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Antoni Zakrzewski

Połock

Połock to jeden z najstarszych grodów Rusi i jedno z najstarszych miast dzisiejszej Bia-
łorusi. Pierwotnie władało nim plemię Krywiczów, którzy osiedlili się na tych terenach 
pomiędzy VIII a IX w.1 Najstarsza wzmianka pochodzi z dwunastowiecznego latopisu 
Nestora, który pod datą 862 r. zapisał nadanie grodu przez Ruryka jednemu z towarzy-
szy2. Na rozwój miasta miało wpływ jego położenie przy istotnym szlaku handlowym 
oraz zlokalizowanie przy ujściu rzeki Połty do Dźwiny3. W X w. Połock stał się stolicą 
Księstwa Połockiego, które odłączyło się od Rusi Kijowskiej4. Największy rozkwit tego 
państwa przypada na okres panowania Wszesława Braczysławowicza „Czarodzieja”, 
kiedy to rozciągało się od Bałtyku do Smoleńska5.

W 1190 r. Połock został podbity przez Litwinów, jednak w następnych latach przej-
ściowo znajdował się pod panowaniem arcybiskupów ryskich, a później Zakonu Inflanc- 
kiego6. W 1307 r. powrócił do Wielkiego Księstwa Litewskiego i stał się jednym z naj-

1 Nestor, Powieść minionych lat, tłum. F. Sielicki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, c. 8, s. 16; 
I. Kadulska, Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach, 1812–1820, Gdańsk 2004, s. 18.
2 Nestor, Powieść minionych lat, s. 18.
3 H. Sahanowicz, Historia Białorusi. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 
2001, s. 45; A. Dolewa, Historyczny Połock, http://pl.novabelarus.com/ciekawe-miejsca/history-
czny-polock/ (dostęp: 26 XI 2014).
4 H. Sahanowicz, Historia Białorusi, s. 43–45.
5 A. Kłopotowski, Białoruś. Historia za miedzą, Gliwice 2010, s. 266.
6 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Warszawa 2007, 
s. 231; G. Manteuffel, Połock, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, 8, Warszawa 1887, s. 714; P. Chomik, Życie monastyczne w Wielkim Księstwie 
Litewskim w XVI wieku, Kraków 2013, s. 65.

Il. 111. Połock. Miasto widziane spod dawnego klasztoru Bernardynów. Po prawej monaster pw. Objawienia 
Pańskiego, w głębi sobór Sofijski



większych miast leżących na jego terenie7. Połock uzyskał prawa miejskie za czasów Ka-
zimierza Jagiellończyka8. W 1510 r., za panowania Zygmunta Starego, zostało mu nadane 
prawo magdeburskie wraz z potwierdzeniem przywilejów i poprzednich praw9. W XVI w. 
miasto było wielokrotnie zdobywane przez Moskwę i odbijane przez wojska Wielkiego  
Księstwa Litewskiego. Najważniejsze wydarzenie z tamtego okresu to zdobycie Połocka  
przez wojska Iwana Groźnego w 1563 r. Zamek i miasto zostały odbite z rąk moskiew- 
skich po długotrwałym oblężeniu w 1579 r. przez króla Stefana Batorego10. Kolejnym 
ważnym wydarzeniem w dziejach Połocka było zdobycie miasta przez Rosjan w 1654 r.11 
Miasto powróciło w granice Rzeczypospolitej na mocy rozejmu andruszowskiego 13 lat  
później12. Podczas trzeciej wojny północnej i ponownej okupacji rosyjskiej w Połocku 
przebywał car Piotr I Wielki13. Do dnia dzisiejszego zachował się jego dom, w którym 
obecnie znajduje się muzeum regionalne. Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej mia- 
sto zostało włączone do Imperium Rosyjskiego i stopniowo traciło na znaczeniu, aż do  
uzyskania rangi miasteczka powiatowego na początku wieku XIX14. W czasie ofensywy 
na Rosję w 1812 r. przez miasto przeszły wojska Napoleona. Ofiary walk z wojskami cesarza 
Francuzów upamiętnia pomnik z 1848 r. w kształcie kolumny, stojący na środku rynku.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej żołnierzom polskim udało się na kilkanaście 
dni zająć miasto, jednak zostali oni wyparci przez Armię Czerwoną. Najbardziej tra-
gicznym wydarzeniem w historii Połocka była II wojna światowa. Szacuje się, że zginął 
wtedy co trzeci jego mieszkaniec15. W 1941 r. miasto zostało zajęte przez żołnierzy nazi-
stowskich, którzy w tym samym roku zamknęli Żydów w getcie, a po miesiącu wywieźli 
ich do okolicznych miejscowości i rozstrzelali16. Niemcy zostali wyparci w 1944 r. przez 
Front Bałtycki Armii Czerwonej17, co upamiętnia pomnik w kształcie pionowej płyty na 
środku rynku. Po wojnie Połock znalazł się w granicach ZSRR.

