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Sutartiniai ženklai



Pradedant šalies sostine Vilniumi ir baigiant ma-
žiausiais miesteliais, žydų paveldas – neatsiejama Lie-
tuvos kultūros dalis. Keliaudami po miestus ar mies-
telius, aptinkame buvusių žydų krautuvių, amatininkų 
dirbtuvių, mokyklų, bankų ir sinagogų pastatų. Gausus 
architektūros paveldas liudija kadaise čia vykus turtingą 
kultūrinį ir dvasinį žydų bendruomenės gyvenimą. 

Manoma, kad žydai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš-
tystėje (LDK) buvo apsigyvenę jau XIV a. pabaigoje. Pri-
tyrę pirkliai, amatininkai, finansininkai aktyviai prisidėjo 
prie šalies raidos. Per daugiau nei 600 metų savo isto-
rijos Lietuvoje žydai paliko išskirtinę kultūrą – literatūros 
kūrinius, religinius tekstus, muziką, savitą folklorą, dailę. 

Litvakai – iš LDK žemių kilę žydai – iki šiol didžiuojasi 
savo vardu, kuris žydų pasaulyje siejamas su nepaprastu 
mokslingumu, ilgaamže švietimo, religijos ir meno tradi-
cija bei savitu mąstymu. Daugybė jaunuolių iš įvairiausių 
kraštų nuo seno vykdavo į savo ješivomis garsėjusią 
Lietuvą studijuoti. 

Išskirtinę vietą Lietuvos ir pasaulio žydų gyvenime už-
ima Vilnius, kuris jau mažiausiai porą šimtmečių yra vadi-
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namas Šiaurės Jeruzale. Legendomis apipintame mieste 
gyveno išmintingasis rabis Elijas. Asketiškąjį šventraščių ži-
novą žydai vadino garbingiausiu Gaono (išminčiaus, geni-
jaus) vardu. Vilniaus Gaonas Elijas, neabejotinai laikytinas 
garsiausiu visų laikų Lietuvos žydu, dažnai apibūdinamas 
ir kaip viena ryškiausių asmenybių žydų pastarųjų dviejų 
su puse šimtų metų istorijoje.

Savita litvakų kultūra garsino Vilniaus vardą visame 
pasaulyje. 1925 m. Vilniuje buvo įkurtas žydų mokslo ins-
titutas YIVO, kurio garbės prezidiumo nariais tapo tokios 
laikmečio įžymybės kaip Albertas Einšteinas, Zigmundas 
Froidas, Eduardas Bernšteinas. 

Po visą pasaulį pasklidę litvakai lengvai atpažįsta Lie-
tuvos vardą ar jidiš kalba tariamus šalies vietovių pavadi-
nimus. Įvairiapusį žydų kultūros paveldą vis geriau pažįsta 
ir patys lietuviai. Tai, kas vyko ir klostėsi iki Holokausto, 
įdomu ne tik savo šaknų bei protėvių išvaikščiotų vietų 
ieškantiems pasaulio žydams, bet ir visiems, norintiems 
visapusiškai pažinti Lietuvos krašto istoriją. Tikime, kad 
per Lietuvą vedantis žydų kultūros paveldo kelias įkvėps 
tolesniems ieškojimams ir prasmingiems atradimams.
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Vilnius (jid. Vilne – ווילנע)

Istorinis Vilniaus žydų kvartalas
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Rašytiniuose šaltiniuose Vilnius pirmą kartą paminėtas Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino 1323 m. laiške Vokietijos miestams. Nors legendos 
žydų įsikūrimą mieste sieja su Gedimino kvietimu užsienio miestų gyven-
tojams atvykti ir kurtis Vilniuje, realybė buvusi kitokia. Manytina, kad žydų 
bendruomenės kūrimasis mieste prasidėjo tik XVI a., o 1633 m. žydai gavo 
leidimą pasistatyti pirmuosius mūrinius maldos namus, kurie palaipsniui 
visoje Europoje imti vadinti Vilniaus Didžiąja sinagoga.

Mieste žydų itin pagausėjo XIX a. 
antrojoje pusėje. Kartu su lietuviais, 
lenkais ir rusais jie formavo Vilniaus 
kaip daugiataučio miesto įvaizdį. Žydų 
pirkliai ir pramonininkai daug prisidėjo 
prie architektūrinės miesto raidos – jų 

lėšomis ir iniciatyva statyti gyvenamieji 
namai, viešbučiai, užeigos atspindė-
jo naujausias europines tendencijas. 
XIX a. pabaigos Vilnių papuošė iki tol 
mieste neregėti istoristiniai ir secesi-
niai pastatai.
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1. Istorinis Vilniaus žydų kvartalas  
Žydų, Stiklių, M. Antokolskio g.  

Kvartalas pradėtas formuoti  jau 
1 6 3 3  m .  Ta n k i a i  a p g y v e n d i n t o -
j e  t e r i t o r i j o j e  s t o v ė j o  V i l n i a u s 
Didžioji sinagoga. Antrojo pasau-

Kviečiame aplankyti:

linio karo metais istoriniame žydų 
kvartale buvo įsteigtas Mažasis ge-
tas. Vienu metu čia kalėjo net 11– 
12 tūkst. žydų. Getas sunaikintas  
1941 m.

Šiaurės Jeruzale vadintame mieste 
virė išskirtinai aktyvus ekonominis, kul-
tūrinis ir dvasinis žydų gyvenimas. Čia 
veikė žydų bendruomenės mokyklos 
ir sinagogos, buvo gausu žydams pri-
klausiusių parduotuvių, amatininkų 
dirbtuvių bei bankų. Iki Antrojo pa-
saulinio karo Vilniuje buvo apie 130 
įvairaus dydžio ir skirtingų judaizmo 
pakraipų žydų maldos namų. Legen-
da pasakoja, kad pats Napoleonas, 
išvydęs tokią sinagogų gausybę, su-
šukęs, jog tai Jeruzalė Lietuvoje. Kita 
legenda byloja, kad Vilniuje gyvenę  
333 žydai, mokėję Talmudą atminti-

nai. Tokie pasakojimai pelnė Vilniui ne 
tik šventąjį, Jeruzalės, bet ir išminčių 
miesto vardą. 
Vilniuje gyveno ir dirbo daug pasau-
linio garso žydų, tarp kurių – miesto 
simboliu tapęs Vilniaus Gaonas Elijas 
(1720–1797), „Musar“ sąjūdžio įkūrėjas 
rabinas Izraelis Salanteris (1810–1883) 
ir vienas žymiausių jidiš filologų Maksas 
Vainraichas (1894–1969).
Šiandien sostinėje belikę devynių si-
nagogų pastatai. Vis dėlto, klaidžiojant 
miesto gatvėmis ir gatvelėmis, aptinka-
ma kadaise klestėjusios bendruomenės 
ženklų. 

Žydų gatvė
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Vilniaus Didžiosios sinagogos interjeras. Fotografijos fragmentas. Fotografas Icik Serebrin. Apie 1900 m. 
Žydų nacionalinė ir universiteto biblioteka.

2. Žydų gatvė
Ši gatvė – istorinio žydų kvarta-
lo širdis. Rašytiniuose šaltiniuose ji 
minima nuo 1592 m. Šiandien šios, 
žydams itin svarbios, gatvės pava-
dinimas užrašytas trimis kalbomis – 
lietuvių, jidiš ir hebrajų. Vilniaus žy-
dai jidiš kalbą vartojo kasdieniam 
bendravimui, o hebrajų – maldai ir 
mokslui.

3. Paminklas Vilniaus Gaonui 
Žydų g. 3 

Rabis Elijas pasaulyje yra geriausiai ži-
nomas kaip Vilniaus Gaonas. Asketiš-
kasis išminčius pasižymėjo nepaprasta 
erudicija – itin gerai išmanė visus žydų 
mokslus. Manoma, kad Gaonas komen-
tavo bemaž visą hebrajų Bibliją. Nea-
bejojama, kad jis pradėjo naują Mikros 
(Šventraščio), Mišnos ir Talmudo tyri-
nėjimų erą. Taip pat itin svarbus Gaono 
indėlis į hebrajų kalbos, jos gramatikos 
studijas. Paminklas Gaonui (skulpt. 
Kazimieras Valaitis, Mindaugas Šnipas) 
stovi buvusioje jo namo vietoje. 

4. Vilniaus Didžiosios sinagogos 
vieta  
Žydų g. 3 

Istoriniame žydų kvartale, Žydų gatvėje, 
stovėjo Vilniaus Didžioji sinagoga. Pagal 
tuometinius nuostatus sinagoga negalėjo 
būti aukštesnė už krikščionių maldos 
namus, tad, siekiant sukurti didybės įspūdį 
viduje besimeldžiantiems tikintiesiems, 
jos grindys buvo dviem metrais įžemintos. 

Paminklas Vilniaus Gaonui
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Paminklas Cemachui Šabadui 

Barokinių formų maldos namuose saugo-
ta 18 Toros ritinių. Sinagogos kaimynystėje 
stovėjo Gaono maldos namai ir Mato 
Strašūno (1817–1885) biblioteka, kuri, 
beje, buvo didžiausia judaikos biblioteka 
XIX a. pabaigos Europoje. Karo metais 
sinagoga buvo smarkiai apniokota, o so-
vietmečiu ir visai nugriauta. 

5. Didysis Vilniaus getas  
Lydos, Rūdninkų, Mėsinių, Ašmenos,  
Žemaitijos, Dysnos, Šiaulių, Ligoninės g. 

Sunkiai išsitekdami istoriniame kvar-
tale, žydai nuo XVIII a. pabaigos ėmė 
kurtis ir gretimose gatvėse. Žemaitijos 
gatvėje dar ir šiandien virš kelių arkinių 
įėjimų į kiemus galima išvysti tarpukariu 
atsiradusius reklaminius buvusių žydų 
krautuvių užrašus. Antrojo pasaulinio 
karo metais netoli istorinio kvartalo 
esančioje teritorijoje naciai įkūrė Di-
dįjį getą. 1941 m. čia buvo įkalinta virš 
29 tūkst. žydų, iš kurių 1943 m. rugsėjo 
23 d., likviduojant getą, buvo likę apie 
10 tūkst. Buvusi pagrindinių geto vartų 
vieta (Rūdninkų g. 18) yra pažymėta 
paminkline lenta su geto planu. 

6. Našlės ir brolių Romų spaustuvės 
pastatas 
Šiaulių g. 2-4 

Garsiai spaustuvininkų ir leidėjų 
Romų dinastijai priklausiusi spaus-
tuvė daugiausiai knygų leido he-
brajų kalba. Šioje spaustuvėje buvo 
atspaustas pasaulio žydų aplinkoje 
puikiai atpažįstamas „Vilner shas“ – 
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Užrašai Žemaitijos g.
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Vilniuje leisto Babilonijos Talmudo 
titulinis puslapis. 

7. Žydų kultūros ir informacijos 
centras  
Mėsinių g. 3A/5 

Buvusioje Didžiojo geto teritorijoje, 
Mėsinių gatvėje, esančiame centre 
galima ne tik gauti išsamią informaciją 
apie lankytinas Vilniaus ir Lietuvos 
žydų kultūros paveldo vietas, bet taip 
pat ir užsukti į ten veikiančią galeriją.

8. Paminklas Cemachui Šabadui 
Mėsinių g. 5 

Vilniuje gimęs C. Šabadas (1864– 
1 9 3 5 )  b u v o  n e  t i k  a k t y v u s  v i -
s u o m e n ė s  v e i k ė j a s ,  ž y d ų  b e n -
druomenės lyderis,  švietėjas bei 
humanistas, bet ir garsus gydytojas. 
Stengdamasis padėti ligoniams ir nu-
skriaustiesiems, C. Šabadas ne kartą 
rizikavo savo paties sveikata ir gerove. 

