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Maksymilian Sas

Nowogródek1

Początki Nowogródka sięgają drugiej połowy X w., kiedy to został założony gród 
na tzw. Górze Zamkowej. Natomiast na sąsiednim wzgórzu, zlokalizowanym na za-
chód od grodu, jako osada rzemieślniczo-handlowa uformowało się podgrodzie, które  
w początkach XII w. otoczono wałem obronnym2. W źródłach pisanych Nowogródek 
po raz pierwszy jest wzmiankowany w pierwszej połowie XIII w.3 Ośrodek od począt-
ku znajdował się w rękach kolejnych książąt ruskich z dynastii Rurykowiczów, któ-
rzy od momentu chrztu Włodzimierza Wielkiego w 988 r. wyznawali chrześcijaństwo  
w obrządku wschodnim.

Istotna zmiana dla dziejów politycznych i kulturalnych ośrodka nastąpiła w po-
łowie XIII w., kiedy to Nowogródek przeszedł we władanie – jeszcze pogańskiego 
– litewskiego księcia Mendoga (ok. 1238–1263). Władca ten w 1251 r. przyjął chrzest  
w obrządku łacińskim4. Chrzest był warunkiem otrzymania przez Mendoga od papie-
ża Innocentego IV zgody na koronację, którą biskup Rzymu wydał 17 VII 1251 r., de-
cydując jednocześnie o powołaniu biskupstwa dla Litwinów (podległego bezpośrednio 
następcy św. Piotra). W rezultacie Mendog został koronowany na króla w 1253 r. Jako 
możliwe miejsce chrztu władcy litewskiego, a zarazem miejsce jego koronacji wymie-
nia się często Nowogródek, choć pozostaje to jedynie w sferze domysłów – a zapewne  
w znacznej mierze również życzeń lokalnej i białoruskiej historiografii. Z pewnością jed-
nak Nowogródek był jednym z głównych ośrodków kształtującego się wówczas państwa 
litewskiego. Zdaniem wielu badaczy odgrywał rolę jego stolicy. Jednakże nie powiodło się 
powołanie trwałej łacińskiej organizacji kościelnej na Litwie, a wraz ze śmiercią Mendoga 
(zamordowanego w 1263 r.) proces chrystianizacji Litwinów został znacząco spowolniony. 
Sam Mendog na kilka lat przed śmiercią prawdopodobnie powrócił do pogańskich prak-
tyk. Władca litewski na trwałe wpisał się w topografię Nowogródka, gdyż wedle lokalnej 
tradycji pochowano go na jednym z okolicznych wzgórz, które nazwano Górą Mendoga.

W rozrastającym się Wielkim Księstwie Litewskim Nowogródek odgrywał znaczą-
cą rolę – zarówno w wymiarze militarnym (znajdujący się w nim kamienno-ceglany 
zamek był kilkakrotnie oblegany w XIV w. przez wojska Zakonu Szpitala Najświęt-
szej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie), jak i w wymiarze religijnym  
(o czym szerzej niżej). Kolejni następcy Mendoga na litewskim tronie wielkoksiążęcym  
próbowali właśnie w Nowogródku powołać metropolię prawosławną. Władcy litewscy,  
 
1 Publikacja powstała przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ra-
mach programu START 2016.
2 Początki Nowogródka opisują: A. Jelski, Nowogródek, [w:] Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich, 7, Warszawa 1888, s. 255 nn.; J. Żmigrodzki, Nowo-
gródek i okolice, Nowogródek 1931, s. 7 nn.; B. Kaczorowski, Nowogródek. Historia i zabytki, 
Biblioteczka Kresowa, 5, Warszawa 1992, s. 3 nn.
3 H. Łowmiański, Rys historyczny województwa nowogródzkiego w jego dzisiejszych granicach 
(do r. 1795), Wilno 1935, s. 6–7.
4 Zob. R. Mažeika, When Crusader and Pagan Agree: Conversion as a Point of Honour in The 
Baptism of King Mindaugas of Lithuania (c. 1240-63), [w:] Crusade and Conversion on the Bal-
tic Frontier 1150–1500, red. A.V. Murray, Aldershot 2001, s. 197–214.



