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Parengta bendradarbiaujant su Lietuvos žydų bendruomene

PO ŠTETLUS LIETUVOJE:

RATU PER DIDŽIAUSIUS 
MIESTUS

Maršrutas automobiliu žydiškąjį paveldą tyrinėjant

VILNIUS - ŽIEŽMARIAI - KAIŠIADORYS - KAUNAS - JONAVA - UKMERGĖ



DINGĘ LIETUVOS ŠTETLAI 

Žydiška Lietuvos praeitis - vis dar mažai pažįstama, tačiau vis labiau 
traukianti vis daugiau žmonių atrasti ją. Dar praėjusio amžiaus 
pradžioje daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių ženklią dalį 
gyventojų sudarė žydai. Tokius miestelius žydai vadino ŠTETLAIS.  

Antrasis pasaulinis karas ir Holokaustas sunaikino lietuviškus 
štetlus, tačiau apie buvusį gyvenimą juose liko daugybė pėdsakų. 
Pakeliaukime po dingusius lietuviškus štetlus ir susipažinkime su 
žydiška miestelių praeitimi bei kultūra.  

Šiam projektui Lietuvon.lt paskirs tris maršrutus - štai pirmasis iš jų.



PO ŠTETLUS: RATU PER DIDŽIAUSIUS MIESTUS

Taigi, ŠTETLAI, kurios aplankysime: 

A. VILNIUS 
B. ŽIEŽMARIAI 
C. KAIŠIADORYS 
D. KAUNAS 
E. JONAVA 
F. UKMERGĖ 

Planuokite: 

▪ TRUKMĖ: Idealu, jei šiam maršrutui galite paskirti visą savaitgalį. Per vieną dieną jį 
įveiksite tik dideliu tempu ir ne viską apžiūrėdami. 

▪ NEPAMIRŠKITE: Pasikraukite telefonų baterijas, pasiimkite grynųjų pinigų, nes 
regionuose ne visur galima atsiskaityti kortele.  

Žemėlapis: 
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Vairas, maistas, ir nakvynė: 
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Keliaujant šiuo maršrutu alkanki neliksite - visuose didesniuose 
miestuose lengvai rasite kavinių ir restoranų.

Lietuvon.lt rekomenduoja išbandyti nakvynę viename iš miestų, esančių 
šiame maršrute - tokiu būdu visam maršrutui galėsite paskirti dvi dienas. 
O nakvynės vietų pasirinkimas didelis - nuo viešbučių miestuose iki kaimo 
turizmo sodybų pakeliui tarp jų.

Kelias šiame maršrute visur puikus - vien asfaltas, jokio žvyrkelio.

255 km

3:30 h

Kelionei iki maršruto pradžios ir 
atgal namo papildomai pridėkite: 
  
▪ Vilniečiai: 0 km 
▪ Kauniečiai: 0 km 
▪ Klaipėdiečiai: 570 km, 5:45 h 
▪ Šiauliečiai: 350 km, 4:10 h 
▪ Panevėžiečiai: 200 km, 2:10 h

PO ŠTETLUS: RATU PER DIDŽIAUSIUS MIESTUS



1. VILNIUS
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Lietuvos sostinė anksčiau buvo žinoma kaip Šiaurės Jeruzalė. Tarpukario laikotarpiu maždaug 
trečdalis Vilniaus gyventojų buvo žydai. Žydų kultūra klestėjo mieste: Judaizmo mokykloms ir 
rabinams miestas virto tikrais namais su daugiau nei šimtu Sinagogų ir maldos namų.  

