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Žydai istorinėje Lietuvos teritorijoje apsigyveno jau XIV a. pirmojoje pusėje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laikais. Ekonominiai ir istoriniai veiksniai sudarė sąlygas susikurti unikaliai
Lietuvos žydų, vėliau imtų vadinti litvakais, visuomenei. Prasidėjo daug žinių ir patirties švietimo
srityje turinčių rabinų migracija į Lietuvos žydų bendruomenes. Kiekviename mieste ir miestelyje susiformavo žydų kvartalai su bendruomenių maldos, mokymo ir administraciniais centrais – sinagogomis, sinagogų kiemais. Rabinams įgijus autoritetą, susiklosčius palankioms gyvenimo sąlygoms
Lietuvos teritorijoje imta steigti dvasines aukštąsias mokyklas ješivas. Nuo XIX a. pabaigos, ypač po
Pirmojo pasaulinio karo, Lietuvos Respublikoje ir Vilniaus krašte buvo kuriamas platus pasaulietinių
švietimo įstaigų jidiš ir hebrajų kalbomis tinklas, sudaręs prielaidas atsirasti pasaulietinių ir religinių knygų spaustuvėms, vystytis aukšto lygio kultūrai – žydų spaudai, teatrui, menui, literatūrai.
1941–1945 m. Lietuvos, kaip ir visos Europos, žydams teko patirti masinį tautos naikinimą. Smarkiai
nukentėjo ir jų kultūros paveldas. Šiandien Lietuvos miestuose ir miesteliuose stovi nebylūs kadaise
buvusio turtingo dvasinio žydų gyvenimo liudytojai.
Vilniaus – Lietuvos Jeruzalės – svarba pasaulio žydų istorijoje yra išskirtinė. Jo žydų bendruomenė
susikūrė XVI a. viduryje, ir ilgainiui šis miestas tapo jiems labai patrauklus. 1633 m. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos galutinai suformuoto Vilniaus žydų kvartalo
yra išlikusi tik nedidelė dalis – Gaono, M. Antokolskio, Stiklių, Žydų gatvės. Šalia veikiančios sinagogos (Pylimo g. 39) yra likę ir buvusių sinagogų bei maldos namų pastatų, pvz.: Gėlių g. 6, Lapų g. 6,
Aguonų g. 5 (kieme). Vilnius garsėjo kaip žydų knygų spaustuvių centras, viena žymiausių buvo
Romų spaustuvė (1799–1940), kurios yra išlikę keletas pastatų: Šiaulių g. 2, 3, 4 ir Šv. Dvasios g. 2. Iš
plataus pasaulietinių mokyklų tinklo dar yra išlikę nemaža pastatų: buvusiosios realinės gimnazijos
(Rūdninkų g. 8), Sofjos Gurevič mergaičių gimnazijos (Aguonų g. 5), mokyklos „Ort“ (Islandijos g. 3),
amatų mokyklos „Pagalba per darbą“ (Subačiaus g. 17). Yra išlikę žydų ligoninių pastatų Kauno, Kęstučio ir Ligoninės gatvėse, žydų atgimimo draugijos „Meficei haskala“ bibliotekos pastatas (Žemaitijos g. 4). Vilniaus žydų istorijai reikšmingas yra ir Naujamiesčio rajonas, kuriame buvo žydų teatras
(Naugarduko g. 10; dabar tai yra vienas iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus pastatų), berniukų mokykla „Tušija“ (F. Šopeno g. 8) ir kitos švietimo įstaigos, gyvenamieji namai. Vilniuje veikia žydų kapinės (Sudervės kel. 28), kuriose yra palaidoti Vilniaus Gaonas, rabinas Grodzenskis, kiti
žymūs politikos ir kultūros veikėjai. Dabar buvusios gimnazijos hebrajų dėstomąja kalba „Tarbut“
pastate (Pylimo g. 4) veikia Lietuvos žydų bendruomenė ir vienas iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus padalinių.

