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Pomimo że inwentarze klasztorne zostały docenione już dawno jako źródło do 
dziejów budownictwa i  kultury artystycznej zakonów, dopiero w  ostatnich latach 
zwrócono uwagę na ich przydatność w badaniach nad innymi dyscyplinami, takimi 
jak historia kultury materialnej, bibliotekoznawstwo, demografi a historyczna, a tak-
że dzieje wychowania, medycyny, gospodarki i rolnictwa1. Uwaga ta szczególnie do-
tyczy inwentarzy placówek jezuickich, sporządzonych w wyniku kasaty Towarzystwa 
Jezusowego na przełomie 1773 i 1774 roku. Inwentarze te stanowią odzwierciedlenie 
ponaddwustuletniej tradycji zakonu św. Ignacego Loyoli, który nie tylko odgrywał 
pierwszoplanową rolę w  reformie Kościoła katolickiego zgodnie z wytycznymi So-
boru Trydenckiego, ale również się przyczynił do rozwoju kultur narodów zamiesz-
kujących ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W  tym kontekście inwentarze 
posiadają szczególną wartość z dwóch powodów: po pierwsze, zastępują źródła pro-
weniencji zakonnej, które uległy rozproszeniu w wyniku kasaty. Po drugie, odnosząc 
się do rozmaitych aspektów kultury materialnej i życia codziennego jezuitów, przed-
stawiają ich działalność w innym kontekście niż źródła przechowywane w Archiwum 
Rzymskim Towarzystwa Jezusowego, tradycyjnie wykorzystywane przez historyków 
zakonu. 

Niniejsza książka stanowi kontynuację zamysłu opublikowania rękopiśmiennych 
inwentarzy kolegiów jezuickich i  ich dóbr, który dotychczas zaowocował edycją pt. 
Inwentarze kolegiów jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 
1773 i 17742. Kolejne wydanie tego typu, oddawane właśnie do rąk Czytelnika, za-
wiera inwentarz kościoła i kolegium jezuickiego w Nowogródku (biał. Навагрудак), 

1 Na temat genezy, treści i wartości inwentarzy pokasacyjnych zob. A. Mariani, State-Sponsored 
Inventories of Jesuit Houses in the Aftermath of the Suppression of the Society of Jesus: Notes on a Source 
for Jesuit History from the Polish-Lithuanian Commonwealth, „Archivum Historicum Societatis Iesu”, 
87 (174) (2018), s. 289-373.

2 Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z  przełomu roku 1773 
i 1774, opracowanie i wstęp A. Mariani, Poznań 2020. 
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jego majątków ziemskich, a także opis stacji misyjnej w Worończy (biał. Варонча), 
zależnej od kolegium nowogródzkiego. W odróżnieniu od inwentarza kolegium nie-
świeskiego, który do momentu ukazania się wspomnianej publikacji był w  istocie 
nieznany, nowogródzki został już częściowo udostępniony badaczom dzięki książce 
poświęconej kościołom rzymskokatolickim w Nowogródku, wydanej pod redakcją 
Marii Kałamajskiej-Saeed w  ramach serii Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na 
ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej3. Opublikowane tam fragmenty rękopisu, 
poprzedzone opracowaniem Katarzyny Mączewskiej4, dotyczą jedynie zabudowań 
i wyposażenia ruchomego placówki5. Pominięto natomiast pozostałe części rękopisu, 
jak rejestr archiwum i posiadłości miejskich kolegium, umożliwiający poznawanie 
relacji jezuitów z lokalną społecznością, oraz spisy księgozbioru i narzędzi fi zyczno-
-matematycznych, które naświetlają formację intelektualną i zainteresowania nauko-
we jezuitów. Całkowicie nieznany materiał stanowią też opisy apteki kolegium, jego 
majątków ziemskich oraz misji w Worończy. 

Niniejsza edycja obejmuje pięć rękopiśmiennych inwentarzy. Rękopis I, datowa-
ny 20 I 1774, zawiera opis kościoła i kolegium jezuickiego w Nowogródku oraz jego 
ruchomości i posiadłości miejskich. Jako podstawa edycji służy oryginał, liczący 56 
kart foliowanych, przechowywany w zespole nr 27 „Miński zarząd rolnictwa i dóbr 
państwowych” (ros. Минское управление земледелия и государственных имуществ) 
Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku. Jest to jeden spośród 
dwóch zachowanych egzemplarzy6. Pozostałe cztery rękopisy należą do zespołu nr 
1603 „Komisja funduszu edukacyjnego” (ros. Коммисия эдукационного фундуша) 
Rosyjskiego Archiwum Państwowego Akt Dawnych w Moskwie, który zawiera m.in. 
spuściznę archiwalną po Komisji Edukacji Narodowej. Rękopis II, liczący 4 karty 
foliowane i datowany 1 II 1774, dotyczy pomieszczeń i wyposażenia apteki. Ręko-
pis III, niedatowany, o objętości 123 stron paginowanych, opisuje majątki ziemskie 
kolegium, zgodnie z tradycyjnym schematem uwzględniającym zabudowanie i ziemie 
folwarczne, osady i zobowiązania poddanych wobec dworu oraz przychody i rozchody 
dóbr. W Rękopisie IV, o objętości 3 kart foliowanych, odnotowano pretensje różnych 
osób do dóbr pojezuickich. Rękopis V, datowany 18 XI 1773, składa się z 11 kart folio-
wanych i zawiera opis jezuickiej stacji misyjnej w Worończy.