Lietuvos žydus pasaulyje ypač išgarsino Vilnius (jidiš - Vilne). Čia žydai apsigyveno, palyginti su 
kitais miestais, gana vėlai, XVI a. antroje pusėje. Tačiau tada jie neturėjo teisės pirkti namų, 
galėjo tik nuomoti; teisę pirkti pastatus Vilniuje žydai įgijo tik 1593 m. Pradžioje jie galėjo gyventi 
tik magistratui nepriklausančiose žemėse, vadinamose jurisdikais. XVI a. pabaigoje - XVII a. 
jiems leista apsigyventi bei įsigyti nuosavybę Žydų, Šv. Mykolo ir Mėsinių gatvėse; jie galėjo 
gyventi ir Vokiečių gatvėje, bet jų butų langai negalėjo žvelgti į gatvės pusę. 

Senamiestyje susiformavo žydų kvartalas. Pagal 1784 m. surašymą Vilniuje gyveno apie 5000 
žydų; 1897 m. surašymo duomenimis čia jų buvo apie 64000 arba 38,8% visų miesto gyventojų. Po 
pirmojo pasaulinio karo jų skaičius kiek sumažėjo, 1923 m. gyveno 55000 žydų (33,3% visų 
gyventojų), o Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, 1939 m., žydų būta 27,9% miesto gyventojų, apie 
60000 žmonių. (tęsinys kitame puslapyje) 

Po štetlus: pirmasis maršrutas

Vilniaus Didžioji sinagoga



1. VILNIUS (tęsinys)
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Dar neturėdami teisės statyti pastatų žydai buvo įsirengę sinagogą, kunigaikščio Sluškos 
namuose; vėliau pastatyta garsioji Didžioji Vilniaus sinagoga. Mieste pradėjo intensyviai plėtotis 
religinė mintis. XVII a. pirmoje pusėje Vilniuje buvo 40 žymių rabinų, nors žydų tada tegyveno 
apie 2500. O XVIII a. čia iškilo didysis genijus Gaonas Elijahu. Nuo tada Vilnius tapo pripažintu 
dvasiniu centru. Jis pavadintas Lietuvos Jeruzale. Yra įvairių versijų, kodėl Vilnius buvo taip 
išskirtas. Pagal vieną jų - 333 miesto išminčiai atmintinai mokėję visą Talmudą.  

1941 m. rugsėjį Vilniaus Senamiestyje įsteigtas žydų getas. Didžiajame gete buvo apgyvendinta 
apie 30 tūkst., o Mažajame gete apie 9–11 tūkst. žydų. Po kelių 1941 m. spalį įvykdytų akcijų 
Mažasis getas likviduotas, jo gyventojai nužudyti Paneriuose. Vilniaus gete stabilizacijos 
laikotarpis, kai masinės žudynės nebuvo vykdomos, truko nuo 1941 m. gruodžio iki 1943 m. 
balandžio mėnesio. Tuo metu Vilniaus gete veikė tam tikros valdžios, policijos struktūros, 
egzistavo dirbtuvės, dvasinio ir kultūrinio gyvenimo centrai. Visgi laipsniškas Vilniaus geto 
likvidavimas prasidėjo 1943 m. rugpjūtį: geto gyventojai vežti į lagerius Estijoje ar greitai mirčiai į 
netolimus Panerius. Rugsėjo 5 d. getas buvo paskelbtas uždaru: gete likusių žmonių ryšys su 
išoriniu pasauliu nutrūko. 1943 m. rugsėjo 23–24 d. Vilniaus getas buvo likviduotas. 

REKOMENDUOJAMI APLANKYTI OBJEKTAI: 

• Mažasis getas (Stiklių, Gaono, M. Anto- kolskio, Žydų gatvės) 
• Didysis getas (Lydos, Rūdnin- kų, Mėsinių, Ašmenos, Žemaitijos, Dysnos, Šiaulių, Ligoninės 

gatvės) 
• Buvusioji Didžioji sinagoga ir paminklas Vilniaus Gaonui (Žydų g. 5) 
• Paminklas Cemachui Šabadui (“Daktaras Aiskauda”) (Rūdninkų g.)  
• Vilniaus choralinė sinagoga (Pylimo g. 39)  
• Vilniaus Gaono žydų muziejus (Pamėnkalnio g. 12) 
• Buvę Rabinų Tarybos namai (Šv. Ignoto ir Benediktinų gatvių kampas) 
• Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės centras ir „Beigelių krautuvėlė” (Pylimo g. 4)  

Kitas štetlas: už 62 km. 

