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Przebrzmiało nawet echo

Z malowanych na blasze medalionów w elewacji zabytkowej cerkwi spoglądają surowe twarze. 

Nieruchomy  wzrok  skupiły  na  cichym  i  zaniedbanym  parku  pełnym  starych  kasztanów  i  lip. 

Czasami starzy ludzie siądą na krótką rozmowę na parkowej ławeczce. Poza tym króluje spokój, 

charakterystyczny dla małego, prowincjonalnego miasteczka.

Nie zawsze tak było. W XVII i XVIII wieku Dubienka stanowiła centrum regionu. Korzystnie 

położona  geograficznie  –  usytuowana  przy  brodzie  na  Bugu  –  kontrolowała  handel  na  szlaku 

Warszawa-Kijów. Jej ulice rozbrzmiewały skrzypieniem osi kół wozów wyładowanych towarami. 

Gwar ożywiał rynek dubieniecki, na którym odbywał się cotygodniowy targ.

Dubienka słyszała  również szczęk broni.  Tutaj  18 lipca 1792 roku odbyła  się  słynna bitwa 

oddziałów dowodzonych przez Tadeusza Kościuszkę z wojskami rosyjskimi.

W XIX wieku miasteczko straciło  nieco na znaczeniu.  Dubienka znalazła  się  najpierw pod 

zaborem austriackim, a potem – po przegranej Napoleona – rosyjskim. Zamieszkała była przez 

ludność ukraińską,  polską i  żydowską. Tak różnorodny skład narodowościowy utworzył dziwną 

mieszankę kulturową. W Dubience na równych prawach działał  cerkiew prawosławna i  kościół 

katolicki.

Pierwsza drewniana cerkiew unicka wybudowana została w 1838 roku. Pod koniec XIX wieku 

pożar  doszczętnie  zniszczył  ten  budynek.  Zaistniała  konieczność  odbudowy  cerkwi.  Okazja 

nadarzyła się na początku XX wieku. Kupiec moskiewski Paskałow wyłożył znaczne fundusze na 

budowę nowej świątyni w miejscu spalonej.

W 1909 roku budowa prawosławnej cerkwi pod wezwaniem świętej Trójcy została ukończona. 

Budynek był  bardzo okazały – solidne ściany wykonane z cegły palonej,  dach pokryty blachą, 

całość  utrzymana  w  jednolitym  bizantyjsko-ruskim stylu.  Nad  cerkwią  piętrzyły  się  wieżyczki 

ozdobione krzyżami.

W latach 30. Przystąpiono do dekoracji  wnętrza cerkwi.  Na drewnianych stropach powstały 

freski  o  tematyce  religijnej.  Podłogę  wyłożono  mozaiką.  Przybywało  ikon  i  przedmiotów 

liturgicznych.



Dubienka nie ucierpiała w czasie działań wojennych 1939 roku. Zmieniła się jednak sytuacja 

narodowościowa.  Przewagę  uzyskała  ludność  ukraińska.  Polacy  byli  dyskryminowani.  Warunki 

pogorszyły się jeszcze bardziej  w chwili wkroczenia wojsk niemieckich. Dla Żydów utworzono 

nieludzko przeludnione getto. Ludność polską przesiedlano.

Nic więc dziwnego, że rozwinęło się prawosławie, zyskując przewagę nad innymi wyznaniami. 

W parku  przycerkiewnym  wzniesiono  krzyż  prawosławny  z  nieociosanych  belek  brzozowych. 

Polacy uważali,  że  pod tym krzyżem została  pogrzebana  Polska.  Nie  tracili  jednak  nadziei  na 

odrodzenie ojczyzny. Taka sytuacja utrzymała się do roku 1945. Wówczas administracja radziecka 

wydała nakaz zamknięcia cerkwi.

Zamiast  modlitw,  pieśni  i  bicia  dzwonów w świątyni  rozlegał  się  ryk  przerażonych krów i 

beczenie owiec.  Rosjanie utworzyli  w cerkwi punkt  przerzutowy dla  bydła  transportowanego z 

Niemiec do Związku Radzieckiego. Przesiedlenie ludności ukraińskiej w roku 1946 zdecydowało o 

losie  tego  budynku.  Cerkiew  straciła  swoich  opiekunów.  Dewastacji  budynku  dopełniło 

składowanie tu nawozów sztucznych. W latach 60-tych cerkiew stała się magazynem zbożowym.

Tymczasem  niekonserwowany  dach  zaczął  przeciekać.  Na  pięknych  freskach  pojawiły  się 

zacieki.  Tynk  poodpadał.  Poodbijano  kamienne  płyty  z  podłogi.  Schody prowadzące  na  wieżę 

spróchniały. Ikony, krzyże, części ołtarza dawno poginęły. Rozkradziono nawet rzeźbiony parkan 

otaczający cerkiew. Losy świątyni wydawały się już przesądzone. Ogrodzona dziurawym płotem z 

metalowej siatki, źle zamknięta była coraz bardziej niszczona.

Dopiero 20 października 1990 roku cerkiew została decyzją konserwatora zabytków wpisana do 

Rejestru  Zabytków w Polsce.  Podjęto  próbę  remontu  budynku.  Przedsięwzięcie  finansowano  z 

funduszy gminnych. Zakończyło się niepowodzeniem z powodu braku pieniędzy.

W 1994 roku ponownie zainteresowano się cerkwią. Konserwator zabytków porozumiał się ze 

zwierzchnikiem  kościoła  prawosławnego  w  regionie  –  Ablem.  We  wrześniu  tego  roku 

skatalogowano  pozostałości  dawnego  wystroju  cerkwi.  Budynek  zabezpieczono  przed  dalszą 

dewastacją. Wkrótce mają być podjęte prace remontowe dachu cerkwi. Po ukończeniu prac część 

budynku  ma  być  przeznaczona  na  izbę  pamięci.  Reszta  wykorzystywana  będzie  do  celów 

kultowych. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że wszystkie te zabiegi zostały podjęte zbyt późno i 

cerkwi nie uda się już uratować.
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Większość  informacji  uzyskałem  od  wójta  gminy  Dubienka  –  pana  Henryka  Grządkowskiego  oraz  od 

mieszkańców miasteczka.


