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We współczesnej architekturze cerkiewnej w Polsce dostrzec mo na dwa
nurty: nowoczesny i historyzuj cy. W artykule przedstawiono analiz cerkwi
Podwy szenia wi tego Krzy a w Jałówce, zbudowanej w latach 1959-1962.
Ma ona tradycyjny, krzy owo-kopułowy układ, a w ród zasadniczych elementów go tworz cych dominuj formy historyzuj ce. Pozwala to na zakwalifikowanie jej do drugiego nurtu. Prze ledzono szczegółowe rozwi zania elewacji
i wn trza, u yte rodki wyrazu, a tak e ródła inspiracji autora cerkwi. Zauwaono, e wi tynia ta jest pozytywnym przykładem współczesnej architektury
cerkiewnej o historyzuj cej formie. Przykład ten dowodzi, e tradycja architektoniczna wschodniego chrze cija stwa jest wci ywa.

1. Wprowadzenie
Konserwatyzm chrze cija stwa wschodniego wyra a si mi dzy innymi na
polu form architektonicznych. Proces kreacji przestrzeni sakralnej podporz dkowany jest bowiem wypracowanemu kanonowi, ale i bizanty skiej tradycji
architektonicznej oraz bogatej symbolice [2]. Do podstawowych zało e
kanonicznych nale y trójpodział na narteks, naw i prezbiterium z pomocniczymi
pomieszczeniami (diakonikonem i prothesis), oddzielenie nawy od sanktuarium
ikonostasem oraz orientacja na wschód.
Tradycja w architekturze niektórych współczesnych cerkwi w Polsce została
zinterpretowana w oparciu o współczesne formy. Inne wi tynie przybieraj za
formy zdecydowanie historyzuj ce. Przykładami wi ty pierwszego nurtu s :
cerkiew wi tej Trójcy w Hajnówce, Narodzenia Naj wi tszej Marii Panny
w Białym Borze czy wi tego Jozafata Kuncewicza w Kruklankach. Drugi nurt
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reprezentowany jest przez cerkiew Narodzenia Naj wi tszej Bogurodzicy
w Gródku, wi tego Mikołaja w Cz stochowie czy Podwy szenia wi tego
Krzy a w Jałówce.

2. Przykład cerkwi
Podwy szenia wi tego Krzy a w Jałówce
Poło ona tu przy białoruskiej granicy miejscowo Jałówka ma dzi
charakter niewielkiej wsi. Jej pocz tki si gaj prawdopodobnie czasów
redniowiecza, gdy tereny te były cz ci Ksi stwa Pi czowskiego (wcze niej
Ksi stwa Woły sko-Halickiego), wł czonego za Kazimierza Wielkiego do
Polski [1]. Cerkiew, zbudowana w latach 1959-1962, poło ona jest na działce
usytuowanej przy centralnym placu. W otaczaj cej plac zabudowie dominuj
parterowe domy z dwuspadowymi dachami. Działka cerkiewna zamyka wn trze
placu od strony południowo-wschodniej. Sama wi tynia stanowi lokaln
dominant o niewielkiej skali, dostosowanej do wiejskiego otoczenia. Dominanta
ta ma tylko lokalny zasi g oddziaływania – raczej nie jest widoczna z wi kszej
odległo ci. Jej lokalne znaczenie urbanistyczne jest jednak bardzo istotne,
wyra nie góruje ona nad otaczaj c bardzo nisk zabudow i organizuje
przestrze wn trza placu. Podobnie porz dkuj co oddziałuje wolnostoj ca (cho
zwi zana z ogrodzeniem) dzwonnica (rys. 4). wi tynia jest zatem dobrze
wpisana w kontekst urbanistyczny tej niewielkiej miejscowo ci.
Cerkiew Podwy szenia Krzy a wi tego w Jałówce, autorstwa profesora
Aleksandra Grygorowicza, zbudowana jest na tetrakonchowym planie (rys. 1). Jest to
w istocie plan krzy owy, rozbudowany o dwa okr głe pomieszczenia, kryj ce
pastoforia, umieszczone pomi dzy ramionami krzy a od strony prezbiterium. Plan ten,
nawi zuj cy do cerkwi w Bagaranie (Armenia) [1], wietnie nadaje si do realizacji
bizanty skiego schematu krzy owo-kopułowego, co zostało do konsekwentnie
przeprowadzone. Forma le cych pomi dzy ramionami krzy a czterech pot nych
elbetowych słupów, została potraktowana w sposób zdecydowanie odbiegaj cy od
rozwi za historycznych, wr cz modernizuj cy. Obszerne wn ki w słupach stanowi
czytelne nawi zanie do apsydiol, wyst puj cych zwłaszcza w cerkwiach ormia skich
i gruzi skich, na przykład typu D wari. Wn ki te nadaj słupom lekko ci. Pomimo
współcze nie rozwi zanej partii słupów [1], w ród elementów buduj cych
bizanty ski układ dominuj formy bliskie historycznym. Pochylone, zw aj ce si
ku górze słupy, przechodz bowiem do płynnie w b ben kopuły, tworz c
tradycyjne pendentywy. Sto kowa forma b bna, kontynuuj c pochylenie słupów,
zbli ona jest jednak do rozwi za tradycyjnych. Podobnie historyzuj cy,
hemisferyczny kształt kopuły. Nad czteroli ciem planu rozpi to dwie kolebki, które
krzy uj si w centrum kopułowym. Kolebki zako czone s apsydalnie w ramionach
krzy a, w ten sposób równie prezbiterium zako czone jest tradycyjn apsyd .
Podkre li nale y te , e przyj ta krzywizna sklepie , sto kowy kształt b bna oraz
kopuły zostały wyra nie wyartykułowane w zewn trznej formie wi tyni.
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Rys. 1. Jałówka. Plan wi tyni
Fig. 1. Jałówka. Plan of the church

