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Nieduże miasteczko Raków leży ok. 40 km na zachód od Mińska, nad rzeką Isłoczą. 
Najstarszym świadectwem osadnictwa na terenie Rakowa jest grodzisko, datowane na 
V w. przed Chrystusem. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1465 r., kiedy 
to Kazimierz Jagiellończyk nadał Raków wraz z okolicznymi ziemiami głowie rodziny 
Kieżgajłłów w podzięce za zasługi dla króla1. Po wygaśnięciu tego rodu Raków prze-
szedł na rodzinę Zawiszy, a na początku XVII w. przejęli go Sanguszkowie2. Nastąpił 
wtedy okres największego rozwoju Rakowa, a pod miasteczkiem wybudowana zosta-
ła rezydencja Sanguszków. Na zamku odbywały się sądy podkomorskie3. W 1793 r., 
podczas drugiego rozbioru Rzeczypospolitej, Raków wszedł w skład Imperium Ro-
syjskiego. Sanguszkowie utracili dobra, które zostały nadane generałowi Katarzyny II  
– Mikołajowi Sołtykowowi. W 1804 r. Raków został kupiony przez Wawrzyńca Zdzie-
chowskiego i pozostawał w rękach tej rodziny przez cztery pokolenia4. Urodził się tutaj 
m.in. Marian Zdziechowski (filozof, historyk i rektor Uniwersytetu Wileńskiego). 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na mocy traktatu ryskiego z 1921 r.  
Raków przypadł II Rzeczypospolitej i stał się miasteczkiem przygranicznym, poło-
żonym w sąsiedztwie granicy z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką. Jak  
w przypadkach wielu tak położonych miast w tym okresie, głównym źródłem dochodu 
mieszkańców Rakowa stał się przemyt przez granicę. Co ciekawe, przestępcza „kariera” 
Rakowa zaczęła się już przed drugim rozbiorem, w 1792 r., kiedy to gubernatorem był 
Józef Szyszkowski. Współpracował on z rakowskimi i mińskimi złodziejami5. Raków 
zyskał sławę i miano „przemytniczej stolicy Polski” dzięki książce Sergiusza Piaseckie-
go Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy z 1935 r.6 Alter ego autora – Władek Łabrowicz 
– dołącza do grupy przemytników, działających na odcinku granicy Raków–Iwieniec7. 
Obraz Rakowa, jaki wyłania się z tej książki, to miasteczko, w którym prawie wszyscy 
zajmują się albo samym przemytem, albo współpracują przy jego organizacji. Punktem 
zbornym „kontrabandzistów” była melina u Żydówki Ginty. Zbierali się tam sami prze-
stępcy, którzy przepijali zarobione ruble i dolary oraz kompletowali tzw. partię (kilku-
osobową grupę przemytników)8. Miejsca akcji w książce to także plac przed kościołem 
(najpewniej parafialnym) oraz cmentarze, gdzie ukrywano kontrabandę.

1 A. Jelski, Raków, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 
9, Warszawa 1895, s. 508.
2 Tamże.
3 Tamże; D. Bączkowski, J. Żyskar, Nasze kościoły. Opis wszystkich kościołów i parafji 
znajdujących się na obszarach dawnej Polski i ziemiach przyległych, 1: Archidjecezja Mohy-
lowska, Warszawa–Peterburg 1913, s. 153.
4 A. Jelski, Raków, [w:] Słownik geograficzny, 9, s. 508.
5 Tamże.
6 S. Piasecki, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, Łomianki 2013. Zob. A. Kłopotowski, Białoruś. 
Historia za miedzą, Gliwice 2010, s. 113.
7 R. Demel, Sergiusz Piasecki (1901–1964). Życie i twórczość, Warszawa 2001, s. 30–31.
8 Tamże, s. 33, 153; S. Piasecki, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, s. 113.

274



275

W latach 1939–1941 Raków znajdował się w granicach Związku Radzieckie-
go, aż do czasu wejścia Niemców w czerwcu 1941 r. Utworzyli oni wtedy getto dla  
ok. 950 Żydów, po czym wymordowali ich w synagodze9. Po II wojnie światowej Ra-
ków znalazł się w Białoruskiej SRR. Obecnie jest to nieduże, wyglądające na opuszczo-
ne miasteczko, w którym mieszka blisko 2500 osób10. W 2013 r. powstał komitet, które-
go działalność ma na celu postawienie pomnika Sergiuszowi Piaseckiemu. Planowano 
jego odsłonięcie w 2014 r., kiedy to przypadała 50. rocznica śmierci autora Kochanka…, 
jednak z niewiadomych przyczyn pomnik nie powstał11.

Demografia Rakowa
Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego Raków w 1888 r. liczył 
ok. 3000 mieszkańców, z czego mniej więcej połowę stanowili Żydzi12. Strukturę wy-
znaniową mieszkańców Rakowa według danych z 1897 r.13 i 1921 r. 14 przedstawiają 
poniższe wykresy.

