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Dokszyce to miasteczko sprawiające wrażenie wymarłego. W białoruskim powiedzeniu 
występują nawet jako symbol „zapadłej dziury”. Dzieje się tak, pomimo że jest to miej-
sce o długiej historii i interesującym, szczególnie dla znawców wojen napoleońskich, 
położeniu – 2 km od źródeł Berezyny.

Dokszyce powstały nie później niż w XIV w., tak jak inne wsie w gminie horeckiej. 
Wielki książę Witold przekazał jej część staroście, a potem wojewodzie wileńskiemu 
Moniwidowi. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1407 r.1 W 1560 r. część, 
a w późniejszych latach całość Dokszyc weszła w skład majątku Kiszków2. Stanisław 
Kiszka, przeszedłszy z kalwinizmu na katolicyzm, ufundował w Dokszycach kościół. 
Następnie, już jako biskup żmudzki, w 1621 r. uzyskał dla miejscowości prawa miej-
skie3. W czasie III wojny północnej miasto zostało poważnie zniszczone. W połowie 
XVIII w. Dokszyce przeszły w ręce kasztelana mińskiego Jana Judyckiego.

Przynależność państwowa Dokszyc zmieniła się podczas drugiego rozbioru Rze-
czypospolitej. Wtedy to znalazły się na terenie Imperium Rosyjskiego. W okresie mię-
dzywojennym miasto leżało na terytorium II Rzeczypospolitej. Po ataku ZSRR na Pol-
skę w 1939 r. Dokszyce weszły w skład Białoruskiej SRR, a potem Republiki Białorusi.

Informacje dotyczące mieszkańców Dokszyc nie tworzą jasnego obrazu. Encyc-
lopedia of Jewish Life podaje, że w mieście w 1897 r. było 3642 mieszkańców, w tym 
2762 Żydów (75,8%)4. Natomiast Słownik geograficzny Królestwa Polskiego dla roku 
1881 mówi o 5000 mieszkańców, z czego połowa miała być Żydami5. Potwierdzałyby to 
dane przytaczane przez Wirtualny Sztetl dla roku 1890: na 5159 mieszkańców miało być 
2981 żydów (57,6%), 1138 katolików (22%), 1006 prawosławnych (19,4%) i 56 mu-
zułmanów (1%)6. W 1921 r. Dokszyce zamieszkiwały 3004 osoby, w tym 2055 żydów 
(68,4%), 456 katolików (15,2%), 417 prawosławnych (13,9%), 72 muzułmanów (2,4%) 
i 4 ewangelików (0,1%)7. W 2010 r. w Dokszycach mieszkało 6600 osób8.

Najstarszą wzmiankowaną świątynią w Dokszycach była drewniana cerkiew 
pw. św. św. Kosmy i Damiana9 – początkowo prawosławna, następnie unicka, a po 
zniesieniu unii znowu prawosławna. Uposażona została przez hetmana wielkiego litew-
1 Докшыцы, [w:] Города, местечки и замки Великого Княжества Литовского. Энциклопе-
дия, Минск 2013, s. 137–138.
2 A.O., Historia Dokszyc, http://www.radzima.org/pl/miasto/dokszyce.html (dostęp: 15 XI 2014). 
3 Докшыцы, [w:] Города, местечки и замки, s. 138.
4 Dokszyce, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, 1, 
red. S. Spector, G. Wigoder, Jerusalem 2001, s. 319.
5 A. Jelski, T. Sopodźko, Dokszyce, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych kra-
jów słowiańskich, 2, Warszawa 1881, s. 93.
6 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/dokszyce/6,demografia/ (dostęp: 20 XI 2014).
7 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pier-
wszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, 
7, cz. 2: Ziemia wileńska. Powiaty Brasław, Duniłowicze, Dzisna i Wilejka, Warszawa 1923, s. 20.
8 http://be-tarask.wikipedia.org/wiki/Докшыцы (dostęp: 20 I 2015).
9 W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku: struktury administracyjne, 
Lublin 1998, s. 83.
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skiego Konstantego Ostrogskiego w 1514 r.10 Istniała jeszcze w roku 188111. Ksiądz 
Józef Żyskar podaje, że także w 1913 r.12, ale była to już nowa cerkiew – pw. Opieki 
Matki Bożej.