Demografia
W 1810 r. Połock zamieszkiwało 7863 mieszkańców, nie mamy jednak danych dotyczą-
cych podziału wyznaniowego18. Późniejsze dane statystyczne – z 1861 r. – podają liczbę 
15 028 mieszkańców. Kolejny spis, przeprowadzony cztery lata później, wykazał 13 812 
mieszkańców (z czego 54% stanowili Żydzi)19. Według Słownika geograficznego Króle-
stwa Polskiego struktura wyznaniowa Połocka w 1887 r. przedstawiała się następująco20:

7 A. Dolewa, Historyczny Połock.
8 G. Manteuffel, Połock, [w:] Słownik geograficzny, 8, s. 714.
9 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 213; I. Kadulska, Akademia Połocka, s. 19.
10 I. Kadulska, Akademia Połocka, s. 19.
11 G. Manteuffel, Połock, [w:] Słownik geograficzny, 8, s. 714.
12 Tamże.
13 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 214.
14 I. Kadulska, Akademia Połocka, s. 19.
15 A. Dolewa, Historyczny Połock.
16 Polock, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, 2, red. S. Spec-
tor, G. Wigoder, New York 2001, s. 1013–1014.
17 C. Bishop, Niemieckie wojska pancerne w II wojnie światowej, Warszawa 2009, s. 127.
18 I. Kadulska, Akademia Połocka, s. 21.
19 G. Manteuffel, Połock, [w:] Słownik geograficzny, 8, s. 718–719.
20 Tamże.
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Wyk. 6. Struktura wyznaniowa mieszkańców Połocka w 1887 r.

Mapa 38. Połock na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. monastyr Spasko-Eufrozyński: 
cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego i cerkiew pw. św. Eu-
frozyny „zimowa”; 2. Sobór Sofijski; 3. cerkiew pw. św. Mikołaja (dawny klasztor Jezuitów); 4. kościół  
pw. Matki Bożej Różańcowej (dawny klasztor Dominikanów); 5. lokalizacja klasztoru Franciszkanów;  
6. ruiny klasztoru Bernardynów; 7. monaster pw. Objawienia Pańskiego; 8. cerkiew pw. Opieki NMP;  
9. monaster Borysoglebski; 10. kościół ewangelicko-augsburski; 11. molenna (lokalizacja obecna); 12. mo-
lenna (lokalizacja pierwotna); 13. synagoga



Kompleks monasteru Spasko-Eufrozyńskiego
Monaster Spasko-Eufrozyński znajduje się ok. 2 km na północ od centrum Połocka. 
W jego skład wchodzą trzy cerkwie wybudowane w różnych okresach. Powstanie mo-
nasteru wiąże się z działalnością Eufrozyny Połockiej. Przedsława – tak brzmiało jej 
imię nadane po narodzinach – to wnuczka wspomnianego już Wszesława Braczysławo-
wicza21. Była mniszką w monasterze przy soborze św. Zofii w Połocku, ale w 1126 r. 
z niewiadomego powodu odeszła z monasteru i na otrzymanej od biskupa ziemi za-
łożyła żeński monaster Spasa (Zbawiciela). Nazwa wywodzi się od znajdującej się 
tam cerkwi22. Na polecenie Eufrozyny wybudowano w tym miejscu nową cerkiew – 
pw. Przemienienia Pańskiego. Budowlę tę, na miejscu drewnianej świątyni, zapro-
jektował architekt Jan. Według legendy cerkiew postawiono w 30 tygodni; oficjalnie 
przyjmuje się jednak, że lata 1152–1161 są bliższe prawdy23. W 1161 r. na polecenie Eu-
frozyny połocki jubiler stworzył z drewna, złota i srebra sześcioramienny, półmetrowy 
krzyż, w którym osadzone były drogocenne kamienie, relikwie i wizerunki świętych. 
Stał się on relikwiarzem otoczonym szczególnym kultem. Eufrozyna zmarła w 1173 r. 
podczas pielgrzymki do Jerozolimy, a w 1187 r. jej ciało zostało przewiezione do Ławry 
Pieczerskiej w Kijowie24.

W początkowych wiekach istnienia monaster spełniał również funkcje obronne.  
W czasie najazdu Litwinów na Połock w XIII w. został zniszczony. Stefan Batory po  
 
21 A. Kłopotowski, Białoruś, s. 266.
22 P. Chomik, Życie monastyczne, s. 43–46.
23 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 217; A. Кулагін, Праваслаўныя храмы на Беларусі. 
Энцыклапедычны даведнік, Мінск 2001, s. 164–165; P. Chomik, Życie monastyczne, s. 41.
24 http://spas-monastery.by/history/articles/history_of_monastery.php (dostęp: 26 XI 2014).
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Il. 112. Połock. Monaster Spasko-Eufrozyński. Cerkwie pw. Podwyższenia Krzyża (z lewej) i Przemienienia 
Pańskiego
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odbiciu miasta z rąk moskiewskich przekazał zniszczony monaster jezuitom25. Pomimo 
że jezuici nie mieli w tym czasie w Połocku murowanego kościoła, nie przebudowali 
jedenastowiecznej cerkwi. Monaster powrócił przejściowo pod zarząd prawosławnych 
w okresie rządów rosyjskich pomiędzy 1654 a 1667 r.26 Po 1667 r. wrócili tu jezuici, 
których placówka funkcjonowała tu aż do zakazania działalności zakonu na terenie Im-
perium Rosyjskiego w 1820 r. Wówczas klasztor przejęło państwo27. Został on zwróco-
ny prawosławnym mniszkom w 1834 r. W 1841 r. do Połocka powrócił złoty krzyż Eu-
frozyny Połockiej i rozpoczęła się przebudowa cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego28. 
W 1847 r. wybudowano, a raczej przebudowano z domu mieszkalnego, cerkiew 
pw. św. Eufrozyny. Jej popularniejsza nazwa to cerkiew „zimowa”. Zbudowano ją, po-
nieważ utrzymanie zimą dodatniej temperatury w jedenastowiecznej świątyni pw. Prze-
mienienia Pańskiego było niemożliwe. Cerkiew pw. św. Eufrozyny to niepozorna budowla  
z dwuspadowym dachem, zbudowana na planie prostokąta. Obok niej stoi największa  
i najbardziej rzucająca się w oczy cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża. Została ona wy-
budowana w latach 1893–1897, ponieważ dwie mniejsze cerkwie nie były w stanie po-
mieścić przybywających do monasteru pielgrzymów29. Świątynia, wykonana z białego 
kamienia na planie krzyża greckiego, z półkoliście zamkniętą apsydą, jest zwieńczona 
pięcioma kopułami (największa z nich ma średnicę 12 m).