9 Rakov, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, 2, red. S. Spec-
tor, G. Wigoder, New York 2001, s. 1056.
10 A. Kłopotowski, Białoruś, s. 113.
11 http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/pomnik-sergiusza-piaseckiego-w-rakowie-na-bialorusi (dostęp: 
23 XI 2014).
12 A. Jelski, Raków [w:] Słownik geograficzny, 9, s. 510.
13 http://www.radzima.org/be/miesca/rakau.html (dostęp: 23 XI 2014).
14 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pier-
wszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, 7, 
cz. 2: Ziemia wileńska. Powiaty Brasław, Duniłowicze, Dzisna i Wilejka, Warszawa 1923, 
Warszawa 1923, s. 72.

Wyk. 7. Struktura wyznaniowa mieszkańców Rakowa w 1897 r.
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Wyk. 8. Struktura wyznaniowa mieszkańców Rakowa w 1921 r.

Mapa 39. Raków na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. cerkiew pw. Przemienienia Pań-
skiego (dawny klasztor Bazylianów); 2. kościół pw. NMP; 3. kościół pw. św. Anny; 4. kościół parafialny 
(dawny klasztor Dominikanów); 5. synagoga; 6. kirkut
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Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego
Najważniejszy zabytek Rakowa to prawosławna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, 
znajdująca się przy głównej ulicy. Pierwotnie stała tam drewniana świątynia, wybudo-
wana w 1456 r. W 1707 r. na polecenie wojewody mińskiego Kazimierza Sanguszki do 
Rakowa został sprowadzony unicki zakon bazylianów15. Otrzymali oni dotychczas pra-
wosławną, drewnianą cerkiew. Staraniem parafian, bractwa św. Anny i rodu Sanguszków 
w latach 1730–179316 wzniesiono nową, murowaną świątynię dla bazylianów pw. Prze-
mienienia Pańskiego17. Przy monasterze działały również biblioteka, archiwum, szpital 
i wspomniane bractwo św. Anny18. W 1839 r., po zniesieniu Kościoła greckokatolickiego, 
monaster Bazylianów został skasowany, a cerkiew przekazano prawosławnym w 1866 r.19 

i dobudowano do niej kopułę20. Świątynia nie została zamknięta po II wojnie światowej. 
Przed cerkwią znajduje się brama z 1887 r., która została postawiona w 25. rocznicę znie-
sienia pańszczyzny. Budynki klasztorne nie zachowały się.

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny
Neogotycki kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej zbudowano w latach 1904–1906  
w pobliżu rzeki Isłocz21. Świątynię zamknięto po II wojnie światowej. Mieściły się 
15 A. Jelski, Raków, [w:] Słownik geograficzny, 9, s. 510.
16 T. Габрусь, Мураваныя харалы: сакральная архітэктура беларускага барока, Мінск 2001, 
s. 229; J.D. Bączkowski, J. Żyskar, Nasze kościoły, s. 173–174.
17 S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lu-
blin 1996, s. 524.
18 A. Jelski, Raków, [w:] Słownik geograficzny, 9, s. 510.
19 Tamże.
20 T. Габрусь, Мураваныя харалы, s. 229; Архітэктура Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. 
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, Мінск 1993, s. 413.
21 Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусі. Мінская вобласць, 1, Мінск 1987, s. 129.

Il. 117. Raków. Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego



w niej magazyn zboża oraz skład maszyn rolniczych. Ogołocony z wyposażenia, ko-
ściół został zwrócony wiernym dopiero w 1995 r.22 W środku znajduje się obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. Do budowy użyto nieotynkowanej, żółtej cegły. Kościół jest 
trójnawową bazyliką z transeptem i prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą23.

22 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=472239&page=199 (dostęp: 23 XI 2014).
23 Архітэктура Беларусі, s. 413.
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Il. 118. Raków. Kościół pw. Najświętszej Marii Panny



279

Kościół pw. św. Anny
Kościół pw. św. Anny na cmentarzu rakowskim został zbudowany w 1862 r. Na teren 
nekropolii prowadzi brama z dzwonnicą z końca XIX w.24 

Klasztor Dominikanów
W 1686 r. Konstancja Teodora z Sapiehów Sanguszkowa nadała ziemię i drewniany ko-
ściół katolicki z 1676 r. zakonowi dominikanów25. Zabudowania klasztorne, postawione 
przez niewielki konwent dominikanów, oraz kościół pw. Ducha Świętego, Nawiedzenia 
NMP i św. Józefa spłonęły w 1742 r., ale szybko zostały odbudowane26. Kolejny po-
żar strawił kościół w 1812 r., lecz kompleks został odbudowany w 1824 r.27 W 1832 r. 
w ramach represji po powstaniu listopadowym nastąpiła kasata klasztoru Dominikanów, 
a świątynia stała się kościołem parafialnym28. Budowlę zburzono po II wojnie świato-
wej29. Obecnie w tym miejscu można natrafić jedynie na fundamenty.

