wie  zwie czon  równie  form  wielo cienn , nieco jednak smuklejsz . Apsy-
da, rozpi ta ponad jedn  z konch planu, rozwi zana w zewn trznej formie identycznie jak 
pozosta e, nie jest specjalnie wyró niona w elewacjach. Brakuje te  wizualnego podzia u 
bry y wi tyni na cz  górn  (krzywoliniow ) i doln  (prostokre ln ). Mo na mniema , 
e walcowe ukszta towanie formy zewn trznej jest, by  mo e, odleg  analogi  do obiek-

tów tak zwanego baroku naryszkinowskiego.

Rys. 4. Bia ystok, cerkiew wi tej Eufrozyny Po ockiej: a – Widok od po udnia, b – widok od 
zachodu (fot. K. Wo niak)

Fig. 4. Bia ystok, the saint Euphrosyne of Polotsk Orthodox Church: a – a south view, b – a west 
view(phot. Krzysztof Wo niak)

a                                                                               b
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Elewacje wi tyni Zmartwychwstania Pa skiego w Bia ymstoku (1993–2006), za-
projektowanej przez architektów Jana Kabaca i Jerzego U cinowicza (rys. 6), s  pewnego 
rodzaju kontynuacj  zamys u zapisanego w centralnym planie – podkre laj  zwarty cha-
rakter obiektu. ciany powtarzaj  kszta t skomplikowanego wielok ta planu. Fragmenty 
po o one nad wej ciami s  zwie czone romboidalnie. Ca o  zosta a przekryta dachem, 
tworz cym kszta t zbli ony do czterospadowego. Dostawiona do bry y pó nocna wie a 
zwie czona jest zbli onym do sto ka wysokim ostros upem. Z trzech pozosta ych stron, 
w miejscach odpowiadaj cych usytuowaniu wie y, wprowadzono niewielkie, smuk e sy-
gnaturki. Do tak ukszta towanej wi tyni dodano du o detali, jak: ceglane zwie czenia 
okien, podzia  i rozrze bienia powierzchni cian wie y, tektoniczny podzia  powierzchni 
dachu czy wielo cienne zwie czenia wie y i sygnaturek, nawi zuj ce do cebulastych 
kszta tów. Jednak niemal wszystkie detale projektowane s  prostoliniowo, tworz c uk ad 
daleki od charakterystycznej mi kko ci architektury cerkiewnej. W ród wielu detali nie-
co ginie trój cienna, w ska i wysoka, nakryta ostros upowo apsyda. Kompozycja elewa-
cji jest z za o enia regularna. Wie a usytuowana jest w taki sposób, e tworzy jednostron-
nie silny akcent przy dwóch wej ciach – g ównym i bocznym. Po o one symetrycznie, 
po przeciwnej stronie jednego i drugiego wej cia sygnaturki nie tworz  dla wie y prze-
ciwwagi. Rozwi zania szczegó owe elewacji tej wi tyni nie maj  zatem wyra nych in-
spiracji tradycj , s  co najwy ej odleg ym przekszta ceniem niektórych, do  dowolnie 

a 

b

Rys. 5. D browa Bia ostocka, cerkiew wi tego Jana Teologa: a – widok od pó nocy, b – widok 
od wschodu (fot. K. Wo niak)

Fig. 5. D browa Bia ostocka, Saint John the Evangelist Orthodox Church: a – a north view, 
b – an east view (photo K. Wo niak)
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wybranych historycznych elementów. Kompozycja elewacji i wi kszo  zastosowanych 
detali s  zaprojektowane w sposób zdecydowanie wspó czesny.

Oprócz wymienionych wi ty  wspomnie  te  nale y o budowanej dopiero cerkwi 
wi tego Jerzego w Bia ymstoku, autorstwa Jerzego U cinowicza. Zamys  przestrzenny 

cerkwi wi tego Jerzego opiera si  na podobnej koncepcji jak obiektu hajnowskiego. 
W skrzy owaniu kolebek usytuowano bowiem sto kowy b ben i kopu . Krzywizny, 
o kszta tach bliskich eliptycznym, skoncentrowane s  tradycyjnie w górnych partiach 
obiektu. Podobnymi krzywiznami mi kko zwie czone okna maj  czytelnie wspó czesne 
formy, tak samo jak detale elewacji. Bia e, ni sze partie wi tyni pospo u ze stalowosza-
rymi wy szymi podkre laj  t  wspó czesn  konwencj , podobnie jak usytuowane mi dzy 
ramionami krzy a sto kowe wie e. Wie e, a tak e rodkowa kopu a zwie czone s  cebu-
lastymi formami w z otym kolorze, nieco smuklejszymi ni  historyczne.

