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Realizácie

Obnova a reštaurovanie synagógy

„Dvadsaťdva rokov prešlo od tej doby, čo ruky Jozefove položili 
základy tohto domu.
Ale smrť ho predčasne vytrhla od tohto diela.
A  tráva a bodliaky takmer naplnili sály, pokiaľ táto úloha padla na 
bedrá jeho zaťa.
A Izák dvíhal svoje ruky k Bohu a prijal poslanie.
Nespal a neodpočíval dovtedy, kým mu Boh neodpovedal 
a práca bola ukončená prvého dňa mesiaca elul roku
Nech je táto budova svätyňou – 5596“ /1/

Tento v hebrejčine vyrytý text na kamennom chronostichone, 
situovanom nad vstupom do hlavnej sály, nám datuje výstavbu sy-
nagógy a  zároveň poukazuje na iniciátorov výstavby. Chronosti-
chon uvádza roky 1814 – 1836 za obdobie výstavby synagógy. /2/

Synagóga s areálom tvorila v minulosti spolu s obytnou zástav-
bou samostatný blok situovaný severozápadne od mestských 
hradieb. Na pomerne rozsiahlom pozemku boli postupne dostavo-
vané skoro všetky najdôležitejšie ustanovizne židovskej náboženskej 
obce v  Bardejove: hlavná synagóga, beth hamidraš, mikve s  ex-
panznou vežou a kotolňou a bitúnok. Všetky tieto budovy svedčia 
o zámožnosti náboženskej obce.

Synagóga tvorí masívny architektonický kubus na obdĺžnikovom 
pôdoryse s  decentricky situovaným schodiskovým rizalitom na 

južnej fasáde a manzardovou strechou. Objekt má v západnej časti 
dve prevýšené podlažia v hornej úrovni so ženskou galériou zakle-
nutou troma poľami pruskej klenby a v dolnej úrovni s aditívne rade-
nou predsieňou (puliš) a miestnosťou tzv. starej školy. Východný trakt 
(mužská časť) tvorí štvorcovú centrálu zaklenutú deviatimi poliami 
pruských klenieb vyúsťujúcich do štyroch mohutných stĺpov s ma-
sívnou profilovanou rímsou. Štyri stĺpy vymedzujú vyvýšený priestor 
bímy. Na východe je zachovaný negatív po Aron ha-kodeš. Interiér 
synagógy s  bohatou maliarskou výzdobou zodpovedá talmudis-
tickým predpisom formulovaným Józefom Caro a  dodržiavaným 
najmä v haličskej oblasti, ktoré tradujú povinnosť veriaceho nazerať 
na Aron ha-kodeš „z dna svojej biednosti“.

Celý súbor budov židovského suburbia prestal slúžiť svojmu 
účelu v roku 1949. Od roku 1950 bol objekt synagógy využívaný ako 
sklad pre stavebný materiál a  sklad chemických hnojív. Celý areál 
chátral a v roku 1997 došlo k zborteniu schodiskového rizalitu syna-
gógy.

Po zápise synagógy s  areálom do Ústredného zoznamu pa-
miatkového fondu a  zápisu historického jadra mesta Bardejov 
a židovského suburbia do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO v  roku 2000 bola upriamovaná pozornosť na havarijný 
stavebno-technický stav areálu.

Prvé záchranné lastovičky prilietali postupne, v roku 2007 reali- 
zovaný reštaurátorský výskum zistil havarijný stav maliarskej vý-
zdoby. V roku 2010 došlo k upevňovaniu maliarskych vrstiev a bol 
nanovo natretý strešný plášť hrdzavejúcej manzardovej strechy. 
Následne bola vypracovaná projektová dokumentácia a čiastočne 
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zastabilizované staticky narušené časti stavby. V roku 2015 sa začalo 
s komplexnou obnovou.

