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Синагоги Черкас:  
у пошуках сакральних пам’яток міста 

У Черкасах понад 120 років тому майже на 40 тисяч населення було 13 синагог та моли-
товних будинків. Із цих сакральних єврейських споруд до наших днів дожили лише три. Що 
сталося із іншими? Де вони були? Чому вони зводилися трохи не в кварталі одна від од-
ної? Куди поділися сувої Тор й іудейські метричні книги, кіпи та менори? 

 

Частину іудейських синагог поглинули води Дніпра, на місці деяких встановили батути та 
збудували фонтани, інші зруйнували, щоб звести сучасні будинки: спорткомплекс, дитячий 
садок. Найцікавіше, що вказати точні місця, де були розташовані всі ці сакральні споруди, 
ніхто не береться. Проте нам вдалося відшукати деякі. 

Синагога чи молитовний будинок  

Давайте спершу визначимо список черкаських синагог. Візьмемо за основу список, скла-
дений 30 листопада 1905 року. Їх було 13. Але є одне величезне АЛЕ. Синагог, як сакра-
льних будівель, було дві. Решта – це молитовні будинки. Розміщувалися вони зазвичай у 
приватних будинках багатих купців чи підприємців. 

Річ у тім, що синагогою можна вважати будь-яке приміщення, де збирається не менше 
10+1 чоловіків, які читають священну Тору. Чому 10+1? І чому обов’язкова наявність сувої 
Тори? Молитися, а точніше читати Тору, має не менше 10 осіб чоловічої статі старше 13-
ти років. Якщо одна людина полишає читання Тори, його має замінити наступний. Тому 
молитовним будинком вважалося будь-яке приміщення (переважно будинки багатих меш-
канців Черкас), де могли зібратися не менше 10 іудеїв-чоловіків. А власний сувій Тори міг 
мати лише багатий чоловік. 

Перелік синагог і молитовних будинків Черкас 

1. Синагога по вулиці Єврейська 
2. Школа і молитовний будинок Литовського 
3. Бейс-Гамердеш на Старому ринку у будинку Цейтліна 
4. Синагога в будинку Гінзбурга 
5. Молитовня в будинку Яна Шнєєрсона 
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6. Клойз на Старому ринку 
7. Клойз за річкою Митниця 
8. Синагога ремісників по вулиці Музикантська 
9. Клойз по вулиці Музикантська 
10. Синагога в будинку Скловського 
11. Школа (синагога) у будинку Янкеля Тверського 
12. Синагога Бення по вулиці Лікарська 
13. Синагога при цукровому заводі 

* клойз – молитовний будинок, де збиралися хасіди 

Проте це не повний перелік синагог і молитовних будинків. Складений він був станом 
на 1905 рік, однак є чимало випадків (і ми їх розглянемо), коли підприємці передавали 
власні будинки під єврейській школи, при яких в обов’язковому порядку відкривалися 
молитовні будинки. Наприклад, школа (а при ній і синагога) Зарицького. Або ж синагога 
на місці Будинку Природи. Хоча ні того, ні іншого в переліку 1905 року нема. 
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Найстаріша синагога Черкас 

Про неї сайт vikka.ua уже розповідав. Це найстаріша синагога Черкас. Вона розташовува-
лася по вулиці Єврейська (нині Гагаріна) за 100 метрів від Пагорбу Слави. Нині її вже не-
ма, а на цьому місці розбили сквер. Будівлю синагоги радянська влада знесла близько 
100 років тому. 

 

„Найдавнішою та найголовнішою єврейською сакральною спорудою в місті була синагога, 
яка знаходилася на Подолі, неподалік Замкової гори. Саме тут вона позначена на планах 
міста з кін. ХІХ ст.” – розповів Дмитро Куштан, керівник Черкаської обласної археологічної 
інспекції. 
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Стара синагога дуже вирізнялася своєю незвичною архітектурою на тлі звичайних міських 
цегляних будинків та глинобитних хат. Судячи з підписів на малюнках, цю синагогу збудо-
вано близько 1850 р. Вона була двоповерховою, дерев’яною (?) на цегляному фундаменті. 
Дах двосхилий (у вигляді ковчега) з фігурними фронтонами. 

„Найпевніше, синагога була зруйнована у 1930-х роках, або й пізніше”, – зазначив археолог. 
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Дмитро Куштан розповідає, що у цьому місці розкопки не проводили. Тому більшість ін-
формації отримували саме з візуальних джерел – фотокарток і архівних документів. Нині 
на цьому місці встановили батути й ігрові тренажери. 

