
GARDINAS. DIDŽIOJI (CHORALINĖ) SINAGOGA 
 

Gardino Didžioji (Choralinė) sinagoga (XIX-XX a. sandūra). Pirmoji sinagoga šioje vietoje 

buvo pastatyta XVI a., Gardino žydai leidimą pasistatyti sinagogą gavo kartu su sklypu kapinėms 

1503 metais. Pirmoji mūrinė sinagoga Gardine pastatyta 1576-1580 metais. Sinagogos projekto 

autorius italas architektas Santi Gucci iš Florencijos. 1617 m. sinagoga ir visas žydų kvartalas 

sudegė. Tuomet karalius Zigmantas Vaza suteikė privilegiją Gardino žydams pastatyti naują mūrinę 

sinagogą – dabartinės Didžiosios sinagogos pirmtakę (ši sinagoga užfiksuota N. Ordos akvarelėje).  
 

   
Dabartinės Didžiosios sinagogos pirmtakė N. Ordos akvarelėje XIX a. II pusėje (harodnia.com) 

 

Po 1899 m. gaisro sinagoga atstatyta moderno stiliumi. Sinagoga trijų aukštų, kvadratinio 

plano, pagrindiniame fasade du bokštai, įrėminantys centrinę vieno aukšto dalį ir galeriją virš jos. 

Puikiai išlikusi ne tik moderno stiliaus išorės architektūra, bet ir interjeras – bima, aronkodešo niša, 

skliautų nerviūros ir kt. Sinagogos pagrindinė maldų salė jau pilnai restauruota ir joje meldžiamasi.  

 

 
Gardino Didžioji (Choralinė) sinagoga 1905-1914 m. (www.way.to/Grodno - Grodno Postcards) 

 



Sinagoga uždaryta II Pasaulinio karo metu (1940), sovietmečiu joje buvo maisto sandėlis, 

vaistinės sandėlis, vėliau – dailininkų gamybinės patalpos. 1994 m. sinagoga grąžinta žydų 

bendruomenei. Dabar vyksta restauravimo darbai.  
 

   
Gardino Didžioji (Choralinė) sinagoga šiandien (Глобус Беларуси, Radzima.org) 

 

   
Gardino Didžioji (Choralinė) sinagogos interjeras – bima ir aronkodešas (Radzima.org) 

 

Didžioji sinagoga ir žydų kvartalas Gardine išsidėstęs visai netoli pilių komplekso. II Pasaulinio 

karo metais Gardino getas buvo Pilies gatvėje. XX a. pr. Gardine buvo 44 sinagogos ir maldos 

namai. Pati įspūdingiausia - Didžioji (Choralinė) sinagoga tiek savo istorija, tiek moderno stiliaus 

architektūra ir dydžiu. Greta (dešiniau) sinagogos toje pat gatvėje tebestovi ješivos pastatas (dabar 

gyvenamasis namas), šioje gatvėje išlikę dar du sinagogų pastatai.  

 



 
Buvęs ješivos pastatas (oldgrodno.com) 
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