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Maksymilian Sas

Nieśwież1

Nieśwież znajduje się na terenach, które w ciągu XIII w. zostały opanowane przez rozra-
stające się państwo litewskie. Dzieje ośrodka we wczesnym i pełnym średniowieczu nie 
są dość wiarygodnie udokumentowane2. Pewne wiadomości na temat Nieświeża posia-
damy od późnego średniowiecza, kiedy to swobodnie dysponowali nim kolejni wielcy 
książęta litewscy z dynastii Jagiellonów. W 1446 r. Kazimierz Jagiellończyk nadał go 
Mikołajowi Janowi Niemirowiczowi, a jego syn Aleksander przekazał go w 1492 r. wraz 
z okolicznymi dobrami wojewodzie trockiemu Piotrowi Janowi Montygirdowiczowi.  
W dwa lata później wojewoda zmarł, a Nieśwież odziedziczyła jego córka Anna. Jej cór-
ka z małżeństwa z wojewodą połockim Stanisławem Kiszką, również Anna, w 1513 r.  
poślubiła Jana Radziwiłła Brodatego i w ten sposób dzieje miasta zostały związane na 
ponad cztery stulecia z rodem Radziwiłłów (ryc. XXXII).

Położenie Nieświeża wśród bagien nad rzeką Uszą stworzyło podstawy pod walory 
obronne ośrodka. Stawy i rozlewiska powstałe przez spiętrzenie rzeki stały się natu- 

1 Publikacja powstała przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ra-
mach programu START 2016.
2 Na temat hipotez dotyczących najwcześniejszych dziejów Nieświeża szerzej: A. Jelski, Nie-
śwież, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 7, Warsza-
wa 1886, s. 118 nn.; R. Seges, Nieśwież. Historia i zabytki, Biblioteczka Kresowa, 1, Warszawa 
1991, s. 4. 

Mapa 36. Nieśwież na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. zamek Radziwiłłów z kaplicą;  
2. ratusz; 3. kościół parafialny (dawny klasztor Jezuitów); 4. cerkiew pw. św. Jerzego (dawny klasztor Ber-
nardynów); 5. klasztor Benedyktynek; 6. lokalizacja kaplicy św. Ducha; 7. lokalizacja kościoła Jezuitów pw. 
św. Michała; 8. lokalizacja klasztoru Benedyktynów; 9. lokalizacja cerkwi pw. św. Trójcy/św. Jerzego (?); 
10. lokalizacja klasztoru Dominikanów; 11. synagoga i kirkut



ralną obroną dla wybudowanego pośród nich – po jednej stronie zalewu – zamku. Po 
jego drugiej stronie rozwinęło się natomiast miasto, połączone z twierdzą wąską groblą  
i mostem3. 

W połowie XVI w. Nieśwież stał się jednym z centrów reformacji na Litwie. Nastąpi-
ło to po konwersji jego ówczesnego właściciela, księcia Mikołaja Radziwiłła „Czarnego”, 
wówczas marszałka wielkiego litewskiego, kanclerza litewskiego i wojewody wileńskie-
go, faktycznego twórcy potęgi Radziwiłłów, na wyznanie kalwińskie. Książę w swoich 
dobrach pozbawił duchowieństwo katolickie kościołów, które przekazał ministrom kal-
wińskim. Na dwa lata przed swoją śmiercią, w 1563 r., Mikołaj Radziwiłł „Czarny” prze-
szedł na wyznanie ariańskie, popierając doktrynę antytrynitarną i przekazując arianom 
m.in. drukarnię w Nieświeżu. Właśnie w Nieświeżu, już po śmierci Mikołaja „Czarne-
go”, zostało przygotowane tłumaczenie całego Pisma Świętego z języków oryginalnych, 
dokonane przez arianina Szymona Budnego i wydane przez Macieja Kawęczyńskiego  
w 1572 r., czyli tzw. Biblia nieświeska. Po śmierci księcia Nieśwież przypadł jego synowi, 
znanemu m.in. z peregrynacji pielgrzymkowej do Ziemi Świętej – Mikołajowi Krzysz-
tofowi „Sierotce”, który powrócił do wyznania rzymskokatolickiego i wkrótce uczynił  
z Nieświeża jeden z ośrodków kontrreformacji, sprowadzając do niego jezuitów i fundu-
jąc hojnie uposażone kolegium. W 1581 r. książę Mikołaj Krzysztof „Sierotka” przyznał 
mieszkańcom Nieświeża prawa magdeburskie, a w pięć lat później, przywilejem króla 
Stefana Batorego, mieszczanie nieświescy zostali zrównani w prawach z mieszczanami 
miast królewskich Rzeczypospolitej Obojga Narodów4. W 1586 r. kolejnym przywilejem 
króla Stefana Batorego potwierdzono ustanowienie „po wieczne czasy” trzech ordynacji: 
nieświeskiej, ołyckiej i kleckiej, które miały pozostać w posiadaniu poszczególnych linii 
rodu Radziwiłłów. W przywileju tym zastrzeżono, że dobra ordynackie mogli dziedzi-
czyć wyłącznie katolicy, a w razie wygaśnięcia którejkolwiek z linii dobra miały łączyć 
się ponownie w jedną ordynację. Utworzenie ordynacji było pomysłem „Sierotki”, który 
nakłonił do przystąpienia do aktu założycielskiego swoich braci – Stanisława Radziwiłła, 
właściciela Ołyki, oraz Albrechta Radziwiłła, władającego Kleckiem5.

