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O Widzach pierwsza wzmianka pojawia się w XV w., kiedy wielki książę litewski Zyg-
munt Kiejstutowicz nadał ziemie między Dryświatą a Dzisną swoim trzem braciom. 
Miasto założyli potomkowie jednego z nich, Narusza1. W 1481 r. stanął tutaj pierwszy 
kościół, a od roku 1492 swój dwór i latyfundium mieli tu biskupi wileńscy2. W XVI w. 
część miasta wykupił wojewoda wileński Olbracht Gasztołd. W XVII w. wśród właści-
cieli pojawiła się możnowładcza rodzina Paców, która z kolei sprzedała część swoich 
udziałów w mieście kanonikom regularnym. Domy w Widzach posiadali także Narusze-
wicze, czyli potomkowie założycieli miasta. Struktura własności w mieście była więc 
dość skomplikowana.

W XVII w. mieszkający w Widzach prokurator wileński Stanisław Naruszewicz 
utrzymywał w mieście kalwiński dom modlitwy oraz katechistę3. Od końca XVIII w. 
miasteczko zaczęło przybierać wielowyznaniowy i wieloetniczny charakter, z którego 
było później znane – rozwijała się społeczność żydowska, pojawili się Tatarzy i staro-
obrzędowcy. W końcu XVIII w. miasto krótko pełniło funkcję stolicy województwa (po 
spaleniu Brasławia przez powstańców kościuszkowskich w 1794 r.). Okres największe-
go rozwoju w dziejach Widz przypada na wiek XIX. Działała tu wówczas szkoła kano-
ników, z której słynęły Widze i która stawiała miasteczko w roli jednego z głównych 
ośrodków szkolnictwa okręgu brasławskiego4. Nawet po skasowaniu szkoły w 1833 r. 
i odebraniu Widzom funkcji stolicy powiatu w 1834 r. na rzecz Nowoaleksandrowska 
(Jeziorosów) miasto wciąż się rozwijało.

Otto Hedemann szacuje liczbę ludności w roku 1794 na ok. 2360, z czego 360 
(ok. 15,2%) mieliby stanowić Żydzi5. Jesteśmy skazani jedynie na domysły co do bar-
dziej szczegółowego składu etniczno-wyznaniowego ludności w tym okresie. Na pewno  
w roku 1772 nie istniała w Widzach żadna parafia obrządku wschodniego – ani prawo-
sławna, ani greckokatolicka6. Znajdowały się tu natomiast dwa kościoły rzymskokato-
lickie oraz molenna staroobrzędowców. Zważywszy na fakt, jak młoda była wówczas 
społeczność staroobrzędowców w Widzach, można założyć, że większość ludności mia-
sta stanowili katolicy – polskiego lub litewskiego pochodzenia7.

1 O historii miasta zob. G. Rąkowski, Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny, s. 81–93.
2 Tamże, s. 95.
3 J. Krzywicki, Widze, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich, 13, Warszawa 1880, s. 295.
4 O szkole zob. O. Hedemann, Historja powiatu brasławskiego, Wilno 1930, s. 304–310.
5 Tamże, s. 370.
6 W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyj-
ne, Lublin 1992, s. 558.
7 O. Hedemann (Historja powiatu brasławskiego, s. 368) przytacza inwentarz z roku 1731, co 
prawda dotyczący tylko jurydyki biskupiej. Mowa w nim o 54 rodzinach mieszczan, z czego  
18 nazwisk ma brzmienia polskie, a reszta litewskie. Brak, co charakterystyczne, nazwisk rosyj-
skich, a zatem prawdopodobnie jeszcze nie było wówczas w Widzach staroobrzędowców. Autor 
niestety nie przeprowadza podobnej analizy w przypadku pełnego inwentarza z 1794 r. Kwestia 
ta pozostaje więc nierozstrzygnięta do czasu dalszych badań.



Dane dla drugiej połowy XIX w. różnią się bardzo i niejednokrotnie są ze sobą 
sprzeczne. Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego w 1860 r. było tu 
3498 mieszkańców, z czego aż 1928 (55,1%) staroobrzędowców, 949 (27,1%) żydów, 
407 (10,3%) katolików, 179 (5,1%) mahometan i 35 (ok. 1%) prawosławnych8. Według 
Hedemanna siedem lat później (1867) miało być tu tylko 1631 mieszkańców, z czego 
większość stanowić mieli żydzi w liczbie 674 osób (41,3%). Drugą grupą ludności mieli 
być katolicy – 352 (21,6%), następnie staroobrzędowcy w liczbie zaledwie 332 (20,3%), 
poza tym mieszkało tu 246 (15,1%) mahometan i 27 (1,6%) prawosławnych9. 

