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�vadas 
 

„Paveldas neegzistuoja savaime, jis yra m�s� paiešk� ir susitarimo suteikti jam 

š� pripažinim� rezultatas. Tai nepatvarus statusas, kuris, priklauso nuo geros istorik� ir 

paveldo veik�j� bei nuo žmoni� (savinink� arba apskritai visuomen�s), palaikan�i� 

arba ne ši� kult�ros objekt� glob�, valios“1. Taigi nuo to, kaip sugeb�sime surasti, 

atpažinti, �vertinti, aktualinti, naudoti ir saugoti praeities liekanas, priklauso kok�  

paveld� tur�sime, kiek naujo gal�sime sužinoti ir perduoti atei�iai.   

Nuo XIV a. Lietuvoje egzistuojan�ios žyd� bendruomen�s istorija neabejotinai 

yra neatsiejama Lietuvos istorijos dalis. Jos pažinimas reikalingas m�s� valstyb�s 

daugiatautiškumui, originali�, savit� kult�ros reiškini� suvokimui bei paveldo 

�vertinimui. Nors XX a. pabaigoje imta labiau dom�tis žyd� istorija ir kult�ra 

Lietuvoje, o šios mažumos paveldas prad�tas tapatinti su Lietuvos kult�ros palikimu, 

visuomen�je vis dar gaji samprata, kad visa, kas ne lietuviška yra svetima, o žyd� 

paveldo objektai – tai svetimos kult�ros reliktai, kuri� neb�tina saugoti ir jais dom�tis. 

Dabar tose vietose, kur seniau klest�jo žyd� bendruomen�s gyvenimas, praktiškai 

beveik joki� žyd� gyvenimo p�dsak� neliko. Norint rekonstruoti vietov�s praeit� 

susiduriame su materialaus paveldo stoka. Kulto pastatai, namai, ritualiniai objektai, 

buities daiktai beveik išnyk�, o jei ir kas išlik�, tai labai prastos b�kl�s. Dažnu atveju 

senosios žyd� kapin�s – beveik vienintelis buvusios gausios žyd� bendruomen�s 

gyvenimo Lietuvos teritorijoje liudininkas. Šalia kit� prastai išlikusi� bendruomen�s 

relikt� kapin�s gali pasitarnauti kaip informatyvus šaltinis rekonstruojant vietov�s, 

štetlo2 istorij�. Tuo labiau, kad kapin�s žyd� gyvenime už�m� labai svarbi� viet�, visa 

elgsena su mirusiuoju bei kapin�mis buvo s�lygota judaizmo tradicijos. Jau kapini� 

pavadinimai (beit kvarot (hebr. k.) – kap� namai, beit chaim (hebr. k.) – gyvenimo 

namai, beit olam (hebr. k.) arba beit almin (aram�j. k.) – amžinyb�s namai) perteikia j� 

svarb� ir išreiškia judaizmo nusistatym� užtikrinti kapin�ms j� ilgaamžiškum�. Kapini� 

�k�rimas buvo viena iš b�tin� žyd� �sik�rimo ir gyvenimo tam tikroje vietov�je s�lyg�. 

Tik apsigyven� naujoje vietoje, žydai iškart prad�davo r�pintis vietos savo 

mirusiesiems gavimu. 

Išlik� materialiosios kult�ros liekanos atskleidžia pra�jusi� amži� žmogaus 

gyvenimo b�d�, m�stymo ypatybes, jo pasaulio samprat�. Senosios žyd� kapin�s -  
                                                 

1 Thomas-Penette M. Kod�l reikalingas žyd� kult�ros paveldo kelias? // Žyd� kult�ros paveldas lietuvoje. 
- Vilnius: Savastis, 2005, P. 9. 
2 Štetlas - Ryt� Europos miestelis, kuriame gyveno gausi žyd� bendruomen� 
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vienas iš šaltini�, padedan�i� pažinti žyd� papro�ius, moral�s kriterijus, dorovines 

vertybes, suteikiantis istorin�s informacijos apie konkre�ias vietoves, �vykius bei 

asmenis. Poži�ris � religini� bei tautini� mažum� kapines yra svarbus ir atpaž�stant 

Lietuvos visuomen�s nusistatym� ir kult�ros istorij�. � sen�sias žyd� kapines kaip � 

svarb� material� kult�ros palikim� rus� istorikai d�mes� atkreip� jau XIX a. Istorikas S. 

Dubnovas (1860-1941 m.), kviesdamas visus rinkti istorinius duomenis apie Rusijos 

žydus, ragina užrašin�ti seniausius antkapinius užrašus3. Nors Lietuvoje senosios žyd� 

kapin�s oficialiai laikomos istoriniais žyd� paveldo objektais, ir iš prastai išlikusi� žyd� 

relikt� šalyje, bene, gausiausios savo skai�iumi, joms skiriamas d�mesys yra labai 

kuklus. Istorin�s kapin�s nesulaukia nei tinkamo istorik�, kult�rolog� d�mesio, nei 

paveldosauginink� r�pes�io bei �vertinimo.  

 

Nagrin�jamos temos aktualumas ir naujumas. Senosios žyd� kapin�s gali b�ti 

�vairiapusi� istorini�, kult�rini�, religini�, etnografini�, genealogini� tyrin�jim� 

objektas, taip pat gali b�ti informacijos šaltiniu žyd� istorijos ir kult�ros Lietuvoje 

tyrimams, bei nagrin�jant lietuvi� kult�ros istorij�. Nepaisant istorini� kapini� svarbos, 

Lietuvoje jomis n�ra pakankamai domimasi, n�ra išleista nei vieno išsamesnio darbo 

apie sen�sias žyd� kapines, apjungian�io b�tinas teorines bei pagrindines praktines 

žinias. Apie sen�sias žyd� kapines lietuvi� istoriografija užsimena tik labai 

fragmentiškai, kit� tem� kontekste. Ne tik, kad n�ra atskir�, vien žyd� kapin�ms skirt� 

studij�, bet ir paveldosauginink� ataskaitos, ruošiantis surastoms senosioms kapin�ms 

suteikti Nekilnojamojo kult�ros paveldo objekto status�, yra labai paviršutiniškos, 

neatitinkan�ios joki� mokslini� tyrim� kriterij�. Nors senosios žyd� kapin�s Lietuvoje 

yra �rašomos � Nekilnojam�j� kult�ros vertybi� registr� (toliau Registras), jau kapini� 

aprašai (vadinamieji dosj�) liudija, kad tai tik oficialus formalumas. Beveik jokios 

išliekamosios vert�s tokie kapini� aprašymai neturi (išskyrus kiekvienoms kapin�ms 

nubraižytus planus ir nustatytas apsaugos zonas), jie nefiksuoja tos informacijos, kuri 

dar slypi šiuose paveldo objektuose. Galb�t mokslinink� iniciatyvos tr�kumas, 

nepakankamas paveldosauginink� d�mesys istorin�ms kapin�ms, per menkas 

visuomen�s supažindinimas su šia paveldo sritimi bei vis dar visuomen�je egzistuojantis 

„savo“ ir „svetimo“ suvokimas s�lygoja tai, kad m�s� paveldas nyksta neištirtas. Nors, 

                                                 
3 	
��� �. � ���
��� ����� � �������� ��������� ��� ������ �
����� ������ //  ���� � 
!������� "������ XVIII-XIX ����. #����� ��
�� ��������� ������� / $� ���. %. 
&�'���. – (����, "��
�����, 1995, #. 32. 
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lyginant su kitais išlikusiais žyd� reliktais, senosios žyd� kapin�s šiandien dar gana 

gerai išlik�, jos taip pat su laiku nyksta, daugelis antkapi� blogos b�kl�s, negalima 

perskaityti epitafij� tekst� – pagrindinio informacijos šaltinio, �ži�r�ti simboli�, nemažai 

antkapi� tiesiog ding�. Nerodant iniciatyvos, skatinan�ios sen�j� kapini� išlaikym�, 

tyrim� ir dokumentacij�, greitai prarasime š� paveld�, o kartu ir šaltin�, galint� praturtinti 

tiek Lietuvos žyd� kult�ros, tiek Lietuvos istorijos tyrimus.  

Tam, kad �vykt� „�paveldinimo“ procesas, reikia, kad jis b�t� tokiu pripažintas 

ir vertinamas ne tik specialist�, bet ir visos visuomen�s. Šio darbo aktualum� nulemia 

poreikis ne tik pristatyti istorines žyd� kapines kaip svarb� Lietuvos paveldo objekt�, j� 

identifikuoti, tirti, bet ir išaiškinti j� vert� bei svarb� Lietuvos žyd� kult�ros bei 

istorijos tyrimams.  