choć sami pozostawali poganami, pragnęli, aby rządzone przez nich państwo posiadało  
organizację metropolitalną ze stolicą zlokalizowaną w jednym z jego ośrodków, co po-
zwoliłoby uniezależnić się od zewnętrznych wpływów kościelnych. Od czasu bowiem, 
gdy metropolita Maksym w 1299 r. przeniósł się z Kijowa do Włodzimierza nad Klaź-
mą, na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego nie rezydował metropolita. Dodatkowo 
powołanie w 1303 r. w Haliczu metropolii prawosławnej sprawiło, że powstał kolejny 
zewnętrzny ośrodek, który rościł sobie pretensje do rządzenia Cerkwią prawosławną 
na ziemiach ruskich podporządkowanych Litwie. Zdaniem niektórych badaczy – choć 
wzbudza to nasze wątpliwości – już w 1299 r. staraniem księcia Witenesa (1296–1316) 
utworzono metropolię litewską z siedzibą w Nowogródku5. Być może jednak wskutek 
swoich zabiegów dopiero w 1317 r., w którym to roku jest poświadczony źródłowo 
niewymieniony z imienia metropolita litewski, Giedymin, biorący udział w synodzie 
w Konstantynopolu, otrzymał zgodę od patriarchy konstantynopolitańskiego na utwo-
rzenie metropolii w Nowogródku6. Jednakże funkcjonowała ona z pewnością w sposób 
nieciągły, gdyż po śmierci metropolity Teofila (ok. 1330 r.) nie została ponownie obsa-
dzona7. Jej odnowienie nastąpiło wskutek starań kolejnego wielkiego księcia – Olgier-
da (1345–1377) w 1354 r.8 Warto jednak zauważyć, że Nowogródek z pewnością nie 
zawsze odgrywał rolę stałej siedziby metropolity w czasie funkcjonowania metropolii 
litewskiej. Przykładem są czasy metropolity Cypriana, któremu udało się zjednoczyć 
pod swoimi rządami metropolie: litewską, halicką i kijowską i który rezydował w Wilnie 
oraz Kijowie9.

 W XV w., po zawarciu unii polsko-litewskiej Nowogródek był miejscem kilku istot-
nych wydarzeń o wymiarze polityczno-kościelnym. W 1415 r. zebrany w Nowogródku 
synod duchowieństwa prawosławnego – z poparciem króla Władysława Jagiełły i wiel-
kiego księcia Witolda – wybrał na metropolitę kijowskiego mnicha z Tyrnowa, Grzegorza 
Camblaka. Stało się to wbrew woli patriarchy konstantynopolitańskiego Euthymiosa II  
i ówczesnego metropolity kijowskiego Focjusza, rezydującego w Moskwie. Ekskomuni-
kowanie Grzegorza przez obydwu hierarchów doprowadziło do faktycznego – ponowne-
go i krótkotrwałego – powołania niezależnej metropolii litewskiej, której funkcjonowanie 
zostało zakończone wraz z jego śmiercią w 1420 r. Natomiast w 1422 r. właśnie w Nowo-
gródku został zawarty ślub pomiędzy sędziwym Jagiełłą a młodziutką Zofią Holszańską.

Rozwijającemu się ośrodkowi miejskiemu pierwsze przywileje nadał w latach czter-
dziestych XV w. ówczesny wielki książę litewski – Kazimierz Jagiellończyk. Jego syno-
wi Zygmuntowi Staremu miasto zawdzięcza nadanie prawa magdeburskiego (1511). Od 
1507 r. Nowogródek był zaś stolicą województwa, utworzonego z części województwa 
trockiego. W jego skład wchodziły powiaty: nowogródzki, słonimski, wołkowyski oraz 
dziedziczne księstwo słuckie. Wojewoda był jednocześnie starostą, któremu podlegało  
miasto. Nowogródek pozostał miastem monarszym przez cały okres Rzeczypospolitej  
 
5 A. Mironowicz, Biskupstwo turowsko-pińskie w XI–XVI wieku, Białystok 2011, s. 115 nn.
6 Zob. T. Śliwa, Kościół prawosławny w państwie litewskim w XIII–XIV wieku, [w:] Chrzest Li-
twy. Geneza, przebieg, konsekwencje, red. M.T. Zahajkiewicz, Lublin 1990, s. 23–24.
7 J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006, 
s. 31–32.
8 A. Mironowicz, Biskupstwo turowsko-pińskie, s. 124 nn.; T. Śliwa, Kościół prawosławny, 
s. 24–25.
9 A. Mironowicz, Biskupstwo turowsko-pińskie, s. 132–133.
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Obojga Narodów. W 1581 r. miasto zostało wyznaczone na miejsce obrad kadencji ru-
skiej Trybunału Litewskiego (odbywającej się tutaj co dwa lata przez 22 tygodnie; na 
zmianę z Mińskiem). W Nowogródku rozsądzano sprawy tyczące się województw no-
wogródzkiego i brzesko-litewskiego aż do 1775 r., kiedy miejsce obrad przeniesiono 
do Grodna. Miasto 8 V 1751 r. strawił potężny pożar, w którym spłonęło 167 domów,  
4 klasztory oraz ratusz, zniszczenia wkrótce jednak odbudowano10. 

