SLANIMO ŠVČ. TREJYBĖS CERKVĖ
(BUVUSI BERNARDINŲ VIENUOLYNO BAŽNYČIA)
Slanimo bernardinų vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia (1639-1645, XVIII a. vid.).
Vienuolynas įsteigtas Jono Žarskio (Žarnovskio?) ir A. Lukaševičiaus iniciatyva. Bernardinų
vienuolynas Slanime veikė 1630-1864 metais. Bažnyčią 1639 m. fundavo karaliaus sekretorius
Andrius Radvanas ir jo žmona Kotryna, šventovė pastatyta 1639–1645 m., 1655 m. sudegė ir
buvo atnaujinta.

Slanimo Švč. Trejybės cerkvė (Radzima.org)

1668 m. iš šiaurinės pusės buvo pristatyta grafų Sliznių koplyčia, o prie pietinės sienos 1750
m. koplyčią pasistatė kunigaikščiai Palubinskiai. XVIII a. vid. bažnyčia buvo atnaujinta vėlyvojo
baroko stiliumi - įrengti penki stiuko altoriai, vargonų chorai, šiaurinės ir pietinės koplyčių
portalai, ambona.

Slanimo Švč. Trejybės cerkvės interjeras (Radzima.org)

XVIII a. vid. (1749) pastatytas U plano dviejų aukštų vienuolyno pastatas, besijungiantis
koridoriumi iš pietų pusės su bažnyčia; 1864 m. vienuolynas uždarytas, jo pastatuose nuo 1870
m. veikė stačiatikių dvasinė seminarija, o bažnyčia pertvarkyta į cerkvę.

Slanimo bernardinų vienuolyno pastatai (Radzima.org)

Dabar bažnyčia veikia kaip Švč. Trejybės cerkvė, o vienuolyno pastatuose įsikūrė internatas.
Nepaisant XIX a. pertvarkymo į cerkvę, bažnyčios architektūra nedaug pakeista, interjere išlikęs
penkių XVIII a. vid. altorių ansamblis, koplyčių portalai, chorai. Dabar sobore įrengtas keturių
tarpsnių ikonostasas, šoniniuose altoriuose pakabintos ikonos.
Bažnyčia - renesanso ir baroko sakralinės architektūros paminklas, pastatas vienanavis su
pusapvale apside ir masyviu trijų tarpsnių bokštu fasade (pirmas tarpsnis kvadratinio plano su
kontraforsais, antras ir trečias aštuoniabriaunio plano). Iš šiaurės ir pietų pusės pristatytos
koplyčios sudaro transepto įspūdį.
Masyvi bažnyčios architektūra, ypač bokštas, rodo, kad pastatas greta sakralinės funkcijos
turėjęs ir gynybinę bei buvo miesto fortifikacinės sistemos dalis. Miestas niekada neturėjo
gynybinės sienos. Specifinę Slanimo gynybinę sistemą sudarė ant kairiojo Ščaros upės kranto
pastatytos Aukštutinė ir Žemutinė medinės pilys (XVI-XVIII a.), o miesto gynybinės sienos
funkciją atliko miesto vienuolynai ir jų bažnyčios ar cerkvės. Pilis buvo ant kalvos ir iš jos buvo
lengva apžvelgti teritoriją, o iš miesto sakralinių pastatų buvo suformuotas gynybinės sienos
pakaitalas – į miestą reikėjo įvažiuoti per vienuolynų teritorijas, ir tokiu būdu buvo
kontroliuojamas judėjimas į miestą bei prekyba. Deja, Slanimo gynybinė sistema ir pilys buvo
sunaikintos XVIII-XIX a. sandūroje.
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