 

Tyrimo objektas – Lietuvos žyd� istorin�s kapin�s nuo j� atsiradimo šalyje iki 

ši� dien�. Turint omenyje tai, kad žyd� kapini� steigimas yra tiesiogiai susij�s su 

bendruomen�s �sik�rimu, chronologin�mis ribomis galima b�t� laikyti XIV a. pab., 

kada Lietuvos teritorijoje �m� kurtis žydai, ir Antr�j� pasaulin� kar�. Kadangi šiame 

darbe nagrin�jama ir dabartin� istorini� kapini� situacija, chronologin�s ribos 

prasiple�ia iki dabartinio laiko.Taip šis chronologinis laikotarpis skirtinas � du periodus: 

1) kapini� veikimo nuo XIV a. iki 1941 m. ir 2) neveikian�i� kapini� nuo XX a. antros 

pus�s iki ši� dien�. Antrasis periodas mus domins labiau, kadangi jis susij�s su kapini�, 

kaip paveldo objekto klausimais ir tyrimais. 

 

Darbo tikslai ir uždaviniai. Kadangi istorin�s žyd� kapin�s yra informatyvus 

�vairi� tyrim� šaltinis ir yra laikomos Lietuvos žyd� paveldo objektais, o joms 

skiriamas d�mesys n�ra pakankamas, šiuo darbu bus siekiama prad�ti taisyti 

susiklos�iusi� situacij�. Šio darbo tikslai: 

- Pristatant istorines žyd� kapines Lietuvoje, išskirti j� svarb� ir b�tinyb� 

saugoti; 

- Apžvelgti tyrim� ir paveldosaugos realijas. Tikslo �gyvendinimui keliame 

šiuos uždavinius: 

- Nustatyti žyd� kapini� tyrimo problemas; 

- Pristatyti žyd� kapines Lietuvos paveldosaugos kontekste; 

- Apžvelgti žyd� kapini� tyrimo praktik� bei paveldosaugin� situacij� 

užsienyje. 
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Istoriografija ir šaltiniai. Tarp palyginti nemažo susidom�jimo žyd� kult�ra ir 

istorija, kuris reiškiasi �vairi� straipsni�, knyg� leidimu, rengini� organizavimu, 

istorin�ms žyd� kapin�ms skiriamas d�mesys yra labai kuklus. Leidiniuose apie žyd� 

paveld� Lietuvoje apie kapines užsimenama tik labai fragmentiškai, didesnis d�mesys 

skiriamas sinagogoms, kitai architekt�rai, kult�rinei veiklai bei visuomen�s veik�jams. 

Norint pristatyti žyd� kapini� istorij� bei kapini� tyrimus Lietuvoje, šiame magistro 

darbe remiamasi: žyd� istorijai skirta literat�ra, spauda, archyviniais šaltiniais, 

�statymais bei teis�s aktais ir žyd� kapini� tyrimus bei status� Lietuvoje pristatan�ia 

medžiaga. Pristatant žyd� kapines judaizmo tradicijoje ir aptariant kapini� situacij� 

užsienyje, remiamasi užsienio šali� istoriografija. 

Šaltiniai. Žyd� �sik�rimo bei gyvenimo Lietuvoje dokumentinius šaltinius 

surinko savo knygoje „Dokumentai ir regestai“ Sergejus Beršadskis4. Informacijos apie 

vien� iš svarbiausi� žyd� bendruomen�s institucij�, susijusi� su mirusi�j� laidojimu ir 

kapin�mis – Chevra Kadiša – teikia  LVCA fonduose saugomi Lietuvos žyd� 

bendruomeni� dokumentai, mes savo darbe remiam�s Merkin�s Chevra Kadiša �statais5. 

Trumpai žyd� kapin�s Vilniuje pristatomos 1943 m. vokie�i� ataskaitoje „Friedhöfe und 

Grabsteine der Juden in Wilna“, saugomoje LVCA6. Svarbi� šio darbo šaltini� baz� 

sudaro Lietuvos Respublikos �statymai bei teis�s aktai. Lietuvos Respublikos 

Aukš�iausios Tarybos prezidiumo nutarimas D�l žyd� genocido auk� kap� bei kapini� 

sutvarkymo ir paveldo ženklinimo7  (1990 11 07) bei Metodin�s rekomendacijos d�l 

Lietuvos žyd� kult�ros paveldo ir memorialini� viet� išaiškinimo, žym�jimo ir tvarkymo8 

(1991 05 17) žymi žyd� kapini� kaip paveldo objekto supratimo pradži�, teikia 

informacijos apie kapini� tvarkymo užuomazgas paskutinio XX a. dešimtme�io 

pradžioje bei tvarkymo darb� metodik�. Tolesnis dalinis sen�j� žyd� kapini� kaip 

paveldo objekto likimas atsispindi keliuose iš pagrindini� paveldosaug� Lietuvoje 

reglamentuojan�i� �statym� bei teis�s akt� 9 : Lietuvos Respublikos nekilnojam�j� 

kult�ros vertybi� apsaugos �statymas (1994 12 22); Lietuvos Respublikos nekilnojam�j� 

kult�ros vertybi� apsaugos �statymo pakeitimo �statymas (2004 09 28); Nekilnojam�j� 

                                                 
           4  )��'������ #. 	�
����* � ��+���* � ������ �������� ������. 1388-1550. #.-$�����
�+:        

,��-&��+��-�� %. .&����
, 1882. ,.1. 
5 LVCA f. 399 ap.2 b.550. 
6 LVCA f. FR633 ap.1 b.9. 
7 VŽMP 3991/54-1-190 
8 Ten pat. 
9 Lietuvos Respublikos �statym� bei teis�s akt� prieiga per Lietuvos Respublikos Seimo tinklap�: 
www.lrs.lt 
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kult�ros vertybi� atskleidimui reikaling� tyrim� duomen� apimties aprašas (2005 06 

22); Nekilnojam�j� kult�ros vertybi� vertinimo ir atrankos kriterij� aprašas (2005 04 

15); Kapini� tvarkymo taisykl�s (2006 02 13).  

Istoriografij�, kuria remiamasi šiame darbe pristatant Lietuvos žyd� kapini� 

istorij�, galima skirti �: 

- Lietuvos žyd� istorijos veikalai. Lietuvos žyd� bendruomen�s istorijai skirta 

Solomono Atamuko monografija. Ta�iau mus labiausiai dominan�i� duomen� apie žyd� 

kapini� �k�rim� autorius nepateikia, tod�l jo knyga „Lietuvos žyd� kelias. Nuo XIV a. 

pradžios iki XX a. pabaigos“10 remiam�s bendriems žyd� istorijos Lietuvoje faktams 

sužinoti. Žyd� kapini� k�rimo tendencijas savo disertacijoje apie žydus Lietuvos 

Didžiojoje Kunigaikštyst�je11 šiek tiek palie�ia istorik� Jurgita Verbickien�. Viena iš 

sp�jam� seniausi� Vilniaus žyd� kapini� �k�rimo dat� minima Danut�s Blažyt�s 

straipsnyje „Vilniaus magistratas ir žyd� bendruomen� XVIII a.12. 

- Literat�ra apie Vilni�. Nagrin�jant seniausi� žyd� kapini� �k�rimo Vilniuje 

pradži�, informacijos teikia XIX-XX a. pradžios istorikai ir publicistai. Savo darbuose 

apie Vilni� jie mini �ia žyd� kapines buvus jau XV a. pabaigoje: pagal A. Juškevi�i� ir 

J. Maceik�13 bei E. Malachovi�i�14 – tai 1477 m., A. H. Kirkoro15 pateikiama data – 

1486 m., pagal G. Agranovsk� ir I. Guzenberg16 – tai 1487 m.. Pateikiamos versijos n�ra 

�rodytos ir šiame magistriniame darbe naudojamos kaip hipotetiniai pirm�j� žinom� 

Lietuvos žyd� kapini� pamin�jimai. Svarbus yra S. Beršadskio darbas apie Vilniaus 

žyd� bendruomen�17 , kur jis tvirtina, kad Vilniaus žyd� bendruomen�s bei kapini� 

�sik�rimas reglamentuojamas tik 1593 m.. 