Žymusis daktaras mirė 1935 m., o 
jo atminimo pagerbti susirinko apie  
30 tūkst. žmonių. Paminklo C. Šaba-
dui autorius – skulptorius Romualdas 
Kvintas.

9. Zavelio sinagoga  
Gėlių g. 6 

XIX a. pradžioje statyta mūrinė sina-
goga veikė iki pat 1940 m. Sovietme-
čiu maldos namai naudoti ne pagal 
paskirtį – juose buvo įrengti sandėliai 
ir butai. Šiuo metu sinagogoje vyksta 
renovacijos darbai. Patalpų spalvinio 
dekoro restauravimas suteiks interje-
rui išskirtinę meninę išraišką.

10. Vilniaus choralinė sinagoga  
Pylimo g. 39 

Vienintelė iki šiandien veikianti sina-
goga duris atvėrė 1903 m. Mauriško 
stiliaus pastate yra išlikę autentiški 
ornamentai, spalvos ir dekoras. Iš tar-
pukario Vilniaus sinagogų šie maldos 
namai išsiskyrė savo puošnumu. Sina-
gogoje rinkosi bendruomenės moder-
nėjimą skatinę Apšvietos šalininkai.

11. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus (VVGŽM) Tolerancijos 
centras 
Naugarduko g. 10/2 

Pirmasis žydų kultūrą ir tradicijas 
puoselėjantis muziejus Vilniuje buvo 
įkurtas 1913 m. Dabartinis atidarytas 
Lietuvos nepriklausomybės išvakarė-
se – 1989 m. Muziejuje veikiančiame 
Tolerancijos centre netrūksta parodų, 
edukacinių užsiėmimų, paskaitų.

Vilniaus choralinė sinagoga
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Sinagogos interjeras
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12. VVGŽM Samuelio Bako muziejus 
Naugarduko g. 10/2 

Visai neseniai Vilniuje atidarytas gar-
saus litvakų tapytojo S. Bako muziejus – 
pirmasis pasaulyje, skirtas tik šio meni-
ninko kūrybai. Vilniuje 1933 m. gimęs, 
Holokaustą išgyvenęs S. Bakas kurį 
laiką buvo apsistojęs Izraelyje ir Vakarų 

Europoje, o šiuo metu gyvena JAV. 
Tapytojas muziejui padovanojo net 54 
savo kūrybos darbus.

13. YIVO instituto vieta  
A. Vivulskio g. 18 

1925 m. žymiausias to meto jidiš fi-
lologas M. Vainraichas kartu su ke-
liais bendražygiais Vilniuje įkūrė žydų 
mokslo institutą YIVO, skirtą Europos 
žydų kultūros tyrinėjimams ir sklaidai. 
Nuo Antrojo pasaulinio karo metų 
instituto pagrindiniu centru tapo Niu-
jorko filialas. Dalis knyginio žydų pali-
kimo sovietmečiu buvo slapstoma Šv. 
Jurgio bažnyčios ir vienuolyno kom-
plekse veikusiuose Knygų rūmuose 
(K. Sirvydo g. 4), kuriems vadovavo 
Antanas Ulpis. Į sovietinius laikraščius 
įvynioti Toros ritiniai ir pintuose krep-
šiuose sukrautos knygos buvo atras-
tos tik 1988 m. Šiandien YIVO archy-
vuose yra daugiau nei 23 mln. įvairių 
objektų – tai didžiausia ir išsamiausia 
Europos žydų gyvenimą bei kultūrą 
pristatanti kolekcija pasaulyje. 

VVGŽM Tolerancijos centro ekspozicija. A. Chaito kompozicijos „Saliamono sostas“ fragmentai.

VVGŽM Tolerancijos centro ekspozicija. Vilniaus 
Didžiosios sinagogos aron kodešo durys ir kartu-
šas su Dekalogu.
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14. Romeno Gari skulptūra 
J. Basanavičiaus g. 14A 

Vilniuje gimęs vienas žymiausių XX a.  
prancūzų rašytojų, dukart literatū-
rinės Gonkūrų premijos laureatas, 
diplomatas, režisierius ir lakūnas 
R. Gari (1914–1980) kurį laiką gyveno 
J. Basanavičiaus gatvėje. Paminklas 

(skulpt. R. Kvintas) atidengtas priešais 
buvusį rašytojo namą, minimą jo kny-
goje „Aušros pažadas“. 

15. Pohulanka  
J. Basanavičiaus g. 

Šioje gatvėje daugiausiai gyveno mo-
dernūs, emancipuoti vidurinės klasės 
žydai, tarp kurių buvo vietinę ar net 
pasaulinę šlovę pelniusių įžymybių. Už 
Pohulankos plytinčiose Naujamiesčio 
dalyse žydai statėsi vilas, gyveno ir pra-
mogavo kaip buržua. 

16. VVGŽM Holokausto ekspozicija 
Pamėnkalnio g. 12 

Holokausto ekspozicija byloja apie Lie-
tuvos žydų naikinimą nacių okupacijos 
laikotarpiu, kolaboravimą, getų kas-
dienybę, dvasinį ir ginkluotą pasiprieši-
nimą įkalinimo sąlygomis. Ekspozicijoje 
įrengtoje slėptuvėje „malinoje“ prista-
tomi fragmentai iš Icchoko Rudašev-
skio (1927–1943) dienoraščio, atsklei-
džiantys, ką jam teko patirti slepiantis 
„malinoje“, Vilniaus gete.

VVGŽM Samuelio Bako muziejaus ekspozicija

S. Bakas „Gandai“ (1945)
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17. Lietuvos žydų (litvakų) bendruo-
menė / buvusi „Tarbut“ gimnazija 
Pylimo g. 4 

Pastatas iškilo 1898–1901 m. Jame 
veikusi gimnazija buvo labai svarbi 
žydų švietimo įstaiga. Šiandien čia 
įsikūrusi Lietuvos žydų bendruomenė 
ir veikia Vilniaus Gaono žydų muzie-
jaus padalinys. Netolimoje ateityje 
planuojama atidaryti VVGŽM Litvakų 
kultūros ir tapatybės muziejų.

18. Košerinio maisto edukacinės 
programos 
Pylimo g. 4

Krautuvėlėje galima kiekvieną dieną 
paragauti šviežių košerinių beigelių, o 
košerinės chalos iš krosnies traukiamos 
penktadieniais 12 val. Čia rengiamos 
edukacinės programos, supažindinan-
čios su košerinio maisto paslaptimis.

19. Geros valios fondo knygynėlis 
Pylimo g. 4 

Stiprią ir aktyvią žydų bendruomenę 

Lietuvoje puoselėjančio fondo knygy-
nėlyje rasite įvairių leidinių, susijusių 
su žydų kultūra ir istorija.

Kiti objektai:

Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų 
kapinių vieta  
Olimpiečių g. 1A 

Šioje vietovėje laidota nuo XVI a. 
Čia amžinojo poilsio atgulė ir garsu-
sis Vilniaus Gaonas. Tiesa, jis buvo 
perlaidotas Užupio žydų kapinėse, o 
dar vėliau jo šeimos kapas perkeltas 
į Sudervės kelio žydų kapines. Karo 
metais smarkiai suniokotos Šnipiškių 
kapinės buvo galutinai sunaikintos 
sovietmečiu.

Užupio žydų kapinės 
Olandų g. 22 

1830–1939 m. kapinėse palaidota apie 
70 tūkst. žmonių, tarp kurių buvo ir 
spaustuvininkas Manesas Romas (mi-

VVGŽM Holokausto ekspozicija. Geto slėptuvės instaliacija.

Z. Sierakausko g.
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ręs 1841 m.), mokslininkas ir bibliografas 
M. Strašūnas, daktaras C. Šabadas. Kai 
kurių žymių žmonių kapai vėliau buvo 
perkelti į Sudervės kelio žydų kapines. 

Vilniaus žydų kapinės  
(Sudervės kelio kapinės) 
Sudervės kel. 28

Šiandien tebeveikiančios kapinės 
buvo įkurtos XX a.  4-ajame de-
šimtmetyje. Šiose kapinėse galima 
aplankyti Vilniaus Gaono ir jo šeimos 
kapą-mauzoliejų. Tikintieji paprato 
prie Gaono kapo it prie Raudų sienos 
Jeruzalėje dėti raštelius su maldomis 
ir karščiausiais troškimais.

VVGŽM Panerių memorialas 
Agrastų g. 15 

Antrojo pasaulinio karo metais Pa-
neriuose buvo nužudyta iki 70 tūkst. 
aukų, iš kurių didžioji dauguma buvo 
žydai. Masinių žudynių vieta yra įtrauk-
ta į Europos memorialinių vietų sąrašą. 
Čia veikia nedidelis muziejus. Archeo-
loginių kasinėjimų metu atrastas amži-
ninkų prisiminimuose apie Holokaustą 
minėtas tunelis, kuriuo pavyko pabėgti 
apie 14 žydų kalinių.
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.
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Tauro g.

J. Basanavičiaus g.

K. Kalinausko g.
M. K. Čiurlionio g.

Z. Sierakausko g. M. Valančiaus g.
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S. Daukanto a.

Šv. Ignoto g.
Totorių g.Benedektinių g.

Subačiaus g. 47, 49, Vilnius,
GPS: 54.675667, 25.304683
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Kaunas (jid. Kovne – קאוונע)

Kauno choralinė sinagoga 
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Nemuno ir Neries upių santakoje įsikūręs antrasis pagal dydį Lietuvos miestas 
pasižymi ilgaamže istorija – pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Kauno vieto-
vardis paminėtas 1361 m. Iki pat XVIII a. pabaigos daugiausiai žydų gyveno 
anuomet privačiame, garsiai Radvilų giminei priklausiusiame Vilijampolės 
priemiestyje, dar vadinamame Slabodka. Nuo 1858 m., panaikinus visus su žydų 
kūrimusi mieste susijusius apribojimus, nemažai žydų apsigyveno Senamiestyje 
ir aplink Kauno širdį – Laisvės alėją. Bendruomenei sparčiai augant, XX a. 
pradžioje žydai jau sudarė apie trečdalį visų Kauno gyventojų. Tarpukariu laiki-
nojoje Lietuvos sostinėje veikė daugiau kaip 20 sinagogų ir žydų maldos namų.
Žydai kaip statybų rangovai aktyviai pri-
sidėjo formuojant modernistinį miesto 
veidą. Žymus inžinierius Anatolijus Ro-
zenbliumas (1902–1973) suprojektavo 
tokius vėliau miesto simboliais tapusius 
pastatus kaip centrinis paštas, Karininkų 
ramovė, Kauno sporto halė. Unikali Kau-

no modernizmo architektūra 2017 m. 
įtraukta į UNESCO pasaulio kultūros ir 
gamtos paveldo apsaugos konvencijos 
šalių preliminarųjį sąrašą. 
Kaune gimė ir augo daug iškilių žydų 
tautybės žmonių: rašytojas Abraomas 
Mapu (1808–1867), poetė bei viena iš 
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„Kiemo galerijos“ instaliacijos  
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„Kiemo galerija“

1. Čiunės Sugiharos namų muziejus  
Vaižganto g. 30

Pasinaudojant Japonijos diplomato  
Č. Sugiharos (1900–1986) – dar vadi-
namo „Japonijos Šindleriu“ – išduoto-
mis vizomis 1940 m. vasarą buvo išgel-
bėta daugiau nei 6 tūkst. žydų. Tiesa,  
Č. Sugiharos žygdarbis nebūtų buvęs 
įmanomas be pirminės Nyderlandų gar-
bės konsulo Kaune Jano Zvartendeiko 
(1896–1976) iniciatyvos. Jis išdavė vizas 
į Nyderlandų koloniją, Kiurasao salą, o 
tuomet Č. Sugihara jau galėjo išduoti 
tranzitines Japonijos vizas. 1985 m.  
Č. Sugiharai, o 1997 m. ir J. Zvarten-
deikui suteikti Pasaulio tautų teisuolių 
garbės vardai. Buvusiame Japonijos 
konsulate Kaune Č. Sugiharos garbei 
įkurtas muziejus – Sugiharos namai.