159

Rys. 2. Jałówka. Elewacja północno-wschodnia
Fig. 2. Jałówka. An east-north elevation

Pastoforia, zwi zane z prezbiterium, zaprojektowane zostały jako
pomieszczenia ni sze ni zasadnicza cz
bryły, nie zaburzaj wi c czytelno ci
krzy owej kompozycji obiektu. Zatem w ród zasadniczych elementów,
konsekwentnie buduj cych układ krzy owo-kopułowy, dominuj te o formach
tradycyjnych. Pozwala to okre li form wi tyni jako historyzuj c .

3. Rozwi zania szczegółowe i wn trze wi tyni
Lapidarne rozwi zanie elewacji cerkwi w Jałówce (rys. 2 i 3), o niewymuszonej prostocie i elegancji, z niewielkimi, w skimi oknami oraz mi kkim
wyrazie, wyra nie nawi zuje do ruskich wi ty ró nych szkół, przede
wszystkim nowogrodzkiej, np. soboru wi tego Mikołaja czy M dro ci Bo ej
w Nowogrodzie Wielkim. Jedynie okna b bna podkopułowego zako czone s
prosto, co jest raczej dyskretnym zasygnalizowaniem ich współczesnej
proweniencji. Rozwi zaniem zbli onym do tradycyjnego jest potraktowanie
dwukrzywiznow
powierzchni
wy szej cz ci elewacji, oznaczaj cej
tradycyjnie wiat duchowy, a jednokrzywiznow ni szej, symbolu wiata
ziemskiego. Elewacje s bardzo oszcz dne w detal, w zasadzie ograniczono go
do daszku nad zachodnim wej ciem o swobodnym, płynnym kształcie (rys. 3).
Kamienna podmurówka nadaje elewacjom organiczno ci. Tradycyjnie mi kki
wyraz plastyczny obiektu został uzyskany głównie dzi ki mi kko ci konchowych
kształtów, a tak e krzywokre lnej linii dachu. Takie potraktowanie elewacji
niew tpliwie konsekwentnie wynika z przyj tej historyzuj cej konwencji.
W rysunku elewacji widoczne jest zw enie b bna ku górze (rys. 3).
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Rys. 3. Jałówka. Widok cerkwi
Fig. 3. Jałówka. A view of the church