Czasy Mikołaja Krzysztofa „Sierotki” to okres, w którym Nieśwież uzyskał przemyśla-
ne rozplanowanie urbanistyczne, z – wskazywanym przez Tadeusza Bernatowicza – charak-
terystycznym policentrycznym i „labiryntowym” układem miejskim, powodującym „decen-
tralizację w eksponowaniu jednego miejsca czy obiektu w mieście”6. Zdaniem Bernatowi-
cza kompozycja urbanistyczna ośrodka ukierunkowana była na wyeksponowanie czterech 
budowli sakralnych (kościołów jezuickiego, bernardyńskiego, benedyktyńskiego i zapewne 
cerkwi unickiej pw. św. Trójcy), co – poza innymi działaniami księcia w Nieświeżu – miało 
odzwierciedlać pragnienie „Sierotki”, by stworzyć idealne miasto kontrreformacyjne, wzo-
rowane na Rzymie z jego czterema bazylikami większymi (św. Piotra na Watykanie, św. Jana 
na Lateranie, św. Pawła za Murami oraz Matki Bożej Większej). Urbanistyka Nieświeża jawi 
się w tym kontekście zatem jako realizacja wyraźnej koncepcji religijno-symbolicznej księ-
cia, do której realizacji znalazł on wykonawcę: sprowadzonego z Italii jezuickiego architekta,  
 
3 Na temat usytuowania Nieświeża zob. T. Sosiński, Ziemia nowogródzka. Zarys dziejów, War-
szawa 2001, s. 190.
4 R. Seges, Nieśwież, s. 4–5.
5 T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” 
w ordynacji nieświeskiej, Warszawa 1998, s. 11–14; R. Seges, Nieśwież, s. 8–9.
6 T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, s. 23.
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Il. 103. Nieśwież w 1604 r. Panorama Tomasza Makowskiego7

Giovanniego Marię Bernardoniego, projektanta zarówno większości fundacji książęcych, 
jak i całościowego rozplanowania przestrzeni ośrodka8.

W latach pięćdziesiątych XVII w. miasto zostało dwukrotnie zniszczone i złupione 
przez wojska rosyjskie9. Po korzystnym okresie rozwoju w drugiej połowie XVII w., wraz 
z nadejściem wojsk szwedzkich w 1706 r. nastąpiło kolejne zniszczenie i złupienie ośrod-
ka10. Następny okres pokoju i pomyślności dla miasta nastał wraz z objęciem ordynacji 
w 1720 r. przez kolejnego księcia – Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńkę”, za którego 
to czasów odbudowano m.in. zniszczony wcześniej zamek. Po jego śmierci w 1762 r. or-
dynację odziedziczył Karol Stanisław Radziwiłł „Panie Kochanku”. Książę za popieranie 
frakcji saskiej przeciw królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu został skazany 
na banicję w 1764 r., jego majątek zaś uległ konfiskacie. Po ułaskawieniu ponownie objął 
w posiadanie Nieśwież w 1768 r., jednakże po poparciu przez niego konfederacji barskiej 
wojska rosyjskie zdobyły i zniszczyły miasto, a książę po raz kolejny udał się na bani-
cję. Rosjanie wywieźli też do Petersburga bibliotekę nieświeską liczącą 20 000 książek. 
Po ponownym ułaskawieniu książę Karol Stanisław powrócił do kraju i w 1778 r. objął 
we władanie Nieśwież. Po śmierci księcia Nieśwież przypadł jego bratankowi – księciu 
Dominikowi Radziwiłłowi, który na początku XIX w. utworzył w nim znaczący ośrodek 
życia kulturalnego, odnawiając m.in. teatr pałacowy. Jednakże jego zdecydowane zaan-
gażowanie po stronie cesarza Napoleona Bonapartego i udział w wyprawie na Moskwę  
w 1812 r. z własnym pułkiem ułanów ściągnął na Nieśwież odwet Rosjan. Miasto zdobyto 
i zniszczono, rozkradając skarbiec Radziwiłłów. Po śmierci księcia w wyniku odniesionej 
rany w bitwie pod Hanau w Hesji (30–31 X 1813 r.) ordynację za zgodą cara Aleksandra I  
 