Kauno sinagogos pagrindinis fasadas, Ožeškienės g. 13
Main facade of synagogue in Kaunas, Ožeškienės Street 13

Vilniaus sinagogos pagrindinis fasadas, Pylimo g. 39
Main facade of synagogue in Vilnius, Pylimo Street 39

Buvusi žydų biblioteka, Mapų g. 18, Kaunas
Former Jewish library on Mapų Street in Kaunas
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Laikinoji sostinė Kaunas, XX a. pradžioje Lietuvai netekus Vilniaus, sėkmingai prisiėmė ir visas Lietuvos žydų kultūros sostinės funkcijas. Žydai apsigyveno netoli Kauno, Vilijampolėje, žydų vadinamoje
Slobodka. Čia iki Antrojo pasaulinio karo buvo religinis žydų centras su garsėjusia Slobodkos ješiva
(išliko tik gyvenamasis rabinų namas ir prieš pat Antrąjį pasaulinį karą pastatytas namas Panerių
gatvėje). Tik XIX a. pabaigoje žydai apsigyveno pačiame mieste. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Kaune
veikė 19 sinagogų, o dabar veikia tik sinagoga, esanti E. Ožeškienės g. 17; yra išlikę ir keletas jau neveikiančių sinagogų pastatų, iš jų – L. Zamenhofo g. 7, Vaisių g. 30. Kauno senamiestyje yra visame
pasaulyje žinomų rašytojų, gyvenusių ir kūrusių šiame mieste, Abraomo Mapu ir Izraelio Eljaševo
vardais pavadintos gatvės. A. Mapų g. 18 yra išlikęs buvusios žydų bibliotekos pastatas, J. Gruodžio
gatvėje – žymaus rabino Icchako Elchanono Spektoro našlaičių namai. Vilijampolėje, Aleksote, Žaliakalnyje yra žydų kapinės.
Panevėžyje iki Antrojo pasaulinio karo gyveno trečia pagal gyventojų skaičių (po Vilniaus ir Kauno)
žydų bendruomenė. Geografinė padėtis (Lietuvos centras, natūralus ir pigus susisiekimo kelias Nevėžio upe) lėmė šio miesto augimą. Nepriklausomoje Lietuvoje Panevėžys buvo didelis pramonės ir
prekybos centras. Žydai plačiai vertėsi žemės ūkio produkcijos perdirbimu ir prekyba. Tačiau visame
pasaulyje iki mūsų dienų Panevėžio žydų bendruomenė labiau žinoma kaip religinis ir švietimo centras. Ne veltui Panevėžys žydų vadintas Mažuoju Vilniumi. 1928 m. rabino Josifo Šlomo Kahanemano

įsteigta Panevėžio ješiva (pastatas Savanorių aikštėje yra išlikęs iki mūsų dienų), ir dabar veikianti Izraelyje, toli už Lietuvos ribų išgarsino miesto vardą. J. Š. Kahanemano iniciatyva ir su jo parama buvo
įsteigtos pasaulietinės berniukų ir mergaičių mokyklos, vienas iš jų pastatų – Ramygalos g. 18 – yra išlikęs,
čia ir dabar mokosi jaunieji panevėžiečiai, veikia Panevėžio žydų bendruomenė. Panevėžys garsėjo
ir kaip medicinos centras; jis siejamas su daktaro Šachelio Mero asmenybe, jo vardu yra pavadinta
viena iš miesto gatvių. M. Valančiaus g. 4 galima pamatyti ir išlikusį sinagogos pastatą.
Telšiai – vienas senesnių Žemaitijos miestų. XIX a. antrojoje pusėje dauguma jo gyventojų buvo žydai. Telšiuose ir aplinkiniuose miesteliuose jie vertėsi prekyba ir amatais, siekė pasaulietinių mokslų
aukštumų, aktyviai dalyvavo politiniuose sąjūdžiuose. Miestą taip pat garsino mokymo ir žinių centras ješiva. Jos pastatas ir aplinkinių namų kompleksas tebestovi Iždinės gatvėje, čia dažnai lankosi
viso pasaulio žydai.
Kėdainiai nuo XV a. vidurio iki 1590 m. priklausė Radvilų ir Kiškų giminėms. Radvilų valdymo metais
miestas tapo didžiuliu feodaliniu ekonominiu ir kultūros centru. Radvilos leido įvairių religinių konfesijų atvykėliams laisvai įsikurti mieste ir išvykti iš jo neprarandant savo nekilnojamojo turto. Tai
skatino amatininkus ir prekybininkus iš visos Europos, ypač persekiojamus dėl religinių įsitikinimų,
vykti į Kėdainius. Oficialiai suteikus teisę įsikurti, čia atsirado ir žydų bendruomenė.