Po štetlus: pirmasis maršrutas

http://litvakai.mch.mii.lt/religija/rabinai.htm%22%20%5Cl%20%22gaonas


2. ŽIEŽMARIAI
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Žiežmariuose gyveno didelė žydų bendruomenė. Jie XIX a. sudarė 70-80 % miestelio gyventojų. 
Bendruomenė žinoma savo visuomeniniu aktyvumu. Itin aktyvūs buvo skautai. Ypač puoselėtos 
žydų ir lietuvių kultūrinio bendravimo idėjos. 

Medinė Žiežmarių sinagoga šviesos spindulius skleidė jau XVII amžiaus pabaigoje. Dabar, išlikusi 
viena iš keturiolikos visoje Lietuvoje medinių sinagogų, ji baigiama atkurti ir vėl atgimsta 
kultūrinei veiklai. 

Jei turite daugiau laiko, nuvažiuokite ir į Žaslius. Jie kartais pavadinami Mažaisiais Trakais dėl 
gamtos apdovanoto išsidėstymo tarp trijų ežerų. Miestelyje jau XVI amžiuje įsikūrė žydai, gyvenę 
čia iki Antrojo pasaulinio karo. Jie turėjo trejus maldos namus, tarpukario Lietuvos laikotarpiu iš 
51 veikusios parduotuvės tik viena priklausė ne žydams. Pats žymiausias žaslietis - pasaulinio 
garso pianistas – atlikėjas ir kūrėjas Leopoldas Godovskis, kurio draugais buvo Albertas 
Einšteinas, Čarlis Čaplinas. Žymūs Žasliai ir veikliais gaisrininkais: jie visuomet konkretūs, 
drausmingi, „pildo savo pareigas ramiai ir kantriai ir neklauso patarimų pašalinių žmonių“. 

REKOMENDUOJAMI APLANKYTI OBJEKTAI: 

• Atkuriama Žiežmarių sinagoga (Vilniaus g. 6) 

Kitas štetlas: už 7 km. 

Po štetlus: pirmasis maršrutas



3. KAIŠIADORYS
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Kaišiadorių regione žydai, lyginant su kitais Lietuvos regionais, įsikūrė gana anksti. Yra žinoma, 
kad dar prieš 1495 m. žydai žemės Darsūniškio ir Trakų pavietuose. Darug žydų gyveno 
Kaišiadorių regione nuo XVII a. Per visą žydų bendruomenės gyvavimo istoriją didžiausias žydų 
skaičius buvo XIX a. pabaigoje, kuomet Žasliuose ir Žiežmariuose jie sudarė gerokai daugiau nei 
pusę šių miestelių gyventojų. 

XIX a. antroje pusėje nutiesus du geležinkelius ir jų sandūroje pastačius stotį, prasidėjo 
Kaišiadorių miesto istorija. 1860 m. iš Darsūniškio persikėlė gyventi pirmoji žydų šeima. Ištisą 
dešimtmetį jie buvo vieninteliai žydai Kaišiadoryse, o amžiaus pabaigoje jau apie du trečdalius 
visų Kaišiadorių gyventojų sudarė žydai. Puikus susisiekimas sudarė geras sąlygas verslui. 
Dideli žmonių srautai diktavo pagrindines verslo kryptis – buvo steigiamos krautuvėlės, 
viešbučiai, užeigos. 