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Makowski_(kartograf)#/media/File:Nesvisium.jpg (do-
stęp: 21 X 2015).
8 Tamże, s. 20–29. Por. T. Bernatowicz, „Nesvisium Metropolis Ducatus”. Nieznany przykład 
urbanistyki manierystycznej, [w:] Artes atque humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexage-
nario dicata, Warszawa 1998, s. 161–167.
9 R. Seges, Nieśwież, s. 10.
10 Zob. B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, Warszawa 1937, s. 60–61.



przekazano pruskiej linii Radziwiłłów. W 1836 i 1843 r. miasto dotknęły dwa kolej-
ne pożary, po których ośrodek nie odzyskał już dawnej świetności. Dopiero nastanie  
II Rzeczypospolitej i czasy dwóch ostatnich ordynatów – książąt Albrechta i Leona Ra-
dziwiłłów – przyniosły lepszy okres dla miasta, które znów stało się areną ważnych 
spotkań politycznych. W 1920 r. Nieśwież stał się miastem powiatowym, co przyczyniło 
się do jego znacznego rozbudowania. W lipcu 1939 r. uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej 
zniesiono wszystkie ordynacje, tym samym również ordynację nieświeską11.

Nieśwież został zajęty przez wojska radzieckie we wrześniu 1939 r., a miasto – 
podobnie jak resztę województwa nowogrodzkiego – włączono w obszar Białoruskiej 
SRR. W czerwcu 1941 r. miasto znalazło się pod okupacją niemiecką, w trakcie której 
Niemcy rozstrzelali m.in. 1500 mieszkańców (październik 1941 r.). Armia Czerwona 
ponownie zajęła Nieśwież w 1944 r. W czasach sowieckich dawny zamek Radziwiłłów 
został zamieniony na sanatorium Ministerstwa Zdrowia Białoruskiej SRR, a później Bia-
łorusi12. Obecnie w odrestaurowanym pałacu, otwartym dla zwiedzających od 2012 r., 
znajduje się muzeum, prezentujące m.in. dzieje rodu Radziwiłłów oraz związane z nimi 
zabytki.

Zdaniem Piotra Skargi w 1582 r. Nieśwież miało zamieszkiwać ok. 3000 osób13. 
Dokładniejsze i pewniejsze dane posiadamy dla czasów późniejszych. Wedle szacunko-
wych informacji podanych w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego w drugiej 
połowie XIX w. Nieśwież zamieszkiwało ok. 5000 żydów i 1000 rzymskich katolików 
oraz nieokreślona reszta przedstawicieli innych wyznań i religii14. W 1897 r. miasto po-
siadało 8459 mieszkańców15. Natomiast wedle danych ze spisu ludności w 1921 r. po 
I wojnie światowej Nieśwież zamieszkiwało 6840 osób, w tym 2319 rzymskich katoli-
ków (34%), 1155 prawosławnych (17%), 13 ewangelików, 3346 żydów (49%) i 7 mu-
zułmanów16. Dziesięć lat później nastąpił wzrost ludności do 7357 osób17. W 1935 r. 
w mieście było 7586 mieszkańców, w tym 3182 rzymskich katolików (42%), 1002 pra-
wosławnych (13%), 26 ewangelików, 3364 żydów (44%) i 12 muzułmanów18.