Synagoga i cmentarz żydowski
Synagoga z 1638 roku została spalona w 1942 r.30 Znajdowała się na północ od głów-
nej drogi, jednak nie udało nam się odnaleźć jej śladów. Warto zobaczyć za to jeden  
z najstarszych zabytków Rakowa – kirkut. Najstarszy znaleziony przez nas nagrobek na 
rakowskim cmentarzu żydowskim pochodzi z 1640 r. Na wprost wejścia znajdują się 
pomnik i zbiorowy grób osób rozstrzelanych na tym cmentarzu. Inskrypcję napisano 
w trzech językach (białoruskim, hebrajskim i angielskim): „Tu w 1941 r. 112 Żydów  
z Rakowa zostało brutalnie zamordowanych. Wieczna pamięć ofiarom Holokaustu. Wy-
stawienie pomnika było możliwe dzięki wsparciu Szymona Marka Lazarusa”.

Zbory protestanckie
W drugiej połowie XVI w. do Rakowa przybyli kalwiniści i zbudowali zbór31. Jego ów-
czesna lokalizacja jest obecnie nieznana32. W latach dziewięćdziesiątych XX w. został 
otwarty nieduży zbór luterański na obrzeżach miasteczka33.

Klasztor Bonifratrów
Jego istnienie jest wysoce wątpliwe. Informuje o nim jedynie Anatol Kulagin, który 
podaje daty jego funkcjonowania: 1638–183234. Wiele wskazuje jednak na to, że pomy-
lone zostały zakony bazylianów i bonifratrów. W Słowniku geograficznym Królestwa 
Polskiego i innych publikacjach naukowych nie ma potwierdzenia tej informacji.

24 http://www.radzima.org/pl/object/3196.html; http://globus.tut.by/rakov/index.htm (dostęp: 
23 XI 2014).
25 A. Jelski, Raków, [w:] Słownik geograficzny, 9, s. 510.
26 T. Габрусь, Мураваныя харалы, s. 229.
27 Tamże.
28 Tamże; D. Bączkowski, J. Żyskar, Nasze kościoły, s. 153.
29 А. Кулагін, Каталіцкія храмы на Беларусі. Энцыклапедычны даведнік, Мінск 2000, s. 193.
30 Rakov, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life, 2, s. 1056.
31 A. Jelski, Raków, [w:] Słownik geograficzny, 9, s. 509; G. Rąkowski, Ilustrowany przewodnik 
po zabytkach kultury na Białorusi, Warszawa 2007, s. 231.
32 http://www.radzima.org/be/miesca/rakau.html (dostęp: 21 XI 2014).
33 http://globus.tut.by/rakov/index.htm (dostęp: 21 XI 2014).
34 A. Кулагін, Каталіцкія храмы, s. 194.



Melchior Jakubowski

Słonim

Słonim leży w lekko pofałdowanej okolicy nad Szczarą, dopływem Niemna. Centrum 
miasta ulokowane jest na zachodnim (lewym) brzegu Szczary, rozciągnięte równolegle 
do rzeki na południkowej osi wydłużonego rynku. Układ urbanistyczny centrum jest 
nieregularny, wyznaczany przez drogi rozchodzące się w różnych kierunkach. Więk-
szość zabytków miasta skupia się przy rynku lub odchodzących od niego uliczkach1.

1 Analiza układu przestrzennego Słonima w: Ю. Чантурыя, Гарады і час, [w:] Страчаная 
спадчына, red. Т. Габрусь, Мінск 1998, s. 328–345.
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Mapa 40. Słonim na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. kościół parafialny; 2. sobór  
pw. Przemienienia Pańskiego (dawny klasztor Kanoników Laterańskich, obecnie sobór Spaski); 3. lokaliza-
cja klasztoru Jezuitów; 4. klasztor Niepokalanek (dawniej Bernardynek); 5. lokalizacja klasztoru Dominika-
nów; 6. kościół pw. św. Trójcy (dawny klasztor Bernardynów, obecnie cerkiew prawosławna); 7. lokalizacja 
cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego; 8. synagoga; 9. lokalizacja klasztoru Benedyktynek; 10. lokalizacja 
klasztoru Mariawitek; 11. kapliczka św. Dominika; 12. meczet; 13. kościół garnizonowy (dawna cerkiew 
garnizonowa); 14. synagoga syjonistyczna; 15. lokalizacja cerkwi unickiej
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Historia Słonima sięga średniowiecza2. Pierwsza wzmianka odnosi się do roku 
1252, jednak gród miał tu istnieć już w XI w. W skład Wielkiego Księstwa Litewskiego 
wszedł on w drugiej połowie wieku XIII. Prawa miejskie Słonim otrzymał od Zygmunta 
Starego w 1531 r. Miasto pełniło funkcję stolicy powiatu w województwie nowogródz-
kim. Zbierały się tu sejmiki powiatowe, a w XVII w. było to także zwyczajowe miejsce 
odbywania sejmików generalnych Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Pierwotny ośrodek, skupiony przy zamku wielkoksiążęcym, znajdował się na 
wschodnim (prawym) brzegu Szczary. Jednak w XVI w. centrum miasta przeniosło się 
na drugi brzeg rzeki, gdzie wytyczono wydłużony rynek. Na starym miejscu, nazwanym 
z czasem Zarzeczem lub Zamościem, pozostał jedynie kościół parafialny.