Niewątpliwie natomiast pod koniec wieku odnotować można znaczny przypływ 
ludności. W latach dziewięćdziesiątych XIX w. liczba ludności wzrosła do ponad 5000, 
dochodząc do 6000 w latach poprzedzających I wojnę światową10. Według portalu Wir-
tualny Sztetl w 1892 r. na ok. 5600 mieszkańców było tu aż 4263 (76,1%) żydów, 678 
(12,1%) katolików, 394 (7%) staroobrzędowców, 148 (2,6%) mahometan, 59 (1%) pra-
wosławnych i 11 (0,02%) protestantów11. Nawet jeśli dane te nie są w pełni wiarygodne 
(zwłaszcza w związku z tak gwałtownym przypływem ludności żydowskiej do miasta  
w ciągu zaledwie 30 lat12), to wyraźną tendencją w drugiej połowie XIX w. jest wzrost 
8 J. Krzywicki, Widze, [w:] Słownik geograficzny, 13, s. 294.
9 O. Hedemann, Historja powiatu brasławskiego, s. 375.
10 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/widze/3,historia-miejscowosci/ (dostęp: 30 X 2014).
11 Tamże.
12 Prawdopodobnie w spisach ludności z lat sześćdziesiątych uwzględniono tylko część Żydów. 
Na rok 1847 Rosyjska Encyklopedia Żydów podaje liczbę 2281 Żydów, czyli o 1334 więcej niż 
spis z roku 1860. Zob. http://rujen.ru/index.php/ВИДЗЫ (dostęp: 7 IX 2014).
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Mapa 42. Widze na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. kościół parafialny; 2. lokalizacja 
obecnej cerkwi; 3. prawdopodobna lokalizacja dawnej cerkwi; 4. molenna; 5. prawdopodobna lokalizacja 
dawnej synagogi; 6. meczet
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liczby żydów na niekorzyść staroobrzędowców, przy mniej więcej stałej liczbie katoli-
ków i mahometan.

W trakcie I wojny światowej front niemiecko-rosyjski przez trzy lata przebiegał 
przez miasto, co spowodowało jego zupełne zniszczenie i wyludnienie. W 1921 r. w Wi-
dzach mieszkało już tylko 856 osób, z czego 316 (36%) żydów, 271 (31,6%) katolików 
i 200 (23,4%) staroobrzędowców, a także 41 (4,8%) muzułmanów i 28 (3,3%) prawo-
sławnych13. W okresie międzywojennym miasteczko utrzymało więc charakter wieloet-
nicznego tygla. Po II wojnie światowej znalazło się w granicach BSRR. Obecnie jest to 
wciąż małe miasteczko, liczące ok. 2000 mieszkańców14.

13 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pierw-
szego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, 7, 
cz. 2: Ziemia wileńska. Powiaty: Brasław, Duniłowicze, Dzisna i Wilejka, Warszawa 1923, s. 19.
14 http://be-tarask.wikipedia.org/wiki/Відзы (dostęp: 30 X 2014).

Il. 126. Widze. Kościół parafialny pw. św. Trójcy



Najbardziej okazałą budowlą sakralną w mieście jest neogotycki kościół z począt-
ków XX w., jedna z najwyższych świątyń na współczesnej Białorusi. Znajduje się on  
w centrum miasta, przy głównym placu. Pierwsza świątynia katolicka powstała, jak 
wspomniano już wyżej, w 1481 r., ale nieznana jest jej lokalizacja. Wzmiankowano ją 
jeszcze w 1717, 1729 i 1744 r. i wówczas znajdował się przy niej szpital15. Wydaje się, że 
ten sam kościół istniał do początków XX w., kiedy zastąpił go obecny16. Kościół pw. św. 
Trójcy powstał w latach 1909–1914, choć po zniszczeniach w trakcie I wojny światowej 
trzeba go było odbudować w latach dwudziestych. W latach 1948–1989 był to magazyn 
lnu, a następnie hala sportowa. Obecnie ponownie służy wiernym17.