W 1910 r. odbyła się kanonizacja Eufrozyny na świętą Cerkwi prawosławnej,  
a następnie relikwie świętej przeniesiono w uroczystej procesji z Kijowa do Połocka30. 
Po rozpoczęciu I wojny światowej mniszki uciekły, zabierając ze sobą relikwie. Do Po-
łocka powróciły w 1920 r., jednak nie dane im było zaznać spokoju. Komuniści roz-
poczęli walkę z Kościołem, a jednym z jej przejawów była akcja otwierania skrzyń  
z relikwiami. Ciało św. Eufrozyny wysłano do muzeum w Witebsku. Monaster zaś zli-
kwidowano w 1928 r., a prawie 150 mniszek pozbawiono dachu nad głową31. Ze wzglę-
du na strategiczną pozycję monasteru teren został przejęty przez resort wojenny32.

Po zabraniu przez komunistów ikon i innych kosztowności krzyż Eufrozyny został 
wysłany do Mohylewa33. Podczas działań wojennych w 1941 r. krucyfiks zaginął i do 
dzisiaj nie został odnaleziony34. Istnieje wiele teorii dotyczących jego obecnych losów 
– m.in. ma on być zakopany w okolicach Mohylewa lub znajdować się w rękach ano-
nimowego amerykańskiego milionera. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Ministerstwo 
Kultury Białorusi, które sprawdza wszystkie pogłoski dotyczące lokalizacji krzyża.

25 J. Paszenda, Zabudowania jezuickie w Połocku, [w:] tegoż, Budowle jezuickie w Polsce, 
4, Kraków 2010, s. 270–271.
26 http://spas-monastery.by/history/articles/history_of_monastery.php (dostęp: 26 XI 2014).
27 Tamże.
28 P. Chomik, Życie monastyczne, s. 43–44.
29 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 217; T. Габрусь, Мураваныя харалы: сакральная 
архітэктура беларускага барока, Мінск 2001, s. 21.
30 A. Radziukiewicz, Warstwy przeszłości, www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=1443&id=8 
(dostęp: 26 XI 2014).
31 http://spas-monastery.by/history/articles/history_of_monastery.php (dostęp: 26 XI 2014).
32 Tamże.
33 Tamże.
34 P. Chomik, Życie monastyczne, s. 43–44; http://ekumenizm.wiara.pl/doc/972639.Zaginiony-
krzyz-sw-Eufrozyny (dostęp: 26 XI 2014).



Mniszki na krótko powróciły do monasteru w czasie niemieckiej okupacji Połocka 
podczas II wojny światowej. Organizacja życia monastycznego nie przypominała jednak 
tej z dawnych czasów. W największej cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża, otoczonej dru-
tem kolczastym, przetrzymywano jeńców radzieckich, a w innej świątyni stacjonowało 
niemieckie dowództwo35. Zezwolono jednak mniszkom na ponowne osiedlenie się przy 
cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego, a w 1943 r. – na sprowadzenie z Witebska relikwii 
św. Eufrozyny36.

Za czasów Nikity Chruszczowa, w 1960 r. doszło do ponownego zamknięcia mona-
steru, a cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego stała się jedyną czynną w Połocku prawo-
sławną świątynią parafialną. Do połowy lat osiemdziesiątych istniał projekt przebudo-
wy kompleksu monastycznego na centrum turystyczne. Największa w zespole cerkiew  
pw. Podwyższenia Krzyża miała zostać przebudowana na planetarium, z wykorzysta-
niem największej kopuły jako mapy nieba37. W 1989 r. mniszki powróciły do monasteru 
z Żyrowic (gdzie wcześniej zostały przeniesione). Obecnie jest ich tutaj ok. 9038.

Monastyczny kompleks odwiedzają rzesze pielgrzymów i turystów. Cerkiew pw. Prze- 
mienienia Pańskiego jest zachowana w bardzo dobrym stanie po remoncie z 2010 r.39 
W ścianach bocznych celowo odsłonięto fragmenty starych, jedenastowiecznych ce-
gieł, których układ daje wyobrażenie o pierwotnym wyglądzie budowli. Podczas naszej 
wizyty trwały prace konserwatorskie przy zabezpieczaniu fresków wewnątrz świątyni. 
W cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża znajdują się relikwie św. Eufrozyny i wykonana  
z wielką dokładnością replika jej krzyża. Warto także zwrócić uwagę na bramę z 1882 r., 
przez którą wchodzi się na teren monasteru40.

