
KREMENICOS LATERANO KANAUNINKŲ VIENUOLYNO  
DIEVO KŪNO IR ŠV. JURGIO BAŽNYČIA 

 
Kremenicos Laterano kanauninkų vienuolyno Dievo Kūno ir Šv. Jurgio bažnyčia (1617-1620). 

Vienuolyną ir bažnyčią 1617 m. fundavo Vitebsko kaštelionas Mikalojus Volskis ir jo žmona Barbora iš 
Voinų. Bažnyčia konsekruota 1657 metais. Prie vienuolyno veikė špitolė, biblioteka. Vienuolynas 
uždarytas 1832 m., o bažnyčia tapo parapine, po 1863 m. sukilimo uždaryta. Priešais bažnyčią stovėjęs 
mūrinis renesansinis vienuolyno gyvenamasis korpusas nugriautas 1943 m., bažnyčia veikia.  

 

   
Kremenicos Laterano kanauninkų vienuolyno Dievo Kūno ir Šv. Jurgio bažnyčia (Глобус Беларуси, Radzima.org.) 
 
Bažnyčia - gotikos, renesanso sakralinės architektūros paminklas, masyvus stačiakampio plano 

pastatas su pusapvale apside ir laiptuotu atiku besibaigiančiu trikampiu frontonu pagrindiniame fasade, 
šonines sienas remia masyvūs kontraforsai. XVIII a. pab. prie pagrindinio fasado buvo pristatytas 
beveik kubo formos prieangis, turintis baroko ir klasicizmo bruožų.  

 

   
Kremenicos bažnyčios nerviūriniai skliautai ir barokinė ambona (Глобус Беларуси) 

 
Bažnyčios navą ir apsidę dengia gotikiniai nerviūriniai skliautai. Bažnyčios interjero įranga XVII-

XVIII a. II pusės. Bažnyčioje išlikusi XVII a. I p. barokinė ambona, pagrindinis altorius greičiausiai taip 



pat XVII amžiaus. Du šoniniai ir du prie šiaurinės ir pietinės sienos įrengti stiuko altoriai datuojami 
XVIII a. vid. Presbiterijos pietinėje sienoje įrengtas bažnyčios fundatorių Mikalojaus Volskio ir jo 
žmonos Barboros antkapinis paminklas (XVII a. I pusė) – vertingas ankstyvojo baroko stiliaus 
memorialinės skulptūros paminklas, LDK mastu retas egzempliorius. Antkapis trijų tarpsnių – cokolinė 
dalis, centrinė dalis – stačiakampis portalas su kolonomis įrėmina pusapvalės arkos nišą, kurioje klūpo 
viens prieš kitą (prieš kryžių) Mikalojaus Volskio riterio šarvais ir jo žmonos Barboros vienuolės 
drabužiais figūros, trečiame tarpsnyje – kartušas su fundatorių herbais. 

 

     
Pagrindinis altorius ir bažnyčios fundatorių Volskių antkapinis paminklas (Глобус Беларуси) 

 
Bažnyčios šventorius aptvertas lauko akmenų mūro tvora su triumfo arkos pavidalo trijų praėjimų 

vartais (XIX a.), atokiau nuo bažnyčios (dabar už vartų) XVIII a. vid. pastatyta barokinė varpinė.  
 

 
Barokinė varpinė (Глобус Беларуси) 

 
Taip pat žr.: 

• Кремяница // Глобус Беларуси (http://www.globus.tut.by/kremyanica/index.htm) 

• в. Крамяніца // Radzima.org (http://www.radzima.org/pub/miesta.php?lang=by&miesta_id1=hrzekram) 