Rys. 4. Jałówka. Dzwonnica
Fig. 4. Jałówka. A campanile

Wn trze nawy jałowskiej wi tyni ma charakter centralny, jest skupione
wokół pot nego, dominuj cego centrum kopułowego. Narteks został do
zr cznie wyci ty w zachodnim ramieniu tetrakonchy i znajduje si pod płyt
chóru. wi tynia jest do jasna (cho nieprzesadnie). Miejscem najwi kszego
nat enia wiatła jest przestrze podkopułowa, do wietlona otworami okiennymi
w b bnie. Poza tym przestrze nawy do wietlaj kanonicznie wykonane witra e
Chrystusa i Apostołów (z prawej strony) oraz witra Bogurodzicy i wi tych
prawosławnych (ze strony lewej). W cz ci prezbiterialnej znajduj si witra e
wi tej Eufrozyny Połockiej i Aleksandra Newskiego, do wietlaj ce zgodnie
z kanonem cz
prezbiterialn . W pó nych latach sze dziesi tych wn trze
cerkwi zostało wzbogacone polichromiami profesora Józefa Łotowskiego [1].
Cztery pot ne elbetowe słupy, pochylone do rodka ku górze zawieraj
obszerne wn ki (apsydiole), które nadaj im lekko ci, cho tak e wpływaj na
odbiór kształtu wn trza, zbli aj c go nieco charakterem do wi ty ormia skich.
Zako czenia słupów w postaci pendentywów, płynnie przechodz ce w zw aj cy
si b ben kopuły s silnymi elementami współtworz cymi wn trze, podobnie jak
tradycyjne, skrzy owane kolebki o regularnych krzywiznach. Solea zaprojektowana została dookolnie, z zaznaczon wyra nie półkolist ambon i klirosami.
Dwa okr głe pomieszczenia pastoforiów umieszczone s w sposób
pozwalaj cy na łatwe, czytelne przeprowadzenie procesyjnego tzw. Wielkiego
Wej cia, czyli przeniesienia darów eucharystycznych ze stołu ofiarnego przez
diako skie drzwi, sole i wrota rajskie na ołtarz. Ukształtowanie przestrzeni
północnego pastoforium pozwala na łatw penetracj wzrokow pomieszczenia
przez wiernych podczas tzw. proskomidii. Umieszczono tam zewn trzne drzwi,
ze wzgl du na blisko domu parafialnego. W praktyce pomieszczenie to pełni
funkcj zakrystii, a ertwiennik został usytuowany w północnej cz ci
prezbiterium, prawie na wprost drzwi diako skich, co równie swobodnie
umo liwia poprawne działania liturgicznie zwi zane z proskomidiami i Wielkim
Wej ciem.
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Bez w tpienia cerkiew ta spełnia wymogi kanoniczne pod wzgl dem
trójdzielno ci i wyodr bnienia powierzchni pastoforiów, a tak e pod wzgl dem
o wietlenia, z jej roz wietlon kopuł oraz w drugiej kolejno ci prezbiterium.
Południowo-wschodnia orientacja cerkwi, wynikaj ca z uwarunkowa
urbanistycznych zdaje si jednak by rozwi zaniem na granicy kanonicznego.
Brakuje te tradycyjnego okna od wschodu. Zastosowany krzy owo-kopułowy
układ zdecydowanie sprzyja jednak spełnianiu funkcji liturgicznych. Dominuj ca
kopuła (symbol Chrystusa) stanowi powa n przesłank uprawniaj c do
chrystocentrycznego odczytania wymowy wi tyni.

4. Wnioski
Wykorzystanie w jałowskiej wi tyni elementów elbetowych o modernistycznej proweniencji wyra a czytelnie jej współczesne pochodzenie.
Niew tpliwie jednak w ród elementów tworz cych jej krzy owo-kopułowy
układ przestrzenny dominuj silnie inspirowane rozwi zaniami historycznymi.
Decyduje to o jej kwalifikacji do nurtu tradycyjnego. W jej dyspozycji
przestrzennej mo emy odnale historyczne inspiracje i nawi zania, na przykład
do cerkwi w Bagaranie, z racji tetrakonchowego planu i bryły. Cerkiew w Jałówce
wpisuje si w równie w polsk tradycj – łatwo zauwa y pokrewie stwo planu
tej wi tyni na przykład z siedemnastowieczn , tradycyjn cerkwi wi tego
Jerzego w Siemianówce, z cerkwi Jana Chrzciciela w Grzybowszczy nie
(z roku około 1930), a tak e z cerkwi wi tego Aleksandra Newskiego
w Sokółce (z lat 1850-1853). Równie dzwonnica jałowskiej wi tyni jest
równie pewnego rodzaju nawi zaniem do tradycyjnych w Polsce form, znanych
na przykład z cerkwi w Radoszycach czy Płonnej. Forma wi tyni jest zatem
silnie zakorzeniona w tradycji.
Jałowska cerkiew stanowi jeden z pozytywnych przykładów współczesnej
architektury cerkiewnej nurtu historyzuj cego, obok na przykład wi tyni
Narodzenia Naj wi tszej Bogurodzicy w Gródku. Wykorzystanie bizanty skoruskiego modelu krzy owo-kopułowego we współczesnej wi tyni dowodzi, e
tradycja architektoniczna wschodniego chrze cija stwa jest wci
ywa. Opisany
przykład wskazuje te , e jedn z dróg rozwoju tej tradycji jest wł czanie
elementów wykorzystuj cych nowe technologie do form wypracowanych przez
wieki. Wskazuje równie na to, e mo liwa jest pewna ró norodno form
w obr bie prawosławnych kanonów i tradycji i e wci mo liwy jest rozwój
tych e form, nawet w obr bie nurtu historyzuj cego. Wyrazist form tego
obiektu mo na te odczyta jako prób szerszej odpowiedzi na problem
pogodzenia tradycji z nowoczesno ci , podstawowego dla kreacji współczesnej
wi tyni ortodoksyjnej.
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THE ORTHODOX CHURCHE IN JAŁÓWKA
AS EXAMPLE OF HISTORIC TREND
Summary
In the article orthodox church in Jałówka is presented. It is example of
traditional trend in sacral architecture. The trend distinguishes itself from the
contemporary one. In the article the conclusion is drawn that this object respond
to the problem of traditional, contemporary orthodox church. The author
formulated the thesis that the tradition connected with the orthodox christianity is
not closed, but still living and open to new forms.