2. Emanuelio Levino atminimo lenta 
Spaustuvininkų g. 11 
Minint 100-ąsias žymaus filosofo  
E. Levino (1906–1995) gimimo meti-
nes, memorialinė lenta (skulpt. Leo-
nas Adomkus) atidengta buvusio 
Levinų šeimos namo vietoje. 

3. Paminklas Danieliui Dolskiui 
Laisvės al. 68–70 
Ne tik Lietuvoje pripažinto tarpukario 
Kauno dainininko D. Dolskio (1891–
1931) skulptūra puošia Laisvės alėją 
(skulpt. R. Kvintas).

4. „Kiemo galerija“  
E. Ožeškienės g. 25 

Gatvės menininko Vytenio Jako origi-
naliai įprasminta erdvė, viena vertus, 
skatina susimąstyti apie dabartines 
žmonių bevietiškumo ir susvetimė-
jimo problemas, kita vertus, subtiliai 
ir jautriai primena praėjusio amžiaus 
pradžioje kiemą supančiuose namuose 
gyvenusius žydus. Prie įėjimo į kie-
mą įrengta atminimo lenta Judai Zu-
pavičiui (1914–1944) – Kauno geto 
policijos viršininko pavaduotojui ir 
vienam iš pogrindžio pasipriešinimo 
organizatorių, kuris net ir žiauriai kan-
kinamas neišdavė Kauno geto žydų 
vaikų slaptaviečių.

Izraelio valstybės kūrėjų Lėja Gold-
berg (1911–1970), vienas įtakingiausių 
Didžiosios Britanijos pramonininkų 
Juozapas Kaganas (1915–1995), patį 
Albertą Einšteiną savo darbais įkvė-

pęs reliatyvumo teorijos pradininkas 
Hermanas Minkovskis (1864–1909), 
filosofas Emanuelis Levinas (1906–
1995), politinė aktyvistė Ema Goldman 
(1869–1940).

Kviečiame aplankyti:
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5. Kauno choralinė sinagoga  
E. Ožeškienės g. 13 
XIX a. menanti sinagoga – vieninte-
liai tebeveikiantys žydų maldos na-
mai Kaune. Čia įsikūrusi Kauno žydų 
religinė bendruomenė. Sinagogos 
teritorijoje pastatytas paminklas 
„Vaikų Tora“, skirtas Antrojo pasau-
linio karo metu Lietuvoje žuvusiems 
žydų vaikams (skulpt. Robertas An-
tinis). 

6. Kauno žydų sveikatos namai  
D. Poškos g. 1 
Buvusius Kauno žydų sveikatos namus 
tarpukariu išlaikė žydų sveikatos ap-
saugos draugija „Oze“. 

7. „Atminimo akmenys“ Basų šeimai  
Vilniaus g. 72

Didžiausias Europos memorialas 
po atviru dangumi yra skirtas žuvu-
siesiems Holokausto metu įamžinti. 
Variu dengtos plytelės yra išsibars-
čiusios po 22 Europos valstybes, iš 
viso jų – apie 60 tūkst. Holokaus-
tą išgyvenusi Rūta Glikman (Ba-
saitė) „atminimo akmenimis“ Kau-
ne pagerbė tragiškai žuvusią savo 
šeimą – tėvus, senelį ir brolį. Norėda-
mas perskaityti ant grindinyje įmon-
tuotų plytelių išraižytus aukų vardus, 
nusilenkia – pagarbą atiduoda – ir 
paprastas praeivis. 

8. Lėjos Goldberg atminimo lenta 
Karaliaus Mindaugo pr. 11

Šalia buvusios žydų Švabės gimnazi-
jos atidengta čia kadaise besimokiu-
siai žydų literatūros klasikei skirta at-
minimo lenta (skulpt. Balys Gudas).

9. Tsvi Hirsho Neviazherio kloizas 
L. Zamenhofo g. 7

Priešais Lietuvių tautinės muzikos is-
torijos muziejų tebestovi 1851 m. iškilę 
privatūs Tsvi Hirsho Neviazherio mal-
dos namai.

10. Žydų karių, dalyvavusių  
Lietuvos nepriklausomybės  
atvadavime, sąjungos būstinė 
A. Mapu g. 18

Kauno senamiestyje, prie buvusios 
Žydų karių sąjungos būstinės, ati-
dengta apie žydų tautos vaidmenį 
Lietuvos nepriklausomybės kovose 
bylojanti memorialinė lenta (skulpt. 
Gediminas Pašvenskas).

11. Mėsininkų sinagogos pastatas 
M. Daukšos g. 27

Didelės XIX a. antrojoje pusėje sta-
tytos sinagogos erdvės šiandien yra 
tapusios Vilniaus dailės akademijos 
Kauno filialo menininkų prieglobsčiu. 

Kiti objektai:

Žaliakalnio žydų kapinės 
Radvilėnų pl. 

1861 m. įkurtos kapinės 1952 m. 
buvo uždarytos. Kapinėse palaidoti 
žymūs žydų menininkai – daininin-
kas D. Dolskis ir dailininkas Jokū-
bas Mesenbliumas (1894–1933), 
išugdęs pasaulinės šlovės sulau-
kusį kolegą Nechemiją Arbitblatą 
(1908–1999). Taip pat yra išlikę da-
lis Lietuvos nepriklausomybės ko-
vose žuvusių žydų karių kapų. Kapi-
nėse perlaidoti ir Holokausto aukų 
palaikai, jų atminimui yra pastatytas 
paminklas.
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Plytinės g. 15, Kaunas,
GPS: 54.851783, 23.954017
Archyvo g. 61, Kaunas,
GPS: 54.915217, 23.926833
Goštauto g. 4, Kaunas,
GPS: 54.911950, 23.885917
Energetikų g., Kaunas,
GPS: 54.885533, 23.991600
Miško g. 1, Kaunas,
GPS: 54.893367, 23.923217

Kauno geto memorialinė stela  
A. Kriščiukaičio g. / Neries krantinės g. 

Kauno getas buvo įkurtas 1941 m. rug-
pjūtį. Jame buvo įkalinta virš 30 tūkst. 
žydų. Getas buvo likviduotas 1944 m. 
liepą. Holokaustą išgyventi pavyko vos 
3 tūkst. žydų. Kauno memorialinės stelos 
autorius - architektas Virginijus Juozaitis.

Vilijampolės žydų kapinės  
Kalnų g.

Seniausios žydų kapinės Kaune, įkur-
tos XVIII a. pradžioje ir veikusios iki 

XIX a. pabaigos. Uždarius kapines 
dalis antkapinių paminklų buvo pa-
naudota tvirtovės statybai. Soviet-
mečiu paminklai nugriauti ir centri-
nėje kapinių dalyje.

Kauno tvirtovės IX fortas  
Žemaičių pl. 75

Vienas iš Kauną juosusių, dar Rusijos 
imperijos laikais pastatytų gynybinių 
įtvirtinimų Antrojo pasaulinio karo 
metais virto masinių žudynių vieta.  
IX  forte  sunaik inta  daugiau nei  
50 tūkst. žmonių, iš kurių didžioji dau-
guma buvo žydai. Šiandien čia vei-
kia aukoms atminti skirtas muziejus. 
Ekspozicijos taip pat supažindina su 
Kauno geto kasdienybe, atskleidžia 
žmonių likimus, pristato žydus gelbė-
jusius diplomatus, tarp kurių ypatin-
gas dėmesys skiriamas Č. Sugiharai.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

9.
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IX forto ekspozicija, skirta Č. Sugiharai 



Klaipėda (jid. Memel – מעמל)

Buvęs pirklio J. L. Vynerio namas
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Dar prieš susikuriant žydų bendruome-
nei, Klaipėdoje lankėsi pirklys ir plačiai 
žinomas žydų filosofas Mozė Mendel-
sonas – populiariojo Mendelsono ves-
tuvių maršo autoriaus senelis. Negavęs 
teisės apsigyventi Klaipėdos krašte, 
filosofas apsistojo Karaliaučiuje. Tarpu-

kariu žydai gerokai prisidėjo prie miesto 
plėtros. Pavyzdžiui, broliai Feinbergai 
1925 m. atidarė tekstilės fabriką „Klai-
pėda“ – tuo metu moderniausią tokio 
tipo įmonę visoje Lietuvoje. Fabrikas 
daugiausiai gamino vilnos ir medvilnės 
audinius. 

Vienintelis šalies uostamiestis pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminė-
tas 1252 m. Nors Klaipėda – seniausias Lietuvos teritorijoje esantis miestas, 
tačiau ilgą istorinės raidos laikotarpį jis buvo atsietas nuo dabartinės Lietu-
vos. Žydai Klaipėdos krašte minimi nuo XVI a., tačiau tik 1812 m. panaikinti 
draudimai mieste kurtis žydų bendruomenei. XIX a. žydų skaičius Klaipėdoje 
išaugo nuo 30 iki 1 000. Klaipėda ypatinga tuo, kad čia susiformavo net 
trys skirtingos žydų bendruomenės – chasidiškoji, ortodoksiškoji litvakų ir 
modernistinių Vokietijos žydų. Kiekviena bendruomenė turėjo savo sinagogą. 

19
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1. Klaipėdos sinagoga 
Žiedų skg. 3 
Senųjų žydų kapinių teritorijoje soviet-
mečiu buvo įkurta radijo trukdžių stotis. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, stotis 
buvo panaikinta, o pastatas perduotas 
Klaipėdos žydų bendruomenei. Šiandien 
čia – ne tik bendruomenės namai, bet ir 
sinagoga, kurioje vyksta pamaldos. 

2. Buvusios žydų ligoninės pastatas 
Galinio Pylimo g. 3

XIX a. rabino Izaoko Riulfo (1831–
1902) iniciatyva buvo pastatyta ligo-
ninė, kurioje pagalbos sulaukdavo ir 
neturtingi žydai. 

3. Buvusi žydų mokykla  
Grįžgatvio g. 6 
Neturtingiems vaikams skirtą mokyklą 
įsteigė rabinas I. Riulfas.

4. Mergaičių auklėjimo institutas  
H. Manto g. 21

Žymaus Klaipėdos verslininko ir filan-
tropo Juliaus Liudviko Vynerio (1795–
1862) finansuotame institute iki pat 
XX a. vidurio vienu metu gyvendavo 
apie 20 neturtingų šeimų mergaičių.

5. Nusigyvenusių pirklių prieglauda  
H. Manto g. 23

J. L. Vynerio lėšomis 1863 m. iški-
lęs pastatas yra išlikęs iki šių dienų. 
Dviaukščiame raudonų plytų name 
tais laikais glaudėsi ne tik nusigyvenę 
pirkliai, bet taip pat ir vieniši miestie-
čiai, vaikai pamestinukai, našlės.

6. Rudolfo Valsonoko memorialinė 
lenta  
I. Kanto g. 9

Tarpukariu uostamiestyje gyvenęs 
žydų tautybės teisininkas ir žurnalistas  
R. Valsonokas (1889–1945) buvo 
aktyvus Klaipėdos krašto tyrinėtojas – 
parašė apie miestą net dvi monografijas 
ir knygą „Klaipėdos problema“. Pasta-
rojoje jis siekė pagrįsti Klaipėdos teisėtą 
priklausomumą Lietuvai. 