1941 m. birželį į Kaišiadoris įžengė nacistinės Vokietijos kariai. Vilniaus ir Vytauto gatvių 
sankryžoje buvo paskirtas plotas getui. Visi Kaišiadorių žydai privalėjo persikelti į jiems nurodytą 
teritoriją per pusantro mėnesio. Gete buvo laikomi ir Žaslių bei Žiežmarių žydai – iš viso apie 
1000 asmenų. Visi gete buvę asmenys sušaudyti 1941 m. rugpjūčio pabaigoje netolis miesto 
esančiame Strošiūnų šile. 

REKOMENDUOJAMI APLANKYTI OBJEKTAI: 

• Vilniaus ir Vytauto g. kampas – buvusi Kaišiadorių gero vieta. 

Kitas štetlas: už 45 km. 

Po štetlus: pirmasis maršrutas



4. KAUNAS
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1933-aisiais Kaune gyveno apie 37 tūkst. žydų – tai beveik trečdalis miestiečių. Tarpukariu čia 
buvo apie 40 sinagogų ir kitų maldos namų, daug mokyklų. Kauno žydų bendruomenė aktyviai 
dalyvavo politiniame, kultūriniame, socialiniame miesto gyvenime – tai buvo verslininkai, 
gydytojai, menininkai, nekilnojamojo turto vystytojai, inžinieriai, mokytojai, siuvėjai ir daugelio 
kitų profesijų bei veiklų atstovai. Daugelis šiandien į kultūros paveldo sąrašus įtrauktų Kauno 
pastatų buvo finansuoti ar projektuoti žydų tautybės kauniečių, jie tuose pastatuose gyveno, 
dirbo, juos prižiūrėjo. Pirmoji privati meno galerija Baltijos šalyse, pirmieji lietuviškos muzikos 
įrašai, pirmasis Lietuvos olimpietis, pirmoji krepšiniui skirta sporto arena Europoje ir daug kitų 
inovacijų bei pasiekimų – to nebūtų buvę be Kauno žydų indėlio. 

941 m. rugpjūčio 15 d. Kaune, Vilijampolėje, įsteigtas žydų getas, kuriame uždaryta apie 30 tūkst. 
asmenų. Nuo 1941 m. lapkričio iki 1943 m. rugsėjo mėnesio sukurta plati geto administracinė 
struktūra, kuriai vadovavo seniūnų taryba. Gete uždaryti žydai turėjo būti sunaikinti palaipsniui, 
visų pirma maksimaliai išnaudojus jų jėgas vokiečių karo reikmėms. 1943 m. rudenį Kauno 
getas buvo pertvarkytas į SS koncentracijos stovyklą. Getas egzistavo iki pat nacių okupacijos 
pabaigos, kai 1944 m. frontui artėjant prie Kauno, naciai nusprendė visiškai likviduoti žydų 
koncentracijos stovyklas. Kauno geto darbingo amžiaus vyrai buvo išvežti į Dachau 
koncentracijos stovyklą Vokietijoje, moterys – į Štuthofą. Kauno gete karo pabaigos sulaukė tik 
apie 2 400 žmonių. 

REKOMENDUOJAMI APLANKYTI OBJEKTAI: 

• Buvusi viena didžiausių ir žymiausių Europoje dvasinė judaizmo mokykla - Slabados Ješiva 
(Panerių g. 51) 
Veikianti Kauno cholarinė sinagoga. (E. Ožeškienės g. 13) 

• Apleista Hasidų sinagoga (Gimnazijos g. 6)  
Buvusi medinė Žaliakalnio sinagoga (Vaisių g. 30)  
Žydų bankas, Dabar Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, (Laisvės al. 106 / Ožeškienės 
g.) 

• Pirmąja koncentracijos stovykla nacių okupuotose teritorijose tapęs VII Fortas (Archyvo g. 6)  
Masinių žudynių vieta tapęs IX Fortas (Žemaičių pl. 73) 

Kitas štetlas: už 30 km. 

