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Literatura dotycząca Grodna jest dość bogata, także w języku polskim. Większość mo-
nografii skupia się jednak na historii miasta w okresie późnonowożytnym, ponieważ 
zachowały się księgi metrykalne z XVIII w. Na ich podstawie odtwarza się też wcze-
śniejsze, dość mgliste dzieje Grodna1. Wielu badaczy zajmowało się także kwestią po-

1 Zob. m.in. J. Gordziejew, Socjotopografia Grodna w XVIII wieku, Toruń 2002; Grodno w XVIII wie-
ku. Miasto i ludność (na tle trendów rozwojowych od średniowiecza do 1939 roku), red. A. Wol-
tanowski, J. Urwanowicz, Białystok 1997; J. Urwanowicz, A. Woltanowski, Grodno w 1794 r.: 
Miasto i ludność, [w:] Miasto – region – społeczeństwo. Studia ofiarowane profesorowi Andrzejowi 
Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, 
Białystok 1992, s. 111–134; M. Smoliński, Kościoły w życiu politycznym Grodna w XVIII wieku: 
funkcje i treści, „Barok. Historia – literatura – sztuka”, 18 (2011), 1, s. 95–113.

Mapa 34. Grodno na planie z 1935 r. z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. kościół farny (dawny klasz-
tor Jezuitów); 2. kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego (dawny klasztor Bernardynów); 3. kościół 
garnizonowy (fara Witoldowa); 4. klasztor Nazaretanek (dawniej Brygidek); 5. klasztor Franciszkanów;  
6. lokalizacja klasztoru Bernardynek; 7. i 8. lokalizacja nowego i starego klasztoru Karmelitów; 9.  lokali-
zacja klasztoru Dominikanów; 10. lokalizacja kościoła pw. św. Ducha; 11. pałac arcybiskupa prawosław-
nego (pałac Walickiego – prawdopodobna lokalizacja kościoła pw. św. Mikołaja); 12. klasztor Bazylianek;  
13. cerkiew na Kołoży; 14. cerkiew pw. św. Marty; 15. sobór pw. Opieki NMP; 16. cerkiew garnizonowa; 
17. kościół ewangelicko-augsburski; 18. synagoga główna (Troicka); 19. synagoga na Zaniemniu; 20. syna-
goga na Słobódce (obecnie budynek Bankowego Centrum Rozliczeniowego); 21. kirkut



chodzenia wczesnośredniowiecznego grodu nad Niemnem. Brakuje natomiast synte-
tycznych ujęć z dziedziny budownictwa sakralnego oraz stosunków etniczno-religijnych 
w mieście na przestrzeni wieków.

Dogodne usytuowanie obronne na trzech wzgórzach, chronionych z jednej strony 
przez rzekę, od najdawniejszych czasów sprzyjało osadnictwu. Niemen od zachodu okala
wzniesienia, na których dzisiaj stoją dwa miejskie zamki – Stary i Nowy, a także kościół 
i klasztor pobernardyński. Z kolei od północy opływa miasto rzeczka Horodniczanka, 
za którą na kolejnym, czwartym wzgórzu od czasów najdawniejszych stała cerkiew tzw. 
kołożska, spełniająca również niewątpliwie funkcje obronne.

Rejon ujścia Horodniczanki do Niemna zamieszkany był od czasów przedhistorycz-
nych. Pierwszy gród powstał na Wzgórzu Zamkowym w X wieku, jak wskazują badania 
archeologiczne. Podgrodzie obejmowało obszar w najbliższym sąsiedztwie zamku, ale 
jako teren osadnictwa od wczesnego średniowiecza służyły też bardziej oddalone miej-
sca2. Były to tereny nad Niemnem na wschód od grodu, tzw. Podole, z siecią ulic rów-
noległych względem rzeki oraz obszar położony wzdłuż Horodniczanki, ciągnący się od 
zamku do tzw. Rynku Niemieckiego.

Swoją nazwę Grodno zawdzięczać ma, wedle różnych wersji, słowiańskim słowom 
„grod” albo „horod” lub też litewskim – „gartas” lub „gardas” (kram, stragan). Spór 
narosły wokół nazwy ma dla wielu badaczy znaczenie większe niż tylko czysto lingwi-
styczne, dyskusja toczy się bowiem wokół zasadniczej przynależności etnicznej miesz-
kańców Grodna w początkach jego istnienia3. Problemy wynikają nie tylko z niepewnej 
datacji pierwszego grodu, która opiera się wyłącznie na badaniach archeologicznych. 
Tereny Grodzieńszczyzny od najdawniejszych czasów pozostawały pograniczem osad-
nictwa ludów bałtyckich i wschodniosłowiańskich. W związku z tym określenie przy-
należności politycznej tych ziem oraz ich składu etnicznego z okresu, do którego nie 
posiadamy żadnych źródeł pisanych, stanowi nie lada wyzwanie. Przedwojenni histo-
rycy polscy, z Józefem Jodkowskim na czele, opowiadali się raczej za litewską, lub też 
bałtyjską, wersją przynależności grodu (sam Jodkowski twierdził, że zamieszkiwali go 
Jaćwingowie)4. Z kolei historycy rosyjscy widzieli we wczesnośredniowiecznym Grod-
nie gród słowiański, jeśli nie założony, to wcześnie zdobyty przez książąt kijowskich. 
Współczesny badacz Jerzy Gordziejew również jest zwolennikiem słowiańskiej teorii 
pochodzenia Grodna, kierując się nowszymi badaniami archeologicznymi5.

Spór nie wydaje się jednak ostatecznie rozstrzygnięty. Dysponujemy bardzo skrom-
nymi materiałami źródłowymi dotyczącymi Grodna z tego okresu. Pierwsza wzmianka 
pochodzi z 1128 r., kiedy gród istniał już od jakiegoś czasu. Dotyczy ona ekspansji ki-
jowskiego księcia Włodzimierza Monomacha na te tereny i ślubu jego córki z księciem  
 
2 Rozwój przestrzenny miasta w średniowieczu opisano na podstawie: J. Gordziejew, Socjotopo-
grafia, s. 55–59.
3 O tym sporze szerzej zob. tamże, s. 14–23.
4 J. Jodkowski, Grodno i okolice w zaraniu dziejów Litwy i Rusi nad Niemnem, „Kronika m. 
Grodna. Kwartalnik ilustrowany, poświęcony działalności samorządu oraz poszczególnym dzie-
dzinom życia miasta i jego historii”, 1 (1928), 1, s. 4–10. Inni historycy tego nurtu to: H. Łow-
miański, Prusy pogańskie, Toruń 1935, s. 20 oraz J. Jakubowski, Gdzie leżało „Horodno” hipac-
kiego latopisu?, „Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości 
ziem W. X. Litewskiego”, 7 (1930), 3, s. 419–424.
5 J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 19–20.
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grodzieńskim Wsiewołodkiem. Późniejsze wzmianki o Grodnie są jednak bardzo spora-
dyczne, a po roku 1183 w ogóle się urywają. Grodno ponownie pojawia się w źródłach 
dopiero w połowie XIII w. Nie wiadomo więc niemal nic na temat historii grodu do tego 
czasu. Możemy jedynie przypuszczać, że okoliczne tereny były, podobnie jak w okre-
sie późniejszym, obszarem zaciętych walk pomiędzy książętami litewskimi i ruskimi.  
Niewątpliwie jednak już od czasów najdawniejszych musiała tu przebywać duża grupa 
ludności ruskiej, skoro w XII w. znajdowało się w osadzie przynajmniej pięć cerkwi6. 

Historia Grodna zaczyna przedstawiać się w jaśniejszym świetle dopiero po najeź-
dzie tatarskim. Gród został wtedy spalony przez Tatarów, a następnie odbudowany przez 
książąt litewskich. Ich władza tutaj ustabilizowała się za Trojdena (zm. 1282), po serii 
zaciekłych walk z książętami ruskimi (m.in. z Danielem Halickim, który władał grodem 
przez kilka lat). Wówczas pojawiło się jednak nowe zagrożenie w postaci Krzyżaków, 
którzy przez cały XIV w. najeżdżali Grodno. Dopiero za czasów Witolda miasto prze-
stało być terenem nieustannych walk. Zanim to się stało, książę ów sam sprzymierzył 
się z wojskami zakonnymi przeciwko Jagielle i na ich czele odbił Grodno. Wkrótce 
potem porzucił swoich niedawnych sojuszników. Krzyżacy wówczas ponownie podbili 
i doszczętnie spalili miasto. Była to już jedna z ostatnich wypraw zakonu na te ziemie.

Odbudowa po zniszczeniach zadanych przez braci zakonnych w 1392 r. pociągnę-
ła za sobą rozwój przestrzenny i funkcjonalny miasta. Dopiero wówczas na podgro-
dziu powstał rynek miejski, przy którym zbudowano gotycki kościół farny – pierwszą 
świątynię katolicką w mieście. Książę Witold nieco wcześniej wzmocnił też fortyfikacje 
grodu, budując na wzgórzu zamkowym pierwszą kamienną twierdzę oraz drugi zamek 
na sąsiednim wzniesieniu (zamieniony w późniejszym czasie na pałac książęcy). Miał 
też nadać grodzieńskim Żydom liczne przywileje, co wpłynęło na późniejszy świetny 
rozwój tutejszego kahału. Plac obok Rynku Niemieckiego nad Horodniczanką został od-
dany Żydom na cmentarz, co stworzyło podwaliny pod późniejszą dzielnicę żydowską7. 
Bliżej zamku wzniesiono także pierwszą drewnianą bóżnicę8.