Kiti objektai:

Juliaus Liudviko Vynerio paminklas 
K. Donelaičio g. 6C

1817 m. į Klaipėdą atvykęs žydas  
J. L. Vyneris (1795–1862) netruko tapti 
žymiu verslininku ir miesto deputatu. 
Augalų sėklas pardavinėjęs pirklys taip 
pat išgarsėjo kaip filantropas – skyrė 
lėšų ne vienam bendruomeniniam pas-
tatui. Beveik visą savo turtą J. L. Vyneris KL
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Kviečiame aplankyti:

Antkapinis paminklas J. L. Vyneriui
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Senųjų kapinių memorialinis paminklas
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Klaipėdos g., Gargždai, Klaipėdos r., 
GPS: 55.711700, 21.387450
Perkūnų k., Klaipėdos r., 
GPS: 55.754669, 21.545071

testamentu paliko Klaipėdos miestui su 
sąlyga, kad bus palaidotas bendrose 
miestiečių kapinėse. Šiandien kapinių 
teritorijoje įkurtas skulptūrų parkas, o 
buvusią J. L. Vynerio kapo vietą puo-
šia įspūdingas antkapinis paminklas.  

Klaipėdos žydų senosios kapinės 
Sinagogų g.

Sovietmečiu kapinės buvo smarkiai 
suniokotos – daugybė antkapinių pa-
minklų panaudoti statyboms. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę kapinių te-
ritorija buvo aptverta, o išlikę antkapių 
fragmentai – įmūryti į atminties sieną. 

Žiedų skg.



Šiauliai (jid. Shavel – שָאװל)

Chaimo Frenkelio vila

ŠI
AU

LI
AI

 · 
װל

שָא

Vienas seniausių Lietuvos miestų šaltiniuose pirmą kartą minimas 1524 m. 
Ankstyviausias žydų paminėjimas Šiauliuose aptinkamas Didžiojo kuni-
gaikščio 1681 m. suteiktoje privilegijoje vietos žydui Vulfui Nurokui, kuria jis 
buvo atleistas nuo mokesčių ir galėjo su šeima be suvaržymų gyventi mieste. 
Oficialus leidimas kurtis žydams suteiktas 1731 m. Pirmąją Šiaulių žydų ben-
druomenę sudarė tik 55 asmenys. Tiesa, ji netruko išaugti – XIX a. pabaigoje 
žydai jau sudarė miesto gyventojų daugumą.

Šiaulių mieste stovėjo baltai tinkuota, 
grakščiomis formomis išsiskirianti cho-
ralinė sinagoga, kurią gyventojai netruko 
praminti „Baltąja gulbe“. Deja, 1872 m. 
miestą nusiaubė gaisras – gražieji maldos 
namai pranyko liepsnose. Gaisrui sunio-
kojus didelę dalį žydų kvartalo, nemaža 

bendruomenės dalis emigravo. Iš Šiaulių 
kilęs žymus skulptorius Viktoras Davidas 
Breneris (1871–1924), JAV sukūręs gar-
siąją Abraomo Linkolno 1 cento monetą.
Prie miesto suklestėjimo labai prisidėjo 
pramonininkų Frenkelių šeima, atidariusi 
odos apdirbimo fabriką.

22
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1. „Talmud-Toros“ mokykla  
Stoties g. 11 

Dosniai Šiaulių žydų bendruomenę 
rėmusi Frenkelių šeima padėjo išlai-
kyti ir „Talmud-Toros“ mokyklą.

2. Simono Volperto klinika  
P. Višinskio g. 24 

Garsaus kultūros veikėjo, daktaro  
S. Volperto (1890–1967) įkurta klini-
ka tais laikais galėjo pasigirti pirmuoju 
rentgeno aparatu Baltijos šalyse. 
Šiandien klinikos pastatas yra tapęs 
Šiaulių žydų bendruomenės namais.

3. Chaimo Frenkelio vila  
Vilniaus g. 74 

Sėkminga prekyba sudarė sąlygas 
Frenkelių šeimai pasistatyti prabangią 
istorizmo stiliaus vilą. Šiuo metu joje 
įsikūręs Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
padalinys. Be ekspozicijos „Žydų pa-

veldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“, 
čia taip pat vyksta įvairūs su žydų 
kultūra supažindinantys edukaciniai 
užsiėmimai, vienas iš jų – edukacinė 
programa „Košerinio maisto paslap-
tys“.

4. Ch. Frenkelio odos apdirbimo 
fabriko pastatai 
Vilniaus g. 72 

Fabrikas atidarytas 1887 m. Aukšta 
apdirbtos odos kokybė buvo įvertinta 
įvairiais apdovanojimais ir išgarsino 
Frenkelių šeimą visoje Rusijos impe-
rijoje.

5. Ch. Frenkelio sinagoga  
Vilniaus g. 68 

Vietoj buvusios medinės sinagogos 
Ch. Frenkelis (1851–1920) fabriko 
darbininkams pastatė dviejų aukštų 
mūrinę. 
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Kviečiame aplankyti:

Ekspozicija „Provincijos miestas XIX a. vid. - XX a. vid.“. Brolių Šapiro parduotuvė.
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6. Ch. Frenkelio skulptūra  
Vilniaus g. 49 

Atidarydamas odos apdirbimo fabriką, 
Ch. Frenkelis daug prisidėjo prie Šiau-
lių suklestėjimo. Už nuopelnus miestui 
priešais buvusio fabriko pastatus jam 
pastatytas skulptoriaus R. Kvinto su-
kurtas paminklas.
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Kiti objektai:

Paminklinis Šiaulių geto akmuo  
Trakų g.

Geto aukoms atminti skirtas akmuo 
žymi buvusią geto vartų vietą.

Šiaulių žydų kapinės 
Žalgirio, Rėkyvos, D. Poškos ir Šilų g.

Maždaug 1749 m. įkurtas kapines juosė 
akmeninė dviejų metrų aukščio tvora 
su išraiškingos architektūros vartais, 
greta kurių stovėjo kapinių prižiūrėtojo 
namas ir mirusiųjų ruošimo laidojimo 
apeigoms pastatas. Sovietmečiu kapi-
nės buvo likviduotos.

Pročiūnų g., Šiauliai, 
GPS: 55.896933, 23.411083
Bubių k., Šiaulių r., 
GPS: 55.859883, 23.130867
Gubernijos miškas, Šiaulių r., 
GPS: 55.990417, 23.219467
Ilgosios Lovos miškas, Šiaulių r., 
GPS: 55.956767, 23.535000
Luponių miškas, Šiaulių r., 
GPS: 55.995650, 23.158533

Šiaulių senamiesčio maketas. Baltoji sinagoga. 
Autorius Saulius Kruopis.
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Telšiai (jid. Telz – טעלז)
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XV a. įkurtame mieste, palaipsniui pradėtame vadinti Žemaitijos sostine, galima 
pamatyti nemažai išlikusių žydų kultūros paveldo objektų. Gausi ir tvirta ortodoksiš-
kumu garsėjusi Telšių žydų bendruomenė XIX a. antrojoje pusėje sudarė apie pusę 
visų miesto gyventojų. Prekyba ir amatais vertęsi žydai daugiausiai kūrėsi šiauriniame 
turgaus aikštės pakraštyje – pavyzdžiui, beveik išimtinai žydų apgyventa buvo dabar-
tinė Respublikos gatvė.

Gausi tarpukario Telšių žydų bendruo-
menė aktyviai dalyvavo visose gyveni-
mo srityse – mieste veikė žydų bankas, 
biblioteka, labdaringos organizacijos, 
sporto klubas. Iki Antrojo pasaulinio 
karo Telšiuose buvo keturios sinago-
gos. Dėl pasauliniu mastu pripažintos 
ješivos Telšiai dažnai buvo vadinami ne 
tik Lietuvos, bet ir visos Rytų Europos 
žydų edukacijos centru.

Ješiva

Užrašas ant Telšių ješivos pastato 
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1. „Javnės“ mokytojų seminarija 
Stoties g. 4 

Atidaryta 1923 m., tai buvo vieninte-
lė žydų mokytojų seminarija to meto 
Lietuvoje. 

2. Telšių ješiva  
Iždinės g. 11 

1875 m. įkurta ješiva tarpukariu su-
laukė ir pasaulinio pripažinimo. Šiai 

religinių studijų mokyklai vadovavo 
tokios garsios asmenybės kaip rabinas 
Elizeriumas Gordonas (1841–1910) ir 
rabinas Leiba Blochas (1860–1930). 
Sovietų okupacijos laikotarpiu ješiva 
buvo uždaryta, tačiau jos veiklą ir 
tradicijas iki šių dienų sėkmingai tęsia 
Klivlande (JAV) veikianti to paties 
vardo religinių studijų mokykla. 

3. Turtingųjų beit midrašas 
Sinagogos g. 4 

Modernistinės architektūros beit mi-
drašas išsiskiria savo didumu – jis yra 
net trijų aukštų.

4. Amatininkų beit midrašas 
Telšės g. 5 

Didelio tūrio medinis beit midrašas 
buvo pastatytas tarpukariu. Statybas 
finansavo žydų bendruomenė. 

5. Žydų fotoateljė  
Kęstučio g. 3 

XIX a. pabaigoje Telšiai išgarsėjo kaip 
antras po Marijampolės Lietuvos 
miestas, kuriame dirbo profesionalūs 
fotografai – dauguma žydai. Čia savo 

Kviečiame aplankyti:
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Paminklas stovėjusiems gyvenamiesiems namams 
„Če vaikystė kėimas nuglegiejė“

Atminimo ženklas buvusiai Telšių žydų bendruomenei ant miesto šulinio
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 Kalnėnų g., Telšiai, 
GPS: 55.995250, 22.228283
Rainių k., Telšių r., 
GPS: 55.955967, 22.298667
Rainių miškas, Telšių r., 
GPS: 55.960500, 22.290667
Gerulių k., Telšių r., 
GPS: 55.975633, 22.393667
Gerulių miškas, Telšių r., 
GPS: 55.973600, 22.409333

veiklą pradėjo viena pirmųjų moterų 
fotografių Lietuvoje Feitska Kaplanski 
(1894–1941).

6. „Javnės“ mergaičių gimnazija 
Respublikos g. 49 

1921 m. atidaryta pirmoji nepriklauso-
moje Lietuvoje žydų mergaičių moky-
mo įstaiga, vėliau tapusi pavyzdžiu ir 
kitoms tarpukariu besikūrusioms žydų 
mergaičių gimnazijoms. 

7. Kareivių beit midrašas 
Aukštoji g. 3 

XIX a. pabaigoje pastatytas dviaukštis 
mūrinis beit midrašas – tai vienas se-
niausių iki šiol išlikusių Telšių pastatų. 

8. N. D. Krulio žydų ligoninė 
Gedimino g. 3 

Gydymo įstaiga buvo pastatyta 
1930 m. Statybas dosniai parėmė JAV 
žydas N. D. Krulis. Ligoninė buvo svarbi 
žydų bendruomenės aktyviai plėtoja-
mos miesto infrastruktūros dalis.

Kiti objektai:

Žydų kapinės 
Stoties g. 

Jose galima aplankyti iki šiol išlikusius 
žymiojo Telšių ješivos vadovo, rabino 
L. Blocho ir jo žmonos kapus.

Žemaičių muziejus „Alka“ 
Muziejaus g. 31 

Žemaitijos etnografinio regiono is-
torijos muziejuje vyksta edukacinė 
programa „Žydų tautos pėdsakai Tel-
šiuose“. Muziejuje taip pat galima pa-
matyti ankstyvųjų vietos fotografų – 
daugiausiai žydų – įamžintus telšiškių 
kasdienio gyvenimo momentus.
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Ukmergė – vienas seniausių Lietuvos miestų, anot legendos, įkurtas kunigaikščio 
Dausprungo dar XIII a. pradžioje. Ukmergės žydų bendruomenė rašytiniuose šal-
tiniuose pirmą kartą paminėta 1685 m. Bendruomenei augant ir stiprėjant, XIX a. 
žydai sudarė jau daugiau nei pusę visų miesto gyventojų.