3 Kościoły Nowogródka, red. M. Kałamajska-Saeed, Kraków 2017 (Materiały do dziejów sztuki sa-
kralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 2: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie daw-
nego województwa nowogródzkiego, 5).

4 K. Mączewska, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny i św. Stanisława Kostki 
oraz kolegium jezuitów, ibid., s. 149-158. Autorka uzupełniła wyniki badań Jerzego Paszendy. Zob. 
J. Paszenda, Kościół i kolegium jezuitów w Nowogródku, [w:] idem, Budowle jezuickie w Polsce XVI-
-XVIII w., t. 4, Kraków 2010, s. 193-212.

5 K. Mączewska, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia, s. 158-173. 
6 Drugi egzemplarz znajduje się w NGAB, f. 694, vop. 2, nr 5908. Ponieważ oba rękopisy są 

tożsame pod względem treści i nie stanowią tekstu literackiego, zrezygowano z ich kolacjonowania.
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Źródło: NGAB, f. 27, vop. 6, nr 23, k. 2r
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Autorami inwentarzy byli lustratorzy mianowani przez marszałka Konfederacji Ge-
neralnej Litewskiej Michała Hieronima Radziwiłła. W przypadku Rękopisów I-IV byli 
to wojski nowogródzki Kazimierz z Samsonów Jabłoński7 i pisarz ziemski nowogródz-
ki Kazimierz Ignacy Korsak8. Rękopis V sporządzili podwojewodzi nowogródzki Józef 
Obuchowicz9 i skarbnik nowogródzki Kazimierz Ignacy Haraburda10, którzy też byli 
autorami opisów kolegium i domu nowicjackiego w Nieświeżu11. Wszystkie wspomnia-
ne osoby należały do elity lokalnej powiatu nowogródzkiego, miały sporą praktykę ad-
ministracyjną i sądowniczą, a także wykazywały się aktywnością na arenie politycznej12. 

Zarys dziejów Nowogródka i jego budowli sakralnych

Wzmiankowany po raz pierwszy w 1044 roku, Nowogródek stanowił osadę o poło-
żeniu wierzchowinowo-pagórkowym, usytuowaną w jednym z najwyższych punktów 
wyżyny nowogródzkiej13. W tej przestrzeni krzyżowały się szlaki handlowe: północ–
południe, łączący Litwę z Wołyniem, i wschód–zachód, łączący ziemie ruskie z Pol-
ską. Geneza miasta wiąże się z grodem, zlokalizowanym na tzw. Górze Zamkowej, 
który badania archeologiczne datowały na drugą połowę X wieku14. Na zachód od 
Góry Zamkowej postawało nieumocnione podgrodzie o nieregularnej siatce ulic. 

7 Kazimierz z Samsonów Jabłoński, regent wojska litewskiego, był horodniczym nowogródzkim 
w latach 1759-1766, a następnie podstolim (1766-1768). Nominację na wojskiego otrzymał 24 grud-
nia 1768 roku. W 1764 roku był elektorem króla Stanisława Augusta. Volumina legum. Przedruk zbioru 
praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego (dalej cyt. VL), t. 7, 
wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1860, s. 122. Żył nadal w 1792 roku. 

8 Kazimierz Ignacy Korsak, starosta jeśmanowski, był horodniczym nowogródzkim w roku 1744, 
następnie oboźnym (1744-1755) i łowczym (1755-1765). Nominację na pisarstwo ziemskie otrzymał 
23 lutego 1765 roku. W 1742 roku był deputatem trybunalskim. Deputaci Trybunału Głównego Wielkie-
go Księstwa Litewskiego 1697-1794. Spis, oprac. A. Rachuba, P. Romaniuk, t. 2, Warszawa 2004, s. 193. 
W 1764 roku był elektorem króla Stanisława Augusta. VL, t. 7, s. 122. Zmarł 29 września 1777 roku. 

9 Józef Obuchowicz, podwojewodzi nowogródzki w latach 1770-1795. Był też podstolim (1770-
-1774) i szambelanem J.K.M. (1788-1796). Zmarł po sierpniu 1796 roku. A. Rachuba, Wstęp, [w:] 
Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630-1707), oprac. A. Rachuba, H. Lulewicz, War-
szawa 2003, s. 194. 

10 Kazimierz Ignacy Haraburda, strażnik nowogródzki w  latach 1765-1772, następnie skarb-
nik (1772-1780) i sędzia grodzki (1778-1780). Był też deputatem trybunalskim w latach 1771/1772 
i 1776/1777. Deputaci Trybunału, s. 310-329. Zmarł 6 marca 1780 roku. 

11 Zob. A. Mariani, Wstęp, [w:] Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu, s. XXIII. Dla opisu 
domu przy kościele św. Michała na tzw. Górze Anielskiej pod Nieświeżem zob. APPPTJ, nr 302. 