W 1413 r., po unii horodelskiej, zniesiono udzielne księstwo grodzieńskie, istnie-
jące od roku 1384 (data nadania Grodna Witoldowi przez Jagiełłę). Od tego momentu 
Grodno było miastem powiatowym w województwie trockim.

Okres panowania Jagiellonów to czas dalszego rozwoju Grodna, zapoczątkowane-
go za Witolda. Królowie chętnie odwiedzali miasto i nieraz obierali je na swoją siedzi-
bę. Kazimierz Jagiellończyk spędził dużą część swego życia w Grodnie i tu też umarł, 
podobnie jak nieco wcześniej jego syn, św. Kazimierz9. Wiele miasto zawdzięczało 
Aleksandrowi Jagiellończykowi, który w 1496 r. nadał mu prawa miejskie. Przez cały 
bowiem XV w. Grodno nie posiadało odrębności prawnej, mimo iż było już wówczas 
ośrodkiem wyróżniającym się pod względem wielkości10. Aleksander w 1502 r. roz-
szerzył granice miasta. Była to naturalna konsekwencja rozwoju przestrzennego, za- 
 
6 Tamże, s. 174–180.
7 J. Jodkowski, Grodno i okolice, s. 9.
8 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/grodno/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/14062,wielka-
synagoga-w-grodnie-wjalikaja-trajeckaja-wulica-59a-/ (dostęp: 19 V 2016).
9 J. Jodkowski, Grodno, Wilno 1923, s. 10.
10 Należy pamiętać, że akt nadania praw miejskich na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 
często wynikał nie tyle z realnej wielkości i znaczenia osady, ile z aktualnych potrzeb fiskalnych 
monarchy – zob. J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 27.
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początkowanego 100 lat wcześniej, za Witolda. Główną ulicą miasta Grodna stała się  
ul. Wileńska, prowadząca od rynku na północ i przechodząca dalej w ważny trakt han-
dlowy do stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym samym okresie zaczęła się 
rozwijać dzielnica Zaniemnie na drugim brzegu rzeki.

Na pewno od połowy XVI w., a być może i wcześniej, działali w mieście dwaj bur-
mistrzowie, z których jeden musiał być Rusinem, a drugi Litwinem11. Mogłoby to świad-
czyć o równowadze liczbowej obu tych grup etnicznych w mieście, ale wydaje się, że 
proporcja ta zmieniała się na niekorzyść Litwinów. Już w 1405 r. książę Witold osiedlił 
w Grodnie 11 000 jeńców spod Pskowa. W XVI w. natomiast znalazła się tu olbrzymia 
liczba jeńców moskiewskich12. W tym okresie do miasta przybywało też wielu Polaków. 
Ufundowano wtedy trzy kościoły katolickie i jeden klasztor. Apogeum fundacji katolic-
kich przypada już na pierwszą połowę XVII w.

Ten krótki szkic z dziejów struktury etniczno-wyznaniowej Grodna w średniowieczu 
i okresie wczesnonowożytnym zakończyć należy wzmianką na temat jeszcze jednej nie-
zwykle istotnej grupy ludności. Od XIV w. w mieście obecni są już bowiem także Żydzi13. 
Fakt nadawania im licznych przywilejów przez władców pozwala przypuszczać, że od 
początku stanowili dużą i wpływową grupę ludności14. Już w roku 1389 edykt Witolda 
miał zezwalać Żydom na swobodne prowadzenie działalności handlowej i rzemieślniczej 
w mieście. Autentyczność tego dokumentu jest jednak podawana w wątpliwość15.

Przejściowo w roku 1494, za króla Aleksandra, Żydów wydalono z Grodna, a ich 
mienie zagarnięto. Podobnie kazano im opuścić inne miasta Wielkiego Księstwa, m.in. 
Troki, Brześć czy Kijów. W ten sposób władca pozbył się problemu długów, z którymi 
zalegał u żydowskich kredytodawców. Po 1503 r. Żydom zezwolono na powrót, a zagra-
bione mienie zostało im zwrócone, nie podniesiono jednak ponownie kwestii długów16.

Czasy Stefana Batorego to dla miasta okres szczególny, a postać władcy wyjątkowo 
trwale zapisała się w pamięci historycznej mieszkańców Grodna. Do jego zasług należy 
przede wszystkim przebudowanie Starego Zamku w stylu renesansowym i wybudowa-
nie nowej rezydencji królewskiej przy rynku, tzw. Batorówki. On też postawił nową, 
kamienną farę obok starej, która została wówczas zburzona17. Król spędził w Grodnie 
większość czasu podczas swego panowania, stąd prowadził kampanie wymierzone prze-
ciw państwu moskiewskiemu i tutaj też zmarł w wybudowanym przez siebie pałacu. Na 
cześć tego króla główny plac w mieście nazwano jego imieniem – nazwa „plac Batore-
go” przetrwała do II wojny światowej (obecnie jest to pl. Sowiecki).

11 E. Dubas-Urwanowicz, Grodno do XVIII wieku, s. 11. Dowiadujemy się o tym z przywilejów 
pochodzących dopiero z 1540 i 1541 r.
12 J. Jodkowski, Grodno i okolice, s. 6.
13 Istnieje także teoria, że Żydzi byli obecni w Grodnie już w XII w. O społeczności żydowskiej 
w Grodnie zob. http://www.sztetl.org.pl/pl/article/grodno/5,historia/ (dostęp: 11 XI 2014).
14 E. Dubas-Urwanowicz, Grodno do XVIII wieku, s. 13–14.
15 J. Ochmański pisze, że przywilej ów jest falsyfikatem, opartym na falsyfikacie dla Żydów 
brzeskich – zob. Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1385–1430, 
red. J. Ochmański, Warszawa–Poznań 1986, s. 180–181. Nie zmienia to faktu, że przywilej ten 
był uznawany za autentyczny przez kolejnych władców i odnawiany przez Jana Kazimierza  
i Stanisława Augusta. 
16 J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 269.
17 Świadomość braku ciągłości historycznej tego obiektu od czasów Witolda zatarła się na prze-
strzeni dziejów – zob. niżej przy opisie tego kościoła, a także kościoła pojezuickiego.
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Największy rozwój Grodno przeżywało jednak już za następców Batorego, przy-
najmniej jeżeli chodzi o budownictwo sakralne. Podczas panowania dynastii Wazów 
w mieście ufundowano aż siedem klasztorów katolickich, z czego cztery w latach 
1632–1635. Osadzono także w mieście unicki zakon bazylianek. Wszystkie inicjaty-
wy – oprócz jednej (kościoła Bernardynów) – były prywatne, choć władcy często mieli  
w nich swój udział.

Zahamowanie świetnego rozwoju Grodna nastąpiło w połowie XVII w. Wydatnie 
przyczyniła się do tego wojna moskiewska, która była jednym z największych katakli-
zmów w historii miasta. Straty demograficzne w tym okresie szacuje się na niemal 50% 
populacji18. Bardzo ucierpiała także zabudowa Grodna. Z budowli sakralnych, których 
już nie odbudowano, należy wymienić kościoły pw. św. Mikołaja i św. Trójcy oraz cer-
kiew pw. św. Krzyża. Podczas okupacji miasta w latach 1655–1660 (z przerwą od marca 
do grudnia 1659 r.) umyślnie niszczono kościoły, zwłaszcza greckokatolickie. Możliwe, 
że było wśród nich kilka budowli, o których nie posiadamy pewnych informacji. Ka-
tastrofalne pożary, które nastąpiły wkrótce potem (cztery w roku 1669 i dwa w 1672), 
oraz wojna północna dopełniły dzieła zniszczenia. Wiele świątyń w tym okresie popadło  
w ruinę i nie zostało już odbudowanych (m.in. cerkiew Woskresieńska, cerkiew tzw. 
Mała, cerkiew pw. św. Mikołaja). Zdaniem J. Gordziejewa, wydarzenia drugiej połowy 
XVII i pierwszej połowy XVIII w. były decydujące dla procesu przebudowy struktury 
etniczno-wyznaniowej miasta19. Wiązało się to ze znacznym zmniejszeniem udziału lud-
ności prawosławnej i greckokatolickiej w mieście na rzecz rzymskich katolików, przy 
czym katolikami byli nie tylko Polacy czy Litwini, lecz także w dużej mierze ludność 
wschodniosłowiańska20.

Chęć odbudowy i przywrócenia Grodnu dawnej świetności po pożarach z 1672 r. 
była jedną z przyczyn, dla których podjęto decyzję w sprawie tzw. sejmów grodzieńskich. 
Od 1678 r. w Grodnie miało się bowiem odbywać co trzecie posiedzenie sejmu walnego. 
Grodno stało się tym samym „trzecią stolicą Rzeczypospolitej”, po Warszawie i Wilnie21. 