1. Didžioji sinagoga 
Vienuolyno g. 2 

Iki šių dienų išlikę maldos namai iškilo 
ne vėliau nei XVIII a. antrojoje pusėje. 
Neobarokinį fasadą sinagoga įgijo tik 

Sudarydami didelę miesto gyventojų 
dalį, žydai Ukmergėje turėjo keliolika 
pasaulietinio ir religinio pobūdžio švie-
timo įstaigų bei kultūros draugijų. „Tal-
mud-Toros“ mokykloje XIX a. pabaigoje 

Kviečiame aplankyti:

Ukmergė (jid. Vilkomir – ווילקָאמיר)

Žuvų krautuvininko portretas senamiesčio kiemelyje
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mokėsi apie 300 mokinių, iš kurių treč-
dalį mokykla ir maitino, ir rengė. Mieste 
veikė „Tarbut“ gimnazija, kurioje tarpu-
kariu dėstė garsus litvakas kalbininkas 
Chackelis Lemchenas (1904–2001).

XIX a. viduryje. Anot vietinių pasako-
jimų, į šią sinagogą daugiausiai rinkosi 
pasiturintys žydai, kurie čia ne tik 
melsdavosi, bet ir aptardavo įvairius 
verslo reikalus. Sovietmečiu pastatas 
buvo smarkiai apleistas. Ant sinagogos 
sienos atminimo lenta (skulpt. Vik-
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toras Žentelis) pagerbtas Ukmergėje 
gyvenęs Mošė Leiba Lilienbliumas 
(1843–1910). Šio garsaus žydų politi-
nio mąstytojo vardu pavadinta viena 
pagrindinių Jeruzalės gatvių.

2. Solo Rozenbliumo vaikų namai 
Vasario 16-osios g. 15 

Ukmergiškis S. Rozenbliumas vaikų 
globos namus įkūrė 1922 m. Vienu 
metu juose galėjo gyventi iki 100 naš-
laičių. Šios mokyklos statybą finansa-
vo turtingasis odų fabriko Šiauliuose 
savininkas Ch. Frenkelis.

3. „Talmud-Toros“ mokykla 
Vasario 16-osios g. 11 

1884–1941 m. veikusi mokykla buvo 
skirta neturtingiems vaikams.

4. Žuvų gatvės turgaus aikštė 
Žuvų g. 5 

Aplink šią turgaus aikštę daugiausiai 
gyveno amatais ir prekyba vertęsi žy-
dai. Iki šių dienų ant septintu numeriu 

Pivonijos g. 9, Ukmergė, 
GPS: 55.220117, 24.806050
Želva, Ukmergės r., 
GPS: 55.217150, 25.096917

pažymėto aikštės namo galima išvysti 
autentišką žydų krautuvės užrašą.

5. Ukmergės žydų bendruomenės 
namai 
Kauno g. 16 

Bendruomenė aktyviai  rūpinasi 
žydų kultūros paveldo išsaugojimu 
ir Holokausto aukų atminimu. Ben-
druomenės iniciatyva rengiami įvairūs 
edukaciniai užsiėmimai, tarp kurių 
yra ir su košerinio maisto paslaptimis 
supažindinanti programa.

Kiti objektai:

Ukmergės žydų senosios kapinės 
Vilniaus g. 

Ukmergėje gyvenę žydai šiose kapi-
nėse laidoti XVII a. pabaigoje – XX a. 
pradžioje. Sovietinė valdžia 1951 m. 
antkapinius paminklus sunaikino.

Kauno g.

Pakalnės g.
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Paminklinis akmuo Liudvikui Lazarui Zamenhofui Veisiejuose

Alytus (jid. Alite – ַאליטע)

Gaisrams nusiaubus miestą, 1911 m. 
Alytuje buvo pastatyta nauja, plytinė 
sinagoga ir rabino namas (Kauno g. 9, 
9A) – šie pastatai yra išlikę iki šių dienų. 
Miestą tebepuošia ir unikalūs, iš raudo-

nų plytų pastatyti kino teatrai – Dveirei 
Šulmanienei priklausęs „Palas“ (Vil-
niaus g. 23) ir 1929 m. iškilęs „Kapitol“ 
(Vilniaus g. 13).
Alytuje gyveno ir dirbo advokatas, 

Alytus minimas nuo XIV a., o XVIII a. mieste jau buvo įsikūrusi žydų ben-
druomenė: 1786 m. miesto inventoriuje minima sinagoga. Tarpukariu žydai 
sudarė apie trečdalį visų miesto gyventojų. Bendruomenės integralumą 
liudija aktyvus dalyvavimas tuometiniame politiniame gyvenime – keletas 
žydų priklausė Alytaus miesto tarybai, o 1922 m. miesto burmistro pareigas 
trumpai ėjo Kolepas Šulmanas. Žydai rūpinosi ir miesto infrastruktūra – jiems 
priklausė spaustuvės, viešbučiai, malūnai, lentpjūvės, elektros stotis, mašinų 
įmonė, limonado gamykla ir kitos bendrovės.
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miesto tarybos narys, Alytaus policijos 
ir savanorių ugniagesių brigados įkū-
rėjas Mendelis Bokšickis (1898–1941). 
Šiandien tebestovi 1911 m. iškilęs Bok-
šickio šeimos namas (Vilniaus g. 27), 
išsiskiriantis liūtukų figūromis puoštais 
paradiniais laiptais. 

Vidzgirio miškas, Pulko g., Alytus,
GPS: 54.378033, 24.042083

Verta aplankyti apie Alytaus žydų ben-
druomenę bylojančias senąsias žydų 
kapines (Medžiotojų g.) ir Smėlio ga-
tvėje esančią senųjų žydų kapinių dalį.

siejų beit midraše (J. Janonio g. 6) 
šiandien veikia baptistų bažnyčia.
Miestelyje išlikusios žydų senosios 
kapinės (V. Montvilos g.).

Veisiejai  didžiuojasi ,  kad 1886– 
1887 m. čia akių gydytoju dirbo espe-
ranto kalbos kūrėjas Liudvikas Lazaras 
Zamenhofas (1859–1917). Jo gar-
bei miestelyje pastatytas paminklas 
(Veisiejų miesto parkas, skulpt. Julius 
Narušis). 
1927 m. statytame mediniame Vei-

Katkiškės k., Lazdijų r., 
GPS: 54.216717, 23.519617
Baraučiškės k., Lazdijų r.,
GPS: 55.754669, 21.545071

Veisiejai, Lazdijų r. (jid. Vishai – ווישיי)
Veisiejų miestelyje žydai pradėjo kurtis XVIII a., o XIX a. pabaigoje jau sudarė 
gyventojų daugumą. Jie turėjo daug krautuvių, vadovavo elektrinei, vaistinei, 
bankui, todėl buvo ekonominis miestelio branduolys. 

Iki šių dienų išlikusios dvi – Di-
džioji (Žemaitės g. 22) ir Chasidų 
(S. Dagi lio g. 14) – mūrinės sinago-
gos. Tiesa, šiandien jos yra tapusios 
gyvenamaisiais namais – čia įreng-
ti butai. Biržuose taip pat yra išlikęs 
žydų senelių prieglaudos pastatas 
(Karaimų g. 13), ant kurio sienos galima 
pamatyti unikalų daugiakonfesio gy-
venimo ženklą – seną, bet dar vis įskai-
tomą užrašą lietuvių ir jidiš kalbomis.
Biržų žydų kapinės  – vienos di-
džiausių žydų kapinių Lietuvoje 

Malūno g., Biržai,  
GPS: 56.209800, 24.765117
Pakamponių miškas, Paežerių k., Biržų r., 
GPS: 56.224483, 24.780767
Pagojų k., Biržų r.,
GPS: 56.395324, 24.794412

Biržai (jid. Birzh – בירזי)

(Kluono g. 10A). Beje, tai yra vienin-
telės šalyje bendros žydų ir karaimų 
kapinės. Čia galima aplankyti žymaus 
XX a. pirmosios pusės Biržų fotografo 
Borucho Michelsono (1871–1939) 
kapą. Keletas šimtų labai vertingų  
jo darytų fotografijų yra saugoma Biržų 
muziejuje „Sėla“.

Radviloms, garsiái LDK giminei, priklausęs miestas žydų naujakurius priėmė 
jau XVI a. Tarpukariu žydai sudarė apie trečdalį miesto gyventojų. Štetlo 
kasdienybės gyvybingumą liudija čia veikę net trys sporto klubai, žydų liaudies 
bankas, sionistų draugija „Mizrachi“ ir žydų mokyklos.
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pasaulinio garso skulptorius Žakas Lip-
šicas (1891–1973). Menininkas ne kartą 
didžiavosi, kad gimė genialaus kompozi-
toriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
mieste. Druskininkuose tebestovi skulp-
toriaus tėvo Abraomo Šaevičiaus Lip-
šico 1909 m. įkurtas viešbutis „Central“  
(Šv. Jokūbo g. 22). Išsaugota autentiška 
architektūra ir išorės dekoras pakeri lan-
kytojus praėjusio amžiaus pradžios aura.

Druskininkai 
(jid. Druskenik – דרוסקעניק)

1996 m. mieste atidaryti Ž. Lipšico 
memorialinis muziejus (Šv. Jokūbo g. 17) 
ir menininko vardo skulptūrų parkas 
(Maironio g. 22), eksponuojantis net 
19 įvairių skulptorių darbų. 
Viešnagės Druskininkuose metu ga-
lima aplankyti senąsias Druskininkų 
žydų kapines  (GPS: 54.008233, 
23.972364) ir Ratnyčios žydų kapines 
(GPS: 54.001389, 24.014167).

Leipalingio k., Druskininkų sav.,  
GPS: 54.080000, 23.853611

Druskininkuose žydai pradėjo kurtis XVIII a. viduryje, o nuo 1897 m. jau sudarė 
apie pusę miesto gyventojų. Žydų bendruomenė vertėsi įvairiais amatais, 
prekyba bei aktyviai prisidėjo prie Druskininkų kaip kurortinio miestelio raidos. 
Mieste veikė kelios religinės žydų mokyklos. Druskininkų žydų bendruomenės 
tvirtumą ir aktyvumą liudija XIX a. viduryje atidaryti neturtingiems žydams 
skirti labdaros namai ir ligoninė. Druskininkų sinagoga stovėjo pačioje miesto 
širdyje – dabartinės Vilniaus alėjos dešinėje pusėje. Aplink šiuos maldos na-
mus buvo išsidėsčiusios žydams priklausiusios parduotuvės. 

Darbėnuose žydai pradėjo kurtis XVIII a. viduryje. Dauguma jų gyveno aplink 
miestelio turgaus aikštę, kur 1781 m. buvo pastatyta sinagoga. XIX a. tankiau tapo 
apgyvendintos dabartinės Laukžemės, Vaineikių ir Skuodo gatvės. Tarpukariu 
žydai sudarė apie 40 proc. visų miestelio gyventojų. Čia veikė „Tarbut“ mokykla. 