12 Zob. V. Buben, Rozdwojone wybory urzędników ziemskich na sejmiku elekcyjnym województwa no-
wogródzkiego 5 lutego 1777 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycz-
ne”, 133 (2006), s. 55-71. 

13 W. Rewieńska, Miasta i miasteczka w północno-wschodniej Polsce. Położenie topografi czne – rozpla-
nowanie – fi zjonomia. Studium antropogeografi czne, Wilno 1938, s. 33-34. 

14 Zob. F.D. Guriewicz (Гуревич), Древний Новогрудок (Посад-Окольный город), Leningrad 
1981.
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Nowogródek wchodził pierwotnie w  skład tzw. Rusi Czarnej, będącej częścią 
Rusi Kijowskiej, w ramach której stanowił odrębne księstwo15. Następnie, od połowy 
XIII wieku, znalazł się pod panowaniem książąt litewskich16. Jako miasto Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, Nowogródek należał do Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
od zawarcia Unii Lubelskiej (1569) do trzeciego rozbioru (1795). Pod względem ad-
ministracyjnym Nowogródek należał do województwa trockiego w latach 1413-1507, 
a następnie do województwa nowogródzkiego (1507-1795), w ramach którego pełnił 
funkcję stolicy zarówno województwa, jak i powiatu17. Po reformach administracyj-
nych z  lat 1565-1566 województwo nowogródzkie składało się z  trzech powiatów: 
nowogródzkiego, słonimskiego i wołkowyskiego18. W 1795 roku, w wyniku trzecie-
go rozbioru, Nowogródek został przyłączony do Cesarstwa Rosyjskiego, w składzie 
którego pozostawał do czasu okupacji niemieckiej w 1915 roku. Na przestrzeni XIX 
wieku przynależność administracyjna miasta zmieniała się kilkakrotnie. Ziemie po-
wiatu nowogródzkiego przyłączono początkowo do guberni mińskiej, następnie do 
litewskiej (1796), potem do grodzieńskiej (1801) a w końcu ponownie do mińskiej 
(1843). Po wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1920) Nowogródek znalazł się w grani-
cach II Rzeczypospolitej, w ramach której stanowił stolicę utworzonego w 1921 roku 
województwa nowogródzkiego. W 1939 roku, na skutek paktu Ribbentrop-Mołotow, 
Nowogródek przeszedł pod władzę radziecką, pod którą należał – z wyjątkiem okresu 
okupacji niemieckiej w  latach 1941-1944 – do Białoruskiej Republiki Radzieckiej. 
Obecnie miasto wchodzi w skład obwodu grodzieńskiego Republiki Białoruś. 

Pod względem administracji Kościoła katolickiego Nowogródek należał do po-
wołanej w 1388 roku diecezji wileńskiej, w ramach której stanowił stolicę dekanatu. 
Przynależność Nowogródka uległa zmianie dopiero w XIX wieku: w 1842 roku de-
kanat nowogródzki został podporządkowany utworzonej w 1798 roku diecezji miń-
skiej. Po likwidacji tej diecezji w 1869 roku dekanat nowogródzki ponownie przy-
łączono do diecezji wileńskiej. W 1917 roku Nowogródek wszedł w  skład diecezji 
mińskiej, przywróconej przez Benedykta XV po upadku władzy carskiej. Osiem lat 
później, w 1925 roku, przyłączono dekanat nowogródzki do diecezji pińskiej, która 
obejmowała tereny diecezji mińskiej pozostałe w granicach państwa polskiego po 
zawarciu traktatu ryskiego (1921). Od 1991 roku Nowogródek należy do diecezji gro-
dzieńśkiej19.

15 H. Łowmiański, Rys historyczny województwa nowogródzkiego, Wilno 1935, s. 6-8. 
16 Ibid., s. 8-12. 
17 Na temat powołania województwa nowogródzkiego ibid., s. 17-18.
18 W wyniku wspomnianych reform odłączono od terytorium nowogródzkiego tereny na północ 

od Niemna. Ibid., s. 20. Powierzchnia powiatu nowogródzkiego wynosiła 25 870 km². Powiat słonim-
ski liczył 6240 km², a wołkowyski zaledwie 4810 km². Metryka litewska. Rejestry podymnego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r., oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Warszawa 
2002, s. 5. 

19 EK, t. 14, 2010, kol. 74-75. 
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Istotnym wydarzeniem dla rozwoju miasta było nadanie prawa magdeburskiego 
przez króla Zygmunta Starego 23 lipca 1511 roku20. Obok gruntów podlegających 
władzy magistratu istniały jurydyki, z których najważniejsze były zamkowa, podpo-
rządkowana władzy wojewody, i metropolicka, należąca do metropolity ruskiego. Po-
mimo że wpływy magistratu rozszerzały się kosztem jurysdykcji zamkowej21, miasto 
odczuwało konkurencję, jaką stanowiły nowo powstające jurydyki zakonów i możno-
władców. Nowogródek był nie tylko miejscem obrad sejmików szlacheckich, ale też 
jedną z siedzib Trybunału Głównego Litewskiego, którego kadencja ruska odbywała 
się tu w latach 1581-1775 co drugi rok na przemian z Mińskiem22. 