W wyniku trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej Nowogródek przeszedł we włada-
nie rosyjskie, a powiat nowogródzki wszedł w skład kolejno tworzonych guberni: sło-
nimskiej (1796–1797, 1801–1802), litewskiej (1797–1801), grodzieńskiej (1802–1843) 
i mińskiej (1843–1915). W 1839 r. została zlikwidowana unia brzeska, co doprowadziło 
do zmiany cerkwi unickich na prawosławne11. W dniu 4 II 1921 r. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej – jeszcze przed podpisaniem pokoju ryskiego – przyjął ustawę o reaktywowa-
niu województwa nowogródzkiego ze stolicą właśnie w Nowogródku (pierwszym wo-
jewodą został Władysław Raczkiewicz, późniejszy Prezydent RP na wychodźstwie)12. 
Odzyskanie przez miasto funkcji centrum administracyjnego regionu przyczyniło się do 
rozwoju Nowogródka. W okresie międzywojennym wzniesiono tu nowe gmachy Urzę-
du Wojewódzkiego, Sądu Okręgowego czy Izby Skarbowej oraz elektrownię, łaźnię 
miejską, dworzec kolejki wąskotorowej, teatr i kolonię dla urzędników13.

Po 17 IX 1939 r. Nowogródek znalazł się pod okupacją radziecką, a 6 VII 1941 r. 
został zajęty przez wojska niemieckie14. Ważnym wydarzeniem z czasów okupacji nie-
mieckiej było aresztowanie przez Gestapo i rozstrzelanie 11 zakonnic ze Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 1 VIII 1943 r. W 1945 r. ich szczątki zosta-
ły przeniesione do wspólnej mogiły przy nowogródzkiej farze miejskiej. Nazaretanki  
z Nowogródka 5 III 2000 r. zostały beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II. 

Miasto w czasach dawnej Rzeczypospolitej było istnym tyglem religijnym, zamiesz-
kiwali je bowiem zarówno katolicy, jak i prawosławni (a później także unici) oraz żydzi 
i tatarscy muzułmanie (osiedlający się w Nowogródku od XV w.). W XVI–XVII w. No-
wogródek był również znaczącym ośrodkiem protestantyzmu, w którym funkcjonowały 
zbory kalwiński i ariański. W końcu XVIII w. miasto zamieszkiwało ok. 2500 osób,  
z czego jedną trzecią stanowili Żydzi. W 1817 r., po okresie wojen napoleońskich, licz-
ba mieszkańców spadła do ok. 1600 osób, z której już prawie połowę stanowili Żydzi,  
a 20% Tatarzy15. W latach osiemdziesiątych XIX w., wedle szacunkowych i prawdopo-
dobnie znacząco zawyżonych danych, podanych w Słowniku geograficznym Królestwa 
Polskiego, Nowogródek liczył ok. 12 000 mieszkańców, z których 67% stanowili żydzi 
(ok. 8000 osób), 18% rzymscy katolicy (ok. 2200 osób), 10% muzułmanie (ok. 1160)  
i 4% prawosławni (ok. 470 osób)16. Rozwój miasta w okresie II Rzeczypospolitej naj-
 
10 B. Kaczorowski, Nowogródek, s. 9.
11 O sytuacji na Nowogródczyźnie: T. Sosiński, Ziemia nowogródzka. Zarys dziejów, Warszawa 
2001, s. 30.
12 Tamże. Zob. S. Poczobut-Odlanicki, Województwo nowogródzkie, Wilno 1936, s. 62–67.
13 T. Sosiński, Ziemia nowogródzka, s. 49.
14 Czas okupacji podczas II wojny światowej w Nowogródku i okolicach opisuje obszernie 
T. Sosiński: tamże, s. 55–112. 
15 B. Kaczorowski, Nowogródek, s. 9.
16 A. Jelski, Nowogródek, [w:] Słownik geograficzny, 7, s. 255; B. Kaczorowski, Nowogródek, 
s. 12.



lepiej obrazują dane dotyczące liczebności jego mieszkańców. W końcu XIX w. (1897) 
Nowogródek zamieszkiwało 7887 osób. Po I wojnie światowej liczba mieszkańców spa-
dła do 6367 w 1921 r. Natomiast już 10 lat później, w 1931 r., Nowogródek zamiesz-
kiwało 9567 osób, przyrost ludności wyniósł zatem 50,3%17. W spisie powszechnym 
z 1921 r. w mieście zostało zarejestrowanych 1602 rzymskich katolików (25%), 992 pra-
wosławnych (16%), 28 ewangelików, 4 osoby innego wyznania chrześcijańskiego, 3405 
żydów (53%), 335 muzułmanów (5%) i 1 osoba wyznania niewiadomego18. Obecnie 
miasto liczy ok. 30 000 mieszkańców.