W okresie stanisławowskim miasto przeżywało intensywny rozwój za sprawą pod-
skarbiego litewskiego i starosty grodzieńskiego hr. Antoniego Tyzenhauza. Zarządzał on 
ekonomiami królewskimi na terenie Litwy. Z jego inicjatywy, począwszy od lat sześć-
dziesiątych XVIII w., powstało aż 50 manufaktur różnego typu (zajmujących się m.in. 
produkcją sukna, świec woskowych, powozów królewskich czy kapeluszy). Tyzenhauz 
oddawał się także działalności kulturowej i oświatowej: powołał do życia Królewską 
Szkołę Lekarską, zakładał szkoły, a także stworzył pierwszy w Rzeczypospolitej ogród 
botaniczny. Dzięki jego energicznej działalności miasto szybko podniosło się ze znisz-
czeń, dokonanych przez wielki pożar w 1775 r. Spektakularny upadek podskarbiego  
w 1780 r., podczas procesu sądowego, który pozbawił go zarządu ekonomii grodzień-
skiej, zakończył jednak ten etap rozwoju miasta22.

18 P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna w XV–XVII wieku, Supraśl 2005, s. 31.
19 J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 262.
20 Tamże, s. 263–265.
21 Zob. J. Lileyko, Przebudowa Starego Zamku w Grodnie na cele sejmowe w latach 1673–1678, 
[w:] Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, red. J. Kowalczyk, 
Warszawa 1995, s. 129–146.
22 O Tyzenhauzie zob. przede wszystkim: S. Kościałkowski, Antoni Tyzenhauz: podskarbi na-
dworny litewski, 1–2, Londyn 1970.
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Do 1793 r. odbyło się w Grodnie jedynie 11 sejmów (z powodu wojen oraz kryzy-
sów parlamentarnych), z których ostatni, zatwierdzający drugi rozbiór, okazał się ostat- 
nim w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Odbył się on w Nowym Zamku, 
zbudowanym naprzeciwko Starego na polecenie króla Augusta III.

 Po trzecim rozbiorze Grodzieńszczyzna znalazła się pośród terenów bezpośred-
nio inkorporowanych do Imperium Rosyjskiego, chociaż w okresie późniejszym samo 
miasto leżało w najbliższym sąsiedztwie granicy z Królestwem Polskim. W połowie 
XIX w., w 1855 r., miał miejsce kolejny wielki pożar miasta23.

W roku 1794 liczbę mieszkańców Grodna szacuje się na 6431 osób, z czego 2780 
(43,2%) Żydów24. W 1824 roku było tutaj 6974 osoby: 4791 (68,7%) żydów, 1667 (23,9%) 
katolików, 278 (3,9%) prawosławnych, 167 (2,2%) protestantów i 87 (1,2%) unitów25. 
W czasach powstania Słownika geograficznego Królestwa Polskiego (koniec XIX w.) 
Grodno zamieszkiwało już 34 775 osób, w tym zaledwie 4781 (13,7%) katolików. Ist-
niało tu wówczas jedenaście cerkwi i cztery działające kościoły (jezuitów, bernardynów, 
franciszkanów i brygidek)26. Widoczny jest kontrast z sytuacją z początku tegoż stulecia, 
kiedy w Grodnie nie znajdowała się ani jedna świątynia prawosławna, istniało natomiast 
osiem lub dziewięć czynnych kościołów katolickich27. Kościoły garnizonowy (dawna fara 
Witoldowa) i bernardynek zamieniono na cerkwie. Nieużywane świątynie karmelitów, do-
minikanów oraz św. Ducha, a także klasztor i kaplica Bonifratrów popadły zaś w ruinę. 

W 1921 r. spis powszechny odnotował 34 694 mieszkańców, z czego 18 697 (53,9%) 
żydów, 12 053 (34,7%) rzymskich katolików, 3649 (10,5%) prawosławnych, a także nie-
wielką grupę ewangelików (230 – 0,6%)28. 

W okresie międzywojennym miasto straciło na znaczeniu na rzecz szybko rozwi-
jającego się pobliskiego Białegostoku, stolicy województwa, w skład którego weszło 
i Grodno. Mimo to również i ono stanowiło ważny ośrodek gospodarczy i kulturalny. 
W 1939 r. było miejscem kilkudniowego oporu przeciwko najazdowi sowieckiemu. To 
ewenement w skali całej kampanii wrześniowej. W walkach brali udział uczniowie miej-
scowej szkoły, tzw. orlęta grodzieńskie.

W czasach sowieckich najbardziej dotkliwą stratą dla Grodna było wysadzenie fary 
Witoldowej 29 XI 1961 r. Budowa szarej bryły Teatru Dramatycznego nieopodal wzgórz 
zamkowych w latach siedemdziesiątych również na zawsze zmieniła obraz miasta. Dzi-
siaj Grodno jest jednym z największych miast Białorusi, stolicą obwodu. W 2015 r. było 
tu 361 000 mieszkańców29.

23 J. Jodkowski, Grodno, s. 103: „jeszcze przed pożarem Grodno miało charakter miasta-ogrodu”.
24 J. Urwanowicz, A. Woltanowski, Grodno w 1794 r., s. 118.
25 J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 263.
26 F. Sulimierski, Grodno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, 2, Warszawa 1881, s. 831.
27 http://orthos.org/eparhiya/history (dostęp: 4 III 2015).
28 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników 
pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, 
5: Województwo białostockie, Warszawa 1924, s. 30.
29 http://be-tarask.wikipedia.org/wiki/Горадня (dostęp: 11 X 2015).
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Cerkwie w mieście w okresie wczesnośredniowiecznym
Istnieje kilka zachowanych świadectw wczesnośredniowiecznej historii Grodna. Na Sta-
rym Zamku odnaleziono ślady cerkwi tzw. Dolnej, pochodzącej najprawdopodobniej  
z XII w. W XIV w. na jej miejscu powstała cerkiew Górna30. Dalsze losy tej świątyni są 
nieznane ze względu na ogromne braki źródłowe (nieznane jest nawet jej wezwanie, stąd 
umowne nazwy: cerkiew Dolna i Górna).

Na terenie umocnionego podgrodzia pod zamkiem, na wzniesieniu, stała cerkiew 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego (Woskresieńska), zbudowana również najprawdopo-
dobniej w XII w.31 Dotrwała w tym miejscu do 1613 r., kiedy spłonęła w pożarze. Zo-
stała odbudowana w innym miejscu, na placu przy zbiegu ul. Rzeźnickiej i Jezierskiej, 
a więc w północnej części miasta, za Horodniczanką. Przestała istnieć pomiędzy rokiem 
1754 a 1768, choć już wcześniej znajdowała się w ruinie.

Kolejną świątynią prawosławną, która przypuszczalnie ma wczesnośredniowiecz-
ny rodowód, jest tzw. mały monasterek popowski pod zamkiem. Nazwa ta pojawia się 
w rewizji Grodna z 1680 r. Przez współczesnych badaczy świątynia ta nazywana jest 
cerkwią „Małą” ze względu na brak informacji o jej wezwaniu. Pojawia się w źródłach 
po raz pierwszy dopiero w początku XVI w., ale badania archeologiczne datują ją na 
koniec wieku XII32. Prawdopodobnie znajdował się przy niej klasztor prawosławny, 
od XVII w. unicki. Jurydyka klasztorna była ulokowana nad brzegiem Horodniczanki,  
w najbliższym sąsiedztwie zamku. Kler unicki posiadał te ziemie do roku 1783 (co nie 
jest jednoznaczne z dalszym istnieniem świątyni).

J. Gordziejew wskazuje na jeszcze jedną świątynię prawosławną, która przypusz-
czalnie mogła mieć bardzo wczesny rodowód. Chodzi o cerkiew pw. św. Krzyża (Cze-
snochreską) na Podolu, wzmiankowaną dopiero w latach czterdziestych XVI w.33 Przy-
puszczenie Gordziejewa opiera się na wniosku, że Podole, jako część osady grodowej 
wyraźnie wysuniętej na wschód względem reszty dzielnic i zamieszkanej od czasów 
najdawniejszych, powinno posiadać własną świątynię. Istniały one bowiem wszędzie 
indziej: na dziedzińcu zamkowym, na Kołoży i na podgrodziu nad Horodniczanką. „Wy-
daje się niemożliwe – pisze autor – by tak obszerna, rozłożona wzdłuż nadniemeńskiej 
skarpy dzielnica miasta mogła obejść się bez osobnej świątyni”34.

Świątynia ta jest widoczna na rycinie Zündta–Adelhausera z 1568 r. – ma formę 
murowanej rotundy, wyraźnie wybijającej się ponad zabudowania mieszkalne Podola. 
Cerkiew prawdopodobnie przyjęła unię brzeską po 1596 r. i została zniszczona w okre-
sie wojny moskiewskiej35. Przekazano ją karmelitom (zob. w dalszej części niniejszego 
artykułu).
30 J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 174–175.
31 Tamże, s. 179. J. Jodkowski (Grodno, s. 10) twierdzi, że zarówno cerkiew Woskresieńska, 
jak i cerkiew Preczyścieńska zostały zbudowane za czasów królowej Heleny, żony Aleksandra 
Jagiellończyka, córki Iwana III. Jodkowski łączył z jej osobą wzmożoną działalność budowlaną 
na rzecz ludności prawosławnej. Idea ta przeniknęła do współczesnej literatury (zob. E. Dubas- 
-Urwanowicz, Grodno do XVIII wieku, s. 19). Praca Gordziejewa, oparta na aktualniejszych ba-
daniach archeologicznych, jest jednak bardziej wiarygodna.
32 Za: J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 177. Mowa o badaniach A. Kraucewicza.
33 Tamże, s. 176–177.
34 Tamże, s. 176.
35 J. Jodkowski, Grodno, s. 18 (w przypisie). Autor co prawda źle identyfikuje umiejscowienie 
cerkwi na sztychu Zündta–Adelhausera, zob. dalej.
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Cerkiew pw. Bogarodzicy Przeczystej (katedralna) i klasztor Bazylianek
W XII w. na terenie podgrodzia na wschód od zamku wzniesiono cerkiew pw. Bogaro-
dzicy Przeczystej, która w późniejszym okresie pełniła funkcję katedry prawosławnej,  
a być może od początku była najważniejszą świątynią tego wyznania w osadzie grodo-
wej36. Około roku 1626 cerkiew ta dołączyła do unii brzeskiej, a w 1635 ulokował się przy 
niej unicki zakon bazylianek. Świątynia ta spaliła się w końcu panowania Władysława IV. 
Wówczas mniszki wzniosły nową cerkiew i nowy klasztor. Zabudowania te nie przetrwały 
długo, ponieważ uległy zniszczeniu podczas najazdu moskiewskiego w 1655 r., a następ-
nie w wojnie północnej. W pierwszej połowie XVIII w. zastąpiono je budynkami murowa-
nymi, a z 1726 r. pochodzi barokowa cerkiew projektu Józefa Fontany37. Po kasacie unii 
w 1839 r. miejsce unickich bazylianek zajęły prawosławne mniszki z Różanegostoku.