Pomimo znaczenia administracyjnego potencjał demografi czny i  gospodarczy 
Nowogródka pozostawał ograniczony. Świadczy o  tym liczba mieszkańców, która 
w  1790 roku wynosiła zaledwie 2500 osób23. Na mocy przywileju nadanego przez 
Zygmunta III w 1596 roku odbywały się w mieście dwa targi rocznie: jeden w uroczy-
stość Trzech Króli (6 I), a drugi w uroczystość Świętej Trójcy (7 VI). Zawodowa struk-
tura ludności była stosunkowo mało zróżnicowana: w pierwszej połowie XVII wieku 
zostały zatwierdzone statuty cechów szewskiego, złotniczego i cyrulickiego24. Oprócz 
nich istniały cechy krawiecki, murarski i ciesielski25. Ze względu na przeważnie drew-
nianą zabudowę miasta, Nowogródek był wielokrotnie niszczony przez pożary (m.in. 
w  latach 1578, 1598, 1613, 1652, 1751, 1761 i  1795). Poważne konsekwencje miał 
pożar z 3 maja 1751, w wyniku którego spłonęły ratusz i kancelaria ziemska, cztery 
klasztory (jezuicki, dominikański, franciszkański i dominikanek) oraz 167 domów26. 

Głęboką cezurę w dziejach Nowogródka stanowiła wojna polsko-moskiewska z lat 
1654-1667: 6 września 1655 roku miasto zajęły oddziały kozackie pod wodzą Iwana 
Zołotarenki. W  latach 1657-1658 Nowogródek pozostawał pod okupacją moskiew-
ską, a w 1660 roku zamek zdobyły oddziały dowodzone przez Iwana Chowańskiego27. 
Poziom zniszczenia nakłonił sejm z 1661 roku do uwolnienia Nowogródka od podat-

20 Гісторыя Навагрудка з глыбінь вякоў да нашых дзён – История Новогрудка из глубин веков до 
наших дней, red. M.P. Kastsjuk (Касцюк), Minsk 2014, s. 212. Przywilej ten był kilkakrotnie zatwier-
dzony i rozszerzany przez jego następców. Ibid., s. 214.

21 Przywilej z 5 grudnia 1613 roku wyjmował ul. Kowalską, Wileńską, Dubotowską i Balczycką 
spod jurysdykcji zamkowej, właczając je do magdeburskiej. Ibid., s. 216. 

22 Kadencja ruska, trwająca 22 tygodnie, przypadała na jesień i zimę. Po 1775 roku sesje Trybu-
nału przeniesiono do Grodna. VKL, t. 2, s. 358. 

23 Podstawą ku temu oszacowaniu była liczba 394 dymów, pochodząca z 1790 roku. H. Łow-
miański, Rys historyczny, s. 77; W. Rewieńska, Rozmieszczenie miast i miasteczek w północno-wschodniej 
Polsce, Warszawa 1939, s. 121. Nowogródek ustępował zatem dwom prywatnym miastom na terenie 
województwa, takim jak Słuck, liczący około 7000 mieszkańców, i Nieśwież, który według szacun-
ków miał ok. 3000 mieszkańców. VKL, t. 2, s. 589; M. Siekierski, Landed Wealth in the Grand Duchy 
of Lithuania. The Economic Affairs of Prince Nicholas Christopher Radziwiłł (1549-1616), cz. 2, „Acta 
Baltico-Slavica”, 21 (1992), s. 210.

24 Гісторыя Навагрудка, s. 240-241. 
25 Ibid., s. 248. 
26 Tu podano błędnie datę 8 maja. „Kurier Polski”, 1751, nr 765. 
27 Гісторыя Навагрудка, s. 150. 
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ków na okres czterech lat28. Kolejny kryzys przypadł na lata wielkiej wojny północ-
nej (1700-1721), która przyniosła ze sobą m.in. doszczętne zniszczenie zamku przez 
Szwedów w 1706 roku i epidemię dżumy w 1710 roku29. 

Od zarania dziejów Nowogródka dominującą rolę w kulturze miasta odgrywał 
Kościół prawosławny. Już na przełomie XIII i XIV stulecia książęta litewscy zabie-
gali o powołanie niezależnej organizacji metropolitalnej w swoim państwie ze sto-
licą w Nowogródku. Pomimo sukcesu tych starań w 1317 roku metropolia działała 
z przerwami, a metropolici raczej rezydowali w Wilnie lub Kijowie, zwołując do No-
wogródka jedynie synody30. Znaczeniu miasta jako ośrodka prawosławia odpowia-
dało jednak wiele funkcjonujących w nim cerkwi. Na przełomie XVI i XVII stulecia 
było ich 1031. Po zawarciu Unii Brzeskiej (1596) wszystkie przeszły stopniowo w ręce 
unitów32. 

