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В МИРЕ НАУКИ

НАЦЫЯНА ЛЬНЫ ЗДАБЫТАК

Ц
ікавай часткай архітэк-
т у рна й с па д ч ы н ы 
Беларусі феадальнага 
перыяду з’яўляюцца 
мураваныя і драўляныя 
сінагогі. Першая згадка 

пра сінагогу на тэрыторыі Беларусі 
прыведзена ў грамаце Вітаўта 1389 г. 
гарадзенскім яўрэям аб іх пасяленні, 
«на которых плацах над Городницею 
божница их жидовская стоит» [1], 
хаця ў шэрагу гістарычных дасле-
даванняў сцвярджаецца, што гэтая 
грамата ёсць пазнейшая фаль-
сіфікацыя. На мяжы ХV–ХVІ стст. 
на тэрыторыі Кароны Польскай 
і Вялікага Княства Літоўскага 
з прычыны розных гістарычных 
абставін было сканцэнтравана 

больш за палову ўсяго яўрэйскага 
насельніцтва Еўропы, што не магло 
не адбіцца на эканамічным і куль-
турным жыцці грамадства. У 1495 г. 
кароль Аляксандр Ягелончык пры-
мусова высяліў яўрэяў з сваёй 
краіны, але праз восем гадоў яны 
былі вернуты.

У другой палове ХVІ ст. яўрэй-
скія суполкі ў гістарычнай Літве ім-
кнуліся займець мураваныя сіна-
гогі з прычыны пастаяннай небя-
спекі ад пажараў. Так, напрыклад, 
берасцейскія яўрэі ў 1568 г. замовілі 
кантракт з варшаўскім мулярам 
Пятром Рынкай «ку мурованню ка-
мениц и школы жидовские тут, в ме-
сте Берестейском», але цалкам невя-
дома, хто паспрыяў іх узнікненню, 

З ГІСТОРЫІ  
БУДАЎНІЦТВА  
СІНАГОГ  
У БЕЛАРУСІ

Рэзюмэ. Артыкул прысвечаны гісторыі будаўніцтва драўляных і мураваных 
яўрэйскіх бажніц на тэрыторыі Беларусі часоў Вялікага Княства Літоўскага, 
у архітэктуры якіх адлюстраваны рысы мясцовага абарончага дойлідства, 
еўрапейскіх стыляў рэнесансу і барока.

Ключавыя словы: архітэктура сінагог, мясцовыя будаўнічыя прыёмы, 
дзевяціпольная сістэма скляпенняў, абарончыя рысы, слонімская сінагога,  
беларускае барока.

Тамара Габрусь, 
вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі,  
доктар мастацтвазнаўства,  
дацэнт архітэктуры



В МИРЕ НАУКИ

68  |  №4 (182)  |  Апрель 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

таму што літаральна праз год ад-
быўся суд паміж будаўніком і су-
полкай, які скасаваў кантракт. Вя-
дома, што ў канцы ХVІ ст. да бе-
расцейскай сінагогі была прыбу-
давана жаночая частка, замоўцам 
якой у памяць памерлай жонкі вы-
ступіў Самуіл Валь [2]. У далейшым 
гэтую самую старажытную вядо-
мую мураваную сінагогу ў Беларусі 
знішчылі пры будаўніцтве Брэсц-
кай крэпасці ў 1830-я, як і шэраг ка-
таліцкіх кляштарных ансамбляў го-
рада эпохі барока. У 1573 г. мурава-
ная сінагога была ўзведзена ў Вільні, 
у 1575–1578 гг. –  у Гродне, на пачат-
ку ХVІІ ст. –  у Заблудаве, уласнасці 
Радзівілаў (дакладней, да 1646-га, 
калі да сінагогі таксама прыбуда-
валі жаночую палавіну), у 1648 г. –  
у Навагрудку і яшчэ некалькі, пра 
якія паведамляецца ў архіўных да-
кументах. На самай справе коль-
касць сінагог на той час была знач-
на большая. У пастанаўленні ка-
таліцкага Сінода ў Гнезна (1589 г.) 
адзначана: «Евреи в городах коро-
левских вопреки прежним стату-
там настроили себе синагог, камен-
ных и обширных, красивее костелов 
и домов, сверх числа, дозволенного 

законом; пусть же король эдиктом 
строго воспретит это» [3]. Паведам-
ляецца, што падчас казацкіх вой-
наў сярэдзіны ХVІІ ст. у Вялікім 
Княстве спалілі ці разбурылі каля 
1800 сінагог, большасць якіх была 
з дрэва. Час росквіту будаўніцтва 
драўляных сінагог –  другая пало-
ва ХVІІ –  ХVІІІ стст. Пазней, у ХІХ 
ст., была ўзведзена даволі значная 
колькасць новых мураваных сіна-
гог, у архітэктуры якіх назіраец-
ца стылявая рознахарактарнасць, 
напрыклад у Барысаве, Гродне, Іўі, 
Маладзечне і інш.

