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Melchior Jakubowski

Iwie

Iwie położone jest nad małą rzeczką Iwienką, dopływem Niemna. Centrum miasta znaj-
duje się na zachodnim (prawym) brzegu Iwienki. Historyczna zabudowa rozciąga się 
południkowo, równolegle do rzeczki.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1400 i znajduje się w krzy-
żackim opisie dróg na Litwie. W 1434 r. Zygmunt Kiejstutowicz nadał Iwie Piotrowi 
Montygierdowiczowi. W latach 1500–1654 należało do Kiszków, a następnie do Hle-
bowiczów, Sapiehów, Tyzenhauzów, Ogińskich i Zamoyskich (w latach 1843–1937)1. 
 
 

1 Historia miasta zasadniczo według: M. Kałamajska-Saeed, Kościół parafialny p.w. ŚŚ. Piotra 
i Pawła oraz klasztor Bernardynów w Iwiu, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na zie-
miach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 3: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego 
województwa wileńskiego, 4, red. M. Kałamajska-Saeed, Kraków 2011, s. 55–57.

Mapa 35. Iwie na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. kościół parafialny (dawny klasztor 
Bernardynów); 2. lokalizacja dawnego kościoła parafialnego; 3. zespół synagogalny; 4. cmentarz katolicki 
z kaplicą; 5. kirkut; 6. meczet
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Prawa miejskie miało otrzymać dość późno, w roku 17422, choć określane jako miasto 
było już w XVI w., zatem kwestia jego statusu jest niejasna3.

W drugiej połowie XVI w. Iwie było jednym z głównych ośrodków reformacji na Li-
twie. Działali tu kalwiniści i arianie, cieszący się protektoratem Jana Kiszki (zm. 1592). 
Synody ariańskie odbyły się tu w 15684 i 1582 r.5, a w 1585 otwarto szkołę ariańską6. 
Aktywność arian w Iwiu skończyła się jednak wkrótce po śmierci możnego opiekuna.

Tatarzy w Iwiu po raz pierwszy wspomniani zostali w roku 1561. Mieszkali wów-
czas na terenie miasta. Po pożarze w 1597 r. Stanisław Kiszka przeniósł ich na połu-
dniowe przedmieście, które od końca XVII w. nazywano Murawszczyzną7. W okresie 
międzywojennym była to jedna z dwóch na terenie Rzeczypospolitej (obok Ordy koło 
Klecka) osada zamieszkana wyłącznie przez Tatarów8. Również dziś w Iwiu żyje naj-
większa społeczność tatarska na terenie Białorusi9.

Najstarsza wzmianka o Żydach pochodzi z 1685 r. Życie miejscowej społeczności 
toczyło się nieprzerwanie aż do II wojny światowej, podczas której ludność żydowska 
zginęła w tutejszym getcie10.

W 1634 r. miasteczko liczyło 141 dymów, w tym 9 tatarskich. Na tej podstawie 
wyliczono, że mogło tam mieszkać 861 osób, a wśród nich 42 Tatarów (4,3%)11. Liczba 
ludności tatarskiej wahała się w późniejszym okresie od 141 osób w 1795 r., przez 867 
w 1885 r. i 478 w 1937 r., do 622 w 1989 r.12 W 1880 r. wśród 2173 mieszkańców było 
1744 Żydów (80,3%)13. W 2009 r. Iwie liczyło 8100 mieszkańców14. 

Parafię katolicką utworzono w drugiej połowie XV w.15 Murowany kościół pw. św. 
Piotra powstał w pierwszej połowie następnego stulecia. W latach 1560–1612 został 
przejęty przez kalwinistów, po czym odzyskali go katolicy. W 1631 r. Mikołaj Kiszka 
ufundował przy świątyni klasztor Bernardynów. Siedzibę parafii przeniesiono wówczas 
do nowego, drewnianego kościoła pw. św. Krzyża, wzniesionego obok starej budowli. 
Ta budowla została zniszczona podczas najazdu moskiewskiego w 1659 r. Pod koniec 
XVII stulecia stanął nowy, także drewniany, kościół pw. św. Michała, zlokalizowany  
 
2 Ивье, [w:] Города, местечки и замки Великого Княжества Литовского. Энциклопедия, 
Минск 2013, s. 158–159.
3 Por. M. Kałamajska-Saeed, Kościół parafialny, s. 56.
4 S. Tworek, Raków ośrodkiem radykalizmu ariańskiego 1569–1572, [w:] Raków. Ognisko ariani-
zmu, red. S. Cynarski, Kraków 1968, s. 56–57.
5 J. Tazbir, Kiszka Jan, PSB, 12, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1967, s. 507–508.
6 Ивье, [w:] Города, s. 158–159.
7 J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII–XVIII w., Warszawa 1989, 
s. 241–242.
8 A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne, Warszawa 
1990, s. 58.
9 A. Drozd, Iwie, [w:] A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-
-litewskich, Katalog zabytków tatarskich, 2, Warszawa 1999, s. 48–50.
10 O historii Żydów w Iwiu obszernie: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/iwie/5,historia/ (dostęp: 
23 XII 2014).
11 J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie, s. 276.
12 A. Drozd, Iwie, [w:] A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmentarze, s. 48–50.
13 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/iwie/5,historia/ (dostęp: 23 XII 2014).
14 http://be-tarask.wikipedia.org/wiki/Іўе (dostęp: 11 X 2015).
15 Historia parafii za: M. Kałamajska-Saeed, Kościół parafialny, s. 57–60.



tym razem przy północnej pierzei rynku. Ta świątynia spłonęła w 1769 r. Kolejny obiekt 
w tym samym miejscu ukończono w 1781 r. Posiadał on dwuwieżową fasadę i kopułkę 
nad prezbiterium16. Ten kościół również padł ofiarą pożaru w 1830 r. Wówczas nie zde-
cydowano się na odbudowę, tylko przeniesiono nabożeństwa do kościoła Bernardynów, 

który ponownie stał się siedzibą parafii. Sam klasztor wówczas jeszcze funkcjonował, 
jednak w 1857 r. został skasowany. Natomiast pobernardyński kościół parafialny pozo-
staje nieprzerwanie czynny aż do dnia dzisiejszego.

