
SLANIMO ŠV. ANDRIEJAUS PARAPINĖ BAŽNYČIA 
 
 
Slanimo Šv. Andriejaus parapijinė bažnyčia (1775). Medinę Šv. Andriejaus ir Šv. Marijos 
Magdalietės bažnyčią apie 1490 m. fundavo Ldk Kazimieras; naują medinę bažnyčią 1595 m 
fundavo ir pastatė tuometinis Slanimo savininkas ir seniūnas Leonas Sapiega (taip pat skyrę 
žemę parapijinėms kapinėms, mokyklai, špitolei ir klebonijai); XVII a. vid. karų metu (1656) 
bažnyčia buvo sudeginta ir perstatatyta 1660. 1775 m. kunigo Pranciškaus Ancutos ir vyskupo 
Giedraičio iniciatyva ir lėšomis baigta statyti nauja Šv. Andriejaus mūrinė bažnyčia. Bažnyčia 
nukentėjo I Pasaulinio karo metais (bombarduojant netolies buvusias rusų kareivines sugriautas 
bažnyčios stogas ir vienas iš fasado bokštų), restauruota 1925 m. Po II Pasaulinio karo, 1946 m. 
pradžioje bažnyčia buvo uždaryta, vėliau joje įrengtas javų sandėlys, dar vėliau – druskos, 
išdaužyti bažnyčios langai užkalti bažnyčios suolais ir vargonų prospekto medinėmis dalimis, 
šventoriaus tvora nugriauta, o klebonijos pastatas pritaikytas restoranui (neišliko). Tikintiesiems 
bažnyčia grąžinta 1990 m., restauruota, 1993 m. pašventinta ir veikia kaip parapijinė.  
 

 
Slanimo Šv. Andriejaus parapijinė bažnyčia (Глобус Беларуси) 

 
Slanimo Šv. Andriejaus bažnyčia yra vienas įdomesnių ir išsiskiriantis iš konteksto, itin turtingo 
interjero LDK baroko sakralinės architektūros pavyzdžių. Bažnyčia vėlyvojo baroko stiliaus 
architektūros paminklas. Sakralinis pastatas vienanavis, stačiakampio plano su neaukštu 
transeptu ir puošniu dvibokščiu fasadu. Pagrindinis interjero dekoro akcentas baroko ir 
ankstyvojo klasicizmo stiliaus trijų (centrinio ir šoninių) stiuko altorių ansamblis (XVIII a. pab. 
būta septynių altorių). Centrinis altorius klasicistinio portiko su dviem porom korintinių kolonų 
ir laužytu trikampiu frontonu pavidalo. Altoriuje Nukryžiuotasis, o virš jo Žyrovičių Dievo 
motinos paveikslas. Po altorine dalimi įrengta kripta. Interjeras gausiai dekoruotas freskos 
technika – stiuko lipdybą imituojanti skliauto ir sienų tapyba, scenos biblijiniais siužetais 
skliaute ir presbiterijoje, angelų su muzikiniais instrumentias figūros sienoje virš chorų. Interjero 
spalvinė gama – šviesiai žydra, pilka, balta ir rožinė, auksavimas.  



 

   
Šv. Andriejaus parapijinės bažnyčios interjeras  (Глобус Беларуси, Radzima.org) 

 
 

   
Šv. Andriejaus parapijinės bažnyčios šoniniai altoriai (Radzima.org) 
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