
Nowa Sedlica 
Filia, parafia Zboj, diecezja mukaczewska1. Cerkiew orientowana, drewniana pw. św. 

Michała Archanioła pochodziła z 1764 r.2 Była to budowla trójdzielna, zrębowa, posadowiona 
na stosunkowo wysokich kamiennych podwalinach. Nawa najszersza, na rzucie kwadratu o 
wymiarach ok. 5 x 5 m. Do niej przylegające od wschodu prezbiterium, zamknięte 
trójbocznie, a od zachodniej – babiniec na rzucie kwadratu o wymiarach ok. 3,5 x 3,5 m. Nad 
babińcem słupowej konstrukcji wieża o prostych ścianach, stanowiąca dominantę budowli 
(Ryc. 1). Nad nawą i babińcem dach namiotowy, łamany, a nad prezbiterium – 
wielopołaciowy. Nad każdym z trzech elementów cebulaste banie ze ślepymi latarniami 
zakończonymi prostymi krzyżami treflowymi. W środku ikonostas pochodzący z poł. XVIII w. 
W nawie podwieszany żyrandol, z możliwością opuszczania w celu zapalenia świec. Podobne 
rozwiązania występowały też w innych cerkwiach z tego okresu w regionie3. W latach 1974-
75 cerkiew została rozebrana, przewieziona i na nowo złożona w skansenie w Humennem 
(Fot. 1-2). Narodowa Pamiątka Kultury. 

Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP, murowana, typ bazylikowy, z 1988 r.  
 

 
Ryc. 1. Cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1764 r. z Novej Sedlicy – przekrój podłużny (rys. L. 
Kostulski).  

                                                 
1 Parafia w miejscu, obsługiwana przez proboszcza z Stużycy. Zob.: 1752. Zempliensis Comitatus Parochiarum et 

Ecclesiereum, Districtus Krajnensis, Visitae Canon. 21. Za: Gadżeg W. 1935. Dodatki do istorii rusinow i ruskich cerkwej w 

buwsz. Żup Zemplinskoj. VIII. Protokoł wizyty eppa Michaiła Man. Olszanskowo w Zempliń i Szarisz. Naukowyj Zbornik 

Towaristwa „Proswita” w Użgorodż za rok 1935. Rocznik XI, Użgorod, s. 170-171. 
2 Napis z taką datą był nad portalem zob.: Zaloziecky W. R. 1926. Gotische und barocke Holzkirchen in den 

Karpathenländern. Wien, s. 122.  
3 Puškar I., Kovačovičová-Puškarová B. 1971. Op. cit., s. 331. 



 

Fot. 1. Cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1764 r. z Novej Sedlicy, obecnie w skansenie w 
Humennem (fot. G. Holly). 

 

 

Fot. 2. Cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1764 r. w Novej Sedlicy – ok. 1978 r. Źródło: Repozitár 
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