Metodika obnovy vychádzala z  poznania hodnôt objektu ako 
jedinečnej architektúry deväťklenbovej synagógy. Keďže objekt sa 
zachoval akoby v časovej schránke, t. j. bez výrazných zmenových 
úprav, bola pri obnove uplatnená konzervačná metóda. Uplatnenie 
tejto metodiky obnovy, okrem samotného reštaurovania, sa najviac 
odzrkadlilo na výstavbe zborteného rizalitu na južnej fasáde ako aka-
demickej rekonštrukčnej kópie na základe grafickej a fotografickej 
dokumentácie, zachovaných odtlačkov na fasáde a  zachovanej 
hmoty strechy rizalitu. Pri realizácii nového schodiska realizátori 
zohľadnili aj návrat k primárnej nivelete okolitého terénu. Súbežne 
s  výstavbou vstupného rizalitu sa realizovala aj rekonštrukcia 
a  reštaurovanie omietok exteriéru. Pre vnímanie exteriéru objektu 
ako celku bolo dôležitým detailom aj rešpektovanie textúry a výrazu 
zachovanej originálnej omietkovej vrstvy. Napriek prvoplánovému 
„odsúdeniu“ realizovanej ružovkastej farebnosti exteriéru vás 
k  druhoplánovému „oceneniu“ privedú výsledky reštaurátorského 
výskumu, ktorý originalitu farebnosti potvrdil. Na južnej fasáde boli 
reštaurované aj maľované slnečné hodiny. 

Využitie objektu ako skladu chemických hnojív zanechalo vy- 
sokú daň hlavne v  interiéri v  podobe zasolených a  výrazne 
deštruovaných omietok a  murív, ktoré zväčša museli byť na-
hradené. Z  tohto dôvodu sa podarilo zachovať pôvodnú podlahu 
iba na ženskej galérii. Maľby na klenbách ženskej galérie sa zacho-
vali len vo forme odtlačkov a v zmysle návrhu na reštaurovanie sa 
rekonštruovala maliarska výzdoba na vápennej separečnej farebnej 
vrstve, v rozsahu základnej bosy výtvarného a farebného členenia 
a v sile výrazu malieb hlavnej sály. Výrazná bola aj deštrukcia ma-
liarskej výzdoby hlavnej mužskej sály, kde sa chýbajúce časti ma-
lieb dopĺňali. Skrz parapet ženskej galérie, stredové klenbové polia 
hlavnej sály až k zaniknutej schránke na Aron ha-kodeš realizátori 
prezentovali v  centrálnej osi západ – východ analytickú prezen-
táciu v  stabilizovanom stave pred reštaurovaním so zachovaním 
odtlačkov po Aron ha-kodeš. Zaujímavosťou bolo objavenie 
a reštaurovanie priestoru genízy pod schodiskom k Aron ha-kodeš, 
ktoré slúžilo na ukladanie zvyškov tóry a iných liturgických predme-
tov až do ich prirodzeného zániku, resp. pochovania na cintoríne. 

Rovnako reštaurátorským výskumom bola objavená a reštaurovaná 
maliarska výzdoba miestnosti tzv. starej školy a puliš. 

Nevyhnutnou súčasťou obnovy pamiatok je zvyšovanie kom-
fortu hygienickej a prevádzkovej vybavenosti stavieb (vykurovanie, 
elektroinštalácia, hygienické zariadenie). Pri uplatnení na hodnot-
nom historickom objekte sa vyžaduje striedmosť a citlivosť a tá bola 
pri tejto realizácii dosiahnutá. V prípade bardejovskej synagógy bola 
devízou možnosť zriadenia hygienického zázemia mimo synagógu, 
v areáli na mieste objektu zaniknutého bitúnku ako jeho hmotová 
kópia. 

Tento v  rámci Slovenska jedinečný súbor stavieb židovského 
suburbia konečne vstáva z popola a dáva nám nádej, že okrem syna-
gógy sa dočkajú takejto citlivej obnovy aj ostatné objekty areálu.

Jana Ličková
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Situácia Vizualizácia židovského suburbia

Pohľady

Pôdorys 1. np Pôdorys 2. np

Rez pozdĺžny

Obnova areálu a ortodoxnej synagógy Bardejov, SO-01 Synagóga
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