W 1865/1866 r. wybudowano na terenie klasztoru drugą cerkiew. W okresie I woj-
ny światowej mniszki ewakuowały się do Rosji, a w latach 1918–1921 powróciła tylko 
część z nich. Mniszek nie stać było na konserwację budynków, które stopniowo popa-
dały w ruinę38. 

Po II wojnie światowej klasztor i cerkwie były zamknięte. W latach 1970–1992 dzia-
łało tu muzeum religii. Budynki remontowano w latach 1979–1985. W 1992 r. zabudo-
wania przekazano prawosławnemu zakonowi żeńskiemu pw. Narodzenia Bogarodzicy39.

36 J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 178.
37 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Białorusi, Warszawa 1997, s. 65–66. 
Fontana był współautorem wielu projektów w Warszawie, m.in. kościołów Franciszkanów, Pija-
rów (garnizonowy) i św. Krzyża. 
38 Szczególnie dużo o tym zakonie i o jego funkcjonowaniu w Grodnie w okresie międzywojennym 
pisze U. Pawluczuk, Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Białystok 2007, s. 188–193.
39 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 65–66.

Il. 91. Grodno. Cerkiew pw. Bogarodzicy Przeczystej
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Cerkiew pw. św. św. Borysa i Gleba
Najlepiej zachowanym budynkiem sakralnym z okresu wczesnego średniowiecza  
w Grodnie jest położona na zachód od zamku, za rzeczką Horodniczanką, cerkiew pra- 
wosławna pw. św. św. Borysa i Gleba. Została ona zbudowana najpewniej w XII w., podob-
nie jak wiele innych obiektów sakralnych w mieście, ale J. Jodkowski datował ją na wiek 
XI40. Być może od początku przy cerkwi znajdował się jakiś klasztor, co tłumaczyłoby jej 
odległe położenie. Niewykluczone jest także, że cerkiew jest starsza od samego grodu41.

Wzniesienie, na którym znajduje się cerkiew, nazwał Kołożą na początku XV w. 
książę Witold, kiedy przesiedlił tu mieszkańców zburzonego przedmieścia Pskowa. 
Przedmieście to nazywało się właśnie Kołożą. Prawdopodobnie wówczas dokonano od-
budowy świątyni, o czym świadczy gotycka cegła w górnej partii murów. Być może 
więc do czasów Witolda świątynia przez długi okres pozostawała w stanie ruiny42.

Z 1485 r. pochodzi pierwsza wzmianka o prawosławnym monasterze czerńców, 
którzy zaczęli gromadzić dobra przy świątyni43. Był to pierwszy z wielu zakonów, które 
później funkcjonowały w mieście. Cerkiew na Kołoży odnawiana była na początku XVI 
i XVII w.44 W 1635 r. klasztor i cerkiew zamieniono na unickie, a w 1697 r. przeniósł 
się tu konwent braci bazylianów z Wilna45. Po synodzie w Połocku w 1839 r. klasztor 
i cerkiew znów stały się prawosławne. W 1853 r. południowa ściana, zwrócona ku rzece,  
 
40 J. Jodkowski, Grodno wczesnośredniowieczne w świetle prac wykopaliskowych dokonanych 
na królewskim Zamku Starym w Grodnie w latach 1932 i 1933, Warszawa 1934, s. 1 (przypis 1). 
W tejże pracy autor datuje także cerkiew zamkową na wiek XI (s. 11). 
41 http://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/grodnenskoe/kolozhskaya (dostęp: 11 XI 2014).
42 J. Jodkowski, Grodno wczesnośredniowieczne, s. 1.
43 P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 109.
44 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 65.
45 U. Pawluczuk, Życie monastyczne, s. 184.

Il. 92. Grodno. Cerkiew kołożska
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osunęła się w dół skarpy wraz z dużą ilością ziemi. Z uwagi na niebezpieczeństwo cał-
kowitego zawalenia budynku bazylianie przenieśli się do skasowanego klasztoru Brygi- 
dek. Cerkiew zamknięto, odbudowa rozpoczęła się dopiero w 1894 r. Użyto do tego celu 
drewna – do dzisiaj świątynia jest w połowie drewniana. Prac konserwatorskich nie uda-
ło się ukończyć do I wojny światowej, a w okresie międzywojennym prawdopodobnie je 
przerwano ze względów finansowych46. Po II wojnie światowej przez trzy lata świątynia 
stała pusta, a w 1948 r. otworzono tutaj muzeum historyczne i archeologiczne. Prace 
konserwacyjne i zabezpieczające budowlę przed dalszym osunięciem prowadzone były 
okazjonalnie przez cały XX w. i trwają aż do dzisiaj. Cerkiew przywrócona została wier-
nym prawosławnym w roku 1991, chociaż dalej pełni równocześnie funkcję muzeum47.

Cerkwie w okresie nowożytnym
Posiadamy informacje o trzech cerkwiach, które pojawiły się w źródłach w XVI w.,  
i o jednej z wieku XVII48. Są to cerkiew pw. św. Spasa (rzekomo istniejąca już za Witol-
da), wzmiankowana w 1514 r. i później, po raz ostatni, w latach pięćdziesiątych tego stu-
lecia; cerkiew pw. św. Symeona, o której mowa tylko raz w inwentarzu z lat 1560–1561,  
oraz cerkiew pw. św. Trójcy, której istnienie jest potwierdzone w roku 1511 i także dużo 
później w roku 1765. Czwarta świątynia to cerkiew pw. św. Ilji Proroka, istniejąca na 
pewno w 1633 r. i wówczas niebędąca prawosławną (prawdopodobne więc, że była 
unicka, ale nie można wykluczać możliwości oddania jej rzymskim katolikom). To nie-
stety jedyne informacje, jakie posiadamy o tych czterech świątyniach, co oznacza, że nie 
dysponujemy jakimikolwiek wskazówkami co do ich lokalizacji. Należy rozważyć moż-
liwość uznania dwóch z nich za cerkwie, których wezwań nie znamy, chociaż wiemy  
o ich położeniu – cerkwi Górnej oraz Małej.

Znamy natomiast położenie cerkwi pw. św. Mikołaja, która stała na Horodnicy,  
w miejscu dzisiejszego pałacu Walickiego49. Po raz pierwszy wspomniano o niej w roku 
1560, a w roku 1680 została opisana w rewizji Grodna jako cerkiew murowana pusta50. 
W roku 1736 zostały już po niej tylko krzyż i cmentarz. Na jej miejscu Stanisław August 
wybudował pałac, później przekazany Walickim. 

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny
Pierwszym kościołem katolickim w Grodnie był kościół pw. Najświętszej Marii Pan-
ny, zbudowany przy głównym rynku miasta, dzisiejszym pl. Sowieckim (dawniej: 
Batorego). Zwany jest często farą Witoldową, ponieważ ufundował go książę Witold  
w 1392 r.51 Pierwszy drewniany kościół prawdopodobnie zastąpiono murowaną świąty-
nią, wybudowaną obok przez Stefana Batorego52. Po pożarze w 1782 r. stracił funkcję 
46 J. Jodkowski (Grodno, s. 70) pisał: „Cerkiewka stale zamknięta, a klucze od niej – w posiada-
niu biskupa grecko-rosyjskiego w Grodnie”.
47 http://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/grodnenskoe/kolozhskaya (dostęp: 11 XI 2014).
48 J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 175–176.
49 Tamże, s. 176.
50 Tamże.
51 J. Jodkowski, Grodno, s. 71; tenże, Województwo białostockie. Przeszłość i zabytki, Białystok 
1929, s. 12.
52 O przebudowie zob. Kościół pojezuicki (farny) w Grodnie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sa-
kralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 4: Kościoły i klasztory rzymskokatolic-
kie dawnego województwa trockiego, 1: Kościoły i klasztory Grodna, red. M. Kałamajska-Saeed, 
D. Piramidowicz, Kraków 2012, s. 39–40. Prawdopodobnie za królowej Bony dokonano jakichś 
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kościoła parafialnego na rzecz stojącego po drugiej stronie rynku kościoła pojezuickie-
go53. W 1804 r. oddany został wiernym prawosławnym. W tym okresie zachował jeszcze 
częściowo swój dawny, późnogotycki wygląd, z elementami klasycznymi, wprowadzo-
nymi przy odbudowie po wspomnianym pożarze. Kolejny pożar miał miejsce w 1892 r.  
i wówczas kościół został przebudowany w stylu bizantyjsko-rosyjskim. W okresie mię-
dzywojennym ponownie trafił do katolików, za czym szło przywrócenie świątyni pier-
wotnego wyglądu gotyckiego. Funkcjonował od 1919 r. jako kościół garnizonowy. Po 
wojnie jednak pozostawał zamknięty, a ostatecznie wysadzono go 29 XI 1961 r.54

Kościoły w mieście w okresie nowożytnym
W XVI w. w Grodnie pojawiły się trzy nowe kościoły katolickie. Za króla Aleksandra 
lub nieco wcześniej powstał kościół pw. św. Mikołaja na północnym przedmieściu – Ho-
rodnicy55. Wówczas był to teren praktycznie niezabudowany. Być może w najbliższym 
sąsiedztwie kościoła stała cerkiew tego samego wezwania56. Kościół spłonął podczas 
najazdu moskiewskiego w połowie XVII w.