Średniowieczna topografia sakralna Nowogródka nie prezentuje się dość jasno. 
Bez wątpienia najstarszą chrześcijańską budowlą sakralną musiała być cerkiew prawo-
sławna – z całą pewnością istniejąca w tym ośrodku jeszcze w czasach Rurykowiczów,  

17 Dane za: S. Poczobut-Odlanicki, Województwo nowogródzkie, s. 62–67.
18 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. 46.
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Mapa 37. Nowogródek na planie z 1935 r. z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. lokalizacja cerkwi pw. 
Zaśnięcia NMP na Górze Zamkowej; 2. kościół parafialny; 3. cerkiew pw. św. św. Borysa i Gleba; 4. sobór 
pw. św. Mikołaja (dawny klasztor Franciszkanów); 5. lokalizacja klasztoru Jezuitów; 6. Góra Mendoga;  
7. lokalizacja klasztoru Dominikanek; 8. lokalizacja klasztoru Bonifratrów; 9. kościół pw. św. Michała Ar-
chanioła (dawny klasztor Dominikanów); 10. synagoga; 11. kirkut; 12. meczet; 13. cmentarz katolicki;  
14. mizar
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a później Mendoga i jego następców. Znajdowała się ona w grodzie na Górze Zamko-
wej. Być może inna cerkiew funkcjonowała na podgrodziu (często uznaje się, że była 
zlokalizowana w tym samym miejscu, co fundowana na początku XVI w. nowa cer- 
kiew pw. św. św. Borysa i Gleba19). Z inicjatywy Witolda na przełomie XIV i XV w. na 
wzgórzu zbudowano nowy, murowany zamek oraz ceglaną wieżę bramną i trzy inne, 
trójkondygnacyjne wieże. Na przełomie XV i XVI w. dobudowano dwie kolejne wieże. 
Właśnie w cerkwi pw. Wniebowzięcia (Zaśnięcia/Uśpienia) Bogarodzicy, znajdującej 
się na dziedzińcu zamkowym, odbył się m.in. synod z 1415 r., a sama budowla pełniła 
okresowo funkcję świątyni metropolitalnej. W niej też znajdowała się cudowna ikona 
Matki Boskiej. Po zawarciu unii brzeskiej cerkiew przekazano duchowieństwu grecko-
katolickiemu. W drugiej połowie XVII w. cerkiew przebudowano w stylu barokowym. 
Świątynię rozebrano w 1850 r. Na przełomie XVI i XVII w. do zamku dobudowano 
część pałacową z kaplicą – najprawdopodobniej pw. św. Symeona, obsługiwaną przez 

duchowieństwo greckokatolickie. W 1706 r. zamek został wysadzony w powietrze przez 
Szwedów; zachowały się z niego jedynie ruiny dwóch wież: Szczytowej (Centralnej)  
i Kościelnej oraz wały ziemne z fosą otaczającą twierdzę20.

19 A. Jelski, Nowogródek, [w:] Słownik geograficzny, 7, s. 257.
20 Na temat zamku i znajdującej się na jego dziedzińcu cerkwi pw. Bogarodzicy – zob. J. Żmi-
grodzki, Nowogródek i okolice, s. 24–25; J. Remer, Architektura monumentalna w województwie 
nowogródzkim, [w:] Nowogródzkie. Praca zbiorowa wydana staraniem Towarzystwa Krajoznaw-
czego, Warszawa 1926, s. 44–45; G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na 
Białorusi, Warszawa 1997, s. 167–168; Z. Hauser, Nowy ilustrowany przewodnik po zabytkach 
kultury na Białorusi, Warszawa 2005, s. 188–189.

Il. 106. Nowogródek. Widok z zamku w stronę kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego



W końcu XIV w. z fundacji wielkiego księcia Witolda powstał w Nowogródku ła-
ciński kościół parafialny, noszący poświadczone dla drugiej połowy XVIII w. wezwa-
nie Przemienienia Pańskiego (1776), zlokalizowany tuż pod Górą Zamkową (dawniej 
ul. 3 Maja, obecnie ul. 1 Maja)21. W tym właśnie gotyckim kościele odbyły się zaślubiny 
Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską (1422). Kościół, wzniesiony w średniowieczu, 
na początku XVIII w. znajdował się w na tyle złym stanie, że postanowiono postawić 
nową budowlę. Nowy, barokowy kościół – z wykorzystaniem starych partii murów – 
wzniesiono w latach 1719–1723. Do nowej budowli włączono dwie kaplice starszego 
kościoła – kaplicę pw. Bożego Ciała oraz kaplicę pw. Aniołów Stróżów. W tej świąty-
ni toczyły się obrady sejmiku powiatu nowogródzkiego. W czasie przemarszu wojsk 
napoleońskich w kościele zorganizowano skład (1812). W 1857 r., wobec złego stanu 
budowli, parafię przeniesiono do kościoła pw. św. Michała, a kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego zamknięto. Po 1905 r. rozpoczęto długotrwałą restaurację. Prace zintensyfi-
kowano po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Konsekracji odnowionego kościoła 
w 1922 r. dokonał biskup miński Zygmunt Łoziński. Kościół jest od tego momentu nie-
przerwanie czynny. W obecnej formie to jednonawowa budowla z półkoliście zamknię-
tym prezbiterium. Fasada flankowana jest dwoma niskimi, czworobocznymi wieżami. 
Wieńczy ją – przewyższający wieże – trójkątny szczyt. Nawa główna sklepiona jest ko-
lebkowo, natomiast w kaplicach zachowały się gotyckie sklepienia żebrowe. Wśród cen-
nych zabytków ruchomych znajdujących się w kościele farnym jest obraz Matki Boskiej 
Nowogródzkiej, uwieczniony przez Adama Mickiewicza w inwokacji do Pana Tade-
usza, będący osiemnastowieczną kopią oryginalnego obrazu, znajdującego się wówczas 
w nowogródzkim kościele Jezuitów22. Tuż przy farze stoi klasztor sióstr Nazaretanek, 
które przybyły do Nowogródka w 1929 r. Po rozstrzelaniu przez Niemców 11 zakonnic 
klasztor właściwie przestał istnieć. W Nowogródku pozostała jedna nazaretanka, opie-
kująca się grobem sióstr – s. Małgorzata Banaś, która zmarła w 1966 r. Następnie jej 
obowiązki przejęła Sabina Kosińska, która po wstąpieniu do Zgromadzenia Nazaretanek 
przyjęła imię: Maria Teresa. Kolejne nazaretanki zaczęły przybywać do miasta w 1989 r.,  
rozpoczynając proces odradzania się wspólnoty nazaretańskiej w Nowogródku23. 