Okres największego rozkwitu w drugiej połowie XVIII w. miasto zawdzięczało hetma-
nowi wielkiemu litewskiemu Michałowi Kazimierzowi Ogińskiemu (1730–1800), ówcze-
snemu staroście słonimskiemu3. Wzniósł on nad Szczarą wspaniałą rezydencję, przy której 
działały m.in. teatr i drukarnia. Dziś jedyny ślad po tym wszystkim pozostał w przywróco-
nych niedawno historycznych nazwach ulic, jak Operowa nad Szczarą. Dla rozwoju go-
spodarczego kluczowe było przekopanie Kanału Ogińskiego, łączącego dorzecza Niemna  
i Dniepru. Zwłaszcza trzecia ćwierć XVIII stulecia była czasem największej świetności Sło-
nima jako ośrodka artystycznego, jednego z głównych centrów tzw. baroku wileńskiego4.

Bezpośrednio po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej Słonim przez kilka miesięcy 
cieszył się statusem stolicy guberni, utraconym jednak już w 1796 r. Większość XIX w.  
to okres stagnacji gospodarczej oraz kasat kolejnych klasztorów w ramach represji po-
powstaniowych. Miasto zaczęło się lepiej rozwijać dopiero po otwarciu idącej przez 
Słonim linii kolejowej z Baranowicz do Wołkowyska w 1890 r.

W okresie międzywojennym było to miasto powiatowe w województwie nowo-
gródzkim, z ważnym garnizonem. Druga wojna światowa przyniosła zagładę ludności  
żydowskiej, przez pewien czas zamkniętej w getcie w centrum miasta. Po wojnie Słonim 
znalazł się w granicach ZSRR, a następnie Republiki Białorusi. Dziś jest stolicą rejonu 
w obwodzie grodzieńskim. W 2010 r. liczył 48 800 mieszkańców5.

Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego skład wyznaniowy miasta 
w XIX w. prezentował się następująco: w 1817 r. na 2408 osób przypadało 1340 żydów  
 
2 O historii miasta zob. B. Aleksandrowicz, Z przeszłości Słonimia i ziemi słonimskiej, Sło-
nim 1935; M. Kałamajska-Saeed, Wstęp, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na zie-
miach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 2: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawne-
go województwa nowogródzkiego, 3: Miasto Słonim, red. M. Kałamajska-Saeed, Kraków 2013, 
s. 7–23; J. Krzywicki, Słonim, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, 10, Warszawa 1889, s. 823–827. Krótki zarys dziejów miasta też w: A. Dyczkow-
ski, Słonim. Historia i zabytki, Biblioteczka Kresowa, 3, Warszawa 1992; S. Lorentz, Wycieczki 
słonimskie. Krótki przewodnik krajoznawczy po Słonimie oraz Albertynie, Byteniu, Dereczynie, 
Mereczowszczyźnie, Różanie, Synkowiczach, Zdzięciole i Żyrowicach, Słonim 1933, s. 3–6.
3 O Ogińskim zob. A. Ciechanowiecki, Michał Kazimierz Ogiński und sein Musenhof zu Słonim. 
Untersuchungen zur Geschichte der polnischen Kultur und ihrer europäischen Beziehungen im 
18. Jahrhundert, Köln–Graz 1961; J. Michalski, A. Nowak-Romanowicz, Ogiński Michał Kazi-
mierz, [w:] PSB, 23, Wrocław 1978, s. 624–630.
4 Por. P. Jamski, Twórcy wystrojów sztukatorskich w bernardyńskich świątyniach Słonimia 
w latach 1759–1764, [w:] Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej, red. W. Boberski 
i M. Milanowska, Warszawa 2004, s. 117–128; M. Kałamajska-Saeed, Wstęp, s. 13–15.
5 http://be.wikipedia.org/wiki/Горад_Слонім (dostęp: 27 VIII 2014).



(55,7%); w 1867 r. było 10 166 mieszkańców, w tym 6801 żydów (66,9%), 1704 katoli-
ków (16,8%), 1284 prawosławnych (12,7%), 362 muzułmanów (3,6%) i 15 ewangelików; 
w 1878 r. w mieście żyło 15 351 mieszkańców, w tym 10 212 żydów (66,6%), 3058 pra-
wosławnych (20%), 1532 katolików (10%), 492 muzułmanów (3,3%) i 2 ewangelików; 
„według ostatnich spisów” wśród 22 350 mieszkańców było 18 381 żydów (82,1%), 2060 
prawosławnych (9,1%), 1484 katolików (6,6%) i 520 muzułmanów (2,2%)6.

Podczas spisu powszechnego w 1921 r. w Słonimie doliczono się tylko 9643 miesz-
kańców. Pod względem religijnym było wśród nich 6917 żydów (71,7%), 1609 katoli-
ków (16,7%), 897 prawosławnych (9,3%), 197 muzułmanów (2%) i 23 ewangelików 
(0,2%)7. W 1931 r. wśród 16 282 mieszkańców było 10 420 żydów (64%), 3745 katoli-
ków (23%), 1791 prawosławnych (11%) i 326 muzułmanów (2%)8.

Społeczność żydowska w Słonimie poświadczona jest od XVI w. Przez znaczną 
część dziejów miasta byli oni dominującą grupą ludności9.