W roku 1754 r. z inicjatywy Antoniego Wawrzeckiego18 do miasta zostali sprowa-
dzeni jezuici. Wkrótce potem powstały świątynia, szkoła i domy jezuickie. Po kasacie 
zakonu w 1772 r. budynki zapewne pozostawały puste, a w 1818 r. kościół znajdował się 
w stanie ruiny. Ostatecznie rozebrano go w roku 186719.

Na początku XIX w. istniała kaplica wspomnianych kanoników regularnych, któ-
rzy tak wydatnie przyczynili się do rozwoju szkolnictwa w Widzach. Znajdowała się  
w szkole, która funkcjonowała w latach 1803–1833. Nie wiadomo, co stało się z kaplicą 
ani z samym budynkiem po zamknięciu szkoły20.

Interesujący jest także fakt istnienia w mieście dwóch kaplic „obrządku greckie-
go” (a więc zapewne unickich). Inwentarz miasta z 1818 r. mówi o nich, że były od 
dawna poświęcone, lecz kiedy – nie wiadomo21. Nie posiadamy o nich żadnych innych 
informacji. Prawdopodobnie niewielka społeczność prawosławnych, którą odnajdujemy  
w mieście w spisach z drugiej połowy XIX w., była przed synodem w Połocku w 1839 r.  
wyznania greckokatolickiego. Liczba unitów w Widzach wciąż musiała być jednak mar-
ginalna, podobnie jak w końcu XVIII w.22 W końcu XIX w. znajdowały się natomiast 
w mieście lub też w jego najbliższym pobliżu dwie kaplice katolickie23. Ruiny jednej 
z nich znajdują się przy drodze do Widz Łowczyńskich (gdzie stoi dwór Wawrzeckich 
z końca XVIII w.).

Cerkiew prawosławna została wzniesiona dopiero w 1840 r., po pożarze miasta, 
w którym spłonęła molenna staroobrzędowców. Wybudowanie świątyni prawosławnej 
było więc ze strony władz próbą wykorzystania tej sytuacji do przeciągnięcia staro-
obrzędowców na oficjalną religię państwową. Żyło wówczas w mieście zaledwie osiem 
rodzin prawosławnych24. Cerkiew wybudowano na północny zachód od obecnego ko-
ścioła, prawdopodobnie pomiędzy obecnymi ul. Sowiecką a Armii Czerwonej25. Istniała 
jeszcze na początku XX w.26; brak natomiast wzmianek o niej po I wojnie światowej – 

15 O. Hedemann, Historja powiatu brasławskiego, s. 368.
16 G. Rąkowski, Wśród jezior i mszarów, s. 95.
17 Tamże, s. 95.
18 A. Wawrzecki był dziadem Tomasza Wawrzeckiego, ostatniego naczelnika powstania kościusz-
kowskiego, którego grób znajduje się w mieście.
19 O. Hedemann, Historja powiatu brasławskiego, s. 369.
20 Nie pisze o tym Hedemann – por. tamże, s. 310.
21 Cytat z inwentarza przytoczony za Hedemannem (tamże, s. 373). 
22 Zob. przypis 6 w niniejszym artykule.
23 J. Krzywicki, Widze, [w:] Słownik geograficzny, 13, s. 294.
24 O. Hedemann, Historja powiatu brasławskiego, s. 374.
25 Informacja od miejscowej ludności.
26 http://radzima.org/pl/object/4631.html (dostęp: 30 X 2014).
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prawdopodobnie została więc zniszczona podczas wojny, jak większość zabudowy mia-
sta. Nie było jednak potrzeby jej odbudowania, ponieważ w mieście nigdy nie mieszkało 
wielu wiernych tego wyznania. Dzisiejsza drewniana świątynia położona jest nieco dalej 
na północ, przy głównej arterii miasteczka, ul. Lenina. Została zbudowana i udostępnio-
na wiernym dopiero w roku 2000.

Staroobrzędowcy pojawili się tu w pierwszej połowie XVIII w., a pierwszą molennę 
w mieście wybudowali w 1764 r.27 W czasie powstania listopadowego raskolnicy zwal-
czali powstańców – istniał tu 300-osobowy oddział pod dowództwem gen. Kachowskie-
go, sformowany specjalnie w tym celu. W zamian za to władze rosyjskie oszczędziły 
świątynię w Widzach, podczas gdy w okolicznych wsiach molenny rozbierano28. Już 
jednak w 1835 r. w pożarze molenna widzka spłonęła wraz z wieloma innymi budyn-
kami w mieście29. Jak wspomniano, na jej miejscu postawiono cerkiew prawosławną. 
Nowa molenna, która przetrwała do dzisiaj, została zbudowana nieco dalej na wschód 
od poprzedniej, przy obecnej ul. Sowieckiej, w 1910 r. Po zniszczeniach I wojny świa-
towej odbudowano ją w latach dwudziestych. Po II wojnie światowej była zamknięta aż 
do lat osiemdziesiątych30.