W północnej części kompleksu, za płotem, można dostrzec wbity w ziemię nieduży 
żółty krzyż. Postawiony on został na terenie wykopalisk, które miały miejsce w drugiej 
połowie ubiegłego wieku. Odkryto tam fundamenty i ściany dwunastowiecznej kaplicy 
grobowej, w której chowani byli biskupi połoccy41. Została ona zniszczona zapewne 
w XVI w.42

Sobór Sofijski 
Centralnym miejscem Połocka jest sobór Mądrości Bożej, nazywany także sobo-
rem Sofijskim (ryc. XXIV). Pierwsza świątynia w tym miejscu została wybudowana 
w latach 1044–106643 lub 1050–106044, w czasach panowania wspomnianego już połoc-
kiego księcia Wszesława Braczysławowicza, przypadających na okres rozkwitu Księ-
stwa Połockiego. Pierwotna świątynia była orientowana i najprawdopodobniej pięcio-
nawowa45. Cerkiew została przebudowana w latach 1494–1501 i miała odtąd charakter 
35 A. Radziukiewicz, Warstwy przeszłości, http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_
n=1443&id=8 (dostęp: 26 XI 2014).
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Tamże.
39 http://spas-monastery.by/history/articles/history_of_monastery.php (dostęp: 26 XI 2014).
40 http://globus.tut.by/polock/ (dostęp: 26 XI 2014).
41 A. Кулагін, Праваслаўныя храмы, s. 283.
42 Tamże.
43 A. Kłopotowski, Białoruś, s. 268.
44 http://www.radzima.org/pl/object/5091.html (dostęp: 26 XI 2014).
45 A. Kłopotowski, Białoruś, s. 268; T. Габрусь, Мураваныя харалы, s. 18, 176–177.
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obronny, posiadała cztery narożne wieże46. Po podpisaniu unii brzeskiej w 1596 r. bu-
dowla przeszła pod władanie greckich katolików. Pozostawała w ich rękach aż do 1839 r.,  
z krótką przerwą w latach 1654–1667, kiedy to wojska moskiewskie zdobyły Połock47. 
W 1668 r. świątynia została przekazana sprowadzonym ówcześnie bazylianom48. Pod-
czas wielkiej wojny północnej, w 1705 r. w mieście stacjonował oddział rosyjskich żoł-
nierzy na czele z Piotrem I Wielkim, który wtargnął do świątyni i chciał sprofanować 
relikwie męczennika Jozafata Kuncewicza49. Bazylianie ukryli je, a wściekły Piotr I za-

46 T. Габрусь, Мураваныя харалы, s. 18, 176–177.
47 G. Manteuffel, Połock, [w:] Słownik geograficzny, 8, s. 714.
48 http://pw.kasaty.pl/klasztor/Monastery/791.html?search=Po%C5%82ock (dostęp: 26 XI 2014); 
T. Gabrus, Architektura cerkwi unickich na Białorusi w kontekście baroku wileńskiego, „Biuletyn 
Historii Sztuki”, 73 (2011), 3–4, s. 341–371.
49 J. Molenda, Tajemnice polskich grobowców. Pielgrzymki, ukryte skarby, sensacje i anegdoty, 

 Il. 113. Połock. Sobór Sofijski



mordował przeora i czterech zakonników. W opustoszałej świątyni umieszczono skład 
amunicji, a w wyniku wybuchu w 1710 r. większość kościoła uległa zniszczeniu50. Po 
wyjściu wojsk rosyjskich bazylianie powrócili do Połocka i rozpoczęli odbudowę świą-
tyni, przypadającą na lata 1738–176251 (inne opracowania podają 1738–175052). Kościół 
odbudowano w stylu baroku wileńskiego, a za jego głównego architekta uznaje się naj-
częściej Johanna Christopha Glaubitza53. Wtedy też nastąpiło jego przeorientowanie na 
północ, a ściany wschodniej apsydy posłużyły do wybudowania transeptu (od strony 
zachodniej ustawiono ścianę powtarzającą rzut jedenastowiecznej apsydy)54. Świątynia 
w formie trójnawowej bazyliki zyskała także dwie charakterystyczne smukłe wieże55. 
W tej szacie architektonicznej sobór pozostaje do dnia dzisiejszego.

W 1839 r. podpisano tutaj „akt unii”, na mocy którego na terenie Imperium Rosyj-
skiego Kościół greckokatolicki został zniesiony i wcielony do Cerkwi prawosławnej. 
Świątynia znów stała się prawosławną cerkwią i taki stan rzeczy trwał do 1924 r., kiedy 
to na polecenie władz Związku Radzieckiego nakazano zamykanie kościołów, a tę bu-
dowlę przekształcono w magazyn zboża56. W okresie powojennym świątynia stała pusta. 
Została otwarta ponownie w 1985 r. jako sala koncertów organowych. Oprócz tego dziś 
mieści się tutaj Muzeum Historii i Architektury Soboru Sofijskiego.