Pierwszy kościół parafialny w Nieświeżu (być może pw. św. Ducha19) powstał w la-
tach 1466–1471 z fundacji Mikołaja Niemirycza. Po konwersji księcia Mikołaja Radzi-
wiłła „Czarnego” na kalwinizm w 1554 r. kościół został przekształcony w zbór i oddany 
ministrowi Wawrzyńcowi Krzyszkowskiemu. Za rządów księcia Mikołaja Krzysztofa 
„Sierotki” do świątyni, zlokalizowanej na placu zwanym Ostrów, w miejscu późniejsze-
go kolegium jezuickiego, powrócili duchowni katoliccy (1574 r.)20. W 1581 r. „Sierotka”, 

11 R. Seges, Nieśwież, s. 10–15.
12 Tamże, s. 16–17.
13 T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, s. 20.
14 A. Jelski, Nieśwież, [w:] Słownik geograficzny, 7, s. 118.
15 S. Poczobut-Odlanicki, Województwo nowogródzkie, Wilno 1936, s. 75.
16 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pierw-
szego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, 7, 
cz. 1: Województwo nowogródzkie, Warszawa 1923, s. 37.
17 S. Poczobut-Odlanicki, Województwo nowogródzkie, s. 75.
18 T. Sosiński, Ziemia nowogródzka, s. 196–198; B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, s. 258.
19 Takie domniemanie w: A. Jelski, Nieśwież, [w:] Słownik geograficzny, 7, s. 119.
20 T. Bernatowicz, Kościół nieświeski z 1581 roku, [w:] Sztuka i humanizm. Księga pamiątkowa 
ku czci profesora Antoniego Maślińskiego, „Roczniki Humanistyczne”, 42 (1994), 4, s. 181; ten-
że, Miles christianus et peregrinus, s. 74; B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, s. 19, 23.
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przy współudziale swojego brata, biskupa wileńskiego Jerzego Radziwiłła, ufundował 
nowy, murowany kościół pw. św. Zbawiciela i Bożego Ciała, którego piękno w liście do 
prowincjała jezuitów, Jana Pawła Campano, wychwalał Piotr Skarga. Po sprowadzeniu 
do miasta jezuitów nowy kościół farny (być może jeszcze ostatecznie nieukończony) 
został oddany w 1584 r. w zarząd zakonnikom Towarzystwa Jezusowego21. Budowla na 
planie „równoramiennego greckiego krzyża z trójbocznie zamkniętym oskarpowanym 
prezbiterium”22 nie odpowiadała zapewne gustom, potrzebom i ideowym koncepcjom 
jezuitów ani przede wszystkim – wykrystalizowanym po pewnym czasie od fundacji 
nowego kościoła parafialnego – ambicjom Radziwiłła, dlatego też w 1586 r. całkowicie 
ją rozebrano. Założenie centralne budowli było związane być może z zamysłem prze-
znaczenia kościoła na mauzoleum rodowe Radziwiłłów23.

Na przedmieściu Nieświeża zwanym Nowym Miastem znajdowała się także drew-
niana cerkiew prawosławna pw. Narodzenia Bogarodzicy – istniejąca prawdopodobnie co 
najmniej od początku XVI w.24 Po zawarciu unii brzeskiej została przekazana unitom. Jej 
istnienie jest poświadczone jeszcze w połowie XVII w.25, a dalsze losy są niestety nieznane.

Kolejna z cerkwi – pw. św. Jerzego – jak się przyjmuje, została ufundowana przez 
Mikołaja Krzysztofa „Sierotkę” zapewne między 1586 a 1596 r.26 Nie jest do końca 
jasne, czy należy utożsamiać ją z wymienianą w literaturze cerkwią pw. św. Trójcy27. 
Ustanowione przez „Sierotkę” uposażenie cerkwi zostało rozszerzone w 1635 r. przez 
księcia Albrechta Władysława Radziwiłła. Świątynia, znajdująca się od 1596 r. w rękach 
unitów, istniała jeszcze w połowie XVII w. Zlokalizowana była w zachodniej części 
miasta, włączona w system fortyfikacji Nieświeża28. Jej dalsze losy są nieznane. Być 
może została zniszczona na początku XVIII w. w czasie najazdu szwedzkiego29. Kolejna 
cerkiew, być może jako nowa świątynia pw. św. Jerzego, powstała w 1790 r. z funda-
cji księcia Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”30. Świątynia, która spłonęła w 1835 r., 
znajdowała się „przy zbiegu ulic prowadzących od rynku do klasztoru Benedyktynek”31.

W 1585 r. książę Mikołaj Krzysztof wspólnie z żoną Elżbietą Eufemią ufundowali 
także szpital z kaplicą pw. św. Ducha. Początkowo kaplicą opiekowali się jezuici nie-
świescy, ale już w 1598 r. została ona przekazana w zarząd tutejszym bernardynom32. 
 