Даследчыкі яўрэйскай даўніны 
пагаджаюцца, што да канца ХVІІ ст. 
мясцовыя сінагогі і іх архітэктуру 
можна разглядаць не як вытвор-
нае яўрэйскага мастацтва, а толькі 
як гістарычныя яўрэйскія помнікі 
на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Раз-
віццё ўласна яўрэйскага мастацтва 
і архітэктуры ў прыватнасці стрым-
лівалі, па-першае, біблейская заба-
рона «Не рабі сабе куміра і ніякай 
выявы таго, што на небе ўгары…» 
(Выхад, 20.4), а па-другое –  саслоў-
ны лад Сярэднявечча, які выціскаў 
яўрэяў з рамесніцкіх цэхаў. Цэха-
вы статут наконт адлучэння яўрэяў 

быў пацверджаны Стэфанам Бато-
рыем для Вільні ў 1579 г., Жыгімон-
там ІІІ Вазай для Львова ў 1629 м. 
Асобныя яўрэйскія цэхі пачалі 
ўзнікаць толькі ў канцы ХVІІ –  па-
чатку ХVІІІ стст., таму яўрэі кары-
сталіся паслугамі неяўрэйскіх май-
строў. У пратаколах сеймаў літоўскіх 
яўрэяў за 1623–1761 гг., дзе адлю-
страваны ўсе бакі жыцця яўрэйска-
га грамадства, даныя пра яўрэяў-бу-
даўнікоў адсутнічаюць. Відавочна, 
што ўзводзілі сінагогі мясцовыя 
майстры, ужываючы ўласныя бу-
даўнічыя прыёмы і тэхналогіі.

У сувязі з прыведзенымі фак-
тамі трэба адзначыць, што вы-
вучэнне архітэктуры мясцовых сі-
нагог вялося звычайна ў кантэкс-
це рэгіянальных і этнаграфічных 
будаўнічых традыцый. Асаблівая 
ўвага надавалася драўляным сіна-
гогам ХVІІІ ст., архітэктура якіх 
вызначалася барокавай пластычна-
сцю, мастацка-вобразнай набліжа-
насцю да зніклага шляхецкага двара 
з вуглавымі алькежамі і разнастай-
нымі дахамі з заломамі, часам двай-
нымі, так званымі польскімі ман-
сардамі (К. Маклоўскі, Г. Паўлуцкі, 
З. Глогер, Л. Вяржбіцкі, М. Берсан, 

Слонімская сінагога.  Агульны выгляд Слонімская сінагога. Галоўны фасад
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Д. Кандэль, М. Сыркін, М. і К. Пя-
хоткавы і інш.) [4]. Украінскі даслед-
чык драўляных сінагог Вялікага 
Княства Літоўскага Г. Паўлуцкі ад-
назначна сцвярджаў, што паводле 
архітэктуры «драўляныя сінагогі –  
гэта зніклыя драўляныя шляхецкія 
харомы» [5]. Пры вывучэнні архітэк-
туры мураваных сінагог у Рэчы 
Паспалітай акцэнт зроблены на аба-
рончым характары апошніх, наяў-
насці шматлікіх фартыфікацыйных 
элементаў: вежаў з кручанымі ўс-
ходамі і байніцамі, дэкаратыўна- 
абарончага, так званага польскага 
атыка (А. Шышка-Богуш, М. Бала-
бан, Ш. Зайчык) [6].