Вулиця Єврейська – колиска синагог  

Взагалі по вулиці Єврейська (нинішній вулиці Гагаріна) на проміжку від узвозу Старособо-
рний до узвозу Білоцерківський – розміщувалося три синагоги. Воно й не дивно. Саме 
на Казбеті та в районі черкаського Подолу, який нині затоплений водами Дніпра, компакт-
но проживала єврейська громада. 

Окрім центральної синагоги, про яку ми писали вище, на Єврейській також розташовували-
ся синагоги Цейтліна та Литовська. Щодо останньої, то жодних записів, документів про її 
точне місця розташування знайти не вдалося. Однак у книзі місцевого дослідника єврейсь-
кого життя Черкас Юрія Мариновського значиться, „що при школі Литовський (зазвичай си-
нагоги влаштовували при навчальних закладах, де навчалися діти євреїв) була релігійна 
община, яка у 1894 році нараховувала 108 чоловіків, а у 1908 році кількість голів сімейств – 
55 чоловіків”. 

А от синагога Цейтліна розташовувалася в приватному будинку підприємця Мердока Цейт-
ліна. Її адреса – вулиця Єврейська (а з 1929 року Шалом-Алейхема), 4. Також можна зустрі-
ти іншу назву синагоги – Бес-Гамердаш на Старому базарі. Старий базар розташовувався 
якраз там, де зараз Долина троянд. Сам Цейтлін був власником лісопильного заводу на 
Подолі. Цей завод також був зруйнований, а на його місці нині черкаські рибалки тягають 
раків, карасів та бичків. 
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Власне, будівлю, яка згодом стала синагогою, збудували у 1899 році. За даними черкасько-
го краєзнавця Юрія Мариновського, у 1923 році після приходу вже радянської влади єврей-
ське населення мало реєструвати общини і брати в оренду молитовні будинки. Якщо общи-
на не реєструвалася, то приміщення забирали на потреби радянського народу. 

„У 1929 році кількість членів общини при синагозі Цейтліна складала 87 чоловік (57 чолові-
ків і 30 жінок), у 1931 році – 55 осіб. Очевидно, що на початку 1930-х років релігійна община 
була розпущена і припинила своє існування”, – йдеться у дослідженні Мариновського. 

 

Ні синагога Цейтліна, ні Литовського не збереглися. 
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Чотири синагоги на Старобазарній 

Вулиця Старобазарна – це нинішній Замковий узвіз. Більше 100 років тому Старобазарна 
тягнулася від верхнього міста до низу, через Долину троянд і завершувалася там, де за-
раз Кременчуцьке водосховище. 

Історики говорять, що на цій вулиці було розташовано з півсотні добротних кам’яних бу-
динків. У них проживали заможні євреї, купці та підприємці. Нині до наших днів збереглася 
третина тієї славнозвісної Старобазарної лише із трьома старими будинками. 

Синагога Гінзбурга 

Ймовірна, що ця сакральна пам’ятка знаходилася у приватним будинку Гінзбурга. Власне 
сам Гінзбург займався лісом: купував, різав і перепродував деревину. Сплавляли її по Дніп-
ру. Саме на березі річки у нього був свій завод. Гінзбург був ризикованим підприємцем. Як-
що місцеві купці і промисловці продавали готові вироби на черкаські заводи, то пан Гінзбург 
„гнав” деревину на Київ, як кажуть на „свій страх і ризик”. 

Про Гінзбурга згадується у справі щодо вбивства трьох поліцейських у Черкасах, яке сталося 
у травні 1914 року. Ці події в деталях і фактах на сайті «Прочерк» описав журналіст-історик 
Максим Степанов. У травні 1914 року у Черкасах двоє грабіжників вирішили „поживитися”. 
Першим об’єктом для наживи вони обрали будинок лісопромисловця Гінзбурга. Близько 
першої години ночі проти 18 травня вони підійшли до парадного входу й гучно постукали. 

– Чого бажаєте? – запитав господар із вікна. 

– Відчиніть, свої! – відказали двоє з вулиці. 

Гінзбург здогадався, що гості можуть бути небезпечними, й удався до хитрощів, крикнувши, 
що, мовляв, вхід через інші двері. Поки бандити обходили будинок, господарі підняли крик 
знадвору. 

 
Стаття в газеті “Черкаські откліки” за 1914 рік. Фото Максим Степанов 



 8 

Галас почув поліцейський Харитон Тацько. Він обережно підійшов до місця події, але наган 
із кобури не витягнув. Ця помилка стала для нього фатальною. У відповідь на запитання го-
родового: „Що вам треба? Хто такі?” бандити двічі вистрілили в нього й, забравши револь-
вер пораненого, втекли. 