- Spauda. Lietuvos spaudoje nuo 1989 m. pasirod� straipsniai žyd� istorijos ir 

paveldo temomis duoda žini� ir apie žyd� kapini� likim� sovietme�iu, aptaria kapini� 

b�kl�s situacij� bei parodo j� tvarkymo bei �paveldinimo eig� Lietuvai atgavus 

nepriklausomyb�. Regioniniai Kauno, Šiauli�, Kelm�s laikraš�iai pristato vietini� žyd� 

                                                 
10 Atamukas S. Lietuvos žyd� kelias. Nuo XIV a. pradžios iki XX a. pabaigos. - Vilnius: Alma Litera, 
1998. 
11 Verbickien� J. Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst�s visuomen�je: sugyvenimo aspektai: daktaro 
dis. human. mokslai: istorija (05H) / VU. Vilnius, 2004. 
12 Blažyt� D. Vilniaus magistratas ir žyd� bendruomen� XVIII a. // Vilniaus Gaonas ir žyd� kult�ros 
keliai. Sud. Lempertas I. - Vilnius: VU l-kla, 1999. 
13 Juškevi�ius A., Maceika J. Vilnius ir jo apylink�s. - Vilnius: Mintis, 1991 [pirmas leid. – 1937] 
14 Małachowicz E. Wilno: dzieje, architektura, cmentarze. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, 1996. 
15 Kirkoras A. H. Pasivaikš�iojimai po Vilni� ir jo apylinkes. - Vilnius: Mintis, 1991[pirmas leid. – 1859]. 
16  %+�������� .., .
/�����+ ". &������� "��
����� : 0������ �
��������1 � ������*� 
������ �������� ������ � �
�1�
�* � 2��1����. - 2��1���: &��
��
�, 1992. 
17 )��'������ #. �3��� ������ 2������� �������� �4��*. 5� ������� ���/����*� 
���3����. (1593-1793) // 2���, 1881-1887. 
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kapini� likimus. Spaudoje atspindimos žmoni� nuomon�s teikia žini� ir apie tuometin� 

visuomen�s poži�r� � žyd� kapines, kuris yra svarbus šio paveldo išsaugojimui ir 

tyrimams. 

- Darbai apie Lietuvos žyd� kapines. Žyd� kapin�s Lietuvoje dar n�ra tapusios 

atskir� tyrim� objektu, tod�l galima pamin�ti tik kelet� darb�. Izraelio Kloiznerio knyga 

„Dzieje starego cmentarza 6ydowskiego w Wilnie“18 mums svarbi nagrin�jant sen�j� 

Vilniaus žyd� kapini� �k�rimo laiko klausim�. Vienas išsamesni�, ta�iau taip pat labiau 

apžvalgini� nei gili� tyrim� pavyzdys - Vidos Girininkien�s knyga „Vilniaus kapin�s“ 

19 . Šiame darbe autor� šalia kit� Vilniaus kapini� pateikia ir dviej� žyd� kapini� 

istorijos apžvalg�, kurioje ji remiasi archyviniais šaltiniais ir pateikia nemažai jau 

neišlikusi� kapini� nuotrauk�. Kita verta d�mesio istorin� žyd� kapini� apžvalga yra 

Sigitos Gasperavi�ien�s istorini� tyrim� ataskaita apie Užupio žyd� kapines20. Vilniaus 

žyd� kapines tarp kit� Ryt� Europos kapini� 1923 m. savo straipsnyje mini ir Arthur 

Levy 21 . 7ia pateikiamos XIX a. Vilniaus žyd� kapini� nuotraukos, nagrin�jama 

antkapi� simbolika, apib�dinama kapini� aplinka ir medžiagos, iš kuri� buvo daromi 

antkapiai. Savo darbu A. Levy nori atkreipti d�mes� � Ryt� Europoje nykstan�ias 

ypatingas žyd� kapines.  

- Lietuvos paveldosaug� pristatantys veikalai apie žyd� kapines užsimena labai 

trumpai, dažniausiai pristatydami istorines kapines. Jonas Rimantas Glemža knygoje 

„Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsauga ir tvarkymas“22 aprašo ir istorini� kapini� 

apsaug� bei tvarkymo darbus, ta�iau atskirai apie žyd� kapines neužsimena. Europos 

Paveldo Dien� proga išleistame straipsni� rinkinyje23 norima supažindinti visuomen� su 

�vairiomis kult�ros paveldo sritimis, aktualizuoti mažai žinom� kult�ros paveld�, 

atkreipti d�mes� � nykstan�ius paminklus, paskatinti visuomen� juo dom�tis ir saugoti, 

ta�iau apie kapines užsimenama tik kit� tem� kontekste, apibudinant kapini� išlikimo 

lyg�.  

2004 m. išleista Lietuvos kult�ros paveld� ir jo apsaug� reprezentuojanti knyga 

„Lietuvos kult�ros paveldo atgimimas“24. Joje istorin�s kapin�s ir memorialin�s vietos 

                                                 
18 Kloizner I. Korot beit-he-almin ha-jashan be-Vilna (Dzieje starego cmentarza 6ydowskiego w Wilnie). 
– Wilna: Kleckin, 1935. 
19 Girininkien� V. Vilniaus kapin�s. - Vilnius: Atkula, 2004. 
20 Gasparavi�ien� S. Buvusi� Vilniaus Užupio žyd� kapini� Oland� g. istorini� tyrim� ataskaita, 1992 // 
KPC IP 2530/I 
21 Levy A. Jüdische Grabmalkunst in Ost-Europa // Jeschurun. 1923, Oktober, Heft 9/10. 
22  Glemža J. R. Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsauga ir tvarkymas. - Vilnius: Vilniaus dail�s 
akademijos leidykla, 2002. 
23 Žyd� kult�ros paveldas Lietuvoje. Sud. Jomantas A. - Vilnius: Savastis, 2005. 
24 Lietuvos kult�ros paveldo atgimimas. Sud. Grigaitien� I. - Vilnius: Savastis, 2004. 
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pristatomos kaip atskira Lietuvos kult�ros ir istorijos palikimo dalis. Knygoje kaip žyd� 

kapini� tvarkymo pavyzdys pateikiamos kapini� Kaune nuotraukos. Deja, nei knygos 

tekstas, nei nuotraukos neatspindi tikrosios žyd� kapini� paveldosaugin�s situacijos. 

Knygoje pateikiamos nuotraukos tarsi turi kalb�ti apie ger� kapini� prieži�r�, ta�iau 

tikrasis kapini� vaizdas yra vienas iš pras�iausi� Lietuvos kapin�se esan�i� vaizd� (ži�r. 

Priedus, Nr. 22, 23, 24). 

- Lietuvos žyd� kapini� tyrimus, tvarkymo darbus bei status� pristatanti 

medžiaga. Nagrin�jant žyd� kapini� tyrimus bei tvarkymo darbus Lietuvoje, svarbia šio 

magistrinio darbo informacijos baze buvo Kult�ros paveldo centre saugomi � 

Nekilnojam�j� kult�ros vertybi� registr� �rašyt� sen�j� žyd� kapini� aprašai. Pagal juos 

galime susidaryti Lietuvos paveldosaugos sistemoje atliekam� žyd� kapini� tyrim� 

pob�d�, kapini� išlikimo lyg�, susipažinti su kapini� ir j� apsaugini� zon� planais. 

Ta�iau iš šie aprašai beveik nepateikia istorini� duomen�, tik labai retos kapin�s yra 

datuojamos. Kapini� aprašai buvo panaudoti sudarant magistrinio darbo priedus ir 

iliustruoja sen�j� kapini� tyrimo bei aprašymo lyg�. 

Lietuvos valstybinio Vilniaus Gaono žyd� muziejaus fonduose saugoma 

medžiaga – viena pagrindini� statistini� informacijos šaltini� apie išlikusias ir 

neišlikusias žyd� kapines Lietuvoje, apie j� b�kl� bei tvarkymo darb� eig�. Lietuvos 

žyd� bendruomen�s kapini� tvarkymo komisijos dokumentai25 iliustruoja žyd� kapini� 

�paveldinimo eig�.  

Statistinius duomenis apie �paveldintas žyd� kapines suteikia Nekilnojam�j� 

kult�ros vertybi� registras26. 

Ryt� Europos žyd� kult�ros ir istorijos tyrim� centro (toliau REŽKITC) fondai 

n�ra labai gaus�s informacija apie sen�sias žyd� kapines. Savo veikl� REŽKITC 

prad�jo tik 2004 m., tod�l dar n�ra surinkta daug medžiagos. Fonduose saugoma centro 

vykdyt� ekspedicij� po Lietuvos miestelius metu surinkta medžiaga. REŽKITC 

saugoma kapini� fotofiksacijos medžiaga, preliminar�s planai bei išsam�s aprašai. 

Daugelis kapini� datuotos, išmatuotos, suskai�iuoti antkapiai, kai kurie perskaityti, 

nustatytos kapini� ypatyb�s, išskirti t� kapini� tipiniai bei ypatingi antkapiai. Ši� tyrim� 

ataskaitos – geras pagrindas išsami� tyrim� pradžiai.  

Be jau aptartos magistro darbe naudojamos medžiagos, informacija apie dabartin� 

Lietuvos žyd� sen�j� kapini� išlikimo lyg�, kapini� išplanavimo specifik�, lokalizacij�, 

antkapi� bei epitafij� pob�d� buvo renkama autor�s atlikt� praktini� Lietuvos kapini� 
                                                 

25 VŽMP f. 4; VŽMP 3991/1 – VŽMP 3991/53 
26 Prieiga per Kult�ros paveldo centro tinklap� www.kpc.lt 
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žvalgym� metu. Kapin�s buvo fotografuojamos bei aprašin�jamos. Dalis surinktos 

medžiagos atsispindi magistrinio darbo prieduose. Su žyd� kapini� tyrimo problemomis 

autor� susipažinusi savarankiško sen�j� Merkin�s žyd� kapini� tyrimo metu27. 