Początki funkcjonowania dominikanów w Nowogródku bywają wiązane już z Gie-
dyminem – chociaż brak pewnych informacji na ten temat, być może klasztor Zakonu 
Kaznodziejskiego funkcjonował w mieście w XIV–XV w. Natomiast z całkowitą pew-
nością nowy (lub też pierwszy) klasztor dominikański z kościołem w Nowogródku został 
ufundowany przez wojewodę wileńskiego Krzysztofa Chodkiewicza w 1623 r. Drewnia-
ny kościół z fundacji Chodkiewicza, pw. św. Jacka Odrowąża, został spalony przez woj-
ska moskiewskie w połowie XVII w. Nowy kościół – pw. św. Michała Archanioła (pa- 
 
21 B. Kaczorowski, Nowogródek, s. 20.
22 Losy i architekturę kościoła pw. Przemienienia Pańskiego zwięźle opisują: J. Żyskar, Nasze 
kościoły. Opis ilustrowany wszystkich kościołów i parafii znajdujących się na obszarach daw-
nej Polski i ziemiach przyległych, 2: Diecezja mińska, z. 20: Dekanat nowogródzki, Warszawa 
1914, s. 329–330; J. Żmigrodzki, Nowogródek i okolice, s. 26–29; B. Kaczorowski, Nowogródek, 
s. 20–22; G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 164–165; Z. Hauser, Nowy ilustrowany prze-
wodnik, s. 186–187.
23 Zob. M.T. Górska, 70 lat od śmierci 11 Nazaretanek, Męczennic z Nowogródka, 1 VIII 1943 
– 1 VIII 2013, http://www.nazaretanki.pl/warszawa/images/stories/tekst%20do%20internetu%20
o%20m%EAczennicach.pdf (dostęp: 4 I 2015).
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trona miasta) – zlokalizowany przy południowym krańcu nieregularnego rynku (dawniej 
zbieg ul. Słonimskiej i Kościelnej, obecnie pl. Lenina), został ukończony w 1724 r. Był 
on kilkakrotnie remontowany po pożarach z 1751 i 1831 r. W latach 1751–1831 domi- 
nikanie prowadzili przy klasztorze szkołę. W 1832 r. władze carskie szkołę zamknęły, 
a w 1853 r. skasowały sam klasztor. Od 1857 do 1922 r. kościół podominikański pełnił 
funkcję głównej rzymskokatolickiej świątyni parafialnej miasta (po zamknięciu kościo-
ła farnego pw. Przemienienia Pańskiego). Po zakończeniu II wojny światowej kościół 
zamknięto w 1948 r., kiedy to przeznaczono go na magazyn zboża, a następnie na skład 
mebli. W 1976 r. uległ znacznemu zniszczeniu wskutek pożaru. Wyremontowano go 
dopiero w latach 1986–1987, a w 1993 r. zwrócono miejscowej parafii rzymskokatolic-
kiej. Świątynia ma kształt trójnawowej bazyliki z półkoliście zamkniętym prezbiterium. 
Nawa główna jest przekryta sklepieniem kolebkowym, natomiast w północnej nawie 
bocznej zachowało się sklepienie gwiaździste. Klasycystyczną, dwukondygnacyjną  

(po odbudowie z XIX w.) fasadę wieńczy trójkątny fronton z wieżyczką24. Oryginalne 
budynki klasztoru Dominikanów nie dotrwały do naszych czasów. Obecnie są odbudo-
wywane – z przeznaczeniem na dom rekolekcyjny i dom miłosierdzia25.