На постріли з довколишніх будинків повибігали люди. Вони кинулися до поліцейського й за-
ходилися, за тодішньою практикою першої допомоги, обливати його водою. Але рани були 
смертельні. Цього дня грабіжники вбили трьох поліцейських і двох цивільних – євреїв. 

Ймовірно, що синагога, про яку згадують у переліку 1905 року, розташовувалася у приват-
ному будинку Гінзбурга. На жаль, до наших днів цей будинок не зберігся. Орієнтовно він був 
розташований у північній частині нинішньої Долини троянд – там де зараз вихід до води. 

Клойзи на Старобазарній та за річкою 

Місце, де стояла синагога за річкою Митниця, нині затоплене водами Кременчуцького во-
досховища. Власне, сама річка Митниця, судячи зі старої мапи, проходила там, де ниніш-
ня берегова смуга Дніпра. 

 
Фрагмент карти Черкас 1908 року 

Про ці дві синагоги дізнатися нічого не вдалося. Їх не описують ні Василь Страшевич, ні Юрій 
Мариновський. Ці клойзи, ймовірно, відвідували бідняки-євреї, які проживали на Митниці та 
Подолі. 

Синагога Шнеєрсона 

Ця синагога, ймовірно, розташовувалася у приватному будинку Шнеєрсона на Подолі. Про 
нього відомо не так багато. За словами Василя Страшевича, „на початку 10-х років ХХ сто-
ліття головним рабином черкаської общини було обрано Нахмана Ароновича Шнеєрсона”. 
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Синагоги Черкас:  

у пошуку зниклих єврейських артефактів 
Це друга частина нашого дослідження із пошуку старих єврейських синагог у Черкасах. На-
гадаємо, що понад 120 років тому у місті було 13 синагог та молитовних будинків. До наших 
днів збереглося лише три будівлі. Де знаходилися інші? 

 

Синагоги на Музикантській вулиці 
На Музикантській, а нині Святотроїцькій вулиці, розміщувалися дві релігійні споруди чер-
каських євреїв. Одна з них по нинішній вулиці Святотроїцька, 50 (неподалік „німецького 
будинку”). Ця будівля збереглася і уціліла до наших днів. Нині там мешкають люди. 

Що відомо про цю будівлю? У ХХ столітті Борух Дунаєвський заповів своє житло за адре-
сою Музикантська, 32, єврейській общині під будинок молитви. Будівля була дерев’яною, 
тому потребувала ремонту. Згодом на цьому місці була збудована кам’яна споруда, а ке-
рівництво міста дало дозвіл на відкриття молитовного будинку. 

 
Синагога по вулиці Святотроїцькій 

 

За твердженням Юрія Мариновського, «можна сказати, що у серпні 1924 року молитовний 
будинок „Ремесленный” припинив своє існування». 23 серпня 1924 року комуністична влада 
дозволила місцевим євреям провести у цій будівлі збори, щоб вони створили общину і мали 
можливість використовувати її у своїх цілях. Але в той день для євреїв синагогу відкрили 
востаннє. „Після закінчення зібрання Окрлидвинком наказав міліції „будинок запечатати”. 
При цьому було вказано: „Ніяких молінь Комісія влаштовувати не дозволяє”. Окрім того, за 
словами Юрія Мариновського, ще у квітні 1924 року молитовний будинок обстежив А. Алек-
сандров, керівник Черкаського окружного товариства пам’яток. Він взяв на облік деякі речі, 
які перебували в синагозі. Зокрема, старий мідний підсвічник „з чеканими левами і стилізо-
ваним рослинним орнаментом”. Вага його була – 12 фунтів (5,5 кг). 
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Згодом будинок реконструювали і зробили 11 квартир, де понині живуть черкащани. 