- Užsienio šali� istoriografija perteikia didel� susidom�jim� žyd�  kapin�mis. 

Nemažas d�mesys istorin�ms kapin�ms skiriamas bendruose leidiniuose apie vietov�s 

ar žyd� bendruomen�s istorij�, paveldo objektus, be to, leidžiamos atskiros 

konkre�ioms kapin�ms skirtos studijos. Pristatant žyd� kapines kaip judaizmo atspind�, 

šiame magistriniame darbe remtasi bendrais žyd� kapini� �rengimo principus bei 

problemas tirian�iais užsienio autori�, daugiausia vokie�i�, darbais. Svarbiausias yra A. 

Gotzmann straipsnis, nagrin�jantis kapini� k�rimo taisykles pagal judaizmo principus28, 

taip pat du panašaus pob�džio E. Roth straipsniai29.  A. U. Theobald sudaryta knyga 

„Der jüdische Friedhof: Zeuge der Geschichte – Zeugnis der Kultur”30 aptaria kapini� 

kaip istorijos, kult�ros, religijos šaltinio fenomen�. Daugel� šioje studijoje nagrin�jam� 

kapini� rengimo tradicij� ir Vokietijos žyd� kapini� ypatum� galima buvo pritaikyti ir 

Lietuvos žyd� kapin�ms.  

Labai išsam�s Michailo Nosonovskio veikalai apie žyd� kapini� epigrafik�31 

pad�jo pristatyti epitafij� teikiamos informacijos svarb�. Savo darbuose M. 

Nosonovskis pristato Ukrainos bei kit� region� žyd� antkapinius �rašus bei nagrin�ja 

XVI-XIX a. epitafij� strukt�r� ir semantik�. Suprasti žyd� kapini� ypatumus bei 

užsienio šali� žyd� kapini� tyrim� pob�d� bei paveldosaugin� situacij� pad�jo 

konkre�i� vietovi� žyd� kapini� tyrimai Vokietijoje: knyga apie Drezdeno žyd� 

kapines32, A. Diamant knyga apie Vokietijos žyd� kapines33 bei studija apie elgsen� su 

istorin�mis kapin�mis 34 . Apžvelgiant žyd� kapini� tyrim� situacij� Lenkijoje 

                                                 
27 Tamulevi�i�t� A. Amžinyb�s namai. Senosios Merkin�s žyd� kapin�s: bakalauro darbas / VU. Vilnius, 
2004. 
28 Gotzmann A. Die religionsrechtlichen Grundlagen des jüdischen Friedhofes // Deutsche Kunst und 
Denkmalpflege. 1990, H. 48. 
29  Roth E. Zur Halacha des jüdischen Friedhofes // Udim. Zeitschrift der Rabbinerkonferenz in der 
Bundesrepublik Deutschland. 1973, H. 4, H. 5. 
30 Der jüdische Friedhof: Zeuge der Geschichte – Zeugnis der Kultur. Hrsg. Theobald A.U. - Karlsruhe: 
Badenia – Verlag, 1984. 
31  5������� (. «8���/���*� � 
/�� 9�/��»: � �:���� ��������� :����-�� // 
http://www.berkovich-zametki.com/Nomer26/MN41.htm; Nosonovsky M. Hebrew Epigraphic. 
Monuments from East Europe. - Boston, 2002; Nosovovsky M. Hebrew Epitaphs and Inscriptions from 
Ukraine and Former Soviet Union. - Washington: Lulu, 2006. 
32 Der alte jüdische Friedhof in Dresden. - Teetz: Hentrich & Hentrich, 2002. 
33 Diamant A. Jüdische Friedhöfe in Deutschland. - Frankfurt am Main: Steinmann & Labuhn, 1982. 
34 Umgang mit historischen Friedhöfen. Hrsg. Boehlke H. K. - Kassel: Druckerei Schanze, 1984. 
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daugiausia remtasi lenk� autori� straipsniais iš paveldosauginio leidinio „Studia i 

materialy“35.  

 

Darbo strukt�ra. Darb� sudaro trys skyriai, atitinkantys iškeltus uždavinius. 

Skyrius apie žyd� kapines Lietuvoje apima žyd� kapini� istorijos apžvalg� Lietuvos 

teritorijoje. Pateikiamos ankstyviausio žyd� kapini� �k�rimo versijos, pla�iau 

apžvelgiama didel� �tak� prastam kapini� išlikimui padariusi sovietiniu laikotarpiu 

vykdyta valstybin� politika bei visuomen�s nusistatymas „svetim�“ kapini� atžvilgiu. 

Šiame skyriuje taip pat pristatoma kapini� svarba žydams, aptarti bendri judaizmo 

kapini� rengimo principai. Išskirta kapini� kaip istorini�, kult�rini�, religini�, 

etnografini� tyrim� šaltinio svarba. Skyriuje apie žyd� kapines Lietuvos paveldosaugos 

sistemoje aptariami svarbiausi žyd� kapini� apsaug�, tvarkym�, tyrim� 

reglamentuojantys �statymai bei teis�s aktai. Pateikiama žyd� kapini� kaip paveldo 

objekto apsaugos raida; bandoma nustatyti žyd� kapini� tyrim� problemas. Tre�iajame 

skyriuje apžvelgiama žyd� kapini� tyrimo ir saugojimo situacija keliose užsienio 

valstyb�se: Vokietijoje, Lenkijoje, Ukrainoje bei Latvijoje. Darbo pradžioje 

pateikiamas �vadas, kuriame suformuluojami darbo tikslai ir uždaviniai. Darbo 

pabaigoje yra išvados, apibendrinan�ios tyrimo rezultatus, ir priedai, papildantys tekst� 

vaizdine medžiaga ir iliustruojantys atlikt� tyrim�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 

35  Studia i materialy. Cmentarze. Warszawa: Osrodek ochrony zabytkowego krajobrazu narodova 
instytucja kultury. 1994, Nr. 1(4). 
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1. Žyd� kapin�s Lietuvoje 

 

1.1  Kapini� vieta žyd� tradicijoje  

 

Norint pristatyti sen�sias žyd� kapines kaip svarb� �vairiapusi� Lietuvos žyd� 

kult�ros tyrim� objekt�, b�tina pateikti žyd� kapini� rengimo ir tvarkos jose tradicijas 

judaizmo kontekste bei tendencijas Lietuvoje.  

Daugyb� halachini� 36  nurodym�, susijusi� su kapini� �rengimu, elgsena su 

mirusiuoju, jo kapu atspindi religin� kapini� ir laidojimo svarb� žydams. Be to, 

netekusiems valstyb�s, išbarstytiems po vis� pasaul� žydams vienintel� išlikimo 

galimyb� diasporoje buvo stipri religin� tradicija, bendruomen�s darna ir kolektyvin� 

atmintis. Atskiros kapin�s buvo b�tinos, kad pad�t� išlaikyti visus šiuos reikalavimus ir 

identitet�. Kapin�s buvo viena iš b�tin� žyd� �sik�rimo ir gyvenimo tam tikroje 

vietov�je s�lyg�, tod�l galime sakyti, kad beveik visur, kur gyveno žydai, t.y. visuose 

Lietuvos regionuose buvo ir kapin�s (ži�r. Priedus, Nr. 2). A. Janulaitis apie kapini� 

svarb� žydams rašo: „Jeigu �sigyvena kur žydai tvir�iau, tai pirmiausiai �sitaiso 

sinagog� ir kapus, o tik tuomet kuria ir bendruomen� visomis teis�mis. Netur�dami 

kap� savo gyvenamoje teritorijoje, žydai gauna vežti numir�l� � tolim� miest�, o 

numatydami tai, iš anksto ir visur jie išsideri teis� pravežti lavon� � kapus be muito. 

Valdžia ir galingieji žinojo, kad žydai tat brangina. Ne syk� koks ponas skolytojas, 

negaudamas skolos iš kokio žydo, aprašo sinagog� ir kapus, neleidžia niekam tuo 

naudotis ir tuomet visas kahalas užmok�davo saviškio skol�. Buvo tikr� atsitikim� 

Europos vakaruose ir Lietuvoje XVI a., o dažniau XVII a.“ 37.  