Po štetlus: pirmasis maršrutas

Žydų banko pastatas



5. JONAVA
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Žinoma, kad iki Antrojo pasaulinio karo didžiąją dalį Jonavos gyventojų sudarė žydai – per beveik 
du šimtmečius jų procentas varijuodavo nuo 50 iki 80 procentų. Kodėl žydų bendruomenė taip 
pamėgo Jonavą?  

Jonava nėra išskirtinis atvejis – tuo metu neturėję savo tautinės valstybės, žydai gana gausiai 
buvo paplitę didžiuosiuose Europos miestuose. Manoma, kad pirmieji žydai atsikėlė į Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės miestus XIV a. pab., gavę Vytauto Didžiojo privilegijas, ir iki XVI a. vid. 
jų bendruomenės kūrėsi valstybiniuose miestuose.  

Privačių miestų savininkai, pamatę verslių žydų atnešamą naudą miesto biudžetui, taip pat tapo 
suinteresuoti pritraukti kuo daugiau šios etninės grupės gyventojų. XVIII a. viduryje įsikūręs 
Jonavos miestas – ne išimtis. 1750 m. Marijonai Kosakovskienei Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštytės ir Lenkijos valdovo Augusto III suteiktoje privilegijoje įkurti Jonavos miestą 
minima teisė čia apgyvendinti įvairių tautybių ir religijų žmones. Kiek vėliau Marijonos ir 
Dominyko Kosakovskių sūnui – vyskupui Juozapui Kazimierui Kosakovskiui tapus Jonavos 
globėju, buvo paskelbta teisė žydams visiškai laisvai disponuoti miestelyje turima privačia 
nuosavybe – žeme ir nekilnojamuoju turtu. Šis teisinis aktas buvo pavadintas „Vyskupo 
privilegijomis“.  

Norėdamas paskatinti privačiame Jonavos mieste įsikurti kuo daugiau žydų tautybės gyventojų, 
J. K. Kosakovskis pasirūpino sinagogos ir pirties statybomis, numatė žemės sklypą žydų 
kapinėms, paskyrė atlyginimą rabinui. Patogioje vietoje, svarbių kelių sankirtoje įsikūrusiame 
miestelyje, kur susiformavo palankios sąlygos verstis prekyba, vis daugėjo žydų kilmės 
miestelėnų. Žydai puoselėjo švietėjišką ir visuomeninę veiklą, išlaikė savo mokyklas, ligoninę, 
senelių prieglaudą, biblioteką, vaikų darželį, Jonavoje veikė keliolika jų draugijų. (tęsinys kitame 
puslapyje).

Po štetlus: pirmasis maršrutas

Jonavos sinagogos



5. JONAVA (tęsinys)
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Gausiausiai žydų apgyvendintoje centrinėje Jonavos dalyje buvo susiformavęs visas sinagogų 
kompleksas – dabartinėje Vilniaus ir Sodų gatvių sankirtoje stovėjo dvi didžiosios, o prekybinėse, 
link turgaus vedusiose gatvelėse būta mažesnių sinagogų. Iš viso jų priskaičiuojama net 
septynios. Kodėl tiek daug? Sinagogos dažnai priklausydavo amatininkų bendruomenėms, 
vienijusioms tam tikros profesijos atstovus. Kai kurios sinagogos buvo labai mažos, jos galėjo 
net neturėti atskiro pastato. 

Šiuo metu yra išlikusios tik dvi: pagrindiniai maldos namai Vilniaus ir Sodų gatvių kampe, kur 
sovietmečiu buvo įsikūrusi kepykla, ir nedidelis, pilkas buvusios sinagogos pastatas Klaipėdos g. 
28 - čia šiuo metu veikia maisto prekių parduotuvė. Senojo miesto pakraštyje buvusios žydų 
kapinės ilgą laiką prabuvo užmirštos - dabartinį vaizdą įgavo tik 1989 metais, kai imtasi 
tvarkybos darbų ir kapinių teritorijoje rasti išlikę antkapiniai paminklai sudėlioti simetriškomis 
eilėmis. 