Nuo XVII a. vidurio žydų bendruomenė jau buvo žinoma Kėdainiuose. Žydai įsikūrė šiaurinėje
miesto dalyje, prie dabartinės Senosios rinkos aikštės. Jie vertėsi prekyba ir amatais. Nuo XIX a.
vidurio žydų bendruomenė smarkiai didėjo, jie aktyviai dalyvavo miesto ir bendruomenės gyvenime. Senosios rinkos kvartalas su centrine Žydų gatve tapo Kėdainių žydų kvartalu, jo dvasiniu ir
visuomeniniu centru. Būtent šiuo laikotarpiu galutinai susiformavo sinagogų pastatų kompleksas
(Senosios Rinkos a. 12), iš dalies išlikęs iki mūsų laikų, dabar atnaujintas ir naudojamas Kėdainių
kultūrinio gyvenimo reikmėms.
Unikalios Lietuvos žydų istorijos ir kultūros, ypač architektūros, paveldas, liudijantis kadaise čia
gyvavus turtingą pasaulinės svarbos kultūrą, yra viena iš Lietuvos kultūros paveldo dalių, jos dvasinis lobis. Šio paveldo objektai neprarado savo patrauklumo iki mūsų dienų: jais yra domimasi
visame pasaulyje, atvykstama jų apžiūrėti, tačiau juos dar reikia tirti, jiems neretai yra būtinas
dėmesys ir globa.
Teksto autorė Roza Bieliauskienė
Fotografas Sigitas Gaudėža
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Jews settled in the territory of historic Lithuania during the rule of Grand Duke Gediminas in the first
half of the 14th century. Economic and historic conditions in the Lithuanian lands proved to be conducive for the emergence of a unique community of Lithuanian Jews, which later became known as
the Litvaks. The growing Lithuanian Jewish communities attracted rabbis, who were knowledgeable
and experienced in the field of education. Jewish quarters were formed in each town, with a synagogue and a synagogue yard as a prayer house and schooling and administrative centre of the local
community. As the authority of Lithuania-based rabbis grew and the Lithuanian Jewish communities
prospered, yeshivas, Jewish spiritual high schools, were founded in various Lithuanian towns. From
the end of the 19th century, and with yet greater intensity after World War I, a network of secular
educational institutions developed in the Republic of Lithuania, in Vilnius, and in the surrounding
areas, offering instruction in the Yiddish and Hebrew languages. Local printing houses produced sacred and secular books needed for the educational process. All this collectively created a solid foundation for the Jewish press and high culture—theatre, art and literature—to grow and flourish. The
Lithuanian Jewry, like Jewish people everywhere else in Europe, was subjected to the horrors of the
Holocaust in 1941–1945. Their cultural heritage fell victim to the destruction alongside its creators.
In present day Lithuania, the quiet witnesses of this formerly glorious culture can be encountered in
various Lithuanian towns and villages.
Vilnius, Lithuania’s Jerusalem, holds a special place in the history of the world’s Jewry. The Vilnius
Jewish community emerged in the mid 16th century, becoming, over the course of history, a centre of
attraction for the Jewish. Only a small part has survived of the former Jewish quarter, the territory of
which was finally formed in 1633 by King Wladislaw Vasa. Today these are the streets of Gaono, Antokolskio, Stiklių and Žydų. Besides the still operating synagogue at Pylimo St. 39, buildings of other
synagogues and prayer houses survive at Gėlių St 6, Lapų St. 6, and Aguonų St. 5 (in the courtyard).
Vilnius used to be a famous centre for Jewish printers. Most influential of these was the Romas Printing House (1799–1940), several buildings of which still stand in Vilnius on Šiaulių St. 2, 3, and 4 and
Šv. Dvasios St. 2. Quite a few buildings survived from the formerly wide network of secular schools.
These are the former sciences gymnasium (Rūdninkų St. 8), Sofja Gurevič Girls’ Gymnasium (Aguonų
St. 5), school Ort at Islandijos St. 3, and a trade school named Help through Work at Subačiaus St. 17.
There are also extant Jewish hospital buildings on Kauno, Kęstučio and Ligoninės streets and a library
building of the Jewish revival movement, Meficei haskala, at Žemaitijos St. 4. The Naujamiestis (New
Town) district of Vilnius illustrates a significant page in the Jewish history of modern times. It is the
location of a Jewish theatre (Naugarduko St. 10, currently one of the buildings of the Vilna Gaon
Jewish State Museum), a former boys’ school, Tushija, at Šopeno St. 9, and the buildings of other
institutions and residences. The functioning Vilnius Jewish Cemetery at Sudervės Rd. 28 is the eternal
resting place of the Vilna Gaon, Rabbi Grodzenski, and other celebrated Jewish political, spiritual and
cultural figures. The Lithuanian and Vilnius Jewish community and (a part) of the Vilna Gaon Jewish
State Museum is now located at Pylimo St. 4 in the building of the former Tarbut gymnasium, which
provided instruction in the Hebrew language.