Turint omenyje, kad kapini� �k�rimas buvo viena iš s�lyg� apsigyventi 

bendruomenei, Lietuvos žyd� kapini� istorijos pradžia galime laikyti XIV a. pabaig�, 

t.y. žyd� bendruomen�s �sik�rimo šalyje laik� (ži�r. Priedus, Nr. 1). Ta�iau nors 

istoriniai šaltiniai patvirtina Lietuvos žyd� bendruomeni� egzistavim� nuo XIV a.38, 

žini� apie kapines iš to laikotarpio ir iki XVI a. pab. beveik n�ra. Pirmosios žinios apie 

                                                 
36  Halachinis – priklausantis halachai, normatyvinei judaizmo daliai, reglamentuojan�iai vis� žyd� 
gyvenim�. 
37 Janulaitis A. Žydai Lietuvoje. - Kaunas. 1923, P. 43.  
38 Kunigaikš�io Vytauto 1388-1389 m. suteikta privilegija LDK žydams prilygino juos bajorams ir tapo 
svarbiu dokumentu j� teis�ms ginti, santykiams su LDK valdovu ir �vairiais socialiniais gyventoj� 
sluoksniais reguliuoti; garantavo tikybos laisv� ir religini� institucij� bei kapini� apsaug� (Atamukas S. 
Op. cit. P.16-17; Rupeikien� M. Nykstantis kult�ros paveldas: Lietuvos sinagog� architekt�ra. - Vilnius: 
E. Karpavi�iaus leidykla, 2003, P.30.) 
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žyd� kapines siekia XV a. pabaig�39 - XIX-XX a. pradžios istorikai ir publicistai mini 

Vilniaus žyd� kapines. Tiksli Vilniaus kapini� �steigimo data nežinoma, sp�jama, kad 

1487 m.40, ta�iau pats seniausias kapas (rabino Chajeso), aptiktas XX a. pradžioje, 

datuojamas 1636 m. 41  Kiti autoriai 42  mini kitas �steigimo datas: 1477 m., A. H. 

Kirkoras teigia, kad “ši� senkapi� brolijos knyga, vadinama “Chevra Kedusza”, 

surašyta 1486 m.”43, taigi šie metai ir tur�t� b�ti kapini� �k�rimo data. Dabar Vilniuje, 

Olimpie�i� gatv�je, sen�j� žyd� kapini� vietai pažym�ti pastatytame paminkle �rašyta, 

kad kapin�s �ia �kurtos 1478 m. Tai b�t� seniausios žinomos kapin�s Lietuvos 

teritorijoje. Ta�iau Vilniaus kapini� atsiradimo XV a. pab. teorija t�ra hipotetin�. N�ra 

išlikusi� istorini� dokument�, kurie tai paliudyt�, taip pat turint omenyje, kad 1495 m. 

kunigaikštis Aleksandras buvo išvij�s žydus iš LDK44, faktas apie kapini� �k�rim� XV 

a. pab. yra abejotinas. Labiausiai tik�tina, kad žyd� kapin�s Vilniuje buvo �steigtos �ia 

�sik�rus bendruomenei – XVI a. pab. Vilniuje sinagoga pastatyta 1573 m.45, o kadangi 

„leidimas steigti kapines duodamas bendra privilegija kartu su pritarimu sinagogos 

statybai“46 galime manyti, kad tuo metu �kurtos ir kapin�s. I. Kloizneris mini buvus 

legend� apie Vilniaus žyd� kapini� �rengim� XV a., kadangi tam n�ra �rodym�, jis 

laikosi nuomon�s, kad tikriausiai kapin�s �kurtos kartu su žyd� bendruomen�s 

�steigimu 1593 m.47. Taigi, apie žyd� kapines Lietuvoje iš esm�s galime kalb�ti tik nuo 

XVI a., spart�jant žyd� bendruomeni� k�rimuisi šalies teritorijoje. Kapini� svarba ir 

b�tinumas bendruomen�s egzistavimui konkre�ioje vietov�je atsispindi ir 

geografiškai – beveik visose Lietuvos vietov�se, kur gyveno žydai, buvo ir j� kapin�s. 

Žyd� elgsen� su mirusiuoju bei kapin�mis s�lygoja judaizmo tradicija. 

Viena iš micvot48 judaizmo tradicijoje – mirusiojo paruošimas laidotuv�ms ir 

r�pestis, kad mirusiojo k�nas b�t� tinkamai palaidotas. Ši� užduot� uoliausiai vykdo 

patys garbingiausi bendruomen�s asmenys, sudarantys vien� iš svarbiausi� žydiškos 

bendruomen�s institucij� – Chevra Kadiša  („Šventoji brolija”). Ji r�pinasi mirusiuoju 

                                                 
39 Pagal Šven�ioni� kapini�, 1996 m. �rašyt� � Nekilnojam�j� kult�ros vertybi� registr� (L63 (M79)) 
Kult�ros vertyb�s pagrindin� dosje, šios kapin�s datuojamos 1414 m. Tai b�t� pa�ios seniausios žinomos 
kapin�s Lietuvoje, ta�iau ši informacija nepagr�sta jokiais tyrimais ir yra abejotina, tod�l  Šven�ioni� 
kapini� nelaikysime seniausiomis. (Ži�r. Priedus, Nr. 1, 45) 
40%+�������� .., .
/�����+ ". Op. cit. C.4-5; Blažyt� D. Op. cit. P.294. 
41 %+�������� .., .
/�����+ ". Op. cit. C.64. 
42 Juškevi�ius A., Maceika J. Op. cit.; Małachowicz E. Op. cit. 
43 Kirkoras A. H. Op. cit. P.111. 
44 Atamukas S. Op. cit. P.17. 
45 Girininkien� V. Op. Cit. P.152. 
46 Verbickien� J. Op. cit. P.29. 
47 Kloizner I. Op. cit. S.3-5. 
48 Micva (dgs. micvot) - religinis priesakas 
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ir jo šeima religiniu bei formaliu atžvilgiais nuo žmogaus mirties iki gedulo pabaigos. 

Organizacijos nariai atsakingi už religijos reikalavimus atitinkan�i� laidojimo apeig� 

atlikim�, jie pildo mirusi�j� surašymo knyg�, r�pinasi kapini� tvarka. Taigi, 

laidojimas bei tvarka kapin�se yra lydimi pagarbos ir �vairi� taisykli�. Merkin�s 

laidotuvi� brolijos �statuose 1932 m. minimi tokie tikslai: “1) <...>laidoti žyd� 

mirusiuosius ir atlikin�ti visas žyd� tikybos reikalaujamas prie to apeigas. Draugija 

savo l�šomis laidoja vargš� mirusius, apr�pina juos reikalingais drabužiais, dovanoja 

karstus, skiria kapin�se vietas. 2) <...>r�pinasi, kad žyd� kapin�s b�t� tvarkoje, kapai 

b�t� aptverti, paminklai nesudaužyti ir, bendrai, draugija daboja, kad kap� šventumas 

neb�t� išniekintas.”49 Draugijos organizavim� bei veikl� griežtai deklaruoja �statai, 

nari� elgesio taisykl�s, �stojimo – išstojimo s�lygos. 1930 m. steigiant Chevr� Kadiš�, 

jos iniciatori� kandidat�ros tikrinamos Kriminalin�s policijos, gavus atsakym�, kad 

“apie juos neigiam� žini� vietos policijoje n�ra”50, draugija �registruojama.  

Pagarb� mirusiajam atsispindi daugyb� elgsenos kapin�se taisykli�, siekis 

užtikrinti mirusiems ramyb�, o kapin�ms ilgaamžiškum�. Norint kapines apsaugoti nuo 

nuniokojimo, nuo žv�ri� ir žmoni�, j� teritorija dažniausiai aptveriama51. Kita kapini� 

aptv�rimo priežastis – pažym�ti ir atskirti rituališkai nešvari� teritorij�52 (mirusysis, jo 

kapas, pagaliau ir visos kapin�s laikomos rituališkai nešvariomis). Ar pagal halach� yra 

b�tina kapines aptverti, n�ra visiškai aišku, ta�iau praktiškai Lietuvoje, kaip ir 

daugumoje aškenazi� 53  teritorijoje esan�i� kapini� buvo vadovautasi aptv�rimo 

tradicija (ži�r. Priedus, Nr. 5). 

Siekis suteikti mirusiems ramyb�, išlaikyti pagarb� jiems pasireiškia ir atmetant 

ekshumavim� bei perlaidojim�. Bet koks mirusi�j� lietimas pagal žydišk�j� tik�jim� yra 

nepriimtinas ir traktuojamas kaip nepagarbos ženklas. Išimtis gali b�ti taikoma tik jeigu 

palaikams gr�sia pavojus, tada leidžiamas j� perk�limas � saugesn� viet�. Mirusieji turi 

b�ti gerbiami ir jiems suteikiama amžina ramyb�. Kapin�s yra sukurtos amžinybei, ir 

negalima sen� kap� vietoje naujai laidoti. Tikriausiai d�l šios priežasties kai kuriose 

Lietuvos vietov�se egzistavo kelios kapin�s – „senos”, t.y. užpildytos, ir „naujos”. 

