
SINKOVIČIŲ ŠV. MYKOLO ARKANGELO CERKVĖ 
 
Sinkovičių Šv. Mykolo Arkangelo cerkvė (XVI a. pr.) – unikalus stačiatikių sakralinės 

architektūros paminklas, vienas vertingiausių sakralinės gotikos paminklų LDK (greta Murovankos 
cerkvės). Šis paminklas priskirtinas unikaliam tik LDK būdingam reiškiniui - gotikinių cerkvių 
statybai. 

Tiksli cerkvės statybos data nėra žinoma, tarp architektūros specialistų iki šiol vyksta diskusija 
šiuo klausimu. Visgi linkstama prie XVI a. pr. datos. Sakralinis pastatas pastatyta kaip cerkvė, nuo 
XVII a. pr. priklausė unitams, po 1839 m. grąžinta stačiatikiams, tarpukariu šiose apylinkėse veikė 
jėzuitų prižiūrima neounitų parapija, kuriai priklausė ir cerkvė. Cerkvė dalinai perstatyta 1880 – 1881 
m. 1760 m. cerkvės inventoriuje randama įdomi užuomina, kad cerkvės statybai pinigų yra skyrusi ir 
karalienė Bona (karaliene buvo 1518—1556 m.).  

 

 
Sinkovičių Šv. Mykolo Arkangelo cerkvės planas  
 
Cerkvė - trinavis sakralinis pastatas, su dviem porom aštuoniabriaunių piliorių, kvadratinio plano 

(17,5 x 13 m, vos įstrižai pasukto), su keturiais bokšteliais kampuose, trimis pusapvalėmis apsidėmis, 
dengta aukštu dvišlaičiu stogu. Vakarinio ir rytinio fasadų bokšteliai nėra visiškai vienodi. Vakarinio 
fasado bokšteliai apatiniame tarpsnyje kvadratinio plano, remiami kontraforsų, antrame tarpsnyje – 
aštuoniabriaunio plano; rytiniame fasade – apvalaus plano. Sienų storis siekia apie 1,5 metrus. 
Prieangis pagrindiniame fasade pristatytas ne anksčiau nei XVIII a. II pusėje.  

Cerkvė priskirtina gynybinių sakralinių pastatų tipui. Visu cerkvės perimetru (įskaitant bokštelius) 
eina šaudymo galerija su gerai matomomis mašikulomis iš išorės, į galeriją pakliūnama laiptais 
bokšteliuose. Bokšteliuose trys tarpsniai šaudymo angų. Mašikulų eilė yra skirta pačių cerkvės sienų 
gynybai, antrame bokštelių tarpsnyje esančios šaudymo angos skirtos tolimesniam apšaudymui. 
Šaudymo angos įrengtos ir frontonuose; pačiame vakarinio frontono viršuje matome retą architektūrinį 
elementą – specifinį atsikišimą „žibintą“, skirtą aplinkos stebėjimui.  



 
Sinkovičių Šv. Mykolo Arkangelo cerkvė (Глобус Беларуси) 

 
Cerkvės šventorius XIX a. pabaigoje aptvertas lauko akmenų mūro tvora, greta pagrindinio fasado 

1891 m. pastatyta lauko akmenų ir plytų mūro kvadratinio plano dviejų tarpsnių varpinė. Cerkvės 
interjero įranga XX a. II pusės. Pasakojama, kad interjeras buvęs dekoruotas freskomis, tačiau XX a. II 
p. kažkoks „gudruolis“ sugebėjo visas sienas ir skliautus nudažyti aliejiniais dažais ir pražudyti visą 
tapybą.  

 

   
Sinkovičių Šv. Mykolo Arkangelo cerkvės interjeras (Глобус Беларуси) 

 
Cerkvė veikia. 2000 m. baltarusių paveldosaugininkų sprendimu Sinkovičių cerkvė buvo 

paskelbta pretendente į UNESCO Pasaulinio kultūros paveldo sąrašus. 
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