CERKIEW W SMOLNIKU
Lokalizacja: Smolnik, 38-713 Lutowiska, woj. podkarpackie
Funkcja: pierwotna – cerkiew parafialna grekokatolicka pw. św. Michała
Archanioła, obecna – kościół filialny rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia
Matki Bożej parafii pw. św. Stanisława Bpa w Lutowiskach
Chronologia: 1791
Numer w rejestrze Zabytków: A-120 z 06.03.1969 r.
HISTORIA OBIEKTU I OKREŚLENIE STYLU: Budowa cerkwi została zakończona w dniu 1 sierpnia 1791 r. (data wyryta w belce nadproża otworu wejściowego). Cerkiew była położona w
centralnej części dawnej wsi, usytuowana wśród zabudowy wiejskiej. Po II wojnie światowej
Smolnik znalazł się w granicach ZSRR, a w 1951 r. powrócił do Polski, przy czym całą ludność
ukraińską przesiedlono do ZSRR. Zabudowania wsi uległy rozbiórce – pozostawiono jedynie
cerkiew. Nieużytkowana przez wiele lat świątynia została w latach 1964-1974 odremontowana i od tego czasu służy jako kościół rzymskokatolicki. Dawne wyposażenie cerkwi uległo
rozproszeniu – część znajduje się m. in. w muzeach w Łańcucie i Lwowie. W 2009 roku wykonano nową aranżację wnętrza prezbiterium.
OPIS: Cerkiew usytuowana na wschód od rozwidlenia dróg do Lutowisk i Zatwarnicy, za
potokiem Smolnik, na grzbiecie wzgórza. Od wschodu do cerkwi przylega teren cmentarza
(założonego w XIX wieku) z nielicznie zachowanymi kamiennymi nagrobkami.
Cerkiew wybudowana została z drewna iglastego w konstrukcji zrębowej (wieńcowej).
Konstrukcja zrębowa ścian kontynuowana jest w widocznych we wnętrzu czworobocznych
kopułach nawy i sanktuarium oraz kolebkowym sklepieniu babińca. Ściany i kopuła nawy
wzmocnione są we wnętrzu ściągami krzyżowymi, założonymi na dwóch poziomach.
Cerkiew posiada układ trójdzielny sanktuarium-nawa-babiniec. Kubiczne bryły sanktuarium,
nawy i babińca (z których największa jest bryła nawy) nakryte są jednozałomowymi dachami
namiotowymi o zróżnicowanej wielkości i wysokości, zwieńczonymi makowicami i metalowymi krzyżami. Charakterystycznym elementem konstrukcyjnym są wysunięte przed płaszczyznę ściany zakończenia belek, tzw. ostatki (od pierwszego do piątego wieńca – licząc od dołu),
które są w każdym kolejnym wieńcu coraz dłuższe. Najdłuższe ostatki (tzw. rysie) stanowią
oparcie dla płatwi daszku okapowego (tzw. opasania) nieprzerwanie obiegającego cerkiew.
Zewnętrzne ściany cerkwi poniżej opasania pobite są pionowym szalunkiem, przypominającym gont. Powyżej opasania cerkiew jest w całości pokryta gontem.
Z oryginalnego wystroju świątyni zachowała się m. in. pochodząca z k. XVIII w. polichromia
zdobiąca ścianę ikonostasową nawy. Obiekt zaliczany jest do typu cerkwi bojkowskich.
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