У розных краіна х Еўропы 
архітэктура сінагог значна розніла-
ся, што сведчыць пра яе відавоч-
ную залежнасць і імітаванне рэгія-
нальных архітэктурных форм хрыс-
ціянскіх храмаў [7]. Так, напрыклад, 
у Італіі перыяду кватрачэнта на-
йчасцей выкарыстоўвалася адна-
нефавая («карабельная») структура 
будынка сінагогі з прамавугольным 
планам, у Нідэрландах –  трохнефа-
вая базілікавага тыпу (Амстэрдам), 
у Іспаніі –  пяцінефавая, у Англіі 
сустракаліся сінагогі з круглым ці 

квадратным планам і нават крыжа-
падобныя. У Германіі, Чэхіі і ўлас-
на Польшчы мураваныя яўрэйскія 
бажніцы ўзводзілі па двухнефавай 
схеме з двума слупамі па падоўжнай 
восі збудавання. Сакральнымі мес-
цамі сінагогі кананічна з’яўляюцца 
арон-кадэш (ніша-каўчэг для заха-
вання Торы ва ўсходняй сцяне) і ал-
мемар (амбон для чытання Торы).

Мясцовыя майстры-будаўнікі 
ўжывалі ўласныя будаўнічыя прыё-
мы, але мусілі таксама кіравацца, 
з аднаго боку, жорсткімі талму-
дычнымі законамі, з іншага –  ка-
ралеўскімі ўказамі, якія забаранялі 
яўрэям сяліцца на гарадской зямлі, 
як, напрыклад, у Мсціславе (забаро-
на была адменена каралём Уладзі-
славам ІV Вазай у 1636 г.) [8], альбо 
аднаўляць старыя бажніцы. Такса-
ма строга забаранялася рабіць сіна-
гогі вышэйшымі за агульную гарад-
скую жылую забудову, аднак тал-
мудычнае прадпісанне патрабавала 
адваротнага. Каб атрымаць высо-
кую малітоўную залу, падлогу клалі 
на некалькі метраў ніжэй узроўню 
вуліцы. Такім чынам, амаль у кож-
ную сінагогу трэба было сыходзіць 
па прыступках. У выніку спалучэння 

ўсіх забаронаў, пат рабаванняў і маг-
чымасцей на тэрыторыі ВКЛ узнік 
спецыфічны варыянт сінагагальна-
га будынка з прыкметамі мясцова-
га рэнесансу і барока, распаўсюджа-
ны ў Беларусі, на Валыні і Падоллі.

Архітэктанічнай адметнасцю 
мясцовых сінагог з’яўляецца іх цэн-
трычная кампазіцыя з квадратным 
планам, што адлюстроўвае чаты-
рохбаковую будову свету, улас-
цівую старажытным культурам 
Усходу. Інтэр’ер залы перакрываў-
ся ў драўляных сінагогах вялізным 
пластычным купалам, які імітаваў 
тканыя шатры старазапаветных 
яўрэяў. У мураваных рэнесансных 
сінагогах Беларусі выкарыстоўва-
лася адметная так званая дзевяці-
польная сістэма скляпенняў, якая, 
на наш погляд, мела генетычную 
сувязь з тутэйшымі праваслаў-
нымі крыжова-купальнымі хра-
мамі. Па сваёй схеме кампаноўка 
скляпенняў у дзевяціпольных сі-
нагогах нагадвае дзіцячую гульню 
у крыжыкі-нулікі. У цэнтры ква-
дратнай залы размяшчаліся чатыры 
магутныя слупы, на якія абапіраліся 
пяты скляпенняў. Прастора паміж 
апорнымі слупамі перакрывалася 

Iнтэр’ер сінагогі ў Слоніме
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паўсферычным купалам, а ўнутры 
яе, на ўзвышшы, размяшчалася бі-
ма, што асвятлялася з дапамогай 
верхняга светлавога «ліхтара», ад-
крытага ва ўсе бакі залы арачнымі 
праёмамі. Чатыры вуглавыя часткі 
перакрываліся аднолькавымі кры-
жовымі скляпеннямі, а прамеж-
кі паміж імі, якія ўтваралі ў плане 
крыж, перакрываліся цыліндрыч-
нымі скляпеннямі з распалубкамі, 
уласцівымі архітэктуры мясцовага 
рэнесансу. Менавіта такую архітэк-
тоніку мелі мураваныя сінагогі ў Бы-
хаве, Пінску, Наваградку, Слоніме, 
якія храналагічна па слядоўна на-
бывалі рысы мясцовага барока. Жа-
ночую частку сінагогі, як сведчаць 
архіўныя дакументы, пачалі прыбу-
доўваць пазней: гэтыя памяшкан-
ні маглі размяшчацца з трох бакоў 
ад малітоўнай залы (акрамя ўсход-
няга). Стаяць спінай да ўсходняй 
сцяны з арон-кадэшам строга заба-
ранялася. Уваход рабілі з заходняга 
боку, часам з паўночнага, праз сені. 
Да нашага часу ў напаўразбураным 
стане захаваліся толькі дзве мура-
ваныя сінагогі канца ХVІ –  першай 