Z kolei królowa Bona ok. roku 1550 ufundowała kościół pw. św. Ducha na ówcze-
snej ul. Wileńskiej, obecnie Dominikańskiej. Według inwentarza z 1773 r. kościół był 
już wtedy w ruinie, niewiele wiadomo jednak o jego wcześniejszych losach57. Od końca 
XVIII w. funkcjonował przy nim klasztor Mariawitek, być może więc został wówczas 
odbudowany58. W 1885 r. znów był w ruinie; w roku tym częściowo spłonął. Na jego 
miejscu postawiono Hotel Słowiański59.

Kościół pw. św. Trójcy i klasztor Augustianów
Trzecim kościołem był wzniesiony za czasów Aleksandra Jagiellończyka (i z jego fun-
dacji) kościół pw. św. Trójcy. Od niego wzięła nazwę ul. Trojecka, późniejsze centrum 
dzielnicy żydowskiej60. Świątynię zbudowano przy Rynku Niemieckim, znajdującym 
się w górze rzeki Horodniczanki. Prawdopodobnie od początku istnienia kościoła ulo-
kowany był przy nim klasztor Augustianów61. Świątynia spłonęła w czasie najazdu mo-
skiewskiego w 1655 r. Klasztor przetrwał do drugiej połowy XVII w., kiedy uległ poża-
rowi, i ostatecznie został zlikwidowany w 1673 r.62

przeróbek, stąd wzmianka o tym u Jodkowskiego (Grodno, s. 17), niemniej do czasów Batorego 
kościół pozostawał drewniany.
53 J. Jodkowski, Grodno, s. 71–72.
54 Tę dokładną datę podaje serwis Radzima.org – zob. http://radzima.org/pl/grodno/6414.html 
(dostęp: 11 XI 2014).
55 J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 163. J. Jodkowski (Grodno, s. 17) uważał, że kościół powstał 
w czasach Witolda, co może być prawdą, ponieważ wzmianka źródłowa z czasów Aleksandra 
dotyczy tylko uposażenia kościoła. 
56 J. Jodkowski (Grodno, s. 17) pisze, że to właśnie kościół katolicki, a nie cerkiew, stała na miej-
scu dzisiejszego pałacu Walickiego. Istnieniu cerkwi zaprzecza. Prawdopodobnie jednak faktycz-
nie dwie świątynie różnych wyznań stały obok siebie. 
57 Tamże.
58 P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 109.
59 J. Jodkowski, Grodno, s. 17.
60 Tamże, s. 75.
61 O zakonie zob. G. Uth, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kra-
ków 1930, s. 74–75; J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 166.
62 http://pw.kasaty.pl/en/klasztor/Monastery/1609.html (dostęp: 20 V 2016).
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Panorama Zündta–Adelhausera63

Sytuację topograficzną z końca panowania Zygmunta Augusta dobrze obrazuje panora-
ma miasta wykonana przez Matthiasa Zündta z 1568 r. według rysunku Johannesa Adel-
hausera z roku poprzedniego64. Sztych ten był wielokrotnie powielany (m.in. Braun-
Hogenberg 1575). Niemniej wszystkie późniejsze przedstawienia są kopią oryginału 
Zündta–Adelhausera. 

Na panoramie podpisane są najważniejsze świątynie – cztery cerkwie (Templum 
rusorum) i katolicki kościół farny (Templum polonorum). Wątpliwości nie budzi lokali-
zacja cerkwi na Kołoży, na lewo od zamku. Cerkiew pw. Przeczystej Bogurodzicy znaj-
duje się zaraz na prawo od niego, dalej kościół farny i poniżej cerkiew pw. św. Krzyża 
na Podolu (w formie rotundy). Zagadką jest natomiast świątynia położona w pobliżu ra-
tusza, naprzeciw fary Witoldowej, a więc w miejscu, gdzie później stanęły zabudowania 
jezuickie, podpisana jako Templum rusorum in urbe. Wygląd i usytuowanie przy rynku, 
nie mówiąc już o samym podpisie, wskazują na jej dużą wagę. Nie jesteśmy w stanie 
przypisać tego obiektu do jednej z opisanych wcześniej, wzmiankowanych źródłowo 
świątyń65. 

Podobnie jest ze świątynią znajdującą się blisko prawej krawędzi sztychu. W tym 
mniej więcej miejscu nad Niemnem jeszcze do połowy XIX w. zachowało się jej wspo-
mnienie – krzyż drewniany i ślady dawnego cmentarza66. 

Dziwi brak kościołów katolickich – pw. św. Trójcy i św. Ducha, które w tym okresie 
powinny znajdować się już w centrum miasta. Kościół i cerkiew pw. św. Mikołaja, a tak-
że cerkwie „Mała” oraz pw. Zmartwychwstania Pańskiego, chociaż również wówczas 
istniejące, zapewne nie byłyby widoczne w tej perspektywie.

Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego (Bernardynów) (ryc. XXXI)
Aleksander Jagiellończyk jeszcze jako wielki książę litewski miał sprowadzić do miasta 
bernardynów, którym nadał ziemię nad Niemnem, wcześniej zajmowaną przez dwór 
książęcy67. Fundacja nie doszła jednak do skutku i bernardyni zbudowali swój pierwszy 
drewniany kościółek dopiero wiek później, w roku 1595. Około 1600 r. była w bu- 
dowie na miejscu dzisiejszej świątynia murowana pw. Znalezienia Krzyża Święte-
go, o czym świadczą ofiary przekazywane przez króla i urzędników królewskich,  
a także – według legendy – rycerzy wracających z wyprawy moskiewskiej. W 1601 r. król 
Zygmunt III ostatecznie potwierdził fundację. Budowę kościoła ukończono w 1617 r.,  
a poświęcono go w 1618. Przy świątyni od razu istniał także murowany klasztor. Ucier-

63 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/View_of_Grodno_in_XVI_century.PNG 
(dostęp: 26 VI 2015).
64 D. Piramidowicz, Kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża św. i dawny klasztor Bernardy-
nów, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej, 4, 1, s. 19. 
65 J. Jodkowski (Grodno, s. 18) identyfikował ją błędnie z cerkwią Czesnochreską na Podolu. 
Szerzej zob. J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 175. 
66 Grodno za Zygmunta Augusta według sztychu z pierwszej połowy XVII w., „Kronika m. Grodna. 
Kwartalnik ilustrowany, poświęcony działalności samorządu oraz poszczególnym dziedzinom 
życia miasta i jego historji”, 1 (1928), 1, s. 2 (wstęp do czasopisma, autor anonimowy).
67 O kościele zob. D. Piramidowicz, Kościół parafialny, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakral-
nej, 4, 1, s. 19–74; D.J. Kuty, Etapy budowy pobernardyńskiego kościoła w Grodnie, [w:] Sztuka 
ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 393–418.
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piał on w wojnie moskiewskiej. Odbudowano go do 1662 r., a w 1682 prowadzono ko-
lejne prace budowlane. W drugiej połowie XVIII w. wnętrzu kościoła nadano obecny, 
barokowo-klasycystyczny wystrój, tworzony m.in. przez zespół 14 ołtarzy. W latach 
1736–1739 dobudowano także czworoboczną wieżę.

W 1852 r., na rok przed kasatą klasztoru, kościół stał się świątynią parafialną.  
W 1853 r. świątynię przekazano duchowieństwu świeckiemu, w klasztorze natomiast 
zaczęło stacjonować wojsko68. W okresie międzywojennym, a także sowieckim kościół 
był nieprzerwanie czynny. Pod koniec lat osiemdziesiątych klasztor został zwrócony 
klerowi. Dziś działa tam Wyższe Seminarium Duchowne69.