Za najważniejszy zabytek miasteczka uważana jest wspomniana murowana cer-
kiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej, zbudowana w 1900 r. w stylu bizantyjsko-
-ruskim. Została postawiona na miejscu starej drewnianej cerkwi pw. św. św. Kosmy 
i Damiana, być może ze względu na potrzebę posiadania w mieście dużej, murowanej 
świątyni prawosławnej. W czasie panowania władzy sowieckiej zamknięta dla wier-
nych, została im oddana w 1990 r.13

W mieście można zobaczyć pozostałości po wybudowanej w 1863 r. prawosławnej 
drewnianej cerkwi pw. św. Jana Teologa14. W jej budynku obecnie mieści się „dom 
rzemiosła”. Zmiana przeznaczenia tej budowli nastąpiła wraz z zainstalowaniem na tych 
terenach władzy radzieckiej.
10 A. Jelski, T. Sopodźko, Dokszyce, [w:] Słownik geograficzny, 2, s. 93.
11 Tamże.
12 D. Bączkowski, J. Żyskar, Nasze kościoły. Opis wszystkich kościołów i parafji znajdujących 
się na obszarach dawnej Polski i ziemiach przyległych, 1: Archidjecezja Mohylowska, 
Warszawa–Petersburg 1913, s. 203.
13 А.М. Кулагін, Праваслаўныя храмы на Беларусі. Энцыклапедычны даведнік, Мінск 2001, 
s. 74.
14 http://radzima.org/pl/object/4692.html (dostęp: 20 XI 2014).
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Mapa 30. Dokszyce na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. kościół parafialny; 2. cerkiew 
pw. Opieki Matki Bożej; 3. cerkiew pw. św. Jana Teologa; 4. lokalizacja obecnego kościoła parafialnego;  
5. kirkut; 6. mizar



Dokszyce mogły też pochwalić się tatarskim meczetem, który funkcjonował od 
1925 r. do II wojny światowej, a obecnie jest budynkiem mieszkalnym15. Niedaleko 
drogi wjazdowej do miasta, w lesie, znajduje się także cmentarz tatarski – mizar. Jest 
on dalej użytkowany i świetnie utrzymany.

15 http://www.radzima.org/pl/object/4694.html (dostęp: 20 XI 2014).
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Il. 82. Dokszyce. Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej

Il. 83. Dokszyce. Dawna cerkiew pw. św. Jana Teologa



Wśród obiektów, które nie dotrwały naszych czasów, znajduje się położony niegdyś 
przy rynku katolicki kościół pw. św. Trójcy. Ufundowany został w 1608 r. przez wspo-
mnianego Stanisława Kiszkę16, który oprócz tego zapisał kościołowi folwark Turek17. 
Świątynię zniszczono podczas III wojny północnej w 1708 r. Kościół odbudowany zo-
stał staraniem ks. Michała Fiodorowicza w 1745 r.18 Od 1781 r. przy kościele działało 
bractwo św. Trójcy. Ostatnią w historii świątyni przebudowę przeprowadzono w 1791 r. 
Budowla do końca, czyli do zniszczenia w roku 1943, pozostała drewniana19. 

Obecnie funkcjonującą świątynią katolicką jest kościół pw. św. Trójcy, wybudowa-
ny w 1994 r. Znajduje się w innym miejscu niż stary kościół – leży na obrzeżu miastecz-
ka, gdyż po dawnym rynku nie ma śladu, a centrum zostało zabudowane blokami.

W mieście znajdowały się również synagoga i kirkut. Data powstania drewniane-
go20 budynku nie jest znana. Został on zniszczony podczas II wojny światowej, w 1943 
lub 1944 r.21 Na terenie cmentarza w 1965 r. stworzono park. Dopiero w 2008 r. kirkut 
został odrestaurowany22. Obecnie jest to mały teren, odgrodzony płotem, ze 134 mace-
wami i pomnikiem wystawionym ku pamięci Żydów zamordowanych w 1942 r. przez 
Niemców23.

16 Докшыцы, [w:] Города, местечки и замки, s. 138.
17 A. Jelski, T. Sopodźko, Dokszyce, [w:] Słownik geograficzny, 2, s. 93.
18 Tamże.
19 http://radzima.org/pl/object/7419.html (dostęp: 20 XI 2014).
20 http://www.radzima.org/pl/foto/19417.html (dostęp: 20 XI 2014).
21 http://www.radzima.org/pl/object/synagoga-7859.html (dostęp: 20 XI 2014).
22 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/dokszyce/12,cmentarze/21607,cmentarz-przy-ul-pionierskiej/ (do-
stęp: 20 XI 2014).
23 Tamże.
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