Pierwsze wzmianki o obecności Tatarów w Słonimie pochodzą z XVI w., jednak 
stałe osadnictwo datuje się zazwyczaj najwcześniej na pierwszą połowę XVII w.10. Licz-
ba ludności tatarskiej wahała się od 93 osób w 1797 r. do 414 w 1937 r., zasadniczo oscy-
lując wokół liczby 30011. Choć Tatarów nie było wielu, to odgrywali oni znaczącą rolę 
w mieście, czego dobitnym przykładem był Fuad Aleksandrowicz, pierwszy burmistrz 
Słonima w okresie międzywojennym12.

Listę budowli sakralnych w końcu XIX w. oraz niezbyt pochlebną charakterystykę 
centrum miasta podaje Józef Krzywicki w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego: 

„Obecnie miasto posiada 2 cerkwie prawosł.: soborną p. wez. Przemien. Pańskie-
go13 (3166 wiernych) i parafialną p. w. św. Trójcy14 (1807 dusz); 2 kościoły katol., je-
den parafialny na przedmieściu, a drugi filialny, przy klasztorze bernardynek, w któ-
rym obecnie gromadzone są na dożywocie zakonnice wszystkich reguł po skasowanych  
klasztorach żeńskich; meczet mahometański drewniany; 7 synagog żydowskich (3 mu-
rowane, z których najokazalsza pochodzi z 1642 r.), 14 domów modlitwy żydowskich,  
nie licząc wielu prywatnych, jak równie szkół i chederów. Większych i okazalszych  
gmachów S. nie posiada wcale. Największy plac w środku miasta zajmuje bazar, rudera 
brudna i odrapana (…)”15.

6 J. Krzywicki, Słonim, [w:] Słownik geograficzny, 10, s. 823.
7 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pier-
wszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, 7, 
cz. 1: Województwo nowogródzkie, Warszawa 1923, s. 59.
8 A. Dyczkowski, Słonim, s. 18.
9 O historii Żydów w Słonimie obszernie: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/slonim/5,historia/?action=
view (dostęp: 23 XII 2014).
10 W 1644 r. Kazimierz Leon Sapieha zastrzegł, że do cechów w Słonimie mają należeć także 
Tatarzy. O początkach obecności Tatarów w Słonimie zob. J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie 
i w Polsce. Studia z dziejów XIII–XVIII w., Warszawa 1989, s. 258–266.
11 A. Drozd, Słonim, [w:] A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-
litewskich, Katalog zabytków tatarskich, 2, Warszawa 1999, s. 67–69; L. i S. Kryczyńscy, Tatarzy 
w Słonimiu, „Acta Baltico-Slavica”, 18 (1987), s. 63–64.
12 A. Drozd, Słonim, [w:] A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmentarze, s. 67–69.
13 Dawny kościół Kanoników Laterańskich, a dzisiejszy sobór Spaski.
14 Dawny kościół Bernardynów.
15 J. Krzywicki, Słonim, [w:] Słownik geograficzny, 10, s. 823.
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Krajobraz przedrozbiorowego Słonima zdominowany był przez liczne klasz-
tory łacińskie, fundowane w ciągu XVII i XVIII w. Poza kościołem parafialnym  
pw. św. Andrzeja istniało w nim jeszcze aż siedem klasztorów, które przedstawię w ko-
lejności fundacji. Po części z nich nie ma dziś śladu. 

Należy jednak rozpocząć od kościoła parafialnego16. Parafię ufundował w Słoni-
mie Kazimierz Jagiellończyk w 1492 r. Wtedy też powstał pierwszy, drewniany kościół,  
zlokalizowany na wschodnim brzegu Szczary, blisko zamku. W 1593 r. z fundacji kanc-
lerza wielkiego litewskiego i starosty słonimskiego Lwa Sapiehy stanął nowy, muro-
wany kościół, usytuowany na zachodnim brzegu rzeki, przy krótszej, północnej pierzei 
rynku. Wcześniej miała się tam znajdować najstarsza cerkiew miasta – pw. św. Atanaze-
go17. Dzięki wzniesieniu nowego kościoła parafialnego również religijne centrum miasta 

16 O parafii i kościele parafialnym zob. K. Mączewska, Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja 
Apostoła, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej, 2, 3, s. 25–58.
17 Ю. Чантурыя, Гарады і час, s. 328.

Il. 119. Słonim. Kościół parafialny pw. św. Andrzeja



miało się znaleźć na nowym miejscu. Stara świątynia została zdegradowana do roli ko-
ścioła filialnego. Taki stan rzeczy nie trwał jednak długo. W 1650 r. murowany kościół 
w centrum przejęli kanonicy laterańscy (o których klasztorze będzie jeszcze mowa),  
a siedziba parafii wróciła na stare miejsce. Drewniany kościół parafialny spłonął pod-
czas najazdu moskiewskiego w 1655 r. i został wkrótce odbudowany w tym samym 
miejscu, również jako budowla drewniana.