Kościół znajduje się na niewielkim wzniesieniu na wschodnim brzegu Iwienki,  
w pewnym oddaleniu od centrum. Na miejscu jednak obecność tej budowli jest od-
czuwalna już ze znacznej odległości, gdyż świątynia stanowi okazałą dominantę ulicy 
idącej od rynku przez rzeczkę. Jest to budowla halowa, o murach jeszcze gotyckich,  
z fasadą przebudowaną w latach 1776–1780 (przede wszystkim charakterystyczne smu-
kłe wieżyczki). Zachowało się późnobarokowo-klasycystyczne wyposażenie z tego sa-
mego okresu. Z dawnego klasztoru przetrwało jedynie skrzydło zachodnie. Na północ-
nym skraju miasteczka znajduje się cmentarz katolicki, z kamienną kaplicą, wzniesioną 
w 1858 r. w miejscu starszej, z początku XIX stulecia17.

W centrum Iwia funkcjonował zespół budowli gminy żydowskiej, położony tuż za 
północną pierzeją rynku. W jego skład przed II wojną światową wchodziły trzy sąsiadu-
jące ze sobą murowane synagogi. W głównej mieści się dziś sala sportowa, w drugiej – 
sklep, trzecią zaś niedawno rozebrano18. Do pożaru w 1929 r. w miasteczku stała jeszcze 
 
 
16 Opis kościoła podczas wizytacji w 1830 r. jest zamieszczony jako aneks III w: M. Kałamajska-
-Saeed, Kościół parafialny, s. 86–88.
17 M. Kałamajska-Saeed, Kaplica cmentarna p.w. św. Barbary w Iwiu, [w:] Materiały do dziejów 
sztuki sakralnej, 3, 4, s. 113–114.
18 http://globus.tut.by/ive/index.htm (dostęp: 19 X 2014).
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Il. 99. Iwie. Kościół parafialny widziany z rynku
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drewniana synagoga, wzniesiona zapewne w drugiej połowie XVIII w.19 Bardzo blisko 
rynku i synagog, w zachodniej części miasta, znajdował się cmentarz żydowski. Dziś nie 
ma po nim śladu, a w tym miejscu stoi osiedle bloków mieszkalnych.

19 M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1996, s. 213.

Il. 100. Iwie. Dawna synagoga (obecnie sala sportowa)

Il. 101. Iwie. Meczet



Nic nie wiadomo o istnieniu meczetu na Murawszczyźnie przed XIX stuleciem20. 
Obecny meczet wzniesiono w latach 1881–1884. Charakterystyczny jest udział w jego 
powstaniu polskiego ziemiaństwa: fundatorką była Elfryda Zamoyska, a projektantem 
Mieczysław Strebejko. Co godne podkreślenia, dzięki konsekwentnemu oporowi Ta-
tarów, pomimo kilkukrotnych prób, władzom sowieckim nie udało się go zamknąć.  
W czasach sowieckich na terenie Białorusi był to jedyny nieprzerwanie czynny meczet21.

W Iwiu przez stulecia nie było cerkwi prawosławnej ani unickiej. Dopiero napływ 
ludności prawosławnej po II wojnie światowej sprawił, że w latach dziewięćdziesiątych 
XX w. przerobiono na cerkiew jeden z domów mieszkalnych przy głównej ulicy w pół-
nocnej części miasta22. Nieco dalej na północ, w domu mieszkalnym, działa dziś także 
kościół ewangelicki.

Iwie jest miastem szczególnym ze względu na przetrwanie wielu elementów dawnej 
wielokulturowości i pamięć o niej. Wymownym wyrazem tej pamięci jest niezwykły 
pomnik stojący obecnie na rynku. Ma on formę czterech wysokich, półkoliście zamknię-
tych tablic, otaczających niewielką fontannę. Każda tablica poświęcona jest jednej  
z grup religijnych, które żyją lub żyły w miasteczku. Na północ (w stronę nowej cer-
kwi) zwrócona jest tablica z przedstawieniem Chrystusa Pantokratora i Matki Bożej 
Pokrowskiej; na wschód (w stronę kościoła) – z figurą Jana Pawła II i napisem po biało-
rusku „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”; na południe (ku meczetowi i Murawszczyźnie) –  
z wyobrażeniem półksiężyca i Koranu; na zachód (ku synagogom, które gwoli ścisłości 
znajdowały się na północny zachód od rynku) – z gwiazdą Dawida i menorą.

20 Por. spis meczetów w: P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, 
tradycje, Warszawa 1986, s. 60–61.
21 A. Drozd, Iwie, [w:] A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmentarze, s. 48–50.
22 http://globus.tut.by/ive/index.htm (dostęp: 19 X 2014).
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Il. 102. Iwie. Pomnik czterech grup religijnych miasta