W 1654 r. w Nowogródku został ufundowany klasztor Dominikanek, którym słu-
żył kościół pw. Imienia Jezus (ukończony w 1690 r.)26.W 1864 r. klasztor uległ kasa-
 
24 Dzieje i architekturę kościoła dominikańskiego w Nowogródku zwięźle opisują: J. Żyskar, 
Nasze kościoły, s. 329–346; J. Żmigrodzki, Nowogródek i okolice, s. 31–33; B. Kaczorowski, 
Nowogródek, s. 24; G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 166; Z. Hauser, Nowy ilustrowany 
przewodnik, s. 187.
25 A. Kłopotowski, Białoruś. Historia za miedzą, Gliwice 2012, s. 231.
26 Wezwanie niepewne. Wymienia się również wezwanie Imienia NMP: S. Litak, Kościół łaciński 
w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996, s. 534; J. Żmi-
grodzki, Nowogródek i okolice, s. 34.

Il. Il. 107. Nowogródek. Kościół podominikański pw. św. Michała Archanioła



cie w ramach represji po powstaniu styczniowym. Budynki klasztorne przekształcono  
w koszary, a barokowy kościół z bogatym portalem wejściowym zburzono ok. 1900 r.27 
Na jego miejscu został zlokalizowany funkcjonujący w dwudziestoleciu międzywojen-
nym teatr miejski28, a następnie – Urząd Wojewódzki29.

W mieście działali także jezuici, którzy pojawili się w Nowogródku w 1626 r., przy-
bywając z Nieświeża. W 1631 r. dotychczasową misję jezuicką zamieniono w stałą re-
zydencję. W 1649 r. jezuici otworzyli szkołę, którą jednak już trzy lata później znisz-
czył pożar. W 1655 r. wojewoda trocki Bogusław Uniechowski ufundował murowane 
gmachy szkolne. Około 1702 r. wzniesiono barokowy kościół z dwuwieżową fasadą, 
przy którym wkrótce rozpoczęło działalność kolegium (przy dawnej ul. Korelickiej).  
W 1716 r. świątynia została konsekrowana przez biskupa wileńskiego Konstantego Ka-
zimierza Brzostowskiego i otrzymała wezwanie św. Stanisława Kostki. Kościół znacznie 
ucierpiał w pożarze z 1751 r., ale już po czterech latach budowlę odrestaurowano. Świą-
tynia posiadała strukturę trzynawową. W wyniku kasaty zakonu (1773) kolegium przejęła 
Komisja Edukacji Narodowej. Kościół pojezuicki został rozebrany w XIX w., a w gma-
chach poklasztornych, po okresie funkcjonowania w nich szkoły podwydziałowej, uloko-
wano koszary rosyjskie. W XIX w. służyły budynki poklasztorne również jako ratusz30. 
Natomiast w okresie II Rzeczypospolitej mieściło się w nich męskie gimnazjum31.

W połowie XVII w. z fundacji Kazimierza Leona Sapiehy powstał klasztor Boni-
fratrów z kościołem pw. św. Ducha, zlokalizowany w okresie II Rzeczypospolitej przy 
ul. 3 Maja (dawniej Kowalskiej)32. Zakonnicy posiadali murowaną kaplicę i dwa budyn-
ki klasztorne (drewniany z nadania Sapiehów, a od XIX w. także murowany spichlerz 
pojezuicki, przekazany przez Aleksandra I)33. Fundacja podkanclerzego litewskie-
go wpisywała się w nurt innych licznych fundacji zgromadzeń bonifratrów na terenie 
Rzeczypospolitej w XVII w., kiedy zakon przeżywał chyba szczyt popularności wśród 
polskich i litewskich możnych34. Kasata klasztoru Bonifratrów, podobnie jak innych ła-
cińskich zgromadzeń zakonnych, nastąpiła w Nowogródku w 1836 r. Na jego miejscu 
usytuowano domy mieszkalne.

W Nowogródku – poza dominikanami – istniała również placówka innego zakonu 
żebrzącego – franciszkanów. Franciszkanie osiedlili się w ośrodku zapewne jeszcze za 
zgodą Giedymina (przed 1323 r.)35, aby prowadzić tu swoją działalność misyjną, jednak-
że nie wiemy, jak długo funkcjonował klasztor z tej pierwszej fundacji (być może ów 
pierwszy, średniowieczny klasztor franciszkański znajdował się w tym samym miejscu, 
co klasztor nowożytny). Nowy kościół franciszkański pw. św. Antoniego Padewskiego  