Palangos g., Darbėnai, Kretingos r., 
GPS: 56.017817, 21.243117
Balto Kalno miškas, Kretingos r., 
GPS: 56.017017, 21.277200;
GPS: 56.015900, 21.280200 
Joskaudų miškas, Kretingos r., 
GPS: 55.977817, 21.209433

Darbėnai, Kretingos r. (jid. Dorbian – דָארביַאן)

Darbėnuose gimė Davidas Volfso-
nas (1856–1914) – sionizmo lyderio 
Teodoro Herclio (1860–1904) ben-
dražygis, sukūręs sionistinio judėjimo 
vėliavą, vėliau tapusią Izraelio vals-
tybės simboliu, ir Izraelio piniginio 
vieneto – šekelio – pavadinimą.
Darbėnai išsaugojo unikalų namų iš-
dėstymą ir turgaus aikštę. Taip pat iki 
šių dienų miestelyje išliko įspūdin-

gos žydų kapinės (GPS:  56.021667, 
21.271944), kuriose gausu senųjų 
miestelio gyventojų vardais išraižytų 
akmeninių paminklų.
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Joniškis (jid. Yanishok – יַאנישָאק)
Žydai pradėjo aktyviau keltis į Joniškį (Šiaulių apskr.) tik XVIII a. pabaigoje, kai 
buvo panaikintas jiems taikytas draudimas verstis prekyba. Čia jie daugiausiai 
kūrėsi Turgaus aikštėje (dab. Miesto aikštė) ir aplinkinėse gatvėse, kur iki pat 
Antrojo pasaulinio karo telkėsi įvairiausios žydų parduotuvės bei amatininkų 
dirbtuvės. Apie aktyvų žydų dalyvavimą vietos politiniame ir kultūriniame gyve-
nime liudija tai, kad 1933 m. du žydai – Aizikas Zaksas ir Hilelis Tabačnikas – pri-
klausė miesto tarybai, o burmistro pavaduotoju buvo išrinktas Izaokas Šapira.  

Iki šių dienų mieste išlikęs autentiškas 
dviejų sinagogų kompleksas. Vėlyvojo 
klasicizmo ir romantizmo stilių Baltoji 
sinagoga (Miesto a. 4) buvo pastatyta 
dar 1864–1865 m., o neogotikinė 
Raudonoji sinagoga – 1911 m. Didelė 
ir erdvi Baltoji sinagoga veikė šiltuoju 
metų laiku, o žiemą bendruomenė 
rinkdavosi šalia esančioje mažesnėje 
šildomoje sinagogoje. Sovietmečiu jos 
buvo smarkiai apleistos. Šiuo metu 
sinagogų kompleksas restauruotas 
ir priklauso Joniškio krašto muziejui. 
2017 m. pradžioje Baltojoje sinagogoje 
įrengta interaktyvi ekspozicija. 
Įdomus žydų paveldo objektas – buvu-
sio kino teatro „Lyra“ pastatas (Šiau-

Joniškio Turgaus a. Benzino kolonėlė „Dapolin“.

Joniškio Baltoji ir Raudonoji sinagogos



Raudonosios sinagogos aron kodešas
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Naujosios sinagogos interjeras

lių Senoji g. 7). Tarpukariu ši inovatyvi 
pramogų vieta priklausė fotografui 
Jokūbui Fišeriui. Kino teatre rodytas 
žymusis brolių Liumjerų filmas „Trau-
kinio atvykimas į stotį“. Manoma, kad 
būtent čia kinu susidomėjo Joniškyje 
gimęs Lorensas Harvėjus (1928–1973). 
Išvykęs iš Joniškio, jis tapo garsiu Ho-
livudo aktoriumi – 1959 m. už filmą 
„Viršutinis kambarys“ (angl. “Room at 
the top”, rež. Džekas Kleitonas) buvo 
nominuotas „Oskarui“ bei gavo BAFTA 
apdovanojimą. 
XIX–XX a. pradžioje žydai dažnai pir-
mieji pritaikydavo įvairias inovacijas 
ir imdavosi naujų verslų. Tarpukariu 
Joniškyje net keletas žydų ėmėsi vi-
siškai  naujo verslo – aplink Turgaus 
aikštę esančiose krautuvėse pradėjo 
prekiauti benzinu, pirmiausia skirtu 
maršrutiniams keleiviniams autobu-
sams. Aikštės viduryje stovėjo net dvi 
modernios „Shell“ ir „Dapolin“ benzino 
kolonėlės. 
Didžioji dauguma aplink pagrindinę 
miestelio aikštę besitelkusių žydų par-
duotuvių ir dirbtuvių pastatų neišliko 

Vilkiaušio miškas, Maironių k., Joniškio r., 
GPS: 56.195583, 23.562650

arba tikslus dabartinis jų adresas nėra 
žinomas. Spėjama, kad 1940 m. Upy-
tės gatvėje (dab. Upytės g.) veikusi 
Chienos Šapočnikaitės cukrainė-alinė 
buvo įsikūrusi viename iš gatvės pra-
džioje tebestovinčių namų.
Joniškio senosiose žydų kapinėse 
(Bariūnų g. 4, Satkūnų k.) iki šiol 
išlikę daugiau kaip 500 antkapinių 
paminklų.



Kėdainių senamiestis. Didžiosios ir  
Senosios g. kampas. Vaistinė. 
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Kėdainių sinagogų kompleksas

Iki šių dienų mieste išliko Senosios 
Rinkos aikštė ir sinagogų kompleksas 
(Senosios Rinkos a.). XVIII a. pabaigoje 
pastatyta Didžioji sinagoga garsėjo 
įspūdingomis freskomis ir sietynais. 

Kėdainiai (jid. Keydan – קיידַאן)

Šiandien šiuose barokiniu fasadu išsi-
skiriančiuose maldos namuose įsikūrusi 
dailės mokykla. Mažesnioji sinagoga iš-
kilo XIX a. pradžioje. Dabar joje įrengtas 
Kėdainių krašto muziejaus Daugiakul-
tūris centras, kuriame galima apžiūrėti 
vietos žydų istorijai skirtą ekspoziciją. 
Miesto svečių dėmesio nusipelno 
XIX a. viduryje statytas Didysis kloizas 
(Smilgos g. 13), pasižymintis neokla-
sicizmo ir romantizmo bruožais. Taip 
pat vertėtų apsilankyti Kėdainių Di-
džiosios Rinkos aikštėje: čia vykdavo 
pagrindiniai miesto turgūs. Svarbus 
kadaise klestėjusios bendruomenės 
pėdsakas – Kėdainių senosios žydų 
kapinės (A. Kanapskio g. 73).

Radvilų giminei priklausiusiame mieste žydai pradėjo kurtis XVII a. Miestas tapo 
svarbiu judaizmo studijų centru. Būdamas septynerių čia mokytis atvyko Elijas 
ben Saliamonas Zalmanas, vėliau tapęs visame pasaulyje žymiu Vilniaus Gaonu.

Jubiliejaus g., Kėdainiai, 
GPS: 55.329100, 23.974800
Daukšių k., Kėdainių r., 
GPS: 55.299083, 23.960350
Peštiniukų k., Kėdainių r., 
GPS: 55.404317, 23.706467
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Apie žydišką miesto praeitį primena 
1899 m. suprojektuota Hakhnasat 
Orhim sinagoga (P. Butlerienės g. 5). 
Taip pat rekomenduojama aplankyti 
išlikusį, bet šiuo metu nenaudojamą Ma-
rijampolės beit midrašą (Kauno g. 4).
Mieste gimė daug iškilių žydų kilmės 
žmonių, tarp kurių – prancūzų fotografas 
Izis Bidermanas (1911–1980) bei pirma-
sis Izraelio švietimo ir kultūros ministras 
Boruchas ben Jehuda.

Varpo g., Marijampolė, 
GPS: 54.545650, 23.334033
Rudžių giraitė, Marijampolės r., 
GPS: 54.581800, 23.276800
Šunskų giraitė, Marijampolės r., 
GPS: 54.603950, 23.319733

Marijampolė  
(jid. Mariampol – מַאריַאמּפָאל)
Žydų kultūra – svarbi Marijampolės istorijos dalis. XVIII a. antrojoje pusėje žydai 
įsikūrė miesto centre, šalia turgaus aikštės. XIX a. viduryje jie sudarė didžiąją 
daugumą miesto gyventojų. Bendruomenės kultūrinį aktyvumą liudija mieste vei-
kusių institucijų įvairovė – žydai turėjo ne tik savo pradžios mokyklą, vaikų darželį, 
labdaros draugijas, bet ir biblioteką bei teatrą. 1919 m. Marijampolėje atidaryta 
pirmoji visoje Lietuvoje mokykla, kurioje dalykai buvo dėstomi hebrajų kalba. 
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Hakhnasat Orhim sinagoga

Buvusios sinagogos pastate įsikūręs 
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
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Vilniaus g., Molėtai, 
GPS: 55.222100, 25.401700

Įdomus žydų paveldo objektas – tarpu-
kariu statytas raudonų plytų prekybi-
nis pastatas (Vilniaus g. 42), kuriame 

Dar XVIII a. pradžioje Vilniaus vyskupas išdavė žydams leidimą statyti Molė-
tuose sinagogą. Bendruomenei sparčiai augant, XIX a. pabaigoje žydai sudarė 
net 80 proc. visų gyventojų ir vyraujančia dauguma išliko iki Holokausto. Apie 
žydų aktyvumą vietos ekonominiame ir kultūriniame gyvenime liudija tarpu-
kariu veikusios penkios žydų mokyklos, biblioteka, ketveri žydų maldos namai, 
keturi restoranai, amatininkų dirbtuvės, bankas. Molėtuose veikęs Žydų karių, 
dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos skyrius primena 
apie žydų indėlį į Lietuvos nepriklausomybės kovas. Molėtuose gimė vienas iš 
Haderos (Izraelis) miesto įkūrėjų Šimonas Gordonas.

Molėtai (jid. Malat – מַאלַאט)

buvo įsikūrusios keliolika žydų krau-
tuvėlių. Spalvinga istorija pasižymi iki 
šių dienų išlikęs Iciko Charifo namas  
(P. Cvirkos g. 1): vienu metu čia veikė 
restoranas, o vėliau buvo įrengtas pir-
masis Molėtų kino teatras „Oazė“. Vil-
niaus gatvėje tebestovi du sugrupuoti 
mūriniai Bazelio Levino ir Ruvelio 
Videckio namai (Vilniaus g. 37). 
Vienintelis išlikęs religinis žydų pavel-
do objektas mieste – žydų senosios 
kapinės (Gėlių g. 16). Paminklai yra 
gausiai dekoruoti tradiciniais žydų 
meno simboliais. 

Įdomus objektas – dar XVIII a. pirmo-
joje pusėje statyta ir vienu metu žydui 
Mentkei priklausiusi Alantos smuklė 
(Turgaus a. 2). 

Alantoje žydai pradėjo kurtis XIX a. antrojoje pusėje. Tarpukariu jie sudarė 
apie pusę visų gyventojų. Miestelyje veikė žydų pradžios mokykla, kuri 1939 m. 
dėl emigracijos į didesnius miestus ir užsienį buvo uždaryta. 

Alanta, Molėtų r.  

(jid. Alunte - ָאלונטע / Avante ָאוואנטע)

Miestelio pasididžiavimas – XIX a. 
pabaigoje iškilusi ir iki šių dienų iš-
likusi medinė Alantos sinagoga  
(Ukmergės g. 3A). Sovietmečiu sina-
gogos pastatas naudotas kaip sandėlis.