Tokie pavyzdžiai - trejos Vilniaus, dvejos Marijampol�s, Žagar�s, Luok�s žyd� 

                                                 
49 LVCA f.399 ap.2 b.550 L.2. 
50 Op. cit. L.29. 
51 Gotzmann A. Op. cit. S.63; Levinson P. N. Zeugnis einer Religion – Zeuge der Religion: der jüdische 
Friedhof und seine religiöse Bedeutung // Der jüdische Friedhof: Zeuge der Geschichte – Zeugnis der 
Kultur. Op. cit. S.60. 
52 Roth E. Op. cit. S.106. 
53  Aškenaziai - viena iš dviej� pagrindini� judaizmo kult�rini� grupi�, susiformavusi viduramžiais, 
gyvenusi Vidurio, Šiaur�s ir Ryt� Europoje.  
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kapin�s. Ta�iau nesant kitoki� s�lyg�, kada n�ra �manoma gauti naujos žem�s 

kapin�ms, išimtinai laidojama ir antru sluoksniu. Tokiu atveju, reikia laikytis taisykl�s, 

pagal kuri� kapus turi skirti 60 centimetr� žem�s sluoksnis54.  

Ypatingai smerkiamas naudos siekimas iš ant kapo augan�i� augal� – tai prilygsta 

mirusiojo paniekinimui55. Nupjauti ant kapo augant� med� leidžiama tik tada, jeigu jis kelia 

gr�sm� antkapiui, ta�iau medienos panaudojimas savais tikslais negalimas56. Draudžiama 

tikslingai naudoti kapin�se nupjaut� žol�. Elgsena su augalais, medžiais, ypatingai 

vaismedžiais, augan�iais ant arba šalia kapo yra tiksliai nustatyta tam tikr� taisykli�. 

Jeigu tai gal�t� padidinti bendruomen�s pajamas ar pasitarnauti kapini� išlaikymui, 

vaisius, augan�ius kapini� teritorijoje, galima parduoti. Tik kiekvienas individualus 

augal�, medži� iš kapini� naudojimas yra neleistinas57. Taip pat draudžiamas yra bet 

koks veiksmas, reiškiantis nepagarb� mirusiajam kapin�se. Kapin�se negalima 

atlikin�ti kasdienyb� primenan�i� veiksm�: valgyti, gerti, miegoti, garsiai kalb�ti, 

�leisti gyvuli�, eiti per kapines, norint sutrumpinti keli�. Kapini� teritorijoje draudžiama 

nešioti talit�58 ir tfilin�59 arba naudotis Toros60 ritiniu, nes tai �žeidžia mirus�j�, kuris jau 

nebegali atlikti ritualini� apeig�.   

Privilegijos šykšti duomen� apie Lietuvos nekrikš�ioni� bendruomeni� kapini� 

�rengimo reglamentavim�, vietos joms parinkim�61 . Ta�iau pagal Mišn�62 , kapin�s 

privalo b�ti už miesto, mažiausiai 50 alk�ni� (apie 25 metrai) nuo artimiausio namo. 

Žinoma ir aškenazi� tradicija kurti kapines ant kalno arba jo nuolydyje, taip, kad nuo 

gyvenviet�s jas skirt� up� arba ežeras63 (ži�r. Priedus, Nr. 3). Neretai Lietuvoje buvo 

vadovautasi šiomis s�lygomis.  

Pagal judaizmo tradicij�, kapin�s tur�t� b�ti sudarytos iš kap� eili�, tarp kuri� 

turi eiti takeliai, kad b�t� išvengta užmynimo ant kapo (ži�r. Priedus, Nr. 6, 7). N�ra 

aiški� halachini� nurodym�, nuo kur kapin�se tur�t� b�ti prad�ta laidoti. Laidojimas 

eil�mis dažniausiai buvo chronologinis. Ta�iau n�ra bendros tradicijos, � kuri� pus� 

eil�se reikt� laidoti. Šalia �prast� palaidojim� eil�mis, kartais kapini� kvartalai skiriami 

                                                 
54 Röcher R. Das „Haus des Lebens” – einige religiöse Vorschriften // Der alte jüdische Friedhof in 
Dresden. Op. cit. S.23. 
55 Roth E. Zur Halachah  des jüdischen Friedhofes. Op. cit. S.97-120. 
56 Tukcinski J. M. Gescher haChaim. 1960, Bd. 1. S.298. 
57 Röcher R. Das “Haus des Lebens” – einige religiöse Vorschriften. Op. cit. S.21. 
58 Talit - meldimosi metu uždedama kaklaskar� su kutais kampuose 
59 Tfilin - odin�s d�žut�s su Šventraš�io teksto fragmentais, diržais pririšamos ant kaktos ir kair�s rankos 
60 Penkios �statymo knygos (Penkiaknyg�) 
61 Verbickien� J. Op. cit. P.29. 
62Mišna -  II a. užfiksuotas žyd� �statyminis kodeksas 
63 ;�����3 ). $��1��� �����3�: ���������� � -��* // #� ��������� �����3�� <�����*. 
$����. - "��
����� – #.- $�����
�+: =/�, 1997. C.45. 
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�vairioms grup�ms: mokytiesiems, rabinams, kohenams 64  ir savižudžiams. Pagal 

Talmud�65, žmoni�, gyvenime buvusi� priešais, neder�t� laidoti šalia – jie ir mir� 

nerast� ramyb�s. Taip pat stengiamasi nelaidoti šalia nusid�j�lio ir šventuolio, mokslo 

žmogaus ir nemokyto. Tod�l b�na �rengiamos „garb�s eil�s”, kuriose laidojami 

mokytojai ir rabinai. Kadangi daugelyje kapini� d�l ribotos vietos buvo laidojama 

chronologiškai, kapo vietos „rezervacija“ buvo nelabai priimtina, pakakdavo labai 

skirtingus žmones laidoti tiesiog toliau vienas nuo kito; norint išskirti tam tikros 

asmenyb�s kap�, jam buvo statomas ypatingas antkapis66. Kohen� ir j� šeim� nari� 

kapus dažniausiai stengiamasi �rengiami netoli ��jimo � kapines arba padaryti atskir� 

pri�jim�. Palei kapini� aptvar� laidojami savižudžiai, s�moningai nusid�j� ir nuo 

bendruomen�s atsiskyr� žmon�s. Kapin�se gali b�ti išskirti kvartalai ir pagal mirusi�j� 

lyt�, taip pat vaikams skirt� dalis67. Kartais kapini� dalyje, kur laidojami tik vaikai, 

palaidojama ir gimdyv�. Nors visos šios taisykl�s d�l kap� �rengimo tvarkos egzistuoja, 

tai nereiškia, kad visur ir visada realyb�je j� buvo laikomasi.  

Žyd� kapin�se atsispindi judaizmo koncepcija d�l Paskutiniojo Dievo teismo ir 

mirusi�j� prisik�limo. Kap� išd�stymas, kaip ir antkapio pad�tis, turi b�ti orientuota 

Jeruzal�s kryptimi, konkre�iu vietini� kapini� atžvilgiu, priklausomai nuo vietos 

geografini� s�lyg�, tai b�t� ryt�, pietry�i�, piet� kryptys (ži�r. Priedus, Nr. 4). Šis 

paprotys siejamas su mintimi, kad mirusieji turi b�ti palaidoti ta kryptimi, kuri 

prisik�limo iš numirusi�j� metu ves � Izrael�68. Lietuvoje pastebima tendencija antkap� 

statyti ryt� kryptimi, ta�iau tai n�ra griežtai išlaikoma, dažnose kapin�se galima rasti ir 

�vairiomis kryptimis nukreipt� paminkl�.  Antkapin� akmen� žydai ypatingai gerb� ir 

traktavo j� kaip ryš� su amžinai gyva velionio dvasia, d�l to viskas, kas susij� su 

antkapiu, pašventinta ritualu. Priklausomai nuo tradicijos, paminklas �vairiose 

bendruomen�se statomas trisdešimt� dien� po mirties arba pra�jus metams. Mirusiojo 

�amžinimu r�pindavosi vyriausieji šeimos nariai. Pagrindinis antkapio tipas Ryt� 

Europoje – stela (hebr. maceva), jos konfig�racija labai �vairi. Dauguma j� 

sta�iakampio arba arkos formos, neretai sta�iakamp�s su trikampe arba dekoratyvia 

fig�rine virš�ne, kartais pasitaiko ir kitoki�, sud�tingesni� form�. Stelos buvo 

                                                 
64 Kohen - senov�s kunig� palikuonis 
65 Talmudas –  žyd� �statyminis kodeksas 
66 Gotzmann A. Op. cit. S.66.  
67 0�����4� // 0������ ��������� :�>����������. - "��
�����: 0����, 1988. T. 4. C.334. 
68 Röcher R. Op. cit. S.22-23. 
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dažniausia antkapini� paminkl� forma žyd� kapin�se Lietuvoje69. Yra žinoma, kad 

Lietuvoje b�ta ir medini� antkapini� paminkl� 70  (ži�r. Priedus, Nr. 17). Be žyd� 

kapin�se dominuojan�i� macev� kartais galima pamatyti mažo namelio formos 

antkapini� statini� – ohel. Tokie, šiek tiek palapines primenantys statiniai buvo paplit� 

Vokietijoje ir kitose aškenazi� gyventose teritorijose. Ohel dažniausiai statomas ant 

teisuolio, garbingo bendruomen�s žmogaus kapo. Antkapi� išraiškingumas, 

dekoratyvumas, akmenini� stel� raižyba, j� siužetai, atlikimo charakteris ir 

sud�tingumas visada buvo socialin� kategorija.  