Najdawniejszą świątynią była murowana cerkiew pw. św. św. Borysa i  Gleba, 
wniesiona w drugiej ćwierci XII wieku33. Co najmniej od XIV wieku istniał przy niej 
monastyr męski34. Obecnie istniejąca świątynia, usytuowana w pobliżu Góry Zam-
kowej, na ul. Bazyliańskiej, została wymurowana w  latach 1517-1519 z  inicjatywy 
Konstantyna Iwanowicza Ostrogskiego, a następnie przebudowana w  latach 1624-
-1632 przez Adama Chreptowicza, podkomorzego nowogródzkiego i protektora Unii. 
Ważną rolę odgrywali bazylianie, sprowadzeni z  inicjatywy metropolity Józefa We-
lamina Rutskiego35. Ich placówka, połączona ze szkołą, działała do 1839 roku, gdy 
została skasowana w ramach likwidacji Kościoła greckokatolickiego na terenie Ce-
sarstwa Rosyjskiego. 

Drugą najważniejszą świątynią obrządku wschodniego była cerkiew pw. Zaśnięcia 
NMP (Uspieńska), wymurowana w pierwszej połowie XIV wieku na terenie zamku36. 
Obiekt ten był wielokrotnie przebudowywany (po raz ostatni w połowie XVIII wieku 
w stylu późnobarokowym z inicjatywy wojewody nowogródzkiego Józefa Aleksandra 

28 VL, t. 4, s. 386. 
29 Гісторыя Навагрудка, s. 152-153. 
30 A. Mironowicz, Biskupstwo turowsko-pińskie w XI-XVI wieku, Białystok 2011, s. 132-133. 
31 Około 1610 roku funkcjonowały w Nowogródku dwie świątynie na terenie zamku (pw. Zaśnię-

cia NMP i pw. św. Symeona) oraz osiem w mieście (pw. św. św. Borysa i Gleba, pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, pw. Zmartwychwstania Pańskiego, pw. św. Jana, pw. 
Świętej Trójcy, pw. św. Mikołaja Męczennika i pw. św. Paraskewii). SGKP, t. 7, s. 257. 

32 Początkowo istniała bardzo silna opozycja wobec Unii pod przewodnictwem miejscowego pro-
topopa Konstantego Hrehorowicza. T. Kempa, Konfl ikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji 
do końca XVII wieku, Toruń 2016, s. 281, 286, 288, 290. W 1633 roku król Władysław IV zakazał 
posiadania cerkwi przez prawosławnych w Nowogródku. Археографический сборник документов, 
относящихся к истории северо-западной Руси, t. 2, Vil’na 1867, s. 61.

33 Гісторыя Навагрудка, s. 69. O roli tej świątyni w chrystianizacji miasta i jego okolic zob. ibid., 
s. 124. 

34 A. Mironowicz, Biskupstwo turowsko-pińskie, s. 260. 
35 SGKP, t. 7, s. 257. 
36 Гісторыя Навагрудка, s. 105-106. 
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Jabłonowskiego)37. Mieścił się tutaj cudowny obraz NMP, znany jako zamkowy. Cer-
kiew Uspieńska traciła na znaczeniu po 1775 roku na skutek przeniesienia kadencji 
Trybunału do Grodna i stopniowo popadała w ruinę. Została ostatecznie rozebrana 
w latach 40. XIX wieku38. 

Funkcje świątyń parafi alnych obrządku wschodniego pełniły trzy cerkwie. Pierw-
sza parafi a, pw. św. Mikołaja, obejmowała część miasta na południe od rynku (ul. 
Wałowska i  Żydowska). Druga, pw. św. Jana, północną część miasta (ul. Trojecka, 
Kowalska i Zamkowa). Trzecia, pw. Zmartwychwstania Pańskiego (Woskrieseńska), 
służyła mieszkańcom zachodniej części miasta (ul. Franciszkańska, Wileńska i Pop-
kowska)39. 

Starania o zakorzenienie obrządku łacińskiego podjęto w Nowogródku po włącze-
niu miasta do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwszy krok w tym kierunku sta-
nowiła obecność franciszkańskich misjonarzy za panowania Giedymina (1314-1341). 
Bracia Mniejsi były obecni w tym mieście już w drugiej dekadzie XIV wieku. Zało-
żyli wówczas niewielki drewniany kościół misyjny, który w 1321 roku został spalony 
przez Krzyżaków. Pomimo że po tym najeździe placówka została odbudowana40, nie 
wiadomo, jak potoczyły się jej późniejsze losy. Prawdopodobnie franciszkanie opu-
ścili Nowogródek po śmierci Giedymina41. 

Zdecydowanie trwalsze było istnienie fary, ufundowanej przez księcia Witolda 
(1392-1430) na lekkim wzgórzu położonym na wschód od Góry Zamkowej, przy ul. 
Kowalskiej42. Pierwotnie kościół nosił wezwanie Wszystkich Świętych, później zmie-
nione na Przemienienia Pańskiego. Od 1584 roku prawo patronatu przysługiwało ka-
pitule wileńskiej. Do lat dziesiątych XVIII wieku fara była świątynią jednonawową, 
drewnianą, z dwiema przybudowanymi kaplicami murowanymi: jedna pw. Bożego 
Ciała, a druga pw. Anioła Stróża43. Obecnie istniejący kościół murowano w  latach 

37 Prace nad cerkwią wpisywały się w szerszy projekt przebudowy zamku. A. Betlej, Sibi, Deo, 
Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010, s. 207-209. 

38 M. Kałamajska-Saeed, Kościół rektoralny p.w. Przemienienia Pańskiego (dawna fara) i dom zakon-
ny ss. Nazaretanek p.w. Chrystusa Króla, [w:] Kościoły Nowogródka, s. 55. 