Buvę žydų krautuvių pastatai 
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Pakruojo sinagoga

Pakruojis (jid. Pokroj – ּפָאקרָאי)

1801 m. pastatyta Pakruojo sinagoga 
(Kranto g. 8) yra seniausia iš 20 išlikusių 
medinių sinagogų Lietuvoje. Po karo si-
nagogos interjeras buvo beveik visiškai 
sunaikintas. Iš nuotraukų jis atkurtas tik 
2017 m. Tai pirmoji restauruota medinė 
sinagoga nepriklausomos Lietuvos laikais. 
Ją puošia tradiciniai žydų meno motyvai. 
Netoli sinagogos tebestovi Rabinovi-
čių šeimai priklausęs mūrinis namas  
(S. Nėries g. 4), kuriame anuomet veikė 
kepykla ir sandėlis. Šis pastatas ypatin-
gas ir tuo, kad ant jo esančiame užraše 
įamžinta miestelio įkūrimo data. Tarp 
iškilių žydų kilmės krašto žmonių taip 
pat minimi pramonininkai broliai D. ir  
Š. Maizeliai, kurių pastangomis mieste-
lyje atsirado elektrinė, fabrikas, spaus-
tuvė. Pastaruosius du pastatus, kadaise 
pabrėžusius ekonominę Pakruojo reikš-
mę, galima pamatyti ir šiandien. Toje 
pačioje gatvėje, vos už poros namų nuo 

XVIII a. pradžios karų su Švedija ir Rusija bei maro nualintame miestelyje buvo 
leista įsikurti žydams. XIX a. sparčiai auganti žydų bendruomenė greitai sudarė 
net 70 proc. visų vietos gyventojų. 

spaustuvės, yra išlikęs rabino Izaoko 
Cvi Česhnovskio namas (S. Dariaus ir  
S. Girėno g. 29). 
Netoliese esančiame Pamūšio kai-
me gimė garsus matematikas, demo-
grafas ir statistikas Libmanas Heršas 
(1882–1955), dirbęs Ženevos univer-
sitete (Šveicarijoje). Pakruojyje gimė 
rašytojas ir poetas Jošua Latzmanas 
(1906–1984), kūręs jidiš kalba. Antrojo 
pasaulinio karo metais jis gyveno Kaune, 
išgyveno Holokaustą ir vėliau pasitraukė 
į Izraelį. J. Latzmano dukra Ruta Latz-
man-Peer buvo viena iš Kauno geto 
vaikų, išgelbėtų bulvių maišuose.

Morkakalnio miškas, Pakruojo k., Pakruojo r., 
GPS: 55.973450, 23.883533
Vileišių k., Pakruojo r., 
GPS: 56.289233, 24.010633
Juknaičių miškas, Pakruojo r., 
GPS: 56.023750, 23.704583
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Sinagogos sieninė tapyba ir drožyba. Sinagogos sieninė tapyba atkurta 2017 m. restauruojant pastatą.
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Miestelyje žydai apsigyveno XVIII a., o XIX a. antrojoje pusėje jau sudarė gy-
ventojų daugumą. Prekyba, žemės nuoma, įvairūs amatai buvo įprasti gausios 
ir stiprios žydų bendruomenės pragyvenimo šaltiniai. 

Dvariūkų k., Pakruojo r., 
GPS: 56.085617, 24.045617
Veselkiškių k., Pakruojo r., 
GPS: 56.062650, 23.983850

Linkuva, Pakruojo r. (jid. Linkeve – לינקעווע)

Linkuvoje galima aplankyti XIX a. pa-
baigoje statytą, žydui Šerui priklausiusį 
Kalpokų malūną (Kalpokų k., Pakruo-
jo r.) ir susipažinti su jame saugoma 
autentiška technine įranga. Ryškus 
žydų bendruomenės inovatyvumo 
pavyzdys – 1928 m. buvusiame žydų 
pirties pastate (Pašvitinio g. 5) įrengta 
pirmoji Linkuvos elektrinė. 

Linkuvos sinagoga (Ugniagesių g. 2) 
buvo pastatyta 1890 m. ir yra vadi-
namojo „plytų“ stiliaus. Po Antrojo 
pasaulinio karo pastatas buvo rekons-
truotas – jame įrengtas kino teatras. 
Šiuo metu pastatas yra nenaudojamas.

Palanga (jid. Palange – ּפאלאנגע)
Didžiausio Lietuvos kurorto įkūrimo data laikoma 1253 m. balandžio 5 d. – tuomet 
miestas buvo paminėtas Vokiečių ordino šaltiniuose. Palangos žydų bendruomenės 
ilgaamžiškumą liudija 1487 m. čia jau veikusi žydų laidojimo brolija Chevra Kadiša. 
XIX a. pabaigoje 43 proc. visų gyventojų sudariusi bendruomenė pasižymėjo verslu-
mu ir kultūros puoselėjimu. 1933 m. į Palangos miesto tarybą buvo išrinkta 11 žydų.
XIX a. pabaigoje statyta Didžioji ir XX a. 
pradžioje statyta Mažoji sinagogos ne-
išliko. Neoromaninės architektūros 
elementais pasižymėjusių maldos namų 
vietą šiandien nurodo jų atminimui 
pervadinta Sinagogos gatvė. XX a. 

pradžioje Palangoje veikė apie 10 gin-
taro dirbtuvių, dauguma jų priklausė 
žydams. Iki šių dienų tebestovi brolių 
Motelio ir Geršono Kanų gintaro 
dirbtuvių pastatas (Vytauto g. 57). 
Šiose dirbtuvėse gaminti papuošalai 

Vaizdingoje, pušimis apaugusioje vietovėje žydai pradėjo kurtis gan vėlai (tik XIX a.), 
tačiau netrukus sudarė apie pusę miestelio gyventojų. Tarpukario Lietuvoje Rozali-
mas tapo populiaria atostogų vieta, mėgstama sveikatintis nusiteikusių vasarotojų, 
daugiausia žydų. Iki Antrojo pasaulinio karo Rozalimo vaistinėje (įkurta 1893 m.) 
dirbo ir su šeima gyveno vaistininkas Baras, jo name įrengtas vienintelis miestelyje 
durų skambutis buvo tikra atrakcija gatvėje žaidžiantiems vaikams.

Rozalimas, Pakruojo r. (jid. Rozalin – רָאזַאלין)

Miestelyje yra išlikęs autentiškas žydų 
pradžios mokyklos pastatas (S. Nė-
ries g. 5) ir sovietmečiu gerokai apnio-

kotas beit midrašo medinis pastatas 
(S. Nėries g. 2).
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Žydų bendruomenės istorija Panevėžyje skaičiuojama nuo XVIII a. Mažąja 
Lietuvos Jeruzale vadintas miestas XIX a. pabaigoje buvo vienas svarbiausių 
žydų edukacijos centrų Rusijos imperijoje. 

Panevėžys (jid. Ponevez – ּפָאנעוועז)

Panevėžyje veikė valstybinė žydų mo-
kykla ir viena pirmųjų imperijoje žydų 
mergaičių mokyklų (Ramygalos g. 18). 
Šiandien pastate įsikūrusi Panevėžio 
žydų bendruomenė. 1919 m., įsteigus 
vėliau visoje Rytų Europoje išgarsėjusią 
Panevėžio ješivą (Savanorių a. 11), 
miestas įsitvirtino ir kaip religinių studijų 
centras. 1940 m. ješiva buvo uždaryta, 
o 1944 m. Panevėžio vardo ješiva vėl 
atidaryta Bnei Brake (Izraelyje), kur 
sėkmingai tęsia darbą iki šiol. Prie rašto 
kultūros klestėjimo daug prisidėjo 
žydas Naftalis Freigensonas, atidaręs 
pirmąją miesto spaustuvę (Respub-  
likos g. 16). Mieste veikė garsi žydų ligo-
ninė (Ramygalos g. 41), kurioje darba-
vosi žymus gydytojas Šachnelis Meras. 
Panevėžyje buvo apie 10 žydų mal-
dos namų. Šiandien išlikusi tik mūri-
nė Toros bendruomenės sinagoga  
(M. Valančiaus g. 4). Nors sovietmečiu 
sinagogos vidus buvo perstatytas, 
autentiškas raudonų plytų eksterjeras 
išliko nepakitęs. 

2011 m. Panevėžyje pagerbtas žydų 
aktoriaus ir režisieriaus Benjamino 
Zuskino atminimas – atidengta me-
morialinė lenta (Birutės g. 2, skulpt. 
Vytautas Tallat-Kelpša). Aktyviai is-
torinę atmintį puoselėjanti Panevė-
žio žydų bendruomenė pasirūpino ir 
Amerikos žydų labdaros organizacijos 
„JOINT“ šimto metų veiklos Panevė-
žyje ir Lietuvoje įamžinimu – mieste 
atidengta monumentinė stela (J. Zika- 
ro g. 1, skulpt. Albertas Jasiūnas). 
Panevėžio  žydų kapinėse  (Sie-
tyno g. 2) iki 1940 m. būta apie  
12,5 tūkst. paminklinių akmenų, kurie 
1955 m. uždarius kapines buvo išvežti 
arba panaudoti Panevėžio dramos 
teatro statybose. Šiandien į Kultūros 
vertybių registrą įrašytų kapinių vietą 
žymi paminklinis akmuo.

Pajuostės miškas, Biliūnų k., Panevėžio r., 
GPS: 55.734100, 24.476233
Žaliosios miškas, Panevėžio r., 
GPS: 55.820450, 24.456250
Staniūnų miškelis, Panevėžio r., 
GPS: 55.720233, 24.40233

Vytauto g., Palanga, 
GPS: 55.900383, 21.053950
Kunigiškių miškas, Palangos m. sav., 
GPS: 55.959900, 21.101667

buvo eksportuojami į daugelį Europos 
šalių, o 1937 m. tarptautinėje Paryžiaus 
amatų ir menų parodoje M. ir G. Kanai 
buvo apdovanoti sidabro medaliais.
Palangoje yra išlikusios dvejos seno-
sios žydų kapinės. Netoli Naglio kalno 
(Tvenkinių g. 4) esančiose kapinėse 
tebestovi 10 įvairaus dydžio antkapių 
su iškaltomis epitafijomis hebrajų kalba. 
Greta Tiškevičių parko buvusių kapinių 

vietoje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 23) 
šiandien iškilusi pagal M. K. Čiurlionio 
(1875–1911) „Zodiako ženklų“ triptiką 
Stepono Šarapovo sukurta skulptūrinė 
kompozicija „Šaulys“.
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Plungė (jid. Plungian – ּפלונגיַאן)

Iš tarpukariu gausių pastatų, menan-
čių žydų bendruomeninį gyvenimą, 
šiandien išlikusi tik buvusi gimnazija ir 
Jehudos Leibos Peretso vardo bibli-
oteka (S. Nėries g. 6). Taip pat Plungė-
je galima aplankyti žymiam chirurgui 
Borisui Efrosui (1914–2001) atminti 
skirtą memorialinę lentą (dail. Kęstutis 
Šiaulytis), atidengtą buvusio Efrosų 
šeimos namo vietoje (Vytauto g. 14).  
B. Efrosas 1958 m. atliko pirmą Lietuvo-
je planinę širdies operaciją.
Iki Antrojo pasaulinio karo klestėjusios 
Plungės žydų bendruomenės atmini-
mui Žemaitijos nacionaliniame parke 
įkurtas Litvakų atminimo sodas (GPS: 
56.062383, 21.821884). Šiuo unikaliu 
projektu rūpinasi tautodailininko Ja-
kovo Bunkos, 2014 m. mirusio pasku-

Išlikę antkapiai liudija, kad žemaičių krašte įsikūrusiame miestelyje žydai gy-
veno jau nuo XVI a. Per kelis šimtmečius Plungėje susiformavo tvirta ir aktyvi 
bendruomenė, tarpukariu sudariusi beveik pusę miestelėnų, turėjusi šešerius 
maldos namus, savą kalbą ir kultūrą puoselėjančias bibliotekas, mokyklas, 
gimnaziją. Be to, čia veikė žydų rabinų seminarija – ješiva. 1924–1932 m. Plun-
gės miesto mero pareigas sėkmingai ėjo žydas Boruchas Davidas Goldvaseris. 

tinio Plungės žydo, vardu pavadintas 
labdaros ir paramos fondas. Tragiškus 
Holokausto įvykius menančioje vieto-
je, Kaušėnuose, atidengta Atminimo 
siena (GPS: 55.921067, 21.783250), 
pastatyta iš buvusios Plungės sinago-
gos plytų.