Do dnia dzisiejszego zachowały się wschodnie ściany jedenastowiecznej świątyni, 
ponieważ zostały one wkomponowane w nową budowlę i posłużyły do wykonania tran-
septu. Podobnie jak w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego usunięto część współczesnego 
tynku, aby z zewnątrz można było zobaczyć układ cegieł. Oryginalne ściany ze średnio-
wiecznymi freskami zachowały się także w krypcie katedry. Z czasów obecności bazylia-
nów w kościele pochodzi osiemnastowieczny ikonostas57. Warto też zwrócić uwagę na po-
sadzkę w dawnej apsydzie świątyni. Co ciekawe, na stronie internetowej muzeum można 
znaleźć informację, że jest to najstarsza budowla z cegły na terenie dzisiejszej Białorusi58. 

Obok soboru znajduje się jeden z kilku na tym obszarze „kamieni Borysa” (na-
zwa pochodzi od imienia Borysa Wszesławowicza, zwanego Rogowoldem), z wyciętym 
krzyżem i napisem po rusku: „Boże, pomóż swojemu Borysowi”. Pocieranie kamienia 
ma przynosić szczęście. Głaz został wyłowiony z Dźwiny w 1981 r.59

Warszawa 2008, s. 56; P. Chomik, Życie monastyczne, s. 43–44.
50 T. Gabrus, Architektura cerkwi, s. 342.
51 W. Boberski, Połock – Cerkiew soborna Bazylianów p.w. Św. Zofii (Mądrości Bożej), http://
www.drogibaroku.org/index.php?etap=10&i=120 (dostęp: 26 XI 2014).
52 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 216.
53 T. Gabrus, Architektura cerkwi, s. 343.
54 Tamże, s. 342–343.
55 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 216.
56 W. Boberski, M. Kurzej, Białoruski Szlak Barokowy. Białoruś Północno-Wschodnia. Via Regia, 
http://issuu.com/edudemo/docs/via_regia_pl_net (dostęp: 15 IV 2015), s. 13. 
57 http://pw.kasaty.pl/klasztor/Monastery/791.html?search=Po%C5%82ock (dostęp: 26 XI 2014).
58 http://sophia.polotsk.museum.by/en (dostęp: 26 XI 2014).
59 http://globus.tut.by/polock/ (dostęp: 26 XI 2014); G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, 
s. 216.
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Kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Stefana60

Historia sprowadzenia jezuitów do Połocka wiąże się z osobą Stefana Batorego, który 
poprzysiągł, że jeżeli uda mu się zdobyć miasto, to ufunduje jezuickie kolegium. Na-
stąpiło to w 1580 r.61 Pierwszym rektorem kolegium został słynny kaznodzieja ksiądz 
Piotr Skarga. W następnych latach budowano i odbudowywano po licznych pożarach  
(w samym XVII w. było ich aż dziewięć62) zabudowania kolegium i kościół pw. św. Ste-
fana. Jezuici nie otrzymali jednak zgody na postawienie murowanej świątyni. Zdobycie 
takiej budowli mogłoby być sporym zagrożeniem dla połockiej twierdzy63. Przy dziesią-
tej odbudowie spalonego kościoła w 1733 r. postanowiono rozpocząć budowę murowanej 
budowli. Świątynia dla zakonu jezuitów stanęła na parceli znajdującej się w większej od-
ległości od wzgórza zamkowego64 (ryc. XXIV). W czasie budowy zwolniono architekta, 
ponieważ „wszczynał burdy ze studentami”65. Konsekracja kościoła nastąpiła w 1745 r., 
a już pięć lat później świątynia po raz kolejny stanęła w płomieniach. Odbudowano ją  
w stylu baroku wileńskiego w latach 1750–175166.

Pomimo papieskiego dekretu o kasacie zakonu caryca Katarzyna II zachowała za-
kon jezuitów na podległych jej ziemiach67. Dzięki temu w dalszym ciągu trwały prace 
nad wyposażaniem kościoła, nieprzerwanie działało także kolegium. Jezuici naucza-
li w nim (także po podniesieniu go do rangi Akademii) aż do zdelegalizowania zakonu  
w Imperium Rosyjskim w 1820 r. Wówczas nauczanie przejęli pijarzy, a kościół – do-
minikanie. Sytuacja uległa kolejnej zmianie w 1830 r., kiedy pijarzy zostali zmuszeni do 
opuszczenia Połocka, a kościół został przekazany Cerkwi prawosławnej68. Całe wyposa-
żenie wywieziono i zmieniono wezwanie na św. Mikołaja69. W latach trzydziestych XX w. 
cerkiew została zamknięta, a część górnej kondygnacji – rozebrana. Podczas ataku nie-
mieckiego na Połock w 1941 r. części dachu i wież zostały zniszczone. W 1964 r. podjęto 
decyzję o zrealizowaniu eksperymentu do pracy dyplomowej z pirotechniki i świątynię 
wysadzono w powietrze70. Na jej miejscu w 1978 r. postawiono blok mieszkalny o wątpli-
wej estetyce, określany przez mieszkańców jako „dom z uszami”71. Od kilku lat na ścianie 
jednego z budynków przy rynku widnieje wielkoformatowe przedstawienie sylwetki wy-
sadzonego kościoła, wykonane na podstawie grafiki autorstwa Napoleona Ordy72.

Do dzisiaj zachowała się jedynie część zabudowań kolegium jezuickiego. Po II woj-
nie światowej mieścił się w nich szpital, a obecnie znajduje się tam wydział połockiego 
uniwersytetu73.

