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LIETUVOS ŽYDAI: KOKIE JIE BUVO?
Tradicinėje lietuvių sąmonėje yra susiformavęs gudraus, 
taupaus žydo įvaizdis, kuris neretai minimas ir mūsų tautosa-
koje. Toks žydo vaizdinys puikiai apibūdina dabartinės Lietu-
vos teritorijoje istoriškai susiformavusią žydų grupę - litvakus. 
Pagrindinė litvakų savybė – racionali pasaulėžiūra, realistinis 
tikrovės vertinimas, praktiškas požiūris į kasdienius dalykus. 
Nors Lietuvos žydams religija buvo neatsiejama kasdienio 
gyvenimo dalis, priimdami sprendimus, jie paprastai kliauda-
vosi savo protu, o ne liaudies išmintimi ar išminčių patarimais. 
Žydai ypatingą dėmesį skyrė išsilavinimui, gerai suprato, kad 
mokslas ir švietimas – geriausiai atsiperkanti investicija, todėl 
visapusiškai lavindavo vaikus nuo pat mažens. Carinės Rusijos 
imperijoje įvedus draudimus žydams disponuoti privatine 
nuosavybe, galimybė verstis žemdirbyste tapo labai ribota, 
todėl žydai susitelkė daugiausiai miestuose, kur nevaržomi 
vertėsi prekyba, o vėliau ir pramonine gamyba. Paprastumas 
ir pragmatiškumas žydus lydėjo visose gyvenimo srityse – tą 
puikiai galima pamatyti jų buityje: tiek išvaizda, tiek gyvenimo 
būdas ir namų aplinka liudijo žydų kuklumą. Dėl prastos Rusijos 
imperijos ekonominės situacijos ir žydams taikytų sankcijų, čia 
gyvenę žydai išsiugdė taupumo ir saikingumo bruožus.

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 pa-
plitę didžiuosiuose Europos miestuose. Manoma, kad pirmie-
ji 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 mies-
to biudžetui, taip pat tapo suinteresuoti pritraukti kuo daugiau 
šios etninės grupės gyventojų. XVIII a. viduryje įsikūręs Jonavos 
miestas – ne išimtis. 1750 m. Marijonai Kosakovskienei Lietu-
vos 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 paskelb-
ta teisė žydams visiškai laisvai disponuoti miestelyje turima 
privačia nuosavybe – žeme ir nekilnojamuoju turtu. Šis teisinis 
aktas buvo pavadintas „Vyskupo privilegijomis“. Norėdamas pa- 
skatinti privačiame Jonavos mieste įsikurti kuo daugiau žydų 
tautybės gyventojų, J. K. Kosakovskis pasirūpino sinagogos ir 
pirties statybomis, numatė žemės sklypą žydų kapinėms, pasky-
rė 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.

SINAGOGOS
Gausiausiai žydų apgyvendintoje centrinėje miesto da-
lyje buvo susiformavęs visas sinagogų kompleksas – 
dabartinių Vilniaus ir Sodų gatvių sankirtoje stovėjo dvi 
didžiosios, o prekybinėse, link turgaus vedusiose gat-
velėse būta mažesnių. Iš viso Jonavoje priskaičiuojami 
net septyni žydų maldos namai. Smulkesnės sinagogos 
dažnai priklausydavo amatininkų bendruomenėms, 
vienijusioms tam tikros profesijos atstovus. Kai kurios  
sinagogos buvo labai mažos, jos galėjo net neturėti at-
skiro pastato. Šiuo metu yra išlikusios tik dvi.

Geriausiai iki šių dienų išliko Vilniaus ir Sodų g. kampe 
įsikūrusi Didžioji sinagoga. Baltu tinku padengtas 
pastatas buvo įgavęs Baltosios sinagogos pavadi- 
nimą ir kartu su šalia buvusia netinkuota raudonų 
plytų Raudonąja sinagoga sudarė žydų religinio cen-
tro kompleksą. Didžiąsias sinagogas skyrusi dabartinė 
Vilniaus gatvė buvo vadinama Iškalos (nuo žodžio 
„škala”, reiškiančio  „mokyklą”, kurios funkciją dažnai at-
likdavo sinagogos). Nors XIX-XX a. sandūroje statytas 
sinagogos pastatas yra išlikęs, sovietmečiu jo išvaizda 
gerokai pasikeitė: pritaikant patalpas čia įsikūrusiai 
kepyklai, buvo pakeistas vidaus išplanavimas, perfor-
muotos langų ir durų angos, sunaikinti kai kurie de-
koro elementai. 2015 m. sinagoga įtraukta į kultūros 
vertybių registrą.