Kościół pw. Narodzenia NMP (Bernardynek) 
Naprzeciw kościoła Bernardynów, po drugiej stronie obecnej ul. Mostowej, znajdowały 
się klasztor i kościół Bernardynek (ryc. XXXI). Pierwszą zakonnicę sprowadził pro-
wincjał bernardynów Krzysztof Scipio del Campo, a pierwszą ksienią została Teofila 
Sapieżyna, spokrewniona z kanclerzem i hetmanem wielkim litewskim Lwem Sapiehą, 
którego uważa się za dobroczyńcę zakonu70. Posag Teofili umożliwił wzniesienie bu-
dowli zakonnych. Murowany kościół konsekrowano w roku 165171. Także ta świątynia 
ucierpiała w wojnie moskiewskiej w 1655 r. i została następnie odbudowana. W 1854 r.  
klasztor uległ kasacie, a budynki przejął prawosławny konwent bazylianów (przenie-
siony z grożącej zawaleniem cerkwi kołożskiej72). Kościół został przekształcony w cer-
kiew. Bazylianie pozostali tu do 1915 r., kiedy ewakuowali się do Moskwy. Po I wojnie 
światowej powrócili i zajmowali budynki pobernardyńskie przez cały okres międzywo-
jenny73. Ostatecznie klasztor i kościół przestały istnieć w okresie II wojny światowej. 
W latach siedemdziesiątych postawiono w tym miejscu wzbudzający kontrowersje bu-
dynek Teatru Dramatycznego74.

Bazylika katedralna pw. św. Franciszka Ksawerego (dawny kościół Jezuitów)
Stojący przy głównym rynku miasta, obecnym pl. Sowieckim, kościół pojezuicki  
pw. św. Franciszka Ksawerego należy do największych świątyń na obszarze dawnego Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego (ryc. XXXI). Jego początki są jednak dość mgliste  
i wiele przewodników oraz opracowań podaje na ten temat błędne informacje75. Nie-
wątpliwie jezuitów do miasta chciał sprowadzić już Batory i budowa nowego, murowa-
nego kościoła farnego przy zachodniej pierzei rynku była prowadzona właśnie z myślą  
o nich (prawdopodobnie król chciał, by zakonnicy zarządzali parafią przez pośrednictwo 
świeckiego księdza). Miały także powstać kolegium i szkoła, ale śmierć króla przerwała 
te plany. Kościół farny dokończono zgodnie z testamentem władcy, ale jezuici nie przy- 
 

68 Grodno, [w:] Encyklopedia katolicka, 6, red. J. Walkusz i in., Lublin 1993, s. 167.
69 D.J. Kuty, Etapy budowy, s. 417.
70 P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 121.
71 Tamże, s. 122.
72 J. Jodkowski, Grodno, s. 22.
73 U. Pawluczuk, Życie monastyczne, s. 184–185.
74 A. Kłopotowski, Białoruś. Historia za miedzą, Gliwice 2012, s. 131.
75 Najbardziej wiarygodne opracowanie opiera się na Archiwum Rzymskim Jezuitów. Zob. 
J. Paszenda, Budowle jezuickie w Polsce XVI–XVIII w., 2, Kraków 2000, s. 37–78; P. Borowik, 
Jurydyki miasta Grodna, s. 171–180.



 
byli do miasta. Byli tutaj na pewno dopiero w roku 1622, a do 1637 posiadali już drew-
niany kościół na miejscu, w którym dziś mieści się ich szkoła, na zakupionej ziemi we 
wschodniej pierzei rynku. Kamień węgielny pod obecną świątynię poświęcono w 1675 r.,  
a budowa trwała aż do roku 1705, w którym to kościół został poświęcony w obecności 
Augusta II i cara Piotra I. W połowie XVIII w. fasada i wieże zyskały nowy wygląd, po-
dobnie wnętrze świątyni. Półkolisty, dwukondygnacyjny ołtarz z 10 kolumnami w każ-
dej kondygnacji powstał w latach 1736–1737. Jego autorem jest Jan Schmidt. Budowla 
ta to największe osiągnięcie pruskiego mistrza, „zabytek baroku w europejskiej skali”76.

Po kasacie zakonu w 1773 r. i pożarze fary w 1782 r. kościół pojezuicki stał się ko-
ściołem farnym. Po powstaniu listopadowym klasztor zamieniono na więzienie. 

Dzięki oporowi wiernych kościół działał nawet w czasach radzieckich. W latach 
1960–1988 w parafii nie było kapłana, a władze radzieckie miały zamiar urządzić  
w świątyni muzeum lub salę filharmonii77. Wierni i tak zbierali się tu co niedzielę na 
modlitwę, co zapobiegło tym planom. Od 1988 r. świątyni ponownie przydzielono pro-
boszcza, a w 1991 r. papież Jan Paweł II nadał kościołowi status katedry nowo powstałej 
diecezji grodzieńskiej.

76 O. Gorszkowoz, A. Jaroszewicz, Ołtarz kościoła farnego w Grodnie, [w:] Kultura artystyczna 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1995, s. 80. Inne 
prace tego artysty obejmują przede wszystkim ołtarz główny kościoła pw. św. Krzyża w Bra-
niewie i ołtarz główny kościoła w Szczuczynie.
77 J. Kuczyński, Bazylika katedralna pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie (Fara), „Słowo 
Życia”, 310 (2010), 17, http://slowo.grodnensis.by/index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=1738%3A17–310&catid=12%3Aparafii–i–swiatynie&Itemid=430&lang=pl (dostęp: 4 III 
2015).
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Kościół pw. Zwiastowania NMP (Brygidek)
Podobnie jak fundacje bernardynów, bernardynek i jezuitów, kościół i klasztor Brygi-
dek zostały ufundowane w pierwszej połowie XVII w.78 Dokonali tego małżonkowie 
Krzysztof Wiesiołowski, wielki marszałek litewski, oraz jego żona Aleksandra z Sobie-
skich na posiadanym przez nich placu we wschodniej części miasta. Chciano tym sposo-
bem uczcić pamięć ich córki, zmarłej w wieku zaledwie 19 lat. Wybór padł na brygidki 
z uwagi na fakt przebywania w tym zgromadzeniu Anny z Sobieskich, rodzonej siostry 
fundatorki i późniejszej pierwszej ksieni klasztoru grodzieńskiego. W latach 1633–1634 
zatwierdzono fundację, a w roku 1642 stał tu już kościół. W 1908 r. klasztor przejęły  
z rąk nielicznych brygidek siostry nazaretanki. Rok później dokonano remontu kościoła. 
W 1944 r. klasztor uległ zniszczeniu w bombardowaniach, a w 1945 r. większość zakon-
nic wyjechała do Polski. Nieliczne, które zostały, zmuszono do opuszczenia budynków 
klasztornych w 1950 r. (część wyposażenia przeniesiono do kościoła pobernardyńskie-
go, gdzie siostry również się ukrywały). W klasztorze urządzono szpital psychiatryczny,  
a w kościele – magazyn szpitalny. Świątynię zwrócono wiernym i nazaretankom w 1990 r.,  
ale szpital istniał do 2006 r. Po zwróceniu budynków klasztornych zakonnicom natych-
miast przystąpiono do remontu zrujnowanego budynku.

Kościół pw. NMP Różańcowej (Dominikanów)
Kolejną fundacją z lat trzydziestych XVII w. są nieistniejące już dzisiaj kościół  
i klasztor Dominikanów. Ufundowali je Krzysztof i Fryderyk Sapiehowie w 1632 r., a po-
święcenia świątyni dokonano w obecności króla Władysława IV w 1635 r.79 Ten kościół 
uległ zniszczeniu w czasie wojny północnej, choć być może już wcześniej rozpoczęto 
budowę nowej świątyni. Zakończono ją w 1708 r. i konsekrowano w 1726 lub 1727 r. 
Była to budowla trzynawowa, o długości ok. 36 m. W latach 1797–1832 dominikanom 
przyznano pojezuicką szkołę, zarządzaną dotąd (od 1772 r.) przez Komisję Edukacji 
Narodowej80. W 1832 r. klasztor skasowano. Kościół pełnił funkcję gimnazjalnego do 
roku 1865, kiedy przekazano go prawosławnym. Już w 1873 r. uległ jednak rozbiórce. 
Pozostałościami po zabudowaniach klasztornych są nazwa ulicy w północno-zachodniej 
części centrum miasta – Dominikańska – oraz sam budynek gimnazjum.

Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej (Franciszkanów)
Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej i klasztor Franciszkanów na Zaniemniu ufundo-
wał starosta upicki Eustachy Kurcz wraz z żoną w roku 1635, co potwierdzone zostało  
przez króla Władysława IV w roku 163981. Początkowo franciszkanie mieli osiedlić się 
przy ul. Mostowej, ale nie zgodzili się na to rezydujący w bezpośrednim sąsiedztwie  

78 O kościele i klasztorze Brygidek zob. M. Kałamajska-Saeed, Kościół pw. Zwiastowania 
Najśw. Marii Panny i dawny klasztor brygidek, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej, 4, 1, 
s. 89–138; A. Szydłowski, Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (Pobrygidzki), 
„Słowo Życia”, 313 (2010), 20, http://slowo.grodnensis.by/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=1786%3A20–313&catid=12%3Aparafii–i–swiatynie&Itemid=430&lang=pl 
(dostęp: 4 III 2015).
79 O kościele i klasztorze Dominikanów zob. P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 144–160; 
J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 165–166.
80 J. Jodkowski, Grodno, s. 38.
81 O kościele i klasztorze Franciszkanów zob. P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 160–171; 
J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 173–174.



 
bernardyni. Franciszkanie stali się więc jedynym konwentem na Zaniemniu. Pierwszy 
kościół zbudowano w latach 1639–1645. W roku 1659 uległ on całkowitemu zniszcze-
niu w wojnie moskiewskiej. Świątynię odbudowano w roku następnym. Co najmniej od 
roku 1698, a być może i wcześniej, pełnił on funkcję kościoła parafialnego82.