Obecną murowaną świątynię ufundowali w trzeciej ćwierci XVIII w. proboszcz sło-
nimski i kanonik wileński Franciszek Ancuta oraz biskup inflancki Jan Stefan Giedroyć. 
Budowla, ukończona w 1775 r., ma efektowną, rokokową, wklęsło-wypukłą fasadę  
z dwiema ustawionymi pod kątem wieżami. Kościół został uszkodzony podczas I wojny 
światowej i odrestaurowany w latach międzywojennych. W 1946 r. świątynię zamknięto 
i zamieniono na magazyn. W kolejnych latach obiekt uległ znaczącej dewastacji, prze-
trwała jednak część osiemnastowiecznego wyposażenia, w tym ołtarze boczne. Kościół 
zwrócono wiernym pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. W latach 1991–1993 podnie-
siono go z ruin, zrekonstruowano także m.in. ołtarz główny i chór muzyczny. Co godne 
uwagi, jest to jedyna budowla sakralna miasta położona na wschodnim brzegu Szczary. 
W przeszłości na tym brzegu istniał także klasztor Mariawitek, o którym będzie jeszcze 
mowa, nie było jednak przy nim kościoła, stała jedynie kaplica.

Pierwszym klasztorem w mieście była placówka bernardynów, będąca fundacją zbio- 
rową szlachty regionu, zainicjowaną w 1630 r.18 Zaraz po fundacji powstał pierwszy drew-
niany kościół, który później bernardyni przekazali bernardynkom. Budowę murowanego  
kościoła pw. św. Trójcy rozpoczęto w 1639 r., nabożeństwa odprawiano w nim od 1642 r.,  
a konsekrowano go w 1671 r. Według niektórych badaczy stanął on w miejscu wcześniej-
szej cerkwi pw. św. Trójcy19. Kościół jest budowlą orientowaną, jednonawową, z okazałą 
wieżą od strony zachodniej i dwiema kaplicami bocznymi. Klasztor skasowano w 1864 r.,  
a kościół zamieniono na cerkiew. W 1921 r. obiekt odzyskali katolicy, natomiast po  
II wojnie światowej ponownie przejęli go prawosławni. W obu okresach, gdy kościół funk-
cjonował jako cerkiew, dokonano kolejnych zniszczeń późnobarokowego wystroju wnętrza,  
z którego niewiele już dziś zostało. Kościół znajduje się w południowej części centrum. Otacza 
go dość zwarta stara zabudowa, jednak charakterystyczna wieża (zwieńczona ostatnio ahisto-
ryczną cerkiewną cebulą) widoczna jest z wielu punktów miasta.

Klasztor Bernardynek ufundowała w roku 1644 Konstancja Solatycka20. Siostry zamie-
szkały początkowo przy drewnianym kościele, przejętym po bernardynach, którzy korzy- 
stali już wówczas z nowej, murowanej budowli. Murowany kościół Bernardynek pw. Nie- 
pokalanego Poczęcia NMP powstał w latach 1664–1670. Jest to budowla jednonawowa,  
orientowana, zwrócona do rynku stroną prezbiterialną. Z rynku na teren klasztorny pro- 
wadzi wolnostojąca brama-dzwonnica (rozebrana ok. 1960, zrekonstruowana 2007–2010).  
Od zachodu do kościoła przylega wieża. Zachowane do dziś budynki klasztorne wzniesiono 
w drugiej połowie XVIII w.

Kościół Bernardynek jest jedyną świątynią Słonima, która funkcjonuje nieprzerwanie  
i pozostaje cały czas w rękach wiernych tego samego wyznania. Na początku XX w., wobec 
 
18 M. Kałamajska-Saeed, Kościół p.w. Trójcy Św. i klasztor Bernardynów, [w:] Materiały do 
dziejów sztuki sakralnej, 2, 3, s. 65–86.
19 Ю. Чантурыя, Гарады і час, s. 328.
20 M. Kałamajska-Saeed, Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny 
i klasztor Bernardynek, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej, 2, 3, s. 87–130.
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wyludnienia klasztoru, bernardynki zostały zastąpione przez niepokalanki. Siostry, wypę- 
dzone w 1945 r., wróciły do Słonima w 1991 r.21, jednak pozostały tu tylko do 2010 r. Obecnie 
kościół jest świątynią parafialną. Zachował się w nim wysokiej klasy zespół późnobarokowe-
go wyposażenia. 

Klasztor Kanoników Laterańskich ufundował w 1650 r. podkanclerzy litewski Ka-
zimierz Lew Sapieha, który przekazał im dotychczasowy kościół parafialny, położony 
przy północnej pierzei rynku22. Klasztor skasowano w 1845 r., a kościół zamieniono 
21 Słonim – żyć dla Boga na zbawienie Polski, [w:] Poszłam siać do Polski… i wzeszło. 150 lat 
pracy Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, 2, Szymanów 2005, s. 7–90.
22 K. Mączewska, Kościół pw. Bożego Ciała i klasztor Kanoników Laterańskich, [w:] Materiały 

Il. 120. Słonim. Kościół Bernardynek od strony rynku

Il. 121. Słonim. Sobór Spaski w miejscu kościoła Kanoników Laterańskich



na prawosławny sobór pw. Przemienienia Pańskiego i przebudowano. Sobór działał do 
1941 r., kiedy to został poważnie uszkodzony. Budowlę rozebrano w 1960 r. W latach 
1996–2003 w tym samym miejscu wzniesiono nowy sobór Spaski. Jego architektura 
nawiązuje do starej budowli, została jednak zmodyfikowana, zwłaszcza w części środ-
kowej, gdzie dodano masywną wieżę z pięcioma wieżyczkami o cebulastych hełmach. 
Wnętrze ma już charakter całkowicie współczesny. Okazała bryła budowli zamyka od 
północy centralną oś miasta i jest znakomicie widoczna z różnych stron Słonima. 