39 Гісторыя Навагрудка, s. 262. 
40 Świadczy o tym list z 23 maja 1323 roku, skierowany przez Giedymina do przełożonego pro-

wincji saskiej zakonu Braci Mniejszych, w którym wielki książę oświadczał, że w Nowogródku już 
istnieje kościół franciszkanów i prosił o przysłanie dodatkowych misjonarzy. M. Kałamajska-Saeed, 
Dawny kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego (obecnie Sobór p.w. św. Mikołaja) i klasztor franciszkanów, 
[w:] Kościoły Nowogródka, s. 133.

41 Ibid.
42 Określenie daty fundacji jest niemożliwe ze względu na zaginięcie aktu fundacyjnego jeszcze 

przed 1449 rokiem. Zapewne jednak parafi a powstała za czasów samodzielnych rządów Witolda na 
Litwie (1392-1430). Uposażenie kościoła zostało potwierdzone w 1529 roku przez biskupa wileń-
skiego Jana z Książąt Litewskich oraz w 1531 roku przez Zygmunta Starego. M. Kałamajska-Saeed, 
Kościół rektoralny, s. 16. 

43 Pierwsza została zbudowana w 1618 roku przez proboszcza Marcina Gradowskiego i konse-
krowana w 1631 roku. Druga powstała w 1645 roku z  inicjatywy Andrzeja Obryńskiego, sędziego 
ziemskiego nowogródzkiego. Ibid., s. 18. 
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1719-1726 na miejscu drewnianej świątyni. Jest to kościół jednonawowy, wyróżniają-
cy się na tle architektury barokowej masywną bryłą i oszczędną dekoracją44. W 1857 
roku parafi ę przeniesiono do kościoła podominikańskiego pw. św. Michała. Przez ko-
lejne dekady fara pozostawała zamknięta, popadała w ruinę i dopiero w 1921 roku 
poddano ją remontowi. W 1948 roku stała się ponownie siedzibą parafi i, którą prze-
niesiono z kościoła pw. św. Michała, i przetrwała okres stalinowski pomimo braku 
proboszcza. Świątynia była remontowana w latach 1991 i 2010-2012 i służy obecnie 
wiernym obrządku łacińskiego45.

44 Ibid., s. 44-45. 
45 Ibid., s. 24-26. 

2. Plan Nowogródka z 1798 roku. 

Źródło: RGWIA, f. 846, op. 16, nr 21523 

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie: 1) kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego, 2) kościół pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP i  św. Stanisława Kostki i kolegium jezuitów, 3) kościół pw. św. Michała Ar-
chanioła i klasztor dominikanów, 4) klasztor i szpital bonifratrów, 5) kościół pw. Imienia Marii i klasztor 
dominikanek, 6) kościół pw. św. Antoniego Padewskiego i klasztor franciszkanów. 
Inne obiekty: a) zamek i cerkiew pw. Zaśnięcia NMP, b) cerkiew pw. św. św. Borysa i Gleba i klasztor bazy-
lianów, c) cerkiew pw. św. Mikołaja, d) cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego, e) synagoga.
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Reformacja szerzyła się w  Nowogródku zarówno w  wydaniu kalwińskim, jak 
i ariańskim. Do krzewienia nauki genewskiego reformatora przyczynił się Mikołaj 
Mikołajewicz Pac (zm. 1585), biskup nominat kijowski, kanonik wileński i proboszcz 
nowogródzki, który pomimo przejścia na kalwinizm odkładał rezygnację ze stanowisk 
kościelnych. Pod jego rządami fara przeszła na krótko w ręce ewangelików, została 
jednak szybko oddana katolikom po pozbawieniu Paca kanonii wileńskiej i probo-
stwa nowogródzkiego na synodzie diecezjalnym wileńskim 12 listopada 1582 roku46. 
Zbór wzniesiono w 1588 roku przy rynku, na gruncie ofi arowanym przez kasztelana 
witebskiego Malchera Snowskiego (zm. 1587)47. Obiekt był atakowany w roku 1638 
przez uczniów szkoły bazyliańskiej48, a w 1662 został zniszczony przez tłum, rzekomo 
inspirowany przez dominikanów i  jezuitów49. W kolejnych latach miejscowi patro-
nowie Kościoła ewangelicko-reformowanego podjęli starania o odbudowę świątyni50. 
Zabiegi te nie przyniosły jednak skutku: prawdopodobnie na początku lat 80. XVII 
wieku nabożeństwo kalwińskie ustało wskutek przejścia szlachty na katolicyzm oraz 
opozycji duchowieństwa katolickiego51. Pomimo że miasto nadal stanowiło formal-
nie stolicę dystryktu nowogródzkiego Jednoty Litewskiej, w XVIII wieku siedziba 
seniora znajdowała się w Słucku52. W latach 1594-1618 w Nowogródku funkcjonował 
też zbór Braci Polskich, przy którym do 1615 roku urząd kaznodziei pełnił Jan Licy-
niusz Namysłowski. Zbór ten – jedyny istniejący w miastach królewskich Wielkiego 
Księstwa Litewskiego – został zamknięty na mocy postanowienia Zygmunta III53. 