паловы ХVІІ стст. –  у Старым Быха-
ве і Слоніме. Архітэктуру сінагог 
у кантэксце беларускай культуры 
даследавалі А. Квітніцкая, У. Чанту-
рыя, Т. Габрусь, Э. Ёфэ, А. Лакотка [9].

Найбольш ранняй лічыцца му-
раваная дзевяціпольная сінаго-
га ў Старым Быхаве, архітэктура 
якой мае шмат рэнесансных рыс. 
Перш за ўсё гэта дэкаратыўна-аба-
рончы атык, што быў асабліва ха-
рактэрны для палацава-замкавага 
будаўніцтва ВКЛ ХVІ ст. На вышкі 
пад вальмавым дахам, які закрываў 
атык, вяла круглая абарончая ве-
жа з кручанымі ўсходкамі, разме-
шчаная на паўночна-заходнім вуглу 
амаль кубічнага будынка. Статыч-
ны рытм вялікіх вокнаў з паўцыр-
кульным завяршэннем, руставаныя 
вуглавыя пілястры, прафіляваныя 
карнізы ствараюць аскетычнае, але 
надзвычай манументальнае аблічча 
будынка, які спалучаў культавыя, 
грамадскія і абарончыя функцыі. 
Паводле плана Быхава 1781 г. віда-
вочна, што сінагога з’яўлялася дру-
гім (пасля замка Сапегаў) абарон-
чым пунктам горада.

Сінагога ў Пінску, якая бы-
ла змуравана ў 1640 г. і разбурана 
ў 1951-м пры рэканструкцыі цэн-
тральнай плошчы горада, паводле 
архітэктурнага рашэння мела шмат 
агульнага з быхаўскай, але яе аба-
рончы атык з вялікімі трохвуголь-
нымі зубцамі выглядаў больш ма-
ляўніча. Квадратную ў плане, моцна 
заглыбленую ў зямлю малітоўную 
залу з трох бакоў абкружалі ніз-
кія скляпеністыя прыбудовы з сен-
цамі і памяшканнямі для жанчын. 
На ўсходняй сцяне ніша арон-кадэ-
ша ўтварала даволі значную рас-
крапоўку, што пэўным чынам пад-
крэслівала вось усход–захад. Кры-
ху прыўзняты алмемар, пад якім 
знаходзілася скарбніца, з чатырох 
бакоў быў аформлены вялікімі ар-
камі на васьмігранных слупах і за-
вершаны купалам з невялікім ліх-
тарыкам.

Мураваная сінагога ў Слоніме, 
узнікненне якой датуецца 1640 г., 
пры кананічнай для мясцовых сі-
нагог дзевяціпольнай структуры, 
мае ў архітэктуры ўжо выразныя 
рысы ранняга барока. У горада-
будаўнічай сітуацыі, што склалася 
гістарычна, свяцілішча павернута 
да гарадской плошчы сваёй усход-
няй алтарнай сцяной, якая выра-
шана як галоўны фасад з фігурным 
барочным франтонам, пастаўленым 
на атыку і аздоб леным дэкаратыў-
нымі пінаклямі. Пластычныя ніцыя 
лініі франтона раней працягваліся 
на нізкія бакавыя прыбудовы з ад-
насхільнымі дахамі, пра што свед-
чаць архіўныя дакументы і фота-
здымкі 1930-х гг. [10]. Малітоўная 
зала накрыта высокім двухсхільным 
дахам з вільчыкам, арыентаваным 
па восі ўсход–захад. Усё гэта надае 
збудаванню выгляд хрысціянскай 
барокавай базілікі. Статычны рытм 
аднолькавых фасадаў, характэрны Роспіс скляпення бімы
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для рэнесансных сінагог, змяняецца 
на вулічным фасадзе дынамічнай 
сіметрыяй барока, скіраванасцю 
форм да цэнтральнай восі. Проці-
леглы фасад, заходні, з уваходам 
у малітоўную залу, схаваным у пры-
будове, вырашаны вельмі сціпла.