W roku 1759 przeprowadzono gruntowną przebudowę kościoła – zdjęto kopułę  
z nawy głównej oraz podwyższono wieżę o 4 m83. W roku 1832 klasztor grodzieński nie 
uległ kasacie, tak jak inne konwenty franciszkańskie w tym rejonie. Po 1860 r. funk-
cjonował jako jedyny na ziemiach współczesnej Białorusi84. W praktyce po powstaniu 
styczniowym klasztor pełnił funkcję więzienia dla polskich księży i zakonników. Fran-
ciszkanie jednak funkcjonowali przy kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej przez cały 
XIX i XX w., z przerwami w latach 1900–1918, 1939–1945 i 1975–1991. Bracia mino-
ryci powrócili w roku 1991, po 16 latach, w których opiekę nad świątynią sprawowali 
kapłani diecezjalni (podobna sytuacja miała miejsce w latach 1900–1918), i mieszkają 
w budynkach klasztornych do dziś85.

W latach dwudziestych XX w. w klasztorze franciszkańskim pracował św. Maksy-
milian Kolbe. Znajdowało się tutaj wydawnictwo „Rycerza Niepokalanej”, miesięczni-
ka o największym nakładzie w II Rzeczypospolitej86. 
82 Wątpliwości dotyczą tego, że nie posiadamy żadnych wiadomości na temat samego aktu stwo-
rzenia parafii. Dysponujemy jedynie księgami parafialnymi prowadzonymi od wspomnianego 
roku 1698.
83 A. Szydłowski, Kościół Matki Bożej Anielskiej (franciszkański), [w:] „Słowo Życia”, 312 (2010), 
19, http://slowo.grodnensis.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1771&Itemi-
d=&ed=398 (dostęp: 11 XI 2014).
84 http://www.tau.by/sv–frantsishak (dostęp: 11 XI 2014). 
85 A. Szydłowski, Kościół Matki Boskiej Anielskiej.
86 Tamże.
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Kościół pw. Podwyższenia Krzyża (Karmelitów)
Nieco później niż resztę siedemnastowiecznych klasztorów grodzieńskich, bo w roku 
1676, fundowano kościół i klasztor Karmelitów. Fundatorami byli Andrzej i Barbara 
Kotowiczowie87. Nie wiadomo, kiedy zakończyła się budowa pierwszego kościoła. Stał 
on po wschodniej stronie ul. Mostowej (ryc. XXXI), był zapewne drewniany i nosił we-
zwanie Podwyższenia św. Krzyża. Przemysław Borowik wskazuje na zbieżność wezwa-
nia z cerkwią Czesnochrzeską, która do 1655 r. stała na Podolu, a więc w pobliżu. Jego 
zdaniem dowodzi to jakiegoś związku między oboma świątyniami – być może kościół 
zbudowano w miejscu dawnej cerkwi88.

Od roku 1736 trwała budowa nowej, murowanej świątyni po drugiej stronie ul. Mo-
stowej. Karmelici przenieśli się tam ostatecznie w roku 1765. Stary, drewniany kościół 
nie został wówczas rozebrany, ale nie widnieje już na planie miasta z 1780 r. Być może 
spłonął więc w pożarze w 1775 r. Nowy klasztor wraz z kościołem uległy zniszczeniu  
w czasie wojen napoleońskich, ale zostały później odbudowane89.

W 1845 r. klasztor skasowano. Od 1881 r. zdewastowany budynek kościoła pełnił 
funkcję koszar wojskowych (przebudowany na ten cel w 1904 r.90). Obecnie mieści się 
w nim bank ze współczesną elewacją, nawiązującą do fasady kościelnej (ryc. XXXI).

Klasztor i kaplica Bonifratrów
Jedyną placówką zakonną założoną w XVIII w. w Grodnie był klasztor Bonifratrów91. 
Mieścił się we wschodniej części miasta, przy końcu ówczesnej ul. Dziemanowskiej 
(później Tatarskiej, Bonifraterskiej, a dziś – Swierdłowej), na tzw. Kurhanie. Ufundo-
wał go swym testamentem biskup wileński Karol Piotr Pancerzyński w 1725 r., chociaż 
nie wiadomo, kiedy dokładnie bonifratrzy sprowadzili się do miasta – pierwszy dowód 
źródłowy na temat funkcjonowania zgromadzenia mamy dopiero w roku 174492. Upo-
sażenie zakonu obejmowało klasztor i szpital. W klasztorze przejściowo znajdowała się 
kaplica, umieszczona najpierw w bramie, a następnie w refektarzu klasztornym. Bu-
dynki były długo w fatalnym stanie technicznym i dopiero ok. 1830 r. zgromadzeniu 
udało się wybudować nowy, drewniany budynek w tym samym miejscu, z kaplicą pw. 
Najświętszej Marii Panny i św. Jana Bożego na drugim piętrze. Klasztor został jednak 
zamknięty przez władze rosyjskie w 1846 r. 

Topografia sakralna Grodna w okresie nowożytnym – ryc. XXIII
Na rysunku zaznaczono obiekty istniejące w mieście w okresie nowożytnym93. Trzy 
linie to trzy szlaki, na których położone było Grodno. Pierwszy, oznaczony czerwoną 
linią, stanowi główny szlak wileński, który biegł z północy obok stojących tu na pewno 

87 P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 182; J. Jodkowski (Grodn, s. 26) podaje za datę fun-
dacji rok 1650, co zdaniem Borowika jest błędem powtarzanym dziś w większości opracowań 
(np. E. Dubas-Urwanowicz, Grodno do XVIII wieku, s. 21). Sam autor wspomina (s. 187) jednak 
o wzmiance źródłowej, jakoby pierwsza msza miała odbyć się w kościele w roku 1668.
88 P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 185–187.
89 Tamże, s. 187–192.
90 E. Dubas-Urwanowicz, Grodno do XVIII wieku, s. 21. 
91 O klasztorze Bonifratrów zob. P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 126–133.
92 Tamże, s. 126. J. Jodkowski (Grodno, s. 31) błędnie podaje, że rok 1729 jest rokiem fundacji. 
Pisze także o istnieniu rzekomego drewnianego kościółka, co również raczej nie jest prawdą.
93 Trasy odtworzono na podstawie: P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 202–203.
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już w XVI w. kościoła oraz cerkwi, obu pw. św. Mikołaja (1). W ich pobliżu przekraczał 
rzeczkę Horodniczankę. Następnie trasa wiodła przez główną ulicę miasta, Wileńską 
(obecnie: Dominikańska). Wzdłuż niej znajdowały się kościół pw. św. Ducha (2 – lo-
kalizacja przybliżona) oraz kościół i klasztor Dominikanów (3). Przy rynku stały fara 
Witoldowa (4) oraz kościół Jezuitów (5). Trasa wiodła dalej wzdłuż ul. Mostowej, mi-
jając klasztory Bernardynek (6) i Bernardynów (7) po obu stronach ulicy oraz stary (8) 
i nowy (9) kościół Karmelitów. Ten pierwszy najprawdopodobniej powstał na gruzach 
zburzonej w wojnie moskiewskiej cerkwi pw. św. Krzyża i funkcjonował do 1765 r., 
kiedy karmelici przenieśli się do nowej świątyni. Ostatnim punktem na trasie był kościół 
Franciszkanów po drugiej stronie rzeki (10). Następnie trakt rozwidlał się na kilka od-
nóg, z których najważniejsza prowadziła do Brześcia Litewskiego.

Żółta trasa na mapie to trakt wschodni, prowadzący do rynku miejskiego. Wzdłuż 
niego położone były klasztor i kościół Brygidek (11), a nieco na uboczu ufundowano 
klasztor Bonifratrów (12).

Zielona linia to wyobrażenie tego, jak mógł wyglądać trakt wileński w czasach 
dawniejszych. Szlak ów jest, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych, jedynie hipo-
tezą. Trasa biegłaby więc także z północy obok kościoła pw. św. Mikołaja, a następnie 
mijałaby klasztor Augustianów z kościołem pw. św. Trójcy (13), istniejący od początku 
XVI w. Wzdłuż tej trasy położony był jeszcze prawosławny, a następnie unicki klasztor, 
z cerkwią nieznanego wezwania (tzw. Małą) (14), a także stała prawosławna katedra, 
przy której w XVII w. ulokował się klasztor Bazylianek (15). Do 1613 r. przy tym trak-
cie istniała też wczesnośredniowieczna cerkiew Woskresieńska (16), która po pożarze 
została odbudowana w zupełnie innym miejscu (21, lokalizacja przybliżona). Trakt do-
chodziłby do fary Witoldowej (4) od strony wschodniej, co tłumaczyłoby, dlaczego była 
ona skierowana absydą do obecnego rynku. Otóż pierwotny rynek prawdopodobnie ist-
niał z drugiej strony kościoła, w bezpośrednim sąsiedztwie zamku94.

Kolorem fioletowym zaznaczono inne świątynie chrześcijańskie, istniejące w okre-
sie nowożytnym, ale nieznajdujące się bezpośrednio przy traktach, a także dwie synago-
gi. Średniowieczna cerkiew stała na wzgórzu zamkowym (17), choć nie jest pewne, czy 
dotrwała do czasów nowożytnych. Numer 18 to cerkiew kołożska, od początku istnienia 
grodu znajdująca się na uboczu i niezwiązana z rozwojem miasta. Dwie synagogi ozna-
czone są numerami 19 (na miejscu tej budowli stoi dziś nowa synagoga z początku XX w.)  
i 20 (powstała dopiero w 1760 r.)95.

Kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Jana
Kościół ewangelicko-augsburski znajduje się na dawnych północnych przedmie-
ściach Grodna, w dzielnicy zwanej Horodnicą. Ewangelików osadził tutaj Antoni Ty-
zenhauz w drugiej połowie XVIII w. Wtedy też zbudowali oni pierwszą kirchę, ale 
nie zachowała się ona. Obecna budowla pochodzi z początku XX w. i jest utrzymana  
w stylistyce neogotyckiej. Ewangelicy mieli w okolicy swoją szkołę, a także cmentarz96.

94 J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 161.
95 Z pewnością istniały również liczne domy modlitwy, nierzadko usytuowane w domach prywat-
nych, ale niemożliwe jest ich zidentyfikowanie i wyszczególnienie.
96 A. Kłopotowski, Białoruś, s. 134.
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Cerkwie w mieście w XIX i na początku XX w.
Na Horodnicy jest jeszcze jeden wspaniały zabytek sakralny – sobór pw. Opieki Mat-
ki Boskiej. Kolorowa świątynia została zbudowana w celu uczczenia pamięci żoł-
nierzy poległych w wojnie rosyjsko-japońskiej. Budowa zakończyła się w 1907 r.  
W okresie radzieckim cerkwi nie zamknięto, ale starano się utrudnić jej funkcjonowanie 
– np. ograniczono liczbę nabożeństw do trzech w tygodniu oraz usunięto dzwon z wieży 
cerkiewnej97. W pobliżu, na pl. Wolności (obecnie pl. Tyzenhauza), w latach 1866–1938 
znajdowała się też cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego98. 

Z kolei we wschodniej części miasta, na cmentarzu prawosławnym, znajduje się 
cerkiew pw. św. Marty. Zbudowano ją w 1848 r. W czasach sowieckich była zamknięta.  
Zwrócono ją wiernym w 1990 r.99 W 2013 r. uległa całkowitej, kompleksowej przebudowie.

97 http://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/grodnenskoe/svyato-pokrovskiy-sobor-grod-
no (dostęp: 4 III 2015).
98 http://www.radzima.org/pl/grodno/6421.html (dostęp: 4 III 2015).
99 http://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/grodnenskoe/st_marfinskaya (dostęp: 4 III 2015).

Il. 96. Grodno. Kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Jana
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Na Zaniemniu znajduje się natomiast cerkiew pw. św. Włodzimierza, wybudowana 
w 1896 r. Nie istniał wówczas stały most na Niemnie, wobec czego pojawiła się potrzeba  
istnienia świątyni po tej stronie rzeki. Po II wojnie światowej dzięki oporowi wiernych 
udało się zapobiec zniszczeniu cerkwi, która jest czynna do dziś100.

Synagogi
Żydzi znaleźli się w mieście, jak już wspomniano powyżej, w okresie bardzo wczesnym 
– w XIV lub nawet XII w. Przez wieki kahał grodzieński należał do najważniejszych  
i najbardziej licznych w regionie. Dopiero w XIX w. liczba ludności żydowskiej zaczęła 
maleć, co było związane z zastojem w gospodarce miasta. Z reguły jednak udział Ży-
dów nie spadał poniżej 50% ogólnej populacji miasta i wielu z nich posiadało tu duże 
przedsiębiorstwa (jak na przykład wielką fabrykę wyrobu papierosów – Grodno słynęło 
z przemysłu tytoniowego). W czasie II wojny światowej w mieście istniały dwa getta, 
w których zamknięto łącznie 25 000 osób. Większość z nich została przewieziona do 
obozów zagłady w Treblince i Auschwitz bądź rozstrzelana w trakcie likwidacji gett  
w 1943 r. Po wojnie do Grodna wróciło ok. 2000 Żydów. W 2005 r. było ich tu 12 700,  
a więc 4% populacji miasta101.

Dzielnica żydowska znajdowała się po zachodniej stronie Grodna, pod Starym 
Zamkiem, pomiędzy kościołem farnym a rzeką Horodniczanką. Początkowo był to dość 
zwarty obszar, który w dobie nowożytnej rozszerzył się na całą długość ul. Troickiej, 
wraz z dochodzącymi do niej od strony rynku ulicami102.

Najbardziej okazałą budowlą związaną z wielowiekowym dziedzictwem Żydów  
w Grodnie jest murowana synagoga Wielka, zwana Nową lub Chóralną. Pierwsza drew- 
 
 
100 http://orthos.org/eparhiya/blagochiniya–i–hramy/grodnenskoe/vladimirskaya–cerkov–grodno 
(dostęp: 4 III 2015). 
101 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/grodno/6,demografia/ (dostęp: 8 III 2015).
102 J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 269.

Il. 97. Grodno. Sobór pw. Opieki Matki Boskiej
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niana bóżnica stanęła tu już w XIV w.103 W 1578 r. zbudowaną na jej miejscu nową 
z inicjatywy ówczesnego rabina kahału grodzieńskiego Mordechaja Jaffe, znanego  
z monumentalnego, 10-tomowego dzieła Levush Malkhut – spisu porad dla Żydów, 
masowo przybywających do Europy Wschodniej w tym okresie. Renesansowa, bogato 
zdobiona synagoga mogła pomieścić 2000 osób. Spłonęła w pożarze, który strawił dużą 
część miasta w 1899 r. Odbudowa, z wykorzystaniem pewnych zachowanych elemen-
tów oryginalnego budynku, nastąpiła w latach 1902–1905. W czasie II wojny światowej 
miały tu miejsce egzekucje ludności żydowskiej. W 1944 r. synagoga została zamknięta 
przez władze sowieckie i przeznaczona na halę dla Grodzieńskiego Związku Artystów 
Białoruskiej SRR. W 1991 r. oddano ją społeczności żydowskiej, a w ostatnich latach 
rozpoczęto prace restauracyjne (w sierpniu 2014 r. odnowiona była tylko fasada).

Budynek ma charakterystyczne, neogotyckie wnętrze, dekorowane ornamentem 
akantowym, choć z zewnątrz synagoga reprezentuje formy rosyjskiego modernizmu,  
z dwiema wieżami flankującymi fasadę.

Do II wojny światowej istniała jeszcze jedna, drewniana synagoga na Zaniemniu104. 
Datuje się ją na rok 1760105. W pobliżu istniał także cmentarz. Zaniemnie było drugim ob-
szarem zdominowanym przez ludność żydowską, która osiedlała się tu prawdopodobnie  
od początku XVIII w., po wojnie północnej. Wówczas bowiem liczne budynki w tej części 
miasta uległy pożarowi, co pozostawiło puste, gotowe do zagospodarowania place.

Zachowały się w mieście jeszcze cztery inne synagogi, choć żadna z nich nie pełni 
już swojej funkcji: jedna w głębi ul. Wielkiej Troickiej (przełom XIX i XX w.106), jedna 

103 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/grodno/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/14062,wielka-synagoga-
w-grodnie-wjalikaja-trajeckaja-wulica-59a-/ (dostęp: 19 V 2016).
104 J. Jodkowski (Grodno, s. 104) podaje dość dokładny opis synagogi i szkic.
105 J. Gordziejew, Socjotopografia, s. 270. 
106 http://radzima.org/pl/grodno/synagoga-2411.html (dostęp: 11 XI 2014).

Il. 98. Grodno. Synagoga Wielka
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w pobliżu – na ul. Urickiego 9, oraz dwie po wschodniej stronie rynku: na ul. Sewasto-
polskiej 35 i na ul. Kosmonawtow 1 (ta ostatnia pochodzi z początku XX w.107). 

Tatarzy
Tatarzy w Grodnie pojawili się za Witolda108. Prawdopodobnie jednak nie osiedlali się na 
stałe w mieście, a jedynie w nim pracowali109. Ich główna osada znajdowała się w pobli-
żu miasta, nad rzeką Łososianką, gdzie mieli swój meczet, wzmiankowany w 1540 r.110 
Musiało jednak istnieć, być może w okresie późniejszym, jakieś osadnictwo tatarskie  
w samym Grodnie, skoro do II wojny światowej funkcjonowały jeszcze nazwy –  
ul. Tatarska oraz zaułek Tatarski w dzielnicy Podole. 

Społeczność tatarska zamieszkiwała miasto przez cały XX w., nie posiadała jednak 
odrębnej gminy wyznaniowej. Starania o budowę meczetu rozpoczęto dopiero w 1992 r. 
W Grodnie było wówczas 635 mahometan111. Budowla miała znajdować się w dzielnicy 
Łosośna, na lewym brzegu Niemna, czyli w miejscu starej osady tatarskiej, która w XX w.  
dostała się w granice administracyjne Grodna. Projekt nie doszedł do skutku, wzbudził 
jednak duże emocje w prasie białoruskiej.

107 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/grodno/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/35185,synagoga-
na-slobodce-w-grodnie-praspiekt-kasmanautau-1-/ (dostęp: 20 V 2016).
108 J. Jodkowski, Grodno, s. 11–12.
109 Mieli m.in. strzec mostu na Niemnie i pobierać myto, strzec więźniów w zamku oraz ochraniać 
granice miasta i powiatu. Zaciągano ich do tej pracy przymusowo (J. Gordziejew, Socjotopogra-
fia, s. 261).
110 Tamże.
111 A. Drozd, Grodno, [w:] A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-
-litewskich, Katalog zabytków tatarskich, 2, Warszawa 1999, s. 98. Dane statystyczne z 1989 r.