Oprócz chrześcijan, w  etniczno-wyznaniową mozaikę Nowogródka wkompono-
wali się też Żydzi i Tatarzy. Miejscowa wspólnota żydowska, sięgająca początków XV 
wieku, była pierwotnie skupiona na terenie jurydyki zamkowej (ul. Dubotowska, Wi-
leńska i Kowalska). Z czasem jednak – na skutek wzrostu demografi cznego – wykro-
czyła poza te granice. W połowie XVII wieku musiała być dość liczna i zamożna, sko-
ro mogła sobie pozwolić na wymurowanie bóżnicy w 1648 roku przy ul. Żydowskiej54. 
Wspólnota żydowska w Nowogródku, podporządkowana kahałowi na wzór innych 

46 PSB, t. 24, 1979, s. 737; H. Merczyng, Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1905, s. 91. 

47 PSB, t. 39, 1999-2000, s. 409. 
48 T. Kempa, Konfl ikty wyznaniowe, s. 403. 
49 H. Merczyng, Zbory i senatorowie, s. 93. List upominalny króla do tych ostatnich opublikowano 

w: Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов, t. 13, Vil’na 1886, s. 101-102.
50 W 1675 roku kronikarz jezuicki odnotował, że miejscowi patronowie kościoła ewangelicko-

-reformowanego Stanisław Niezabitowski i Stefan Frąckiewicz Radzimiński toczyli proces przeciw-
ko superiorowi rezydencji Jerzemu Łoknickiemu za rzekome przeszkody stawiane przy odbudowy-
waniu zboru. ARSI, Lituania 41, k. 317r.

51 Ibid., Lituania 42 I, k. 24v.
52 W. Kriegseisen, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696-1763). Sytuacja prawna, organi-

zacja i stosunki międzywyznaniowe, Warszawa 1996, s. 103. 
53 H. Merczyng, Zbory i senatorowie, s. 114. 
54 M. Piechotka, K. Piechotka, Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, 

Warszawa 1999, s. 204. Po zdewastowaniu przez Niemców podczas drugiej wojny światowej synagoga 
została rozebrana w 1964 roku. Ibid., s. 206. 
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miast dawnej Rzeczypospolitej, cieszyła się licznymi przywilejami, prowadziła wła-
sne instytucje dobroczynne oraz – od 1739 roku – szkołę przy ul. Popkowskiej55. No-
wogródek stanowił też jeden z największych i najdawniejszych skupisk Tatarów na 
Litwie56. Pomimo że dopiero w 1792 roku wyznawcy islamu otrzymali pozwolenie na 
budowę drewnianego meczetu57, w okolicach miasta osadnictwo tatarskie i związane 
z nim instytucje religijne sięgały czasów znacznie wcześniejszych58. Pod względem 
prawnym znaczna część Tatarów nowogródzkich podlegała jurysdykcji metropolity 
unickiego, zamieszkując domy przy ul. Grodzieńskiej i Urwańskiej59. 

Peryferyjne usytuowanie fary świadczy o tym, że w Nowogródku katolicyzm przez 
długi czas miał dość słabą pozycją. Kościół farny pozostawał długo drewniany, pod-
czas gdy w mieście istniały dwie murowane cerkwie – bazyliańska pw. św. św. Bory-
sa i Gleba i  zamkowa pw. Zaśnięcia NMP. Pomimo istnienia świątyni katolickiej, 
ufundowanej jeszcze za czasów Witolda, pod względem kulturalnym i wyznaniowym 
Nowogródek zachował wyraźnie wschodni charakter. Sytuacja uległa zmianie dopie-
ro w pierwszych dekadach XVII stulecia wraz z nastaniem kontrreformacji i z otwar-
ciem pierwszych placówek zakonnych. Jako pierwsi osiedlili się na stałe w Nowo-
gródku, niemal równocześnie, dominikanie i jezuici. 

Klasztor dominikanów z kościołem pw. św. Jacka został ufundowany 15 sierpnia 
1624 roku przez Krzysztofa Chodkiewicza, ówczesnego koniuszego litewskiego, póź-
niej wojewodę wileńskiego. Zgody na otwarcie konwentu udzielił w  1626 roku bi-
skup wileński Abraham Woyna. W 1633 roku dominikanie uzyskali aprobatę króla, 
a następnie zatwierdzenie fundacji przez sejm60. Z pewnością zabudowania drewnia-
nego klasztoru i kościółka, położone na południe od rynku, u zbiegu ul. Słonimskiej 
(w okresie międzywojennym ul. Trzeciego Maja) i ul. Sowieckiej (dawniej ul. Żydow-
skiej, za II Rzeczypospolitej ul. Kościelnej), były już ukończone w 1637 roku. Istniejącą 
do dziś, murowaną świątynię pw. św. Michała wzniesiono w tym miejscu na przełomie 
XVII i XVIII wieku61. Jest to kościół trójnawowy i trójprzęsłowy, z fasadą zwróconą ku 
północy62. Po likwidacji klasztoru w 1853 roku, kościół pełnił w latach 1858-1948 funk-
cję świątyni parafi alnej. Uszkodzony w wyniku niemieckiego bombardowania w 1941 

55 Гісторыя Навагрудка, s. 273. 
56 J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., Warszawa 1989, s. 161; 

P. Borawski, Tatarzy w miastach i jurydykach Radziwiłłów, „Przegląd Historyczny”, 83/1 (1992), s. 66.
57 Budowę ukończono w  1796 roku. Meczet ten znajdował się przy ul. Tatarskiej (obecnie 

ul. Lenina), na miejscu obecnie istniejącego, który powstał w  latach 1854-1855. Zob. A. Drozd, 
M.M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 1999, s. 52-54.