 
 
21 Na temat nowego kościoła parafialnego z 1581 r. – zob. T. Bernatowicz, Kościół nieświeski 
z 1581 roku, s. 181–188; T. Gabrus, G. Galenczanka, G.M. Bernadoniego projekty kościołów na 
Białorusi, [w:] Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, red. J. Ko-
walczyk, Warszawa 1995, s. 164 nn.; T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, s. 74–75.
22 T. Gabrus, G. Galenczanka, G.M. Bernadoniego projekty kościołów, s. 166.
23 T. Bernatowicz, Kościół nieświeski z 1581 roku, s. 184–185.
24 B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, s. 23.
25 T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, s. 91.
26 Tamże.
27 Tamże, s. 20.
28 Tamże, s. 94.
29 Tamże, s. 91.
30 Tamże, s. 91–92.
31 Tamże, s. 92.
32 W. Murawiec, Nieśwież, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, 
red. H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 232.



Budowla pierwotnie była zapewne drewniana, a murowany szpital z kaplicą ukończono 
w 1601 r. Znajdowały się one u zbiegu dawnych ul. Wileńskiej i Bernardyńskiej33.

Spośród zabytków sakralnych Nieświeża bez wątpienia obiektem najwyższej 
klasy artystycznej jest kościół Jezuitów pw. Bożego Ciała, ufundowany przez księcia  
Mikołaja Krzysztofa „Sierotkę” i wpisany obecnie na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO34. Zakonnicy Towarzystwa Jezusowego zostali sprowadzeni do Nieświeża 
w latach osiemdziesiątych XVI w. Kościół pw. Bożego Ciała stanął w miejscu ufundowa-
nego niewiele wcześniej, bo w 1581 r., kościoła parafialnego, przekazanego zakonnikom 
Towarzystwa Jezusowego po ich przybyciu do Nieświeża. W celu wzniesienia nowego 
kościoła „Sierotka” sprowadził z Italii jezuickiego architekta Giovanniego Marię Ber-
nardoniego, który latem 1586 r. przyjechał do Nieświeża35. Budowę kościoła rozpoczęto 
w 1587 r. (14 IX tego roku kardynał Jerzy Radziwiłł poświęcił kamień węgielny pod bu-
dowlę), a ukończono w 1593 r., kiedy to 1 XI została odprawiona w nim pierwsza msza 
święta. Natomiast 7 X 1601 r. konsekracji świątyni dokonał nuncjusz papieski Klaudiusz 
Rangoni36. Była ona pierwszym barokowym kościołem wzorowanym na rzymskim ko-
ściele Il Gesù – nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale w ogóle na 
północ od Alp. Odwołując się do rzymskiego wzorca, kościół nieświeski przykryto wy-
soką kopułą na żaglach i ośmiobocznym tamburze, umieszczoną na skrzyżowaniu nawy 
głównej i transeptu. Bryła budowli otrzymała kształt trójnawowej bazyliki, założonej na 
planie krzyża łacińskiego. Jedną parę kaplic usytuowano przy bokach krótkiego, półko-
liście zamkniętego prezbiterium, drugą zaś – przy nawach bocznych. Dwukondygnacyj-
ną fasadę kościoła wieńczy trójkątny szczyt. Nawę główną, prezbiterium oraz ramiona 
transeptu przekrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, nawy boczne zaś – sklepienie 
krzyżowe. Nad nawami bocznymi znajdują się empory, z których uczniowie kolegium 
słuchali nabożeństw. Wnętrze świątyni swój obecny wygląd zawdzięcza przebudowie, 
dokonanej w latach 1750–1770, kiedy to m.in. nadworny malarz Radziwiłłów, Ksawery 
Dominik Heski Starszy, wykonał freskową dekorację sklepienia i kopuły oraz obraz do 
głównego ołtarza, przedstawiający scenę Ostatniej Wieczerzy. W 1747 r. na dziedzińcu 
kościoła wystawiona została kaplica projektu Maurizia Pedettiego37. Świątynia od mo-
mentu swojej fundacji stała się rodową nekropolią Radziwiłłów. Do dnia dzisiejszego 
w jej kryptach spoczywa ponad 100 członków rodu, a w samym kościele przetrwały 
liczne nagrobki najwybitniejszych przedstawicieli rodu – w tym fundatora kościoła, 
księcia Mikołaja Krzysztofa „Sierotki”. Nad kryptą z grobami książęcymi w północnym 
ramieniu transeptu zlokalizowano kaplicę rodową, do której „Sierotka” ufundował oł-
tarz św. Krzyża38. W kościele grzebani byli także zakonnicy Towarzystwa Jezusowego 
oraz znaczniejsi dworzanie i parafianie39. Poza funkcją kościoła zakonnego świątynia 
jezuicka pełniła również funkcję kościoła parafialnego Nieświeża. Fundator zobowiązał 