REKOMENDUOJAMI APLANKYTI OBJEKTAI: 

• Kauno gatvė – geriausiai išlikęs to meto gyvenimo atpsindys. 
• Buvusi Didžioji sinagoga Vilniaus ir Sodų gatvių kampe. 
• Buvusi pirklių singagoga Klaipėdos g. 28. 

Kitas štetlas: už 38 km. 

Po štetlus: pirmasis maršrutas

Jonavos Didžioji sinagoga



6. UKMERGĖ
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Žydai apsigyveno Ukmergėje pirmoje XVII a. pusėje. Savo gimtą miestą jie vadino Valkomiru. 
1845 m. mieste jau veikė 4 žydų maldos namai. 1912 m. Ukmergėje jau buvo 12 jų religinio kulto 
pastatų. Pirmojo Pasaulinio karo audros ir po jo sekęs politinio nestabilumo laikotarpis smarkiai 
išblaškė Ukmergės žydų bendruomenę, todėl 1935 m. Ukmergėje gyveno apie šešis tūkstančius 
žydų. 

Ekonominiame gyvenime žydai daugiausiai vertėsi prekyba ir amatais. Daugumos parduotuvių ir 
parduotuvėlių savininkai bei dauguma miesto amatininkų taip pat buvo žydai. Palankiausi 
ekonomikai ir verslo vystymuisi metai žydų bendruomenei buvo XIX-XX amžių sandūra bei 
tarpukario metai. 

Žydai turėjo savo religija susijusią savo švietimo sistemą. 1868 m. Ukmergėje jau veikė žydų 
pasaulietinė mokykla, 1885 m. atidaryta privati mokykla. 1886 m. minima religinė „Talmud Tora“ 
mokykla.  

1920 m. pirmuosiuose rinkimuose į miesto savivaldybės tarybą iš 36 tarybos narių 19 narių buvo 
žydų bendruomenės atstovai, pirklys B. Goldbergas tapo miesto burmistro pavaduotoju. Vėliau 
žydų skaičius savivaldybės tarybose mažėjo, nors žydų bendruomenė jose visada buvo 
atstovaujama. 

Žydų gyvenimas Ukmergėje tragiškai nutrūko Antrojo Pasaulinio karo metais. Sovietams 
okupavus Lietuvą buvo ištremti kai kurie turtingesni Ukmergės žydai. Lietuvą užgrobus 
vokiečiams, naciai ir jų vietiniai talkininkai suėmė tūkstančius Ukmergės ir rajono žydų ir uždarė 
juos Užupyje įkurtame gete. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais jie buvo nužudyti Pivonijos miške.  

Keletas memorialinių vietų ir paminklinės lentos ant buvusių žydų maldos namų – tai viskas, kas 
liko iš Ukmergės žydų bendruomenės. 

REKOMENDUOJAMI APLANKYTI OBJEKTAI: 

• Didžioji sinagoga (Vienuolyno g. 2) 
• „Talmud Tora“ pradinė mokykla (Vasario 16-osios g. 11) 
• Rozenbliumo žydų našlaičių namai (Vasario 16-osios g. 15) 
• Žydų ligoninė (Vytauto g. 75)  

Maršruto pabaiga - gero kelio namo!

Po štetlus: pirmasis maršrutas

Ukmergės Didžioji sinagoga



AČIŪ, KAD KELIAUJATE IR DOMITĖS ISTORIJA
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Maršruto aprašymams panaudota Lietuvos žydų 
bendruomenės, miestų turizmo informacijos centrų, 

Jonavos krašto muziejaus informacija. 

Komentarai, pastabos, klausimai, pasiūlymai: 
nuotykiai@lietuvon.lt  

Daugiau atradimų: www.lietuvon.lt 

Projektas vykdomas, bendradarbiaujant su 
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene.

Projektą remia Kultūros paveldo departamentas 
prie Kultūros ministerijos.
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