3. PIRKLIŲ SINAGOGA KLAIPĖDOS   
     GATVĖJE
Klaipėdos gatvėje yra išlikusi viena iš amatininkų ben-
druomenėms – kloiz’ams priklausiusių sinagogų – 
pirklių sinagoga, tiksliau jos dalis. Ilgą laiką sandėlio 
funkciją atlikusios sinagogos vidus ir išorė gerokai pa-
keista, nėra išlikusios vertingosios savybė. 2000 m. ant 
sinagogos buvo pakabinta atminimo lentelė.

Dabartinėje Sodų gatvėje, priešais didžiąją sinagogą 
1923 m. įsikūrė Jonavos savanorių gaisrininkų drau- 
gija, kurios tikslas buvo saugoti Jonavą ir jos prie-
miesčius nuo gaisrų. Daugiausiai mediniais namais 
apstatytame mieste gaisrai buvo dažnas reiškinys, 
o profesionalių ugniagesių nebuvo, dėl ko ne kartą 
didelė Jonavos dalis buvo visiškai suniokota gaisrų. 
Tarpukariu įsikūrusiai savanorių ugniagesių organi-
zacijai priklausė 42 vyrai, iš kurių 29 buvo žydai.

1. Degtukų fabriko darbininkai tarpukariu
2. Degtukų fabriko rekonstrukcija į  baldų fabriką  1949 m.

1. 2.

Priešais bažnyčios ir vienuolyno kompleksą buvo 
pagrindinė turgaus aikštė – Jonavos visuomeninio 
gyvenimo centras. Čia turgūs vykdavo kiekvieną pir-
madienį, į juos susirinkdavo pirkliai, amatininkai ir ūki-
ninkai iš aplinkinių kaimų, dvarų ir vienkiemių. Aplink 
turgaus aikštę esančiuose pastatuose buvo įsikūrę tik 
žydų tautybės prekybininkai

Klaipėdos g. 44 stovi buvusios žydų mokyklos pasta-
tas. Sovietmečiu pastato vaizdas ir funkcijos visiškai 
pasikeitė: medinės sienos buvo apmūrytos, viduje iš- 
griautos pertvaros. Šiuo metu čia įsikūrusi maisto pre-
kių parduotuvė.

Kitas žydams svarbus objektas – ritualinės pirtys. Kauno 
gatvėje galima pamatyti žydams priklausiusios viešo-
sios pirties griuvėsius. Pietinė pastato dalis buvo skirta 
vargšams, šiaurinė – turtingiems lankytojams. Trečiojo 
XX a. dešimtmečio pabaigoje senoji pirtis buvo mo- 
dernizuota, įrengiant persirengimo kabinas, veidro- 
džius, specialų garų kambarį, taip pat ėmė veikti kavinė, 
kurioje buvo galima įsigyti gaiviųjų gėrimų ir užkandžių.

Sodų gatvės gale, kitapus senųjų žydų kapinių veikė 
žydui priklausęs vandens malūnas. Malūnui užtvenkus 
Varnutės upę, čia susiformavo tvenkinys. Šiuo metu 
Jonavos mieste yra net 4 Varnutės tvenkiniai. Malūnas 
ir jo suformuoti tvenkiniai turėjo ne tik praktinę naudą 
– tai buvo visų jonaviečių pamėgta poilsio vieta, kur 
vaikai kasdien žaisdavo ir žuvaudavo, o suaugusieji 
šeštadieniais iškylaudavo.

Jonavoje iki pat XIX a. pabaigos nebuvo tiltų – žmonės 
ir kroviniai būdavo perkeliami keltais. Dabartinio į 
miesto centrą vedančio Neries upės tilto vietoje 
įvairiais laikotarpiais galėjo veikti net iki 4 keltų, 
priklausiusių žydų verslininkams. Už keleivių ir kro-
vinių perkėlimą buvo imamas mokestis. Per Jonavą 
XIX a. ketvirtajame dešimtmetyje nutiesus Varšu-
vos-Sankt Peterburgo pašto kelią, šioje perkėloje 
buvo keliami visi šiuo keliu vykstantys krovininiai ir 
keleiviniai vežimai.