60 Większość opracowań podaje, że był to kościół pw. św. Stefana. W literaturze można znaleźć 
także informację o wezwaniu Nawiedzenia NMP i św. Szczepana.
61 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 213.
62 J. Paszenda, Zabudowania jezuickie, s. 274.
63 Tamże, s. 277.
64 Tamże, s. 274.
65 Tamże, s. 275.
66 Tamże, s. 274.
67 I. Kadulska, Akademia, s. 5, 17.
68 J. Paszenda, Zabudowania jezuickie, s. 274, 277.
69 Tamże, s. 276; W. Boberski, Połock.
70 J. Paszenda, Zabudowania jezuickie, s. 277.
71 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1051427&page=4 (dostęp: 26 XI 2014). 
72 A. Кулагін, Каталіцкія храмы на Беларусі. Энцыклапедычны даведнік, Мінск 2000, s. 125.
73 W. Boberski, Połock.



Klasztor Dominikanów i kościół pw. św. Dominika
Klasztor Dominikanów i drewniany kościół ufundował kanonik wileński Kazimierz 
Górski w 1670 r.74 (ryc. XXIV). Budowa drewnianego kościoła pw. św. Dominika zo-
stała zakończona w dwa lata później. W latach 1774–1804 trwała budowa nowego, 
murowanego kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej75. W 1820 r. dominikanie przeję-
li po skasowanym zakonie jezuitów kościół pw. św. Stefana, który dekadę później zo-
stał zamieniony na cerkiew76. W tym czasie do kościoła dominikańskiego przeniesiono 
relikwie św. Andrzeja Boboli77. Zakon działał w Połocku aż do kasaty, która nastąpiła 
w 1863 r. W 1922 r. do zmienionego na parafialny kościoła przybyła komisja, mająca 
zbadać ciała świętego i zdyskredytować jego postać. W następnym roku ciało wywiezio-
no do Moskwy i pokazywano w gmachu Higienicznej Wystawy Ludowego Komisariatu 
Zdrowia. Od 1938 r. znajduje się ono w Warszawie, w kościele Jezuitów pw. św. Andrzeja 
Boboli78. W 1997 r. została otwarta w Połocku nowa świątynia katolicka, znajdująca się na 
południowym brzegu Dźwiny, która również otrzymała wezwanie św. Andrzeja Boboli.

Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej rozebrano w 1949 r., a na jego miejscu po-
stawiono budynek, w którym obecnie mieści się administracja miejska79.

Klasztor Franciszkanów i kościół pw. św. Antoniego
Klasztor Franciszkanów Konwentualnych został ufundowany przez rodzinę Chrapo-
wickich. Jako datę fundacji przyjmuje się rok 168480, jednak część opracowań podaje 
162881. Klasztorny kościół otrzymał wezwanie św. Antoniego Padewskiego. Po pożarze 
pierwotnej drewnianej świątyni, w latach 1763–1775 zbudowano nowy, murowany ko-
ściół, a zabudowania klasztorne wzniesiono trzy lata później82. Po skasowaniu klasztoru 
w 1832 r. kościół pw. św. Antoniego przekazano prawosławnym. Cerkiew działała aż 
do pożaru w 1861 r., który całkowicie zniszczył świątynię83. Obecnie po kościele nie 
ma ani śladu, a w zabudowaniach klasztornych znajdują się komenda milicji i areszt 
tymczasowy.

Klasztor Bernardynów i kościół pw. św. Anny
Klasztor Bernardynów został ufundowany przez wielkiego księcia litewskiego Aleksan-
dra Jagiellończyka w 1498 r. na peryferiach Połocka84. W wyniku działań wojennych 

74 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 213; G. Manteuffel, Połock, [w:] Słownik geograficzny, 8, s. 717.
75 A. Кулагін, Каталіцкія храмы, s. 193; http://www.radzima.org/eng/object_answer/7444.
html?id_comm=2576 (dostęp: 26 XI 2014).
76 http://www.radzima.org/eng/object_answer/7444.html?id_comm=2576 (dostęp: 26 XI 2014); 
J. Paszenda, Zabudowania jezuickie, s. 277.
77 J. Paszenda, Zabudowania jezuickie, s. 276; W. Boberski, Połock.
78 H. Bejda, św. Andrzej Bobola (1591–1657). Odszukaj moje ciało, http://adonai.pl/swieci/?id=125; 
J. Besala, Andrzej Bobola – patron od spraw niebezpiecznych, http://www.polityka.pl/tygod-
nikpolityka/historia/1505486,1,andrzej-bobola---patron-od-spraw-niebezpiecznych.read (dostęp:  
26 XI 2014). 
79 http://www.radzima.org/pl/object_comm/7444.html#comm2576 (dostęp: 26 XI 2014). 
80 G. Manteuffel, Połock, [w:] Słownik geograficzny, 8, s. 717.
81 A. Кулагін, Каталіцкія храмы, s. 193.
82 Tamże.
83 Tamże.
84 G. Manteuffel, Połock, [w:] Słownik geograficzny, 8, s. 717; A. Кулагін, Каталіцкія храмы, 
s. 125.
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i najazdu Iwana Groźnego na Połock w 1563 r. klasztor został spalony. Bernardyni prze-
nieśli się na lewy brzeg Dźwiny i w 1695 r. wzniesiono tam nowe drewniane zabudowa-
nia85 (ryc. XXIV). W 1758 r. zastąpiono je murowanymi86. W skład klasztornego kom-
pleksu wchodziły także takie zabudowania jak np. kuźnia, stajnia oraz ogrody i sad87. 
W 1832 r. klasztor skasowano, a kościół pw. św. Anny, podobnie jak w przypadku in-
nych świątyń katolickich, przerobiono na cerkiew88.