33 T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, s. 88–89.
34 Fundację i dzieje kościoła pw. Bożego Ciała opisuje najobszerniej: J. Paszenda, Kościół Bożego 
Ciała (pojezuicki) w Nieświeżu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 21 (1976), s. 195–215 
(przedruk: tenże, Budowle jezuickie w Polsce XVI–XVIII w., 1, Kraków 1999, s. 279–320).
35 T. Gabrus, G. Galenczanka, G.M. Bernadoniego projekty kościołów, s. 168.
36 T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, s. 45.
37 R. Seges, Nieśwież, s. 5, 17–19.
38 T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, s. 53.
39 Tamże, s. 50.
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jezuitów do wydzielenia jednej kaplicy proboszczowi40. Także od momentu skasowania 
Towarzystwa Jezusowego w 1773 r. kościół pojezuicki nieprzerwanie do czasów współ-
czesnych pełni funkcję rzymskokatolickiego kościoła parafialnego miasta41. W 2005 r. 
kościół pw. Bożego Ciała wraz z zespołem parkowo-rezydencjonalnym nieświeskiego 
zamku został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Przy kościele książę Mikołaj Krzysztof ufundował także bogato uposażone kole-
gium, którego gmach sąsiadował ze świątynią. Jego wznoszenie ukończono w 1599 r. 
W 1835 r. budynek kolegium został zamieniony na koszary, a w drugiej połowie XIX w. 
uległ całkowitemu zniszczeniu42. Projekt kolegium powstał najprawdopodobniej w Rzy-
mie, ale jego budową do momentu ukończenia kierował Giovanni Maria Bernardoni43.

W 1593 r. została ufundowana przez „Sierotkę” kaplica pw. św. Rafała (patrona po-
dróżnych) na tzw. Górze Anielskiej pod Nieświeżem, przy drodze do Kaczanowicz. Jej fun- 
dacja wiązała się z realizacją ślubowania, poczynionego przez księcia w związku z jego  
pielgrzymką do Ziemi Świętej (1582–1584). Kaplicą zarządzali jezuici nieświescy. W 1599 r. 
patronem kaplicy uczyniono św. Michała. Być może był to wyraz propagowania kultu patro-
na Rusi po zawarciu unii brzeskiej. Już po śmierci fundatora, w latach 1616–1620 rozpoczęto 
budowę większej świątyni, a do kaplicy dobudowano nawę, czyniąc tym samym z pierwot- 
nej budowli prezbiterium. Konsekracji nowej świątyni dokonano w 1629 r. W 1675 r. przy ko-
ściele pw. św. Michała wzniesiono budynki klasztorne dla jezuitów – powstał drugi nieświe-
ski dom zakonny Towarzystwa Jezusowego. Dnia 25 XII 1732 r. za sprawą księcia Michała  

40 Tamże, s. 52.
41 Z. Hauser, Nowy ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Warszawa 2005, s. 181.
42 T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, s. 55.
43 Tamże, s. 57.
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Kazimierza „Rybeńki” oddano do użytku nowy murowany klasztor44. W wyniku kasaty za-
konu jezuitów kościół i przyległe budynki klasztorne po 1786 r. zamieniono na szpital i dom  
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (szarytek)45. W pierwszej połowie XIX w. świą-
tynię wraz z okolicznymi budynkami zamieniono na koszary. Powstał tu park artyleryj- 
ski, a sam kościół służył jako skład materiałów wojskowych46. Na początku XX w. 
został opuszczony i popadł w całkowitą ruinę47.