Jonavos įkūrėjai dvarininkai Kosakovskiai, kviesda-
mi žydų pirklius ir amatininkus į Jonavą, suteikė jiems 
žemės sklypą kapinėms, kuriose buvo laidojami tik 
žydų tautybės miestelėnai. Senojo miesto pakraštyje 
buvusios žydų kapinės, labai nukentėjusios II pasaulinio 
karo metu, ilgą laiką buvo užmirštos - dabartinį vaizdą ši 
vieta įgavo tik 1989 metais, kai imtasi tvarkybos darbų 
ir kapinių teritorijoje rasti išlikę antkapiniai paminklai 
sudėlioti simetriškomis eilėmis.

Dabar Jonava žinoma kaip pramoninis miestas, tačiau 
iki pat XX a. pradžios čia pramonės visiškai nebuvo. Pir-
moji pramonės įmonė mieste – 1912 m. žydų įsteigtas 
degtukų fabrikas, kuris po Antrojo pasaulinio karo re-
konstruotas į baldų fabriką sėkmingai veikia iki šiol.

1941 m. birželio 22 d. nacistinė Vokietija užpuolė 
Sovietų sąjungą. Po trijų dienų prasidėjo rimti priešiškų 
kariuomenių susirėmimai ties Jonava – miestas visiškai 
sugriautas, sovietų kariuomenė priversta atsitraukti. 
Vos vokiečiams okupavus Jonavą, pradėti suiminėti 
žydų tautybės gyventojai. Rugpjūčio 14 d. Girelėje įvyk-
dytas pirmasis masinis Jonavos žydų naikinimas, kurio 
metu nužudyti 552 žmonės: suimtiesiems pasakius, 
kad yra vedami į darbus, jie išvesti į mišką ir sušaudyti. 
Antrojo šaudymo metu nužudyta virš pusantro 
tūkstančio žydiškos kilmės jonaviečių. Girelėje stovi 
paminklas holokausto aukoms atminti.

1. KAUNO GATVĖ

5. GAISRINĖ

6. TURGAUS AIKŠTĖ (NEIŠLIKUSI) 

2. DIDŽIOJI SINAGOGA
ŽYDŲ ĮSIKŪRIMAS JONAVOJE

7. ŽYDŲ MOKYKLA

8. ŽYDŲ PIRTIS 

9. MALŪNAS (NEIŠLIKĘS) 

10. KELTAI (NEIŠLIKĘ) 

11. SENOSIOS ŽYDŲ KAPINĖS 

12. DEGTUKŲ FABRIKAS 

13. ŽYDŲ MASINIŲ ŽUDYNIŲ VIETA -  
 GIRELĖ

Kauno gatvė – geriausiai išlikusi senosios Jonavos gat-
vė, atspindinti to meto prekybininkų žydų gyvenimo 
būdą. Žydai telkėsi miestelio centre, aplink turgaus 
aikštę ir į ją vedančiose gatvelėse, jų apgyvendinta 
miestelio dalis buvo užstatyta tankiausiai. Išlikusiame 
gatvės fragmente išryškėja pagrindiniai žydiškų namų 
bruožai: jie statomi galu į gatvę su parduotuvės ar dirb-
tuvės durimis pagrindiniame fasade, taip suformuojant

siaurą, ilgą sklypą. Tokie namukai paprastai 2 aukštų 
(arba 1 aukšto su palėpe) - pirmasis skirtas „komer-
cinėms“ patalpoms, antrasis – gyvenamosioms, taip 
pat būdavo įrengtas rūsys prekių sandėliavimui.
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4. NEIŠLIKUSIOS SINAGOGOS
Augant miestelio žydų bendruomenei, didėjo ir sina-
gogų skaičius: žinoma, kad 1876 m. Jonavoje stovėjo 
4, 1885 m. – 6, 1893 m. jau priskaičiuojami 7 maldos 
namai, iš kurių 5 buvo mūriniai. Toks sinagogų skai- 
čius nedideliame Jonavos miestelyje išsilaikė iki An-
trojo pasaulinio karo. Tikslias sinagogų vietas dabar 
nustatyti yra labai sunku, nes jas pakoregavo nuolat 
kylantys gaisrai (per 1894 ir 1905 m. gaisrus sudegė 
po 3 sinagogas, kurios vėliau buvo atstatytos). Be to, 
Antrojo Pasaulinio karo metu buvo visiškai sugriautas 
miestas, radikaliai pasikeitė gyventojų sudėtis, išliko 
tik vienas kitas senasis gyventojas. Apytiksles buvusių 
sinagogų vietas galima nusakyti pagal senųjų gyven-
tojų atsiminimus. 