PODSUMOWANIE

Spo ród wi ty  nurtu wspó czesnego o formach niehistoryzuj cych tradycyjnie 
potraktowano jedynie elewacje cerkwi wi tej Trójcy w Hajnówce3 i wi tego Ducha 
w Bia ymstoku. Cho  dolne partie obiektu hajnowskiego zosta y wzbogacone formami 
krzywoliniowymi, to jednak zdecydowana przewaga tych linii wyst puje w jego partiach 
górnych. W elewacjach wi tyni wida  konsekwentnie przeprowadzon , modernistycz-
n  konwencj , ale tak e czerpanie z tradycji. cis y podzia  elewacji na cz  prosto- 
i krzywokre ln  wyst puje jedynie w cerkwi wi tego Ducha w Bia ymstoku. W jej tek-
tonicznych elewacjach mo na odnale  nawi zania do takich form historycznych, jak 
kokoszniki szko y moskiewskiej. W pozosta ych obiektach mo na odczyta  pewnego 
rodzaju zniekszta cenie cerkiewnych tradycji, na przyk ad w górnych partiach cerkwi 

wi tych Myrofor w Czarnej Bia ostockiej, w których obok ukowych zwie cze  ry-

3Tak e w cerkwi wi tego Jerzego w Bia ymstoku.

Rys. 11. Bia ystok, cerkiew Zmartwychwstania Pa skiego: a – widok od zachodu, b – widok od 
wschodu (fot. K. Wo niak)

Fig. 11. Bia ystok, the God’s Resurrection Orthodox Church: a – a west view, b – an east view  
(photo K. Wo niak)

a                                                                               b
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zalitowych umieszczono tak e p askie, prostoliniowe kszta ty. Analogicznie – prosto-
kre lne elementy w górnych partiach obiektu zastosowano w cerkwi wi tej Eufrozyny 
w Bia ymstoku. Dominacja form p askich w ca o ci elewacji wyst puje w wi tyni Zmar-
twychwstania Pa skiego w Bia ymstoku. Utrudnia to nawet odczytanie wschodniej przy-
nale no ci eklezjalnej obiektu. W badanych wi tyniach spotyka si  wr cz odwrócenie 
tradycyjnego modelu komponowania elewacji – w wi tyni Jana Teologa w D browie 
Bia ostockiej w dolnych partiach dominuj  formy krzywoliniowe, a w górnych – p askie, 
prostokre lne.

Elewacje badanych obiektów charakteryzuj  si  niekiedy asymetri , jak na przyk ad 
w cerkwi Trójcy wi tej w Hajnówce czy wi tych Myrofor w Czarnej Bia ostockiej. 
Zawieraj  niekiedy ryzality, jak w cerkwi wi tych Myrofor, gdzie wspó tworz  formy 
imituj ce boczne portale, czy jak w cerkwi wi tego Jana Teologia w D browie Bia o-
stockiej, w której s  wbudowane mi dzy konchy.

W wi tyniach nurtu wspó czesnego rozwi zania szczegó owe elewacji, jak detale czy 
kszta ty okien, cz sto czerpi  inspiracje z rozwi za  tradycyjnych, cho  ca o  kompozy-
cji elewacji wyra a jednak ich wspó czesn  proweniencj . Niekiedy bywaj  pozbawione 
tradycyjnej mi kko ci, jak w wi tyniach Zmartwychwstania Pa skiego w Bia ymstoku, 
w Czarnej Bia ostockiej czy D browie Bia ostockiej.

Zaobserwowa  mo na te  pojawiaj ce si  przy wi tyniach tego nurtu wolno stoj -
ce lub po czone z g ówn  bry  budynku wie e. Cho  forma takiej wie y przy cerkwi 

wi tego Ducha budzi pewne zastrze enia, to jednak dzwonnica wi tyni hajnowskiej 
bez w tpienia dodaje obiektowi charakteru.

Materia y wyko czeniowe, stosowane przez projektantów cerkwi przedstawionego 
nurtu, s  z zasady tradycyjne – ceg a 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 build-
ings. 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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