Stelas puošian�i� menini� form� šaknys gl�di dar senov�je. Dar prieš m�s� er� 

Samarijos ir Galil�jos meistrai akmenyje vaizdavo judaizmo atributus, kurie �vairiose 

stilistin�se interpretacijose liko v�lesni� epoch� mene. Tai septynšak� žvakid� - menora, 

pu�iamas ragas – šofaras, citrusinio augalo vaisius – etrogas, palm�s šakel� - 

pagrindiniai ir seniausi judaizmo simboliai71. �domus Ryt� Europos žyd� antkapini� 

paminkl� bruožas – mišri stilistika. Kai kurie ši� antkapi� pasižymi profesionaliu 

atlikimu, kiti – iškilesni ir impozantiškesni – priklauso liaudies menui. Meistr� 

pastangomis akmens reljefuose atsirado nauj� motyv� ir tem�. Seni simboliai buvo 

papildomi biblijiniais �vaizdžiais, asocijuotais su akmenyje iškaltais vardais. Naujesn�s 

temos yra susijusios su kulto apeigomis, perteikia bendražmogiškas gyvenimo ir mirties 

id�jas. Su mirties faktu siejasi tokie antkapiniai simboliai, kaip pvz. nulaužtas medis ar 

nul�žusios šakos. Sulaužytos žvak�s dažnai simbolizuoja jaunos moters mirt�. Stelos 

b�davo marginamos gyv�n�, paukš�i�, augal�, kitais realaus pasaulio objekt� atvaizdais. 

Tradiciniai antkapiniai akmenys padeda suvokti žyd� meistr� pasaul�jaut� ir siekius72. 

Simboli� suvokimas atveria savit�, �domi� nacionalinio meno pus�. Viena pagrindini� 

nacionalinio meno išraišk� - menora - senas žyd� dvasinio gyvenimo simbolis. Tradicija 

antkapyje vaizduoti menor� paplito II a. Ji tapo tiesiog judaizmo simboliu, ir jos 

vaizdavimas antkapyje aiškinamas ne tik tradicija, o ir tuo, kad žydai, gyvendami 

diasporoje, jaut� poreik� šiuo simboliu išreikšti savo religin� - nacionalin� 

priklausomyb�. Kartais septynšak� menora b�davo vaizduojama kaip penkiašak� ar 

šešiašak�. XIX - XX a. žvakid�s motyvas žym�davo moter� kapus, dažnai šabo žvakid� 

tur�davo menoros form�, neretai vaizduojama ir �vairiomis kitokiomis formomis. (Ži�r. 

                                                 
69 Miknevi�i�t� M. XVIII a. pabaigos – XX a. pradžios antkapini� paminkl� stilistikos tendencijos // 
Urbanistika ir architekt�ra. 2000, Nr. 1. P.39. 
70 Levy A. Op. cit. S.329.  
71 Goberman D. Jewish Tombstones in Ukraine and Moldova. - Moscow, 1993. P.33. 
72 Kancedikas A. Žyd� liaudies menas kaip Europos kult�ros paveldo dalis // Jidišo �našas � Europos 
kult�r�. Sud. Zingeris E. - Vilnius: Vaga, 1998, P.75. 
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Priedus, Nr. 8, 9, 10) Per žvakides buvo siekiama parodyti betarpišk� moters ryš� su 

religin�mis apeigomis, susijusiomis su šabu. Daugelyje Lietuvos žyd� kapini� žvakidži� 

motyvas sutinkamas daugiausiai ant moter� kap�. (Pavyzdžiui, Merkin�s žyd� kapin�se 

žvak�s / žvakid�s – išskirtinai  moter� antkapini� akmen� simbolis.) Kai kurie simboliai 

�amžina mirusiojo kilm�, pvz. laiminan�ios rankos simbolizuoja kilm� iš kunig� 

gimin�s – Kohen� (ži�r. Priedus, Nr. 11, 12), �sotis žymi Levi gimin�s palikuonis. 

Dovydo žvaigžd� (hebr. magen David) – nuo seniausi� laik� �vairiose kult�rose 

naudojamas ornamentas, maginis ženklas. XIX a. pab. ir XX a. plisdamas iš Vakar� ir 

Centrin�s Europos � Ryt� Europ� tampa judaizmo simboliu 73  Dovydo žvaigžd� – 

dažniausias dabar randamas antkapinis simbolis Lietuvoje (ži�r. Priedus, Nr. 13). 

Ypatingai svarbus šaltinis istoriniuose, literat�riniuose, dvasin�s žyd� kult�ros 

tyrimuose gali b�ti antkapiniai užrašai. Iš epitafijos galime gauti informacijos apie 

bendruomen�s �sik�rimo laik� konkre�ioje vietov�je (kadangi bendruomen�s �sik�rimo 

laikotarpis dažniausiai sutampa su kapini� �k�rimu), atskleisti nauj� fakt� iš asmen� ar 

net ištis� gimini� istorijos, geriau suvokti bendruomen�s pasaul�vok�. Epitafij� 

užduotis – �amžinti mirusiojo vard�, susieti j� su amžinybe74. �prastin� stel� epitafij� 

kalba – hebraj�. Antkapiniai tekstai senov�je buvo trumpi, užrašomas tik mirusiojo 

vardas, bet palaipsniui jie darosi vis ilgesni, detalesni, puošnesni. XVI - XIX a. galima 

išskirti epitafij� sudaran�ius elementus: �vadin� formul�, mirusiojo vardas, data, 

palaiminimas - pabaigos formul� (eulogija)75 . �vadin� formul� dažniausiai b�na dvi 

hebrajiškos raid�s ������ir j� variantai, kurie sako: „�ia ilsisi”, „�ia palaidotas”, „šis kapas 

priklauso”. Epitafijos pabaigoje esanti formul� – hebrajiškos raid�s ���������, žymin�ios 

žodžius „Teb�nie jo (jos) siela �rišta � gyvyb�s mazg�.” (Ži�r. Priedus, Nr. 14) Epitafij� 

tekstai XVIII a. darosi vis �mantresni, praple�iami atitinkamomis ištraukomis iš Švent� 

knyg�, naudojami biblijiniai posakiai, citatos, re�iau aptinkami išsireiškimai, kurie 

remiasi talmudiniais, rabiniškaisiais tekstais 76 . Epitafijos tekste nusakoma socialin� 

priklausomyb�, �vairiomis analogijomis perteikiamos palaidoto žmogaus savyb�s. 

Dažnai antkapiniame tekste mirusysis giriamas, vardijamos jo gerosios savyb�s ir 

išreiškiamas sielvartas d�l tokio brangaus žmogaus netekties77. Panegirin�s formul�s 

dažnai ne tiek išreiškia realias mirusiojo b�do puses, kiek leidžia spr�sti, kokias 

                                                 
73 http://www.berkovich-zametki.com/Nomer26/MN41.htm    
74 Ehl P., Parik A., Fiedler J. Alte Judenfriedhöfe Böhmens und Mahrens. - Prag: Paseka. 1991, S. 11. 
75  5������� (. «8���/���*� � 
/�� 9�/��»: � �:���� ��������� :����-�� // 
http://www.berkovich-zametki.com/Nomer19/MN18.htm   
76 Ten pat. 
77 Brzewska I. Hebraijskie inskrypcje nagrobne na macevach z dawnego cmentarza w Turku // Almanach 
6ydowski. - Warszawa, 1995 – 1996. S.91.  
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žmonišk�sias vertybes brangino žyd� bendruomen�78. Antkapio �rašas dažnai �gauna 

menin�, poetin� atspalv�. XIX a. viduryje su Haskalos 79  s�j�džiu atsiranda žyd� 

laidojimo papro�i� poky�iai. Haskalos id�jomis susižav�j� pažangieji žydai, neži�rint � 

ortodoks� pasipriešinim�, išsikovojo teis� antkapini� paminkl� epitafijose vartoti ne 

hebraj� ar jidiš, bet vietin� kalb�80. Vis d�lto iki pat ši� laik� išliko tradicija šalia vietine 

kalba užrašyto pagrindinio teksto palikti, kad ir trump�, tradicin� užraš� hebraj� kalba. 