Raudonoji sinagoga, stovėjusi šalia išlikusios pagrindinės 
sinagogos, kitapus dabartinės Vilniaus gatvės
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ŽYDŲ GYVENIMO BŪDAS
Jonavoje, kaip ir visoje Lietuvoje, pagrindinis žydų 
verslas buvo prekyba. Todėl žydai stengdavosi įsikurti 
pagrindinėse miesto gatvėse, aplink turgaus aikštę ir į ją 
vedančiose gatvelėse. To meto Jonavoje skirtingomis 
savaitės dienomis veikė net du turgūs – pačiame cen-
tre, priešais Šv. Jokūbo bažnyčią (dabartinės Panerio 
pradinės mokyklos vietoje) įsikūręs maisto produktų ir 
miesto pakraštyje buvęs gyvulių turgus. Parduotuves 
turėję smulkieji prekybininkai paprastai prekiaudavo 
maisto produktais, o turtingesni pirkliai – radiotechni-
ka, dviračiais, stambiais namų apyvokos daiktais. Nuo 
seno Jonava, pro kurią keliaudavo upe plukdomos 
prekės, visoje apskrityje garsėjo javų prekyba – šioje 
srityje Jonavos žydai nusileisdavo tik Kauno pirkliams. 
Nemaža dalis Jonavos žydų vertėsi ir amatais. Jonavo-
je žydai buvo žinomi ir vertinami dėl savo kruopštu-
mo ir gero amato išmanymo, o tokius pagrindinius 
amatus, kaip kalvystė ir siuvimas buvo visiškai pa-
jungę savo įtakon. XIX a. pirmojoje pusėje, nutiesus 
pašto kelią, jungiantį senąją carinės imperijos sos 
tinę su vidurio Europos miestais, juo be perstojo ėmė 
dundėti prekiniai, keleiviniai ir pašto siuntų vežimai, 
o amžiaus viduryje dėl karinių konfliktų užsidarius 
imperijos uostams, sausumos transporto eismas dar 
labiau suintensyvėjo. Čia gyvenę žydai suskubo teik-
ti su arklių transportu ir jo aptarnavimu susijusias 
paslaugas: padaugėjo vežikų, keltininkų, račių, dai-
lidžių, taisančių vežimus. Miškingomis apylinkėmis 
garsėjusioje Jonavoje labai greitai išsivystė medžio 
apdirbimo amatai, XX a. pradžioje išaugę į pramoninę 
gamybą. Susisiekimą pačiame mieste pagerino žydų 
verslininkų išvystytos transporto paslaugos: Jonavo-
je veikė „taksi“ pirmtakas – kasdien, išskyrus žydams 
šventus šeštadienius,  po miestą zujo keliolika kelei-
vinių karietų ir kelios dešimtys krovininių vežimų, 
skirtų nuvežti keleivius ir krovinius iki geležinkelio 
stoties ar artimiausių miestų – Kauno, Ukmergės, 
Kėdainių.