Ще один молитовний будинок розташовувався там, де зараз ДОСААФ. Адреса – ву-
лиця Музикантська, 6. 22 травня 1892 року до черкаського нотаріуса Павла Дашковича 
прийшли міщанин Юра Белицький і купець Нухіл Бухін разом із представниками єврейської 
общини Черкас. Нотаріус затвердив заповіт про передачу земельної ділянки і будівлі, яка 
на ній знаходилася, єврейській общині під синагогу. Опис майна, що передавався, виглядав 
так: „собственное свое имущество по улице Музыкантской, заключающее в себе земли 
155 кв. саженей (282 м. кв), имеющие меры, как заявили стороны от межи Нахамы Цу-
керман вдоль по улице 10 саженей по межи бывшей Мошка Зурочки, ныне Пейсаха Глав-
цова по правильную линию 10 саженей…”. Словом, ділянка з будинком були невеличкі. Оці-
нили майно в 1000 срібних монет. 
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Щоб відшукати цей будинок, довелося дослідити дві мапи: сучасну і карту німецької аеро-
фотозйомки 1943 року. Саме на останній чітко видно чотири житлові будинки від повороту 
на вулицю Кавказьку до перехрестя із вулицею Хрещатик. Колишня синагога розміщувала-
ся по правий бік від входу до сучасного ДОСААФу. 

 
Накладання двох мап: сучасної і аерофотозйомки 1943 року 

Примітно, що старостою цієї синагоги був купець Школьников. Він ж був власником так зва-
ного „комплексу Школьникова” – серії прибуткових будинків по вулиці Хрещатик поруч із 
ДОСААФ. 

Даних про закриття синагоги чи перенесення від неї молитовних книг не має. 

Синагоги, які вціліли 
Окрім синагоги „Ремісників” по вулиці Святотроїцької, вціліли ще дві: синагога Тверського 
по бульвару Шевченка, та синагога Скловського, по нинішній вулиці Слави. 

Синагога Тверського 
Про неї відомо дуже мало. Будівля збереглася, проте перебуває в аварійному стані. Стоїть 
зачинена. Це будівля за адресою бульвар Шевченка, 176. З усіх архівних документів, які 
вдалося дістатися, лише ось цей витяг із протоколу. 

Ймовірно, що в будинку сталася пожежа. Спільнота кустарів попросила місцеву владу по-
вернути залишки будматеріалів на будівництво клубу. За словами Юрія Мариновського, 
„можна передбачити, що релігійна община була зареєстрована у 1923 році. Ймовірно, що 
після пожежі будівля, як синагога, перестала існувати. Мабуть, із цією подією і пов’язують 
передачу із синагоги Тверського в синагогу Скловського 18 сувоїв Тори”. 
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Колишня синагога Тверського 

 

Синагога Скловського 
Будинок збудували у 1880 році. На той час це була друга синагога у Черкасах. Перша, де-
рев’яна, розміщувалася внизу на вулиці Єврейська, нині Гагаріна. Про неї ми писали вище. 

 
Синагога Скловського. Нині – житловий будинок 
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Будинок належав купцю першої гільдії Скловському. Він розташовувався по Троїцькому 
провулку, 4. Згодом провулок став Клубним, а нині це вулиця Слави, 11. 

Реєстрація общини після приходу більшовиків відбулася у 1923 році. За даними Юрія Ма-
риновського, збереглися устави, Тори, метричні книги, типові договори, фінансові докумен-
ти, опис майна тощо. „У 1926 році кількість прихожан складала 84 людини, 1928 року – 133, 
1929 році – 206, а у 1931 році – 90. У 1932 році у місцевої влади виникла ідея закрити сина-
гогу і розпустити общину”, – написав у своїй книзі Юрій Мариновський. 

Був складений акт. Мовляв, у будівлі повна антисанітарія. Але, щоб не вдарити обличчям у 
багнюку, запропоновано місцевим євреям провести збори, оголосити про створення нової 
общини, відремонтувати будівлю і взяти її в оренду! Провести ремонт місцеві євреї погоди-
лися, навіть принесли гарантійний лист. Проте у березні 1932 року місцева влада заявила, 
що єврейська громада ремонтувати синагогу відмовляється, тому її реєстрація, як общини 
скасовується. Того ж року будівля була передана під вантажі „Союзхліба”. А в середині 30-х 
там заселили людей. У 60-х роках надбудували третій поверх. Нині це житловий будинок. 

 
 

Синагога, яку не вдалося знайти 
Мова йде про синагогу Беня по вулиці Лікарняна. Де саме розташовувалася будівля – неві-
домо. Про неї нема жодної згадки ні у Юрія Мариновського, ні у Василя Страшевича. 

Вулиця Лікарняна – це нинішня вулиця Дашковича. Історики говорять, що ймовірно, по ву-
лиці Дашковича, на місці сучасного „Спартака” могла бути синагога. Проте жодних доказів 
нема. 