27 J. Żyskar, Nasze kościoły, s. 330; B. Kaczorowski, Nowogródek, s. 26. 
28 Przewodnik po okolicach mickiewiczowskich i rejtanowskich Ziemi Nowogródzkiej z ilustracja-
mi, Baranowicze 1938, s. 50.
29 J. Żmigrodzki, Nowogródek i okolice, s. 34.
30 J. Żyskar, Nasze kościoły, s. 330.
31 J. Żmigrodzki, Nowogródek i okolice, s. 35–36; B. Kaczorowski, Nowogródek, s. 26–28.
32 J. Żmigrodzki, Nowogródek i okolice, s. 37.
33 I. Pietrzkiewicz, Źródła do dziejów bonifratrów w Wielkim Księstwie Litewskim, [w:] Wspól-
nota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Gwioź-
dzik, J. Malicki, Katowice 2006, s. 234.
34 Zob. tamże, s. 230–242.
35 Zob. J. Nikodem, Witold: Wielki Książę Litewski (1354 lub 1355 – 27 października 1430), 
Kraków 2013, s. 24.
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i św. Franciszka z Asyżu ufundował w 1714 r. podstoli nowogródzki Tomasz Wojnił-
łowicz. Kościół został przebudowany w 1780 r. Powstała wówczas późnobarokowa 
świątynia o elewacjach w porządku toskańskim. Klasztor franciszkański uległ kasacie 
po zakończeniu powstania listopadowego. W 1846 r. kościół został przekazany ducho-
wieństwu prawosławnemu i przekształcony w sobór pw. św. Mikołaja. W stylu cha-
rakterystycznym dla architektury cerkiewnej przebudowano wówczas świątynną wieżę. 
Świątynia jest budowlą trójnawową, sklepioną kolebkowo, z trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium. Obecnie czynna jest jako sobór prawosławny36. W pobliżu znajduje się 
dwukondygnacyjny budynek klasztoru (w kształcie litery „L”), wykorzystywany jako 
dom mieszkalny. Zespół pofranciszkański znajduje się przy ul. Grodzieńskiej (nazwa 
ulicy pozostała niezmieniona po 1945 r.).

36 Dzieje i architekturę kościoła dominikańskiego w Nowogródku zwięźle opisują: J. Żmigrodzki, 
Nowogródek i okolice, s. 30–31; B. Kaczorowski, Nowogródek, s. 25–26; G. Rąkowski, Ilustro-
wany przewodnik, s. 166; Z. Hauser, Nowy ilustrowany przewodnik, s. 187.

Il. 108. Nowogródek. Dawny 
kościół franciszkański  
(obecnie sobór prawosławny  
pw. św. Mikołaja)



W XVIII w. w Nowogródku znalazło się łacińskie zgromadzenie sióstr maria-
witek37 (Zgromadzenie Sióstr Życia Marii, łac. Congregatio Mariae Vitae), założone 
w 1737 r. na Litwie przez proboszcza kościoła pw. św. Stefana w Wilnie, Józefa Stefa-
na Turczynowicza. W zamierzeniu założyciela miało ono zajmować się działalnością 
misyjną wśród żydów i opieką na konwertytkami z judaizmu. Zgromadzenie w Nowo-
gródku – założone przed 1772 r. – uległo kasacie na mocy ukazu carskiego z 1864 r.  
w ramach represji po powstaniu styczniowym.

Interesującym obiektem w Nowogródku jest także cerkiew pw. św. św. Borysa 
i Gleba, znajdująca się przy dawnej ul. Bazyliańskiej (obecnie ul. Pocztowa). Późnogo-
tycka cerkiew prawosławna została wzniesiona w latach 1517–1519 przez księcia Kon-
stantego Ostrogskiego. W XVII w. cerkiew została zamieniona na unicką. W 1624 r. 
założono przy niej żeński klasztor Bazylianek, a w kilka lat później, w 1628 r. – męski 

37 S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej, s. 536. 

Il. 109. Nowogródek. Cerkiew prawosławna pw. św. św. Borysa i Gleba
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klasztor Bazylianów38. Cerkiew została przebudowana w 1632 r., a w XIX w. całko-
wicie zmieniono jej fasadę. W 1839 r., w wyniku likwidacji unii brzeskiej w zaborze 
rosyjskim, świątynia została ponownie przekazana duchowieństwu prawosławnemu,  
a klasztory bazyliańskie skasowano. W czasach sowieckich, po zamknięciu w 1961 r., 
w budynku dawnej cerkwi znajdowało się archiwum. W 1996 r. została ona zwróco-
na wiernym. Jest to budowla dwuwieżowa, wzmocniona szkarpami. Świątynia posiada 
oryginalne gotyckie ornamenty, zdobiące od zewnątrz ściany i apsydę. Nawa przekryta 
jest sklepieniem gwiaździstym39. Do 1915 r. w cerkwi znajdował się cudowny obraz 
Bogarodzicy (wedle tradycji przeniesiony z cerkwi zamkowej), który to obraz (a nie 
wizerunek z fary miejskiej) zdaniem niektórych badaczy opisał A. Mickiewicz w inwo-
kacji do Pana Tadeusza40. W XVII w. na terenie miasta istniało jeszcze siedem cerkwi 
unickich pw.: Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Mikołaja Cudotwórcy, Zmartwych-
wstania, św. Jana, św. Trójcy, św. Mikołaja Męczennika, św. Paraskiewy41, jednakże 
o ich lokalizacji nic bliższego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Prawdopodobnie 
wszystkie uległy zniszczeniu w wyniku siedemnasto- i osiemnastowiecznych pożarów  
i nie zostały później odbudowane.