W 1590 r. książę Mikołaj Krzysztof wraz z żoną Elżbietą Eufemią z rodu Wiśnio-
wieckich ufundował klasztor Benedyktynek reguły chełmińskiej, którego wznosze-
nie ukończono w 1597 r. – 12 VI tego roku odprawiono w nim pierwszą mszę świętą,  
a konsekracji świątyni dokonał biskup żmudzki Melchior Giedroyć 19 VII 1598 r. Dwa 
lata wcześniej, w 1596 r., ukończono wznoszenie murowanych budynków klasztornych, 
w których zamieszkały zakonnice przybyłe do Nieświeża już w 1591 r. i mieszkają-
ce dotychczas w tymczasowym drewnianym klasztorze. Zgodnie z tradycją zakonną 
odgrodzony wysokim murem klasztor ulokowano poza miastem, z którym łączył się 
poprzez most. Warto podkreślić, że fundacja nieświeska była pierwszym wzniesionym 
od podstaw klasztorem Benedyktynek zreformowanych przez ksienię konwentu cheł-
mińskiego, Magdalenę Mortęską48. Przy dwukondygnacyjnym klasztorze znajdował się 
także kościół zakonny pw. św. Eufemii, w którym ulokowano siedem ołtarzy. Przy bocz-
nym ołtarzu św. Anny umieszczono marmurowe nagrobki córek fundatora – Krystyny  
i Anny. W latach dwudziestych XVIII w. do kościoła dobudowano dwuwieżową fasadę,  
a w 1763 r. wzniesiono późnobarokową wieżę bramną. W 1866 r. kościół został za-
mieniony na cerkiew prawosławną, a 15 VII 1877 r. miała miejsce kasata klasztoru.  
W pobenedyktyńskich budynkach umieszczono rosyjskie koszary. Po I wojnie świato-
wej w klasztorze miało siedzibę seminarium nauczycielskie. W 1920 r. klasztor odno-
wiono, sprowadzając zakonnice ze Staniątek pod Krakowem. Przed wybuchem II woj-
ny światowej konwent składał się z 32 benedyktynek49. Klasztor skasowano ponownie 
w 1945 r. Obecnie w kościele, który podzielono dodatkowo stropem na dwie kondy-
gnacje, mieszczą się klub i biblioteka, a w budynkach klasztornych ulokowano internat 
szkoły zawodowej50. Budynek kościoła po rozebraniu wieży w końcu XIX w. nie wy-
różnia się spośród innych zabudowań, choć w fasadzie widoczny jest wydatny ryzalit  
z trzema pilastrami.

44 B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, s. 66–67.
45 J. Paszenda, Góra Anielska pod Nieświeżem, [w:] W kręgu badań nad sztuką polską. Studia 
z historii sztuki i kultury, red. K. Majewski, Lublin 1983, s. 77–85 (przedruk: tenże, Budowle je-
zuickie, 1, Kraków 1999, s. 321–338); T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, s. 70–73.
46 T. Sosiński, Ziemia nowogródzka, s. 196.
47 J. Paszenda, Góra Anielska pod Nieświeżem, s. 81.
48 T. Bernatowicz, Kościół i klasztor Benedyktynek w Nieświeżu, [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, 
red. J.K. Ostrowski, 2, Kraków 1996, s. 127–129; T. Bernatowicz, Miles christianus et peregri-
nus, s. 60–61.
49 Fundację klasztoru Benedyktynek w Nieświeżu najdokładniej opisuje: T. Bernatowicz, Kościół 
i klasztor Benedyktynek w Nieświeżu, s. 127–146. Zob. także: B. Taurogiński, Z dziejów Nie-
świeża, s. 241–248; R. Seges, Nieśwież, s. 7–8; T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, 
s. 59–67; Z. Hauser, Nowy ilustrowany przewodnik, s. 182–183.
50 T. Bernatowicz, Kościół i klasztor Benedyktynek w Nieświeżu, s. 130; T. Bernatowicz, Miles 
christianus et peregrinus, s. 62.
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Książę Mikołaj Krzysztof „Sierotka” ufundował w Nieświeżu także klasztor Ber-
nardynów z kościołem pw. św. Katarzyny. Decyzja o fundacji została podjęta jako 
realizacja ostatniej woli zmarłej w 1596 r. żony księcia, Elżbiety Eufemii Radziwił-
łowej51. W 1599 r. ukończono budowę klasztoru, a w 1601 r. – wznoszenie kościoła, 
którego konsekracji 13 VII 1603 r. dokonał biskup wileński Benedykt Wojna. Dnia  
18 VIII 1793 r. kościół spłonął całkowicie, dlatego w latach 1802–1811 wzniesiono 
nowy budynek świątyni52. Wcześniej, bo w 1751 r., w pobliżu kościoła pw. św. Katarzy-
ny postawiono kaplicę pw. św. Antoniego, obsługiwaną przez bernardynów53. Klasztor 
uległ kasacie w 1864 r. i od 1892 r. do czasów II Rzeczypospolitej służył jako koszary 
rosyjskie54. Sam kościół bernardyński zamieniono na cerkiew prawosławną pw. św. Je-
rzego. Świątynię rozebrano po 1950 r.

W 1600 r. na przedmieściu Nieświeża, tzw. Nowym Mieście, książę Mikołaj Krzysz-
tof „Sierotka” ufundował także kaplicę pw. św. Łazarza. Jak przypuszcza Tadeusz Ber-
natowicz, kaplica św. Łazarza pełniła zapewne funkcję kaplicy cmentarnej lub kaplicy 
szpitala dla zakaźnie chorych. Jej skromny budynek, założony na planie prostokąta, na 
pewno istniał jeszcze przed I wojną światową55. Jego późniejsze losy są nieznane.