Telšių g. (Plungės kapinės), Plungė, 
GPS: 55.910933, 21.850183
Kaušėnų k., Plungės r., 
GPS: 55.921067, 21.783250
Alsėdžiai, Plungės r., 
GPS: 56.021517, 22.048450
Milašaičių k., Plungės r., 
GPS: 55.863133, 21.881233
Beržoro k., Plungės r.,
GPS: 56.012736, 21.846741
Plateliai, Plungės r., 
GPS: 56.040650, 21.805483
Šateikių miškas, Plungės r., 
GPS: 56.022633, 21.656417
Vieštovėnų k., Plungės r., 
GPS: 55.836567, 21.72168

Litvakų atminimo sodas
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Atminimo obelys su „litvakų šeimų obuoliais“
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Šeduvos pavadinimas istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XV a. 1449 m. mies-
te gimė ir tris dešimtmečius gyveno garsus rabinas Mošė HaGolė. Veikiausiai 
tai – tik graži legenda, ankstinanti bendruomenės įsikūrimą ir pagrindžianti jos 
senumą bei tęstinumą Šeduvos krašte.

XVIII a. pradžioje, kuomet, gavusi Mag-
deburgo savivaldos teises, Šeduva 
sparčiai vystėsi, žydų bendruomenė 
taip pat išaugo. XIX a. pabaigoje žydai 
jau sudarė daugiau nei pusę miestelio 
gyventojų. 
Šeduvos žydai vertėsi įvairiais ama-
tais, smulkiąja prekyba, žemdirbyste. 
Bendruomenės centrai buvo sinago-
ga bei XIX a. pabaigoje rabino Josifo 
Leibos Blocho įkurta ješiva. Tarpuka-
riu ekonominę veiklą žydai daugiau-
siai plėtojo pagrindinėje miestelio 
aikštėje. Žydų gydytojai, dantistė, 
vaistininkė, fotografai, kirpėjai, duon-
kepiai bei kiti savo srities profesiona-
lai teikė paslaugas visam miesteliui, 
o Žydų liaudies banko durys buvo 
atviros visiems klientams, nepaisant 
jų tautybės ar tikybos.

Šeduva, Radviliškio r. (jid. Shadeve – שַאדעווע)

Liaudiškių miškas, Radviliškio r., 
GPS: 55.692100, 23.660750; 
GPS: 55.695617, 23.653833
Pakutenių k., Radviliškio r., 
GPS: 55.692267, 23.78088

Miestelio žydų atminimui skirtas paminklas

Šeduvos miestelis-štetlas (senoji 
miestelio dalis) – unikalus, komplek-
siškai sutvarkytas paveldo objektas. 
Paveldu besirūpinanti VšĮ Šeduvos 
žydų memorialinis fondas restauravo 
senąsias žydų kapines (Žvejų g. 19). 
Atliekant tvarkybos darbus, kapinėse 
buvo identifikuota apie 1 300 akmens 
paminklų. Miestelio centre atidengtas 
paminklas visiems Šeduvos žydams 
atminti (Laisvės a., skulpt. R. Kvintas). 
2019 m. Šeduvoje duris atvers muzie-
jus „Dingęs štetlas“, kuris yra įtrauktas 
į Europos memorialinių vietų sąrašą.
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Valkininkų vietovėje žydai pradėjo kurtis jau nuo XVII a. pradžios. Be įprastų 
amatų ir prekybos, bendruomenė vertėsi medienos paruošimu ir ilsėtis at-
vykstančių poilsiautojų apgyvendinimu. XIX a. pabaigoje žydai sudarė apie 
pusę miestelio gyventojų. 

Valkininkai, Varėnos r. (jid. Olkeiniki – אולקייניקי)

Iki šių dienų Valkininkuose yra išli-
kusi archajiška, radialinio plano, ga-
tvių struktūra, išsaugotas originalus 
užstatymas, gausu unikalių medinės 
architektūros pavyzdžių. Didelė mies-
telio netektis – Antrojo pasaulinio karo 
pradžioje sudegusi didžioji Valkininkų 
sinagoga, kurios barokiniu puošnumu, 
anot legendos, žygio į Maskvą metu 
žavėjosi pats Napoleonas Bonapartas. 
Verta aplankyti pačiame miestelio 
centre esančią Valkininkų turgaus 
aikštę (Vilniaus g. 41). Valkininkų ben-
druomenės svarbą žydiškoje Lietuvoje 
liudija tai, kad kažkuriame iš aikštės 
pastatų 1694 m. rinkosi Lietuvos 
Vaadas – aukščiausia žydų savivaldos 
institucija LDK.

Senosios Varėnos k., Varėnos r., 
GPS: 54.265017, 24.518583

Degsnės, Varėnos r. (jid. Dekshna – דקשניה)
Europoje žydų žemdirbių nebuvo daug, tad Degsnės – žydų žemdirbių 
kaimas – reta išimtis. 1848 m. įkurto kaimo bendruomenė taip pat garsėjo 
proto negalią turinčių žmonių globa: tarpukariu iš Vilniaus, Varšuvos, Lodzės, 
Balstogės ir kitur atvežtų neįgaliųjų priežiūra vertėsi apie 40 šeimų.

Degsnėse iki šių dienų išlikęs įdomus 
žydų žemdirbių kaimo užstatymas 
(GPS: 54.368744, 24.795652) – 
namai pastatyti siaurąja jų dalimi į 
neįprastai arti esančią gatvę. Verta 

atkreipti dėmesį į unikalią, regionui 
nebūdingą architektūrą.  

Valkininkų sinagoga
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Ežeringame Zarasų krašte žydai pradėjo kurtis tik XIX a., kai pro miestą buvo nu-
tiestas Varšuvą ir Sankt Peterburgą jungiantis geležinkelis. Bendruomenė netruko 
suklestėti – tarpukariu mieste dirbo net 95 žydų amatininkai, o iš centre veikusių 
penkiasdešimties parduotuvių net keturiasdešimt priklausė žydams. Zarasiškiai 
didžiuojasi, kad iš jų miesto kilęs žymus dailininkas Jehuda Penas (1854–1937), 
pirmasis pasaulinio garso modernisto Marko Šagalo (1887–1985) mokytojas. 

Mieste tebestovi M. Kovnerio įkurta, 
vėliau D. Šteimano ir E. Rozmano admi-
nistruota spaustuvė (Šiaulių g. 28), ku-
rioje tarpukariu leistas „Zarasų krašto“ 
savaitraštis. Išlikę ir pirmuosius radijo 
aparatus mieste pardavinėjusios Moi-
siejaus Botviniko ateljė (Sėlių g. 23– 
24) pastatas ir Abelio Pitelio gazuotų 
vandenų dirbtuvės (Sėlių a. 2). 
Dvasinį žydų bendruomenės gyve-
nimą mena XIX a. viduryje iškilęs ir 
iki šiol tebestovintis mūrinis Didysis 
beit midrašas (Sinagogos g. 3). Ver-
ta aplankyti viename iš pusiasalių 
įsikūrusias senąsias (Šaltupės skg.) 
ir Kauno gatvėje įrengtas naująsias 
žydų kapines.  

Zarasai (jid. Ezherene – עזשערענע)

Krakynės miškas, Zarasų r., 
GPS: 55.687133, 25.995183  
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S Žagarė, Joniškio r. (jid. Zhager -זַאגער)
Nedidelis, prie pat Latvijos sienos įsikūręs miestelis rašytiniuose šaltiniuose pir-
mą kartą paminėtas 1253 m. Žydai Žagarėje kurtis pradėjo tik XVIII a. pradžioje. 

Miestelyje verta aplankyti Naujosios 
Žagarės turgaus aikštę (Miesto a.): 
čia išsaugotas autentiškas daugiausiai 
žydams priklausiusių pastatų užstaty-
mas. Netoli aikštės tebestovi Naujosios 
Žagarės dviejų sinagogų kompleksas 
(P. Avižonio g. 5A, 7A). 

Iki šiol išlikusios Senosios Žagarės 
(GPS: 56.365065, 23.263167) ir 
Naujosios Žagarės (GPS: 56.353717, 
23.232400) žydų kapinės.

Naryškino dvaro parkas, Žagarė, 
GPS: 56.361417, 23.274917
Raktuvės g., Žagarė,
GPS: 56.353542, 23.232138
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Triliškių k., Kaišiadorių r., 
GPS: 54.823900, 24.460700
Bačkonių k., Kaišiadorių r., 
GPS: 54.803950, 24.558563

Žiežmariuose pirmieji žydų maldos namai iškilo apie 1738 m. Bendruomenei 
augant daugėjo ir sinagogų. XIX a. pabaigoje jų būta trijų, o gal net ir ketu-
rių – sinagoga, senasis bei naujasis beit midrašai ir Chasidų maldos namai.

Žiežmariai, Kaišiadorių r.  
(jid. Zhezhmer – זשעזשמער / Zezmer – זעזמער)

Tarpukariu miestelyje veikė žydų vaikų 
namai, pradinė mokykla hebrajų dės-
tomąja kalba, mėgėjų teatras, Jehudos 
Leibos Peretso biblioteka, sporto klubas 
„Maccabi“. 1918 m. kilęs gaisras sunaiki-
no visas miestelyje buvusias sinagogas. 
XX a. 3-iajame dešimtmetyje buvo at-
statytas tik vienas beit midrašas, veikė 
Chasidų štiblas. Medinis beit midrašas 
(Vilniaus g. 6) – unikalus žydų paveldo 
objektas. Tiek pastato išorėje, tiek viduje 
išliko aiškus erdvės suskirstymas į vyrų 
maldos salę ir moterų galeriją, matyti net 
interjerą puošusių piešinių fragmentai. 
Restauruojamame pastate planuojama 
įrengti muziejų. 

Iki šių dienų yra išlikę XIX a. pradžio-
je statyti mūrinė Chasidų sinagoga  
(Vytauto g. 40) ir beit midrašas  
(Vytauto g. 38). 

Žasliai, Kaišiadorių r. (jid. Zhosle – זשָאסלע)
Žinios apie Žasliuose gyvenusius žy-
dus siekia net XVI a. Tiesa, miestelyje 
bendruomenė stipriau įsitvirtino tik 
XVIII a. pabaigoje: to meto rašytiniuo-
se šaltiniuose paminima sinagoga.

Žiežmarių sinagoga

Žaslių sinagogos piešinys
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Lietuvos žydų bendruomenė 
www.lzb.lt
Pylimo g. 4, Vilnius
Tel. +370 5 261 3003, el. p. info@lzb.lt

Kauno žydų bendruomenė
Vytauto pr. 50, Kaunas
Tel. +370 652 19 204, el. p. gercas.zakas@lfta.lt

Klaipėdos žydų bendruomenė
Žiedų skg. 3, Klaipėda
Tel. +370 650 21 335, 
el. p. feliks@klaipedajewish.lt 

Šiaulių žydų bendruomenė
P. Višinskio g. 24, Šiauliai
Tel. +370 41 426 796, el. p. sazb@splius.lt

Panevėžio žydų bendruomenė
www.jewishpanevezys.lt
Ramygalos g. 18, Panevėžys
Tel. +370 611 20 882, 
el. p.  genakofman@yahoo.com

Ukmergės žydų bendruomenė
Kauno g. 16, Ukmergė
Tel. +370 610 07 961, el. p. jewish_ukmerge@mail.lt