Niestety, do naszych czasów nie zachowało się nic z dawnej świetności klasztoru. 
Obecnie znajdują się tam jedynie fragmenty ściany barokowego kościoła, a w zabudo-
waniach klasztornych mieści się szpital psychiatryczny.

Monaster pw. Objawienia Pańskiego
Monaster został założony w XVI w. W latach 1656–1659 wykładał tutaj Symeon Po-
łocki, ruski filozof i pisarz89. Po rozejmie andruszowskim monaster został na kilka lat 
zamknięty90. Wchodzącą w skład monasteru cerkiew zbudowano na miejscu spalonej 
drewnianej cerkwi z XVI w. Budowa murowanej świątyni trwała w latach 1761–177991. 
Cerkiew na planie krzyża łacińskiego po przebudowie z 1839 r. przybrała barokowo- 

 

85 http://www.radzima.org/pl/object_comm/5099.html#comm2527 (dostęp: 26 XI 2014); A. Кулагін, 
Каталіцкія храмы, s. 125.
86 Tamże.
87 Tamże.
88 http://pw.kasaty.pl/klasztor/Monastery/792.html?search=Po%C5%82ock (dostęp: 26 XI 2014).
89 A. Кулагін, Праваслаўныя храмы, s. 162.
90 Tamże.
91 Tamże.

Il. 114. Połock. Monaster pw. Objawienia Pańskiego



-klasycystyczną szatę92. W latach 1782–1785 wzniesiono zabudowania klasztorne. Dwu-
kondygnacyjny budynek postawiono na planie litery „L” w bliskim sąsiedztwie cerkwi93.

Monaster został zamknięty w 1917 r. W 1981 r. przeprowadzono renowację cer-
kwi, w której od czasów zamknięcia mieściła się galeria obrazów. W zabudowaniach 
klasztornych w 1974 r. otwarto Muzeum-Bibliotekę im. Symeona Połockiego94, prze-
mianowaną w 1990 r. na Muzeum Drukarstwa im. Franciszka Skoryny. Po uzyskaniu 
niepodległości przez Białoruś cerkiew została zwrócona wiernym. Obecnie jest to sobór 
katedralny dla eparchii połockiej i głębockiej.

 
Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej

Drewniana cerkiew została zbudowana jako kaplica cmentarna dla nekropolii przy mo-
nasterze Objawienia Pańskiego. W 1838 r. wyposażenie przeniesiono do przejętego 
przez Cerkiew prawosławną kościoła pw. św. Antoniego, a budowlę zamknięto95. Jej 
remont rozpoczął się ok. 1860 r., a na początku lat siedemdziesiątych XIX w. świątynię 
ponownie otwarto. Po całkowitym spaleniu cerkwi w 1900 r. rozpoczęto zbieranie fun-
duszy na nową, murowaną świątynię, której fundamenty położono w 1905 r. W latach 
trzydziestych cerkiew została zamknięta przez władze sowieckie. Od 1944 r. mieściła 
się tutaj fabryka wyrobów cukrowniczych. Działała do czasu pożaru, który doszczętnie  

 
 
 

92 G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik, s. 218.
93 Tamże.
94 Tamże; A. Кулагін, Праваслаўныя храмы, s. 162.
95 A. Кулагін, Каталіцкія храмы, s. 193.
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spalił budynek. Zgliszcza cerkwi rozebrano w 1967 r. Prace nad odbudową ruszyły już 
w 1991 r.96 Cerkiew została oddana do użytku w 2004 r.97

Monaster Borysoglebski (inaczej: monaster Bielczycki)
Męski monaster pw. św. św. Borysa i Gleba znajdował się na lewym brzegu Dźwiny,  
w okolicy rzeki Bielczycy, w odległości ok. 2 km od górnego zamku (ryc. XXIV). Po-
dobnie jak monaster Spaski – również pełnił on funkcje obronne98. Najwcześniejsze za-
budowania sakralne w tym miejscu powstały na początku XII w. (niektóre źródła i opra-
cowania podają rok 1130 lub 1220 jako daty założenia)99. W skład monasteru wchodziły 
cztery murowane cerkwie: pw. św. św. Borysa i Gleba, pw. św. Paraskiewy (Piatnicka), 
„wielki sobór” i jedna cerkiew o nieznanym wezwaniu100. Przyjmuje się, że architektem 
cerkwi pw. św. Paraskiewy oraz św. św. Borysa i Gleba był architekt Jan (ten sam, który 
w późniejszym okresie zbudował cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w monasterze 
Spaskim)101. Do dnia dzisiejszego nie zachowała się żadna z wyżej wymienionych świą-
tyń. W miejscu monasteru prowadzono prace archeologiczne w 1928 i 1964 r.102 Obecnie 
znajduje się tam jedynie tablica upamiętniająca istnienie monasteru.