W 1672 r. podstoli smoleński Bazyli Bakanowski, za zgodą księcia Michała Ka-
zimierza Radziwiłła, ufundował w Nieświeżu klasztor Dominikanów z kościołem  
pw. św. Jana Chrzciciela56. W 1868 r. kościół dominikański został zamieniony przez wła-
 
51 W. Murawiec, Nieśwież, s. 228–229.
52 T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, s. 67–69.
53 W. Murawiec, Nieśwież, s. 230, 232.
54 Tamże, s. 233. Faktyczna likwidacja klasztoru mogła nastąpić później – zob. http://pw.kasaty.
pl/klasztor/Monastery/664.html (dostęp: 20 I 2015).
55 T. Bernatowicz, Miles christianus et peregrinus, s. 89. Co do jej błędnego utożsamienia z ka-
plicą pw. św. Izydora, ufundowaną przez Albrechta Radziwiłła – zob. tamże, s. 175, przypis 343.
56 B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, s. 53–54; S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej 
około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996, s. 501.
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dze rosyjskie na cerkiew prawosławną. Natomiast w 1877 r. klasztor w centrum mia-
sta został skasowany, a w końcu XIX w. – znacząco przebudowany i przekształcony  
w seminarium nauczycielskie. W dwudziestoleciu międzywojennym w dawnych mu-
rach klasztoru mieściło się gimnazjum im. Władysława Syrokomli57.

W 1673 r. książę Michał Kazimierz Radziwiłł ufundował – położony za miastem 
– klasztor Benedyktynów z kościołem pw. Świętego Krzyża (naprzeciwko jezuickie-
go kościoła pw. św. Michała). Budowę świątyni ukończono w 1690 r. za sprawą syna 
księcia Michała Kazimierza, Karola Stanisława Radziwiłła58. Klasztor został skasowany 
w 1864 r. w ramach represji po powstaniu styczniowym59. Kościół nie zachował się do 
dzisiejszych czasów i już w dwudziestoleciu międzywojennym był w stanie ruiny. Obok 
klasztoru znajduje się cmentarz, na którym chowano nieświeskich mieszczan60.

W 1740 r. księżna Franciszka Urszula z rodu Wiśniowieckich, żona księcia Michała 
Kazimierza „Rybeńki”, rozpoczęła wznoszenie dwupiętrowej kaplicy na zamku w Nie-
świeżu. Budowa została ukończona już po śmierci księżnej w 1758 r.61 (ryc. XXXII).

Interesującym zabytkiem sakralnym w Nieświeżu była również kapliczka pw. św. Win- 
centego z posągiem tego świętego, wybudowana w XVIII w. przez mieszczan nie-
świeskich w podzięce Bogu za koniec zarazy nękającej miasto62. Znajdowała się przy 
ul. Słuckiej. Uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej63.

Licznej społeczności żydowskiej zamieszkującej Nieśwież służyła murowana sy-
nagoga, wzniesiona w XVIII w., która prawdopodobnie zastąpiła w tym miejscu wcze-
śniejszą drewnianą bóżnicę. Rozbudowywano ją w XIX i XX w. oraz remontowano  
w latach 1919–1929. Kamienne ściany budowli z dwukondygnacyjnym, czterospado-
wym dachem wspierało 12 przypór. Kwadratową salę główną przykrywało sklepienie 
żaglaste z 12 lunetami, w których znajdowały się wysokie, półkoliście zamknięte okna. 
Synagoga nieświeska została spalona w czasie II wojny światowej i całkowicie rozebra-
na tuż po jej zakończeniu64.

57 B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, s. 226. Zob. http://www.radzima.org/pl/object_comm/6892.
html (dostęp: 20 I 2015). Por. http://pw.kasaty.pl/klasztor/Monastery/665.html (dostęp: 20 I 2015).
58 B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, s. 54.
59 http://pw.kasaty.pl/klasztor/Monastery/662.html (dostęp: 20 I 2015).
60 T. Sosiński, Ziemia nowogródzka, s. 196; B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, s. 236.
61 B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, s. 69–70; T. Bernatowicz, Mitra i buława. Królewskie 
ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697–1763), Warszawa 2011, s. 333.
62 B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, s. 235.
63 http://www.radzima.org/pl/nieswiez/6890.html (dostęp: 10 I 2015).
64 Dzieje i architekturę synagogi opisują: M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba. Bóżnice murowane 
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 326–327.

246