Na południowym skraju miasta istniał klasztor Benedyktynek z kościołem pw. Zna-
lezienia Krzyża Świętego, ufundowany w 1669 r. przez podstolinę słonimską Annę Prze-
cławską23. Pierwotny kościół klasztorny był drewniany, budowlę murowaną wzniesiono 
dopiero w latach 1797–1803 w formach klasycystycznych. W 1850 r. klasztor został ska-
sowany, a zabudowania przejęło wojsko. Kościół stopniowo popadał w ruinę i został osta-
tecznie rozebrany w roku 1900. W budynkach poklasztornych mieści się obecnie szkoła.

Klasztor Dominikanów, zlokalizowany na południe od rynku, ufundował w roku 
1680 cześnik lidzki Krzysztof Michał Pokorszyński24. Jak i pozostałe kościoły, zajął on 
ponoć miejsce starszej cerkwi pw. św. Mikołaja25. Drewniany kościół pw. św. Michała 
stanął w 1685 r., a murowany w latach 1747–1760. Była to dość okazała budowla: ba-
zylika z dwuwieżową fasadą, zwróconą na północ, w stronę rynku. Klasztor skasowano  
w 1845 r. i wkrótce potem budynki rozebrano. W ich miejscu przez jakiś czas stały kaplica 
prawosławna i kapliczka św. Jana Nepomucena. Dziś jest tu zadbany skwer – pl. Lenina. 

Na zachodnim skraju miasta, przy obecnym skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Pusz-
kina, stoi późnobarokowa kapliczka św. Dominika. W sąsiedztwie kapliczki ustawio-
no niedawno tablicę upamiętniającą klasztor Dominikanów, która mylnie informuje, że 
znajdował się on w tym miejscu26.

Jezuici przybyli do Słonima w 1709 r.27 Możliwe, że otrzymali oni parcelę po 
dawnej cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego28. Drewniany kościół pw. św. Józefa 
wzniesiono w latach 1713–1715, a od 1740 r. obok niego zaczęto budować świątynię 
murowaną, której jednak nie zdołano dokończyć. Wiadomo o niej tyle, że w 1768 r. 
ukończono kopułę, a w rok później trzy elewacje, co sugeruje istnienie transeptu29. Po 
kasacie zakonu jezuitów budynki przeszły pod opiekę kanoników laterańskich, wkrótce 
jednak popadły w ruinę. Częściowo rozebrano je w 1803 r.; resztki przetrwały do końca 
XIX w. Zabudowania jezuickie znajdowały się w północno-zachodniej części miasta, 
blisko klasztoru Kanoników Laterańskich.

do dziejów sztuki sakralnej, 2, 3, s. 131–148.
23 M. Kałamajska-Saeed, Kościół pw. Znalezienia Krzyża Św. i klasztor Benedyktynek, 
[w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej, 2, 3, s. 59–64.
24 M. Kałamajska-Saeed, Kościół p.w. Św. Michała i klasztor Dominikanów, [w:] Materiały do 
dziejów sztuki sakralnej, 2, 3, s. 149–152.
25 Ю. Чантурыя, Гарады і час, s. 328.
26 M. Kałamajska-Saeed, Kapliczki przydrożne, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej, 2, 3, 
s. 157–158.
27 M. Kałamajska-Saeed, Kościół p.w. Św. Józefa i klasztor Jezuitów, [w:] Materiały do dziejów 
sztuki sakralnej, 2, 3, s. 152–154.
28 Ю. Чантурыя, Гарады і час, s. 328.
29 J. Paszenda, Budowle jezuickie w Polsce, 5, red. A. Betlej, L. Grzebień, Kraków 2013, s. 248.
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Ostatnim zakonem obecnym w Słonimie były mariawitki, których klasztor z kaplicą ufun- 
dował w 1743 r. pisarz wojsk litewskich Wojciech Domański30. Siostry mieszkały w drewnia-
nym budynku, położonym w sąsiedztwie kościoła parafialnego. Klasztor skasowano w 1850 r. 