Vilniaus amatų mokykla, Subačiaus g. 17
The Crafts School of Vilnius, Subačiaus Street 17

Kaunas was the interim capital of Lithuania between the two world wars. In the early 20th century,
over the period of the Vilnius annexation, it came to perform all the functions of the cultural capital
of Lithuanian Jewry. Jews settled in Vilijampolė, the suburbs of Kaunas, known among the Jewish
as Slobodka. The Slobodka’s famous yeshiva remained a religious centre until the outbreak of World
War II (only a residential building for rabbis and another structure built just prior to the outbreak of
World War II on Panerių St. have survived). Jewish people settled in Kaunas only at the end of the
19th century. Nineteen synagogues were built in Kaunas, of which, including the functioning one at

Ožeškienės St. 17, there are surviving buildings at Zamenhofo St. 7 and Vaisių St. 30. Two streets in
the Kaunas Old Town are named after the world famous Jewish writers who lived and wrote in this
town, Abraham Mapu and Israel Eljashev. An extant building of the former Jewish library can be
found on Mapu St. 18. On J. Gruodžio St., buildings of an orphanage founded by the celebrated Rabbi
Icchak Elchanon Spektor have survived. There are Jewish cemeteries in the Vilijampolė, Aleksotas
and Žaliakalnis districts of Kaunas.
By the outbreak of World War II, the third largest, after Vilnius and Kaunas, Lithuanian Jewish community lived in Panevėžys. Located centrally and using the inexpensive waterway of the Nevėžis
River, Panevėžys was a rapidly developing town and a large industrial and trade centre during the
period of independent Lithuania. The Jewish took active part in the processing and trade of agricultural produce. However, it was religious and education centre of the Panevėžys Jewish community
that has perpetuated the Jewish community of Panevėžys in the memory of the world Jewry. The
Jewish people duly called Panevėžys a little Vilnius. The Panevėžys yeshiva (the building has survived
on Savanorių Sq.), founded by Rabbi Joseph Shlomo Kahaneman in 1928, contributed to the spread
of the name of the town far beyond Lithuania. The school continues its activity in Israel. Through
Rabbi Joseph Shlomo Kahaneman’s support and initiative, a number of secular schools for boys and
girls were founded in the town. Young people in Panevėžys still receive their schooling in one of the
former Jewish school buildings at Ramygalos St. 18, which is also home to the Panevėžys Jewish
community. Panevėžys was also a known medical centre, which gained influence primarily through
the activity and person of Dr Shachna Mer, whose name was given to one of the streets in Panevėžys.
There is an extant synagogue building at Valančiaus St. 4.
Telšiai is one of the oldest towns in Samogitia. In the second part of the 19th century, over a half of
the town’s population was Jewish. In Telšiai and the surrounding smaller towns, the Jewish were occupied in trade and crafts, and some of them pursued secular scientific careers and took active part in
politics. The town was also famous because of its yeshiva, a centre of education and knowledge. The
structure of the Telšiai yeshiva and its adjacent buildings has survived on Iždinės St. and are visited
by Jewish people arriving from all over the world.
From the mid 14th century until 1590, the town of Kėdainiai belonged to the Radvila and the Kiškis
families. Under the rule of the Radvila, Kėdainiai evolved as a feudal economic and cultural centre.
The Radvila allowed arrivals of different religions and denominations to settle freely in the town and
leave without running the risk of losing their real estate in the town. This encouraged craftsmen and
tradesmen from all over Europe, especially those persecuted on religious grounds, to go to Kėdainiai.
Once the right of official settlement was granted, a Jewish community emerged in Kėdainiai, and
the earliest knowledge of its existence dates from the mid 17th century. The Jews settled in the
northern part of Kėdainiai around Senosios rinkos (Old Market) Sq. and were mostly tradesmen and
craftsmen. From the mid 19th century, the community grew rapidly, engaging itself actively in all
aspects of the life of the town. Senosios rinkos Sq. and Žydų Street became Jewish quarter the public
and spiritual centre of the community. It was also the time of the final formation of the synagogue
yard at Senoji Rinka 12, which partly survives to the present day. Recently renovated, it is used for
the cultural needs of Kėdainiai.
The heritage of the unique Lithuanian Jewish history and culture, and especially its architectural
objects, is witness to the scale of the world renowned culture that once flourished here and make
up a part of modern Lithuania’s cultural heritage and spiritual treasure. These objects attract interest and visitors from all over the world. They are also in need of further research and, in many cases,
special safeguarding efforts.
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