Бень був черкаським підприємцем. Не бідним. Він володів винокурним заводом і випускав 
10 тис. відер пива на рік. Його завод розташовувався на Митниці. 
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Синагога Зарицького 

Водночас, за даними Василя Страшевича, по вулиці Олександрівська (нині бульв. Шевчен-
ка) розміщувався особняк власника тютюнової фабрики Зарицького. Він передав його єв-
рейській общині під начальну школу і синагогу при ній. У 1951 році приміщення було конфіс-
коване і передане спорткомітету. Згодом у колишньому молитовному будинку організували 
зали для гімнастики, фехтування, підсобні приміщення. Будівлю зруйнували у 80-х роках, 
коли там почали будувати Трикотажну фабрику та будівлю міськвиконкому. 

Синагога на Гостромогильній 
Синагога при цукровому заводі. Знайти її було дуже важко. Нині на цьому місці двір дитячо-
го садочку. На пошуки і ймовірне місце розташування наштовхнула дарча, яку склали при 
передачі майна. За даними Юрія Мариновського, „адреса Гостромогильна, 81 з’явилася в 
1914 році, коли Черкаська міська управа видала дозвіл домовласникам Іосифу Манусову, 
Меєру Ляховецькому, Хаиму Сафяну й Іосилю Дукельському на будівництво деяких примі-
щень. А пізніше по свідченням Черкаської міської управи у другій частині кварталу № 131 
по вулиці Гостромогильній, 81 рахується дві будівлі: одна двоповерхова – під синагогу, 
інша – під школу”. Вже у серпні 1918 року власники передали майно єврейській общині під 
синагогу. Площа ділянки, згідно купчої, 845 кв. саженів, а це 1 537 м. кв. 
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Де була ця сакральна споруда? Щоб з’ясувати це, довелося детально розглянути мапу 
Черкас за 1908 рік, де місто розбивали на квартали. 131 квартал, згаданий у документі но-
таріуса, мав такі межі: вулиця Чехова, Гостромогильна, Заводська (нині – Амброса) та Мо-
настирська (нині – вулиця Кобзарська). 
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Фрагмент карти 1908 року, де відображений квартал № 131 

Також довелося ще раз звернутися до аерофотозйомки німців, яку вони зробили у 1943 
році над Черкасами. Вулиця Гостромогильна на цій мапі існує. Вона ділила навпіл завод 
„Машбуд” і квартал нинішніх вулиць Чехова – Амброса – Шевченка-Кобзарська. 

 
Накладання сучасної мапи і карти аерофотозйомки 1943 року 

Найоптимальнішою ділянкою по площі в 1,5 тис. м. кв. є ділянка, обведена жовтим кольо-
ром. На мапі 1943 року там саме є дві будівлі. До наших днів вони не збереглися. 

У переліку синагог за 1922 рік синагога при цукровому заводі згадується. Ймовірно, що у 
1924 вона перестала існувати. Існує витяг із протоколу, датований жовтнем 1924 року. У 
ньому зазначається, що в районі цукрового заводу єврейського населення нема, тому буді-
влю колишньої синагоги треба передати профспілці цукрового заводу під облаштування 
клубу. 
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Нині на цьому місці дитячий садочок, а точніше ігрові майданчики дитячих груп. Найцікаві-
ше, що поряд із синагогою по Гостромогильній був скіфський курган. 

***** 
Майже всі сакральні єврейські пам’ятки для Черкас і жителів міста втрачені. Вони залиши-
лися в пам’яті жителів міста і в документах архівів. У фондах Обласного краєзнавчого му-
зею зберігаються сувої Тори, підсвічники і менори з черкаських синагог. 
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А тепер дамо відповідь на запитання, яке, ймовірно, мучало кожного з вас: чому синагоги і 
молитовні будинки розміщувалися в такий близькості одна від одної? Дійсно, якщо накла-
сти на мапу молитовні будинки євреїв, то відстань між ними не перевищує 1-2 кварталів. 
Річ у тім, що синагоги мало розташовуватися у пішій доступності одна від одної. Ходити в 
молитовні будинки потрібно було пішки. Тому, щоб туди могли потрапити, як молоді, так і 
люди похилого віку, їх відкривали неподалік одна від одної. 

 

* Матеріал вдалося підготувати завдяки допомозі єврейської общини Черкас, Черкась-
кої бібліотеки для юнацтва та Віталію Пітвалу. 

Автор: Вікка 
 

https://www.vikka.ua/novini/sinagogi-cherkas-u-poshukax-sakralnix-pamyatok-mista/  

https://www.vikka.ua/novini/sinagogi-cherkas-u-poshuku-zniklix-yevrejskix-artefaktiv/  

 