Żydzi w Widzach, podobnie jak na całej Brasławszczyźnie, pojawili się dosyć 
późno31. W 1731 r. było w miasteczku siedem rodzin żydowskich, a w 1783 już 10332. 
 
27 G. Rąkowski, Wśród jezior i mszarów, s. 90.
28 O. Hedemann, Historja powiatu brasławskiego, s. 283.
29 Straty, jakie poniosło miasto w tym pożarze, wymienia Hedemann (tamże, s. 375): „poczta, 
szkoła żydowska, molenna, 8 domów szlacheckich, 22 mieszczańskich, 44 żydowskich”. 
30 G. Rąkowski, Wśród jezior i mszarów, s. 95–96.
31 O. Hedemann, Historja powiatu brasławskiego, s. 288.
32 Tamże.

Il. 127. Widze. Molenna



Dopiero w drugiej połowie XVIII w. zaczęli oni więc masowo przybywać do miasta, by  
w wieku XIX stać się dominującą grupą ludności. W 1910 r. istniały tu synagoga oraz 
sześć domów modlitwy. W 1915 r. miał w Widzach miejsce pogrom, dokonany przez ro-
syjskich kozaków, którzy ograbili żydowskie domy i wymordowali 56 rodzin, ukrywają-
cych się w synagodze33. W czasie II wojny światowej funkcjonowało tu getto. Wówczas 
też przestała istnieć synagoga. Stała ona w południowo-wschodniej części miasta, za 
starym młynem, przy rzece34.

Tatarzy również przybyli do Widz stosunkowo późno, w końcu XVIII w., podczas 
gdy w innych rejonach Wielkiego Księstwa Litewskiego gminy tatarskie istniały już od 
średniowiecza35. To właśnie stamtąd napływała do Widz ludność tatarska, by w 1816 r. 
utworzyć tu gminę. Nie jest pewne, czy szło za tym wzniesienie świątyni. Stanęła ona  
w 1857 r. (lub w latach 1860–1865)36. Jej opis z końca XIX w. przytacza Grzegorz Rą-
kowski za Michałem Posochem, miejscowym nauczycielem. Posoch pisze o „Zaułku Ta-
tarskim”, który miał znajdować się w południowo-wschodniej części miasta. Meczet był 
drewniany37. Miał status „katedralnego”, Widze były bowiem stolicą parafii, obejmują-
cej powiaty: nowoaleksandrowski, święciański i dziśnieński38. Świątynia prawdopodob-
nie uległa zniszczeniu w czasie I wojny światowej, podobnie jak duża część miasta (za-
chowała się fotografia z 1916 r.39). Kolejny meczet zbudowano w latach 1930–193440. Po 
wojnie był krótko wykorzystywany przez władze radzieckie jako magazyn, a w latach 
pięćdziesiątych został rozebrany. Zachowały się kamienne schody, które kiedyś prowa-
dziły do wejścia. Pozostałości meczetu znajdują się w okolicy południowego krańca  
ul. Mołodiożnaja41. W pobliżu miasta jest też cmentarz tatarski.

33 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/widze/5,historia/ (dostęp: 30 X 2014).
34 Informacja od miejscowej ludności.
35 G. Rąkowski, Wśród jezior i mszarów, s. 90.
36 A. Drozd, Widze, [w:] A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-
litewskich, Katalog zabytków tatarskich, 2, Warszawa 1999, s. 80.
37 G. Rąkowski, Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny, s. 91.
38 A. Drozd, Widze, [w:] Meczety i cmentarze Tatarów, s. 80.
39 http://radzima.org/pl/object/7879.html (dostęp: 30 X 2014).
40 A. Drozd, Widze, [w:] Meczety i cmentarze Tatarów, s. 80.
41 Informacja od przedstawicielki ciągle istniejącej w Widzach społeczności tatarskiej.
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Il. 128. Widze. Ruiny meczetu