58 Jan Tyszkiewicz powołuje się na dokument z 1575 roku, zawierający wzmiankę o „nowogródz-
kim molle”. J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie, s. 287. 

59 Гісторыя Навагрудка, s. 275-276.
60 M. Kałamajska-Saeed, Kościół p.w. św. Michała Archanioła i klasztor dominikanów, [w:] Kościoły 

Nowogródka, s. 70. 
61 Budowla była na pewno ukończona w 1714 roku, gdy odbyła się w niej kapituła prowincjalna. 

Ibid., s. 71. 
62 Ibid., s. 80. 
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roku, w okresie radzieckim został przeznaczony na cele świeckie i popadał w ruinę. 
Uratowany został dzięki remontowi przeprowadzonemu w latach 1986-199663. 

Klasztor bonifratrów ze szpitalem i kaplicą pw. Świętego Ducha i św. św. Joachi-
ma i Barbary ufundował w 1649 roku podkanclerzy litewski Kazimierz Leon Sapie-
ha64. Kompleks ten znajdował się na północ od rynku przy ul. Kowalskiej, naprzeciw 
szkół jezuickich. Zabudowa zachowała na długo charakter drewniany65. Za zgodą 
cara Aleksandra I bonifratrzy przejęli w 1803 roku trzykondygnacyjną ofi cynę poje-
zuicką. Placówka została zlikwidowana przez władze carskie 21 sierpnia 1836 roku66. 

Kolejną fundacją był klasztor dominikanek, założony z inicjatywy małżonków Je-
rzego i Heleny z Brzuchańskich Protasowiczów, pisarzy ziemskich nowogródzkich, 
20 listopada 1678 roku67. Pierwotna, drewniana zabudowa znajdowała się przy ul. 
Franciszkańskiej (obecnie ul. Grodzieńskiej), na zachód od rynku. W  tym miejscu 
w 1764 roku wymurowano kościół pw. Imienia NMP dzięki sumie zapisanej przez 
kawalera maltańskiego Michała Dąbrowskiego, komandora poznańskiego i  stwoło-
wickiego, zmarłego w 1741 roku68. Na losy nieistniejącego już obiektu wpłynęła ka-
sata klasztoru w 1864 roku. Kościół popadał w ruinę i został rozebrany około 1900 
roku. Gmach poklasztorny, przebudowany w 1879 roku, przeznaczono najpierw na 
koszary, a następnie – przed 1925 roku – na siedzibę urzędu wojewódzkiego. Na sku-
tek zniszczeń spowodowanych bombardowaniem w 1941 roku, wkrótce po drugiej 
wojnie światowej obiekt rozebrano69.

Ostatnią fundacją duchowną w Nowogródku był konwent franciszkanów. Pomi-
mo precedensu, jaki stanowiła działalność Braci Mniejszych w Nowogródku za pano-
wania Giedymina, osiedlenie się minorytów na stałe przypadło dopiero na początek 
XVIII wieku. Za zgodą biskupa wileńskiego Konstantego Kazimierza Brzostowskie-
go podstoli nowogródzki Tomasz Woyniłłowicz wystawił w  roku 1713 drewniany 
kościół, a na mocy aktu fundacyjnego z 24 stycznia 1714 ofi arował zakonnikom ka-
mienicę przeznaczoną na klasztor. Murowany kościół pw. św. Antoniego Padewskiego 
i klasztor wzniesiono dopiero w latach 1774-178070. Kompleks znajdował się przy ul. 
Franciszkańskiej, w północno-zachodnim rogu rynku71. Na skutek kasaty klasztoru 
w 1845 roku kościół został przemieniony na cerkiew. Ponownie konsekrowany pod 
wezwaniem św. Mikołaja, pełni do dziś funkcję soboru prawosławnego. 

63 Ibid., s. 79-80. 
64 H. Komaryńska, Fundacja i baza materialna klasztoru i szpitala bonifratrów w Nowogródku, „Na-

sza Przeszłość”, 111 (2009), s. 281; I. Pietrzkiewicz, Miser res sacra. Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospo-
litej, Kraków 2009, s. 62-63. 

65 Zniszczył ją pożar z 24 sierpnia 1761 roku. ARSI, Lituania 51, k. 172v. 
66 I. Pietrzkiewicz, Miser res sacra, s. 77. 
67 M. Kałamajska-Saeed, Kościół p.w. Imienia Marii i klasztor dominikanek, [w:] Kościoły Nowogród-

ka, s. 104.
68 Ibid., s. 105. 
69 Ibid., s. 108. 
70 Ibid., s. 133-134.
71 Ibid., s. 136. 