KAIP ATRODĖ SENOJI JONAVA?
Savitas žydų gyvenimo būdas suponavo išskirtinį se-
nosios Jonavos miestovaizdį. Carinės Rusijos valdžiai 
įvedus draudimus žydams laisvai disponuoti žeme, jie 
buvo priversti grūstis mažuose nuomojamuose skly-
puose. Verslui ir prekybai vystyti buvo svarbu strate-
giškai gera vieta, priėjimas prie pagrindinių gatvių, ku-
riomis plaukė potencialių klientų srautai. Dabartinės 
Kauno, Vilniaus, Klaipėdos gatvės buvo tankiausiai 
apgyvendintos žydų - čia sklypai buvo mažiausi, gat-
vės užstatymas tankiausias. Išlikusiame Kauno gatvės 
fragmente galima pamatyti, kaip atrodė to meto Jona-
vos centrinė dalis: gatvės apstatytos nedideliais, vieno 
ar dviejų aukštų galu į gatvę besiremiančiais namukais. 
Pirmajame namo aukšte būdavo įrengtos „komercinės 
patalpos“ – dirbtuvės arba parduotuvę, į kurias buvo 
galima patekti pro duris, vedančias iš gatvės pusės. 
Namo savininkai gyvenamąsias patalpas įsirengdavo 
antrajame aukšte arba palėpėje, taip pat paprastai 
turėdavo rūsį, kuriame sandėliuodavo prekės. Kiek to-
liau nuo miesto centro, didesniuose sklypuose buvo 
įsikūrę žemdirbyste ir sodininkyste besiverčiantys kitų 
konfesijų ir tautybių žmonės – sentikiai, lenkai ir lietu-
viai, kurių tuometinėje Jonavoje buvo itin mažai. Visgi 
išlikę senieji pastatai neatspindi tikslaus tuometinio 
miesto vaizdo, nes beveik visa Jonava buvo medinė 
– turtingesniems pirkliams priklausę mūriniai na-
mai stovėjo tik pačiame miesto centre. Vargingiausi 
to meto žydai glaudėsi kiaurose medinėse lūšnose 
Klaipėdos gatvėje, kiek toliau nuo pagrindinės preky-
binės arterijos. Per Antrąjį Pasaulinį karą miestas buvo 
sugriautas, sudegė didžioji dalis medinių namų, juos 
pakeitė sovietmečiu statyti daugiabučiai.

Kontaktai:

Jonavos krašto muziejus

J. Basanavičiaus g. 3, 
LT - 55171 Jonava

Tel.: (8 349) 52335

E. paštas:
jonavosmuziejus@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadieniais - ketvirtadieniais
9 - 18 val. 

Penktadieniais
9 - 16. 45 val.

Šeštadieniais 10 - 14 val.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros 
diena (lankytojai neaptarnaujami)

Daugiau informacijos 
apie Jonavos žydų 

istoriją

Daugiau informacijos 
apie Jonavą ir kitus 
lankytinus objektus 

mieste

www.jonavosmuziejus.lt

1. Tiltas
2. Geležinkelio tiltas
3. Miškas
4. Geležinkelio pervaža
5. Lentpjūvė ir malūnas „Miltai“
6. Paminklas
7. Degtukų fabrikas „Šviesa“
8. Traukinių stotis
9. Krikščionių kapinės
10. Futbolo aikštė
11. Žydų kapinės
12. Vandens malūnas
13. Pasilinksminimų kalnas
14. Tiltas
15. Baltykla
16. Skerdykla
17. Gaisrinė
18. Paplūdimys
19. Sinagoga
20. Ligoninė
21. Makabi klubas
22. Vilija (Neris)

23. Kooperatinė parduotuvė
24. Vaistinė
25. Ligoninė
26. Progimnazija
27. Autobusų stotis
28. Keltas
29. Biliardo klubas
30. Paplūdimys
31. Čiuožykla
32. Barakas
33. Rotušė
34. Arklių ir galvijų turgus
35. Lentpjūvė ir malūnas (Ofanickio)
36. Parkas
37. Lentpjūvė ir malūnas (Segalovskio)
38. Paštas
39. Lietuvių mokykla
40. Lietuvių kultūros klubas
41. Sinagoga
42. Sinagoga
43. Sinagoga
44. Sinagoga
45. Tarbut mokykla
46. Jelenovičiaus namas
47. Turgus
48. Dviaukštis namas

Iš knygos Yanova, Tel - Aviv, 1972.
Vietovės, konstrukcijos, visuomeninės įstaigos

JONAVOS MIESTO 1920-1940 M. 
PLANAS.

JONAVOS ŽYDŲ KULTŪROS 
PĖDSAKAI
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projektą remia Kultūros
paveldo departamentas
prie  Kultūros ministerijos

49. Kino teatras
50. Dviaukštis namas
51. Dviaukštis namas
52. Dviaukštis namas (Buršteino)
53. Klubas
54. Dviaukštis namas (Vainerio)
55. Naujieji studijų namai - Naujasis Beit Midrašas
56. Lentpjūvė „Medis“
57. Sinagoga
58. 
59. Plento gatvė
60. Sinagoga
61. Kauno gatvė
62. 
63. Kaimas

1