Jak już zostało wspomniane – na przełomie XVI i XVII w. w mieście istniały także 
zbory ariański i kalwiński, ale ich lokalizacja nie jest bliżej znana. Zbór ariański został 
zamknięty z rozkazu króla Zygmunta III Wazy w 1618 r.42 W tym samym stuleciu za-
pewne przestał istnieć zbór kalwiński.

W mieście znajduje się także meczet tatarski (obecnie przy ul. Lenina 28, daw-
niej Piłsudskiego). Pierwsi Tatarzy zostali osiedleni w Nowogródku prawdopodobnie 
przez wielkiego księcia Witolda na początku XV w. Przywilej wybudowania meczetu 
otrzymali od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1792 r. Istniejący do dzisiej-
szych czasów drewniany budynek na planie kwadratu został wzniesiony w 1855 r. Bu-
dowla nakryta jest czterospadowym dachem, zwieńczonym sześciobocznym minaretem  
z kopułką. Po II wojnie światowej meczet nie pełnił funkcji religijnych, zostało w nim 
bowiem zlokalizowane miejskie przedszkole, zajmowano go także jako dom mieszkal-
ny. W końcu XX w. został zwrócony nielicznej społeczności tatarskiej, zamieszkującej 
obecnie Nowogródek, i przywrócony do pełnienia funkcji religijnej w 1997 r.43

38 Niekiedy podaje się nieco inne daty fundacji zgromadzeń monastycznych przy cerkwi pw. św. 
św. Borysa i Gleba – zob. B. Kaczorowski, Nowogródek, s. 30 (1620 r. – osadzenie bazylianek, 
1632 r. – osadzenie bazylianów) lub A. Jelski, Nowogródek, [w:] Słownik geograficzny, 7, s. 257 
(osadzenie bazylianów – 1636 r.).
39 Dzieje i architekturę cerkwi pw. św. św. Borysa i Gleba w Nowogródku zwięźle opisują: 
J. Remer, Architektura monumentalna, s. 49–50; J. Żmigrodzki, Nowogródek i okolice, s. 29–30; 
B. Kaczorowski, Nowogródek, s. 28–32; G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 166; Z. Hau-
ser, Nowy ilustrowany przewodnik, s. 188.
40 B. Kaczorowski, Nowogródek, s. 31–32.
41 A. Jelski, Nowogródek, [w:] Słownik geograficzny, 7, s. 257–258.
42 Tamże, s. 258.
43 Informacje o meczecie: Z. Hauser, Nowy ilustrowany przewodnik, s. 188. Część wiadomości 
za Wikipedią – zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Meczet_w_Nowogródku (dostęp: 20 III 2015).



Licznej społeczności żydowskiej żyjącej w Nowogródku służyła murowana syna-
goga, wzniesiona w 1648 r. Znajdowała się przy obecnej ul. Sowieckiej (dawniej Ży-
dowskiej, w okresie II Rzeczypospolitej przemianowanej na ul. Kościelną44). Budowla 
miała być wystawiona przez karaimów, po czym mieli odkupić ją żydzi. Salę główną, 
o planie zbliżonym do kwadratu, otaczały niskie pomieszczenia, mieszczące prawdo-
podobnie od zachodu sień, a od północy i południa babińce oraz przyszkółek. Budowla 
była stosunkowo wysoka, o ścianach z łamanego kamienia, w narożnikach wschodnich 
wzmocniona szerokimi lizenami. Salę główną przykrywał dwuspadowy dach. Pozostałe 
pomieszczenia posiadały dachy pulpitowe, a narożny alkierz – dach namiotowy. Sy-
nagoga spłonęła w 1919 r., ale wkrótce potem ją odrestaurowano. Została zniszczona  
w czasie II wojny światowej. Jej ruiny całkowicie rozebrano w 1964 r. Współcześnie na 
jej miejscu znajduje się parking45.

W mieście istnieje także założony na początku XIX w. cmentarz katolicki (obecnie 
przy ul. Sowieckiej). Zdewastowany za czasów sowieckich, dzisiaj w znacznej mierze 
jest uporządkowany. W centrum założenia znajduje się neobarokowa kaplica z końca 
XIX w. – ukształtowana w formie rotundy z kopułą i latarnią46. W niewielkim odda-
leniu od niego usytuowane są dwa cmentarze przedstawicieli innych społeczności ży-
jących w Nowogródku – żydowski kirkut (przy zaułku Sadowym) i tatarski mizar 
(róg ul. Internacjonalnej i Sportowej).

44 J. Żmigrodzki, Nowogródek i okolice, s. 36–37; Przewodnik po okolicach mickiewiczowskich, 
s. 52.
45 Na temat dziejów synagogi w Nowogródku i jej architektury – zob. M. i K. Piechotkowie, Bramy 
nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 204–207; http://
www.sztetl.org.pl/pl/article/nowogrodek/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/24088,synagoga-przy-ul-
sowieckiej/ (dostęp: 4 VIII 2014).
46 Z. Hauser, Nowy ilustrowany przewodnik, s. 190.

Il. 110. Nowogródek. Meczet
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