Najmniej informacji mamy na temat cerkwi o nieznanym wezwaniu. Nie wiadomo, 
kiedy powstała i kiedy przestała istnieć. Na podstawie opracowań można przyjąć datę 
1790 jako terminus ante quem istnienia świątyni103. „Wielki sobór”, który znajdował się 
na środku kompleksu, był najstarszą świątynią i został zniszczony na przełomie XVI 
i XVII w.104 Cerkiew pw. św. Paraskiewy została wybudowana najpewniej jako dru-
ga z monasteru. Świątynia ta została zniszczona w 1576 r. i odbudowana w XVIII w.  
w całkowicie zmienionej formie. Cerkiew przetrwała w szczątkowej postaci do 1929 r., 
a później została rozebrana105. Cerkiew pw. św. św. Borysa i Gleba pochodziła najpew-
niej z pierwszej połowy XII w. W latach 1897–1907 została zamknięta, ponieważ groziła 
zawaleniem106. Po przeprowadzeniu remontu w latach 1907–1908 została otwarta, jed-
nak uległa zniszczeniu podczas ostrzału artyleryjskiego w 1921 r.107

Kościół luterański
Pierwotnie znajdował się w tym miejscu drewniany kościół luterański. Jego budowa rozpo- 
częła się w 1775 r., jednak nie została dokończona108. Wybudowano tu zbór w stylu neogo-
 
96 https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Покрова_Пресвятой_Богородицы_в_Полоцке (dostęp: 
2 I 2015).
97 http://www.radzima.org/be/object/5105.html (dostęp: 26 XI 2014).
98 O monasterze zob. A. Кулагін, Праваслаўныя храмы, s. 282; P. Chomik, Życie monastyczne, 
s. 62.
99 Tamże, s. 56–57.
100 Tamże, s. 53.
101 Tamże, s. 59.
102 A. Кулагін, Праваслаўныя храмы, s. 282.
103 P. Chomik, Życie monastyczne, s. 54.
104 Tamże, s. 56.
105 A. Кулагін, Праваслаўныя храмы, s. 282.
106 Tamże.
107 Tamże.
108 Архітэктура Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. Беларуская Энцыклапедыя імя Пе-
труся Броўкі, Мінск 1993, s. 395.



 
tyckim z czerwonej cegły, ukończony w 1888 r. Kościół został zamknięty po rewolucji  
październikowej, a od 1926 r. mieściło się w nim lokalne muzeum krajoznawcze. W latach 
1947–1948 działało tutaj kino Radzima, a w późniejszym okresie budynek był używany jako 
spichlerz. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przeprowadzano prace konserwator- 
skie, a budynek zwrócono muzeum krajoznawczemu, które znajduje się tutaj do dziś109.

Molenna staroobrzędowców
Pierwotnie świątynia znajdowała się przy dzisiejszej ul. Jubilejnej, w miejscu, które 
obecnie zajmuje szkoła podstawowa. Dwupiętrowa, ceglana molenna została zbudo-
wana w 1910 r. Zniszczono ją ok. 1945 r. Obecnie nowa świątynia znajduje się poza 
ścisłym centrum Połocka. Współczesna molenna została zbudowana z czerwonej cegły  
w latach 1994–1998 staraniem lokalnej społeczności staroobrzędowców110.

Synagoga
Pytani przez nas mieszkańcy Połocka zgodnie stwierdzali, że w Połocku synagogi ni-
gdy nie było. Za to Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że w Połocku 
znajdowały się cztery synagogi111, a na początku XX w. funkcjonowały tu w sumie 
23 synagogi i domy modlitwy112. Największa synagoga znajdowała się przy ul. Jew-
rejskiej (ul. Żydowska) i została zniszczona po wejściu armii niemieckiej do Połocka  
w 1941 r. Obecnie na w tym miejscu stoi budynek mieszkalny (ul. Jakowa Swierdłowa 12а).

109 Informacje z tablicy znajdującej się przed wejściem do byłego kościoła. 
110 Rozmowa z Piotrem Aleksandrowiczem Orłowem: https://sites.google.com/site/pamat-
nik1812/staroobradcestvo-polocka (dostęp: 2 I 2015).
111 G. Manteuffel, Połock, [w:] Słownik geograficzny, 8, s. 719.
112 http://www.sztetl.org.pl/ru/article/polock/5,-/ (dostęp: 1 VII 2015).
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Il. 116. Połock. Dawny kościół luterański (obecnie muzeum)
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Posłowie
Należy wspomnieć także o świątyniach nieistniejących, o których autor niniejszej pu-
blikacji nie znalazł więcej informacji. Poniższa lista pochodzi z książki Piotra Chomika 
Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, gdzie autor podaje 
źródła dotyczące lokalizacji i historii poniższych świątyń113.

1.	Monaster pw. Przenajświętszej Bogurodzicy z 1160 r.
2.	Monaster pw. św. Jana Chrzciciela (na ostrowie) z XIII wieku; zniszczony  

w 1580 r.
3.	Monaster pw. św. Mikołaja, ufundowany w latach 1260–1271.
4.	Monaster pw. św. Piotra Apostoła, ufundowany przed 1385 r. na obszarze górne-

go zamku. Zniszczony w 1579 r.
5.	Monaster pw. św. Trójcy, ufundowany przed 1399 r.
6.	Monaster pw. Archanioła Michała, ufundowany w XV w.
7.	Cerkiew pw. św. Jerzego.
8.	Cerkiew pw. św. Michała.
9.	Cerkiew z XII w. na terenie górnego zamku, znajdująca się 50 m od soboru Sofij-

skiego. Została zniszczona w XVI w.

113 P. Chomik, Życie monastyczne, s. 69, 194–195.