Характэрна, што тая ж горада-
будаўнічая сітуацыя паспрыяла па-
добнаму архітэктурнаму рашэнню 
слонімскага касцёла Беззаганнага 
Зачацця Дзевы Марыі кляштара 
бернардзінак (1664–1670/1696 гг.), 
дзе на чырвоную лінію вуліцы 
арыен тавана апсіда прэсбітэрыя 
з размешчанай побач пышнай ўва-
ходнай брамай, якая імітавала ба-
рочны фасад святыні. Гэтая бра-
ма, узведзеная ў сярэдзіне ХVІІІ ст. 
(архітэктар –  Я. К. Глаўбіц), была 
разбурана ў 1960-я гг. Галоўны, 
заходні, фасад касцёла, хаця і ак-
цэнтаваны высокай вежай, сціп-
ла схаваны ў кляштарных мурах. 
У інтэр’еры высока ўзнятую біму 
(алмемар) вылучаюць масіўныя 
васьмі гранныя слупы з архаіч-
нымі базамі і капітэлямі, раскра-
паваныя плоскімі арачнымі нішамі 
з лучковымі завяршэннямі, харак-
тэрнымі для сталага беларускага 
барока. Слупы падтрымліваюць 
ліхтарню, скляпенні якой аздобле-
ны ляпным шматколерным раслін-
ным арнаментам, што імітуе тканы 
шацёр. Пластыка дэкаратыўнай 
лепкі па сваіх мастацка-стыля-
вых характарыстыках суадносіц-
ца з аздобай помнікаў так званага 
сармацкага барока (касцёлаў аў-
гусцінцаў – у Вільні і Міхалішках 
Астравецкага раёна, дамінікан-
цаў –  у Стоўбцах). У дэкаратыўным 
афармленні арон-кадэша ўсходнія 
матывы і барочныя рысы спалуча-
юцца з элементамі класіцызму: ва-
замі, спавітымі стужкавымі гірлян-
дамі, карнізамі з сухарыкамі (зуб-

цамi) і г. д. Увянчаны царскай ка-
ронай картуш з рэльефнай выявай 
Торы з двух бакоў падтрымліваюць 
гербавыя львы. Пра мясцовы ге-
незіс артэфактаў сведчаць наіўны 
прымітывізм і прамалінейнасць 
сімволікі. Адвольная інтэрпрэта-
цыя ляпной ордэрнай пластыкі 
ўласцівая таксама дэкаратыўна-
му аздабленню тутэйшага касцёла 
бернардзінак. У ордэрным дэко-
ры касцёла выкарыстаны надзвы-
чай самабытныя капітэлі пілястраў 
з расліннымі матывамі. Падобныя 
капітэлі маюць таксама калонкі, 
на якія абапіраюцца хоры слонім-
скай сінагогі. Пэўныя адпаведна-
сці паміж сінагогай і каталіцкімі 
барочнымі святынямі Слоніма да-
зваляюць меркаваць, што архітэк-
тура першай істотна паднаўляла-
ся ў другой палове ХVІІ і ў сярэ-
дзіне ХVІІІ ст.

Па сваім архітэктурным рашэн-
ні ў выглядзе базілікі без трансэпта 
галоўнай слонімскай сінагозе най-
больш блізкая сінагога ў Полацку, 
выява якой прадстаўлена на вядо-
мым плане горада 1707 г. [11]. У яе 
ўмоўных «бакавых нефах» размя-
шчаліся памяшканні для жанчын.

Такім чынам, на мяжы ХVІ–
ХVІІ  стст. у Вялікім Княстве 
Літоўскім адбывалася эвалюцыя 
архітэктуры мясцовых мураваных 
сінагог –  ад абарончых збудаван-
няў у стылі позняй готыкі і рэне-
сансу да мастацкіх вышынь стала-
га барока. Тады ж сфарміраваўся 
адметны тып мураваных дзевяці-
польных сінагог, на што паўплываў 
характар грамадскага жыцця і тага-
часныя мастацкія кірункі. Яскравым 
прыкладам з’яўляецца галоўная сі-
нагога ў Слоніме –  унікальны помнік 
архітэктуры беларускага барока. 

Рэльеф з выявай Торы
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