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Visiems besidomintiems kultūros paveldo
prieinamumo didinimu, turizmo plėtra

Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblis

Liškiavos bažnyčia ir vienuolyno ansamblis pastatyti ant stataus Bažnyčios kalno Nemuno pakrantėje – puikus
vėlyvojo baroko stiliaus statinys, pasižymintis autentišku rokoko stiliaus interjeru.
Šie elegantiškai baltuojantis kultūros paveldo objektas pasižymi įdomia istorija. 1694 m. dvarininkas Vladislovas
Jurgis Kosyla, Liškiavos dvarą užrašė Seinų dominikonams, kad jie čia pastatytų naują bažnyčią Švč. Trejybės
garbei ir įkurtų vienuolyną. Tačiau dėl šio dvaro vienuoliams teko ilgai bylinėtis su V. J. Kosylos žentais. Vis tik
vienuoliai ginčą laimėjo.
Bažnyčios ir vienuolyno ansamblis pradėtas statyti 1703 m. ir visiškai užbaigtas beveik po 40 metų – 1741-aisiais.
Kunigai ir klebonai, rūpinęsi bažnyčios dekoru per XIX ir XX a., su juo elgėsi atsargiai, todėl buvo išsaugotas
ištaigingas sienų dekoras bei senieji paveikslai.
Dominikonai vienuolyne gyveno neilgai (1699–1813 m.). Po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalinimo 1795 m.
Liškiava atsidūrė Prūsijos valdžioje, kuri siekdama papildyti iždą, savinosi vienuolynų turtą.
1813 m. pagal Varšuvos hercogo Fridricho Augusto dekretą ir popiežiaus Pijaus VII leidimą bažnyčia perduota
Liškiavos parapijai.
1813-1852 m. vienuolynas patapo Lenkijos karalystės kunigų pataisos namais, kuriuose kalėjo nesilaikę celibato ar
kitų jų luomo reikalavimų kunigai.
Bažnyčioje kunigavę kunigai pasižymėjo aktyvia visuomenine veikla: palaikė ryšius su 1863 m. sukilėliais, juos gydė,
lietuviškai sakė pamokslus, todėl caro valdžia juos trėmė į Sibirą.
1920 m. vienuolyno patalpose pradėjo veikti raštinė, paštas, parduotuvė, o 1939-aisiais čia buvo įkurtas turizmo
centras. Tačiau vos suremontuotas vienuolynas virto pabėgėlių iš Lenkijos stovykla.
1941 m. vienuolynas buvo nacionalizuotas, o tuometiniai Liškiavos klebonai, kaip ir jų pirmtakai, neišvengė tremties.
1947–1976 m. buvusiame vienuolyne veikė mokykla, o 1990 m. atiteko Liškiavos kultūros centrui ir klebonijai.
1990-1997 m. bažnyčia buvo restauruota, atgaivintas ištaigus dekoras: atkurtos freskos, atstatyti 7 puošnūs altoriai
bei sakykla. Bažnyčios požemiuose saugomi mumifikuoti palaikai.

Liškiavos bažnyčios ir
vienuolyno ansamblis

Kontaktai: Bažnyčios g. 7, Liškiavos k., Varėnos raj.
Lietuva
Tel.: +370 310 44210, +370 610 66844
El. p.: lkc@liskiava.lt, asta@liskiava.lt
https://www.liskiava.lt/?page_id=168
www.liskiavosparapija.lt
Liškiavos architektūrinio ansamblio vartai rakinami
20:00 – 8:00
GPS: 54.080580, 24.057103

Tai vienas iš 6 objektų pristatomų
pietų Dzūkijos regiono maršrute,
rekomenduojamų žmonėms su
negalia ir visiems besidomintiems
patogesniu prieinamumu.

Maršrutas pietų Dzūkijos regione

1. Druskininkų miesto muziejus.

2. Druskininkų gydykla.

3. Karolio Dineikos sveikatingumo parkas.

4. Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno
ansamblis.

5. Leipalingio dvaro sodybos rūmai.

6. Veisiejų buvusio dvaro sodybos fragmentai
(Veisiejų regioninio parko direkcijos lankytojų
centras).

Liškiavos bažnyčia savo graikiško kryžiaus planu skiriasi nuo kitų Lietuvos ir Europos dominikonų statytų vienanavių
maldos namų arba trinavių bazilikų. Bažnyčia įdomi ir 1899 m. Varšuvoje vyskupo Antano Baranausko garbei
pagamintais vargonais, autentiškais, medžiu inkrustuotais suolais bei paveikslais. Sidabru dengtas Šv. Dievo
Motinos paveikslas netgi laikomas stebuklingu. Bažnyčioje taip pat yra medinė šv. Agotos skulptūra, turinti apsaugoti
nuo gaisrų ir žaibų. Skulptūra ten atsirado po 1808 m. audros ir perkūnijos bažnyčioje kilusio gaisro. Medinę
bažnyčios varpinę sukūrė vietinis meistras.
Nuo 1999 m. dalis ansamblio pastatų perduota viešajai įstaigai „Liškiavos kultūros centras“. Šios įstaigos pagrindiniai
veiklos tikslai: rengti ir įgyvendinti kultūros, švietimo, meno plėtojimo, turizmo vystymo programas.

Sužinoti daugiau

Objekto prieinamumas žmonėms su negalia
Automobilių stovėjimo aikštelė yra prie objekto.
Viešojo transporto stotelė iki 300 m.
Patekimas į objektą - yra pandusas.
Dalyje objekto patogu judėti, kliūčių nėra. Liturginio paveldo ekspozicija yra bažnyčios rūsyje. Kadangi yra laiptai,
todėl nėra galimybės patekti žmonėms, judantiems neįgaliųjų vežimėliais.
Objekte yra pritaikytas neįgaliųjų tualetas.

Sužinoti daugiau

Daugiau vietų, pritaikytų lankymui galima rasti svetainėje www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/
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