Niejasna jest kwestia liczebności świątyń obrządku wschodniego. W XVI w. miało 
istnieć aż sześć cerkwi, z których cztery (pw. św. Trójcy, Zmartwychwstania Pańskiego, 
św. Atanazego i św. Mikołaja) – w miejscach późniejszych kościołów rzymskokatolic-
kich31. Na początku XVII w. funkcjonowały cerkwie Spaska i pw. św. Trójcy, których 
duchowieństwo w 1609 r. przystąpiło do unii kościelnej32. W połowie XVIII stulecia 
wzmiankowano ponoć trzy cerkwie unickie: pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Spaską 
i pw. św. Mikołaja33. Możliwe, że były to te same szesnastowieczne cerkwie, co podważa 
koncepcję o zajęciu ich miejsca przez kościoły. W przeddzień rozbiorów z pewnością 
można stwierdzić istnienie tylko jednej cerkwi unickiej pw. Przemienienia Pańskiego34. 
Również na planie miasta z 1796 r. zaznaczona jest tylko jedna cerkiew. Znajdowała się 
ona w południowo-zachodniej części centrum, między rynkiem a rzeką.

W okresie rządów rosyjskich na południe od miasta wniesiono kompleks koszar, 
w którego skład weszła cerkiew garnizonowa pw. św. Aleksandra Newskiego. Okazałą 
budowlę z dwiema wieżami – nad wejściem i nad prezbiterium – ukończono w 1910 r.  
W okresie międzywojennym cerkiew przekształcono w kościół katolicki pw. Zbawicie-
la, również służący miejscowemu garnizonowi. Po II wojnie światowej obiekt przestał 
pełnić funkcje sakralne i został całkowicie przebudowany35.

30 M. Kałamajska-Saeed, Klasztor i kaplica Mariawitek, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakral-
nej, 2, 3, s. 154–156.
31 Ю. Чантурыя, Гарады і час, s. 328.
32 B. Aleksandrowicz, Z przeszłości Słonimia, s. 31.
33 Tamże, s. 33.
34 W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administra-
cyjne, Lublin 1998, s. 511.
35 http://globus.tut.by/slonim/index.htm#kashary_hram (dostęp: 15 X 2015).

Il. 122. Słonim. Wielka Synagoga i synagoga – sklep meblowy (parterowy budynek po lewej stronie)



Wymownym świadectwem znaczenia słonimskiej gminy żydowskiej jest zachowa-
na do dziś Wielka Synagoga z pierwszej połowy XVII w., jedna z najstarszych i najoka-
zalszych bóżnic, zachowanych do dziś na terenach dawnej Rzeczypospolitej36. Działała 
do II wojny światowej, po której stopniowo popadała w ruinę. Obecnie jest częściowo 
zabezpieczona (ma nowy dach), jednak pozostaje w bardzo złym stanie. Jest zamknięta 
z obawy przed walącymi się fragmentami sklepienia.

W połowie XIX w. w mieście miało działać siedem synagog i czternaście domów 
modlitwy37. Zachowały się do dziś budynki dwóch synagog z początku XX w. Jedna 
znajdowała się tuż obok Wielkiej Synagogi, po jej południowej stronie. Obecnie mie-
ści się w niej sklep meblowy, w którego wnętrzu nadal stoi bima, malowniczo otoczo-
na kanapami i szafkami kuchennymi. Budynek drugiej synagogi, będącej przed wojną 
miejscem modlitwy syjonistów, położony jest w północnej części miasta, blisko soboru 
Spaskiego, przy obecnej ul. Komunistycznej. Po przebudowie mieści się tam dziś sala 
sportowa. Pod koniec XIX w. w mieście działały ponoć dwadzieścia cztery synagogi  
i domy modlitwy38.

Tatarzy żyli na północnym skraju miasta, przy ul. Tatarskiej (obecnie Kirowa). 
Znajdował się tam również drewniany meczet, na którego wzniesienie wydano zgodę 
w 1804 r., wkrótce po osiedleniu się tu większej grupy Tatarów39. Nie ma pewności 

36 M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1999, s. 198–203.
37 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/slonim/5,historia/?action=view&page=1 (dostęp: 23 XII 2014).
38 Slonim, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, 3, red. S. Spec-
tor, G. Wigoder, New York 2001, s. 1201.
39 J. Tyszkiewicz, Muzułmanie polsko-litewscy w XIX stuleciu, [w:] tegoż, Z historii Tatarów pol-
skich 1794–1944. Zbiór szkiców z aneksami źródłowymi, Pułtusk 1998, s. 75.
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Il. 123. Słonim. Dawna synagoga syjonistyczna (obecnie sala sportowa)
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co do wcześniejszego istnienia meczetu40, choć ponoć istniał już w XVI w.41 Pierwsza 
wzmianka o ul. Tatarskiej pochodzi z roku 1717 i dotyczy fundacji klasztoru Jezuitów, 
którego działka miała sięgać do ul. Tatarskiej. Pierwotny meczet był drewniany i posia-
dał jeden minaret. Spłonął on w 1881 r. W 1883 r. wzniesiono nową budowlę, również 
drewnianą, która na żądanie władz rosyjskich miała nawiązywać kształtem do architek-
tury cerkiewnej. Ten meczet posiadał aż trzy minarety. Spłonął w 1944 r. i nie został już 
odbudowany42.

40 Por. spis meczetów w: P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, 
tradycje, Warszawa 1986, s. 60–61.
41 Ю. Чантурыя, Гарады і час, s. 328.
42 A. Drozd, Słonim, [w:] A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmentarze, s. 67–69; 
L. i S. Kryczyńscy, Tatarzy, s. 52–66.