Kadangi judaizmo tradicija reikalauja užtikrinti kapin�ms j� ilgaamžiškum�, 

draudžiamas perlaidojimas, laidojimas antra eile, tod�l jos daugel� amži� gal�jo išlikti 

nepakitusios (išskyrus teritorijos prapl�tim�). Skirtingai, nei krikš�ioni� kapin�se, kur 

galimas laidojimas antra eile, taip prarandant žinias apie konkre�ius žmones, žyd� 

kapin�se epitafij� bei antkapini� simboli� pagalba dar galima atskleisti �vairi� asmen� 

ir šeim� istorijos fakt�81. Kadangi dažnai istorijos žinios apie konkre�i� miesteli� žyd� 

istorij� yra labai fragmentiškos, o �vairi� žyd� gyvenim� konkre�ioje vietov�je 

liudijan�i� relikt� lik� ne daug, kaip istorijos šaltin� galime naudoti kapines. Žyd� kapai 

dokumentuoja visos bendruomen�s likim�. Remiantis kapini� tyrimais, b�t� galima 

nustatyti ir �vairavusi� žyd� skai�iaus kait� vietov�je. Kapin�s atspindi ir 

bendruomen�s gyvavimo tam tikroje vietov�je pabaig�. Didžioji dalis Lietuvos žyd� 

kapini� savo veikim� baigia 1940-1941 m., tai dar vienas tragiškos žyd� istorijos 

dokumentas.  

Kapini� svarba žydams ne paslaptis buvo jau žyd� k�rimosi LDK laikotarpiu. 

Žyd� kapams ir laidojimo apeigoms jau pradedant Vytauto Didžiojo privilegija rodoma 

pagarba: draudžiama niekinti kapus (XIII str.82), žydai atleidžiami nuo muito mokes�io 

pervežant velion� (XII str.83). Šis ypatingas kapini� vaidmuo žyd� gyvenime l�m� 

kapini� paplitim� po vis� Lietuvos teritorij�. Lietuvoje žinoma 180 žyd� kapini� (pagal 

Lietuvos žyd� bendruomen�s kapini� tvarkymo komisijos s�rašus84). (Ži�r. Priedus, 

                                                 
78 #������ %. 2. ?�����1�@ ���+���@ ���’������ �� �9���� / @���@A �� �
�1�
�� $�������9�A 
<���A�� (�� �������@ �@���3�� ;��� B���@��>1�A �����@): )��������1�� ����� / (@�@������� 
��@�� �� ��
�� <���A�� (@9������� #���@� 
�@�������� #�@��
���A��1�� -@�@� „(#<-
;���@�”. - ;���@�, 2005, C.30. 
79 Haskala - žyd� inteligentijos visuomeninis jud�jimas, tur�j�s tiksl� sujungti judaizmo tradicijas su 
pasaulietiniu švietimu.  
80 Goberman D. Op. cit. P.50. 
81 Krikš�ioni� laidojimo tradicijoje n�ra nusistatymo nelaidoti antra eile, tod�l labia dažnai senuosius 
kapus pakei�ia nauji, taip ištrindami informacijos p�dsakus apie anks�iau palaidotus žmones, tuometin� 
antkapi� apdirbimo tradicij�. Daugelyje Lietuvos miesteli� krikš�ioni� kapin�s pagal išlikusius antkapius 
„naujesn�s“ už išlikusius žyd� kapin�se. Pavyzdžiui, seniausias Merkin�s krikš�ionišk�j� kapini� 
antkapis yra XIX a. pabaigos, o žyd� kapini� – 1800 m. (ži�r. Priedus, Nr. 15,16). 
82 &�/
��� C., .
����3�� =. $������+�� ������ 2���
���� 2�����. - (����, 1993. C.48. 
83 Ten pat. 
84 VŽMP 3991/1 – VŽMP 3991/53 
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Nr. 2) Didžiausias kapini� skai�ius užregistruotas Kauno ir Vilniaus rajonuose (8 ir 7), 

mažiausias Jonavos ir Šal�inink� rajonuose (po 1). Deja, ne visas kapines šiandien 

galima rasti, ta�iau nepaisant didžiausi� masini� naikinim� II-ojo Pasaulinio karo 

metais, �vairi� okupacij� metu patirt� žyd� kult�rinio, religinio paveldo nuostoli�, 

kapin�s yra palyginus gausiai išlik� žyd� materialiojo paveldo objektai, talpinantys 

savyje žyd� istorijos, pasaul�vokos ir pasaul�jautos, religin�s tradicijos ypatumus, 

atskleidžiantys menin�s kult�ros raid�.  

 

1.2 Žyd� kapini� išlikimas šalyje 

 

Sunkiausius išbandymus žyd� tautai teko patirti XX a. viduryje ir antrojoje 

pus�je, sovietin�s ir naci� okupacijos metais. 1940 m. Taryb� S�jungai okupavus 

Lietuvos Respublik�, jai buvo primestas stalinistin�s kult�ros modelis. Jau nuo pirm�j� 

tarybini� met� buvo griaunamos gilias šaknis Lietuvos žem�je tur�jusi� tautini� 

mažum� gyvenimo tradicijos 85 . Didžiausi� �tak� žyd� kapini� išlikimui padar� 

sovietme�iu vykdyta kapini� naikinimo politika. Jau pirmosios sovietin�s okupacijos 

metais trejos Vilniaus žyd� kapin�s perduotos miesto savivaldybei86.   

Pokario metais žydai siek� atkreipti valdžios institucij� d�mes� � nykstan�ius 

žyd� kult�ros paminklus. 1946 m. liepos 27 d. Žyd� muziejaus direktorius kartu su 

muziejaus tarybos nariais kreip�si � LTSR AT prezidiumo pirminink� J. Paleck�, LTSR 

ministr� taryb�, Kult�ros – švietimo �staig� pirminink� A. Guzevi�i�, Vilniaus miesto 

kult�ros švietimo darbo skyriaus viršinink� d�l blogai tvarkom� ir priži�rim� sen�j� 

žyd� kapini�, žudyni� vietos Paneriuose87. Buvo prašoma paženklinti kapines ir masini� 

žudyni� viet� Paneriuose, pastatyti paminklus ir memorialines lentas. Deja, žyd� 

inteligent� balsas nebuvo išgirstas. Tai nebuvo išimtinis dalykas – nuo pat okupacijos 

pradžios soviet� valdžia naikino krikš�ioni� ir nekrikš�ioni� kapines, paminklus ir 

kitokias religingumo apraiškas. 1958-1968 m. – pats intensyviausias naikinimo 

laikotarpis, kitaip vadinamas „buldozeriniu ateizmu“. Kapin�s buvo tiesiog sulyginamos 

su žeme, užstatomos visuomeninio naudojimo pastatais (vaik� darželiais, pramog� 

centrais, ritualini� paslaug� r�mais ir pan.). Tragiško likimo sulauk� daugyb� Lietuvos 

žyd� kapini�, tarp j� dvejos Vilniaus žyd� kapin�s – daugyb�s žymi� žyd� visuomen�s 

                                                 
85 Kašauskien� V. Socialistinio impreializmo presas // Tiesa. 1990, gruodžio 13. P.5. 
86  A+�������� .. 0 ������ �������>�� 2��1������ �������� �4��* // Žyd� muziejus. -
Vilnius, 1994. #.44.  
87 Samavi�ius R. Žyd� kult�ros paveldo netektys okupacij� metais // Kult�ros paminklai. 2000, Nr. 6, 
P.61. 
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veik�j� amžino poilsio vietos, turtingos architekt�rine ir menine �vairove 

pasižym�jusiais antkapiais (vienos Rinktin�s gatv�je dešiniajame Neries krante, kitos 

Antakalnyje prie Oland� gatv�s). Per abu Pasaulinius karus išlikusios unikalios, vienos 

iš seniausi� Lietuvoje žyd� kapin�s, �kurtos XV a. pab. ar XVI a. antroje pus�je, 

prad�tos naikinti pokario laikotarpiu – 1955 m., remiantis Vilniaus vykdomojo komiteto 

sprendimu. Kapin�s naikintos statant basein�, 1971 m. – Sporto r�mus, tiesiant 

inžinerines komunikacijas. Dabar šioje vietoje stovi Sporto r�mai (ži�r. Priedus, Nr.  18). 

Sovietme�iu buvo sunaikintos ir vadinamosios „naujosios” žyd� kapin�s, buvusios 

Popin�je ant kalv� tarp Antakalnio ir Užupio, dabartin�je Oland� gatv�je. Oficialiai šios 

kapin�s buvo �steigtos 1929 m., nes tuo metu senosios kapin�s jau buvo perpildytos88, 

bet laidoti jose prad�ta tik 1831 m., uždarius sen�sias kapines ir perk�lus iš j� dal� kap�, 

tarp kuri� buvo ir Vilniaus Gaono kapas. Kapin�se buvo laidojama iki 1959 m., tada 

priimtas nutarimas per du metus likviduoti ir šias kapines; prasid�jo griovimo darbai ir 

1965 m. kapin�s buvo galutinai sulygintos su žeme. Keletas antkapini� paminkl� buvo 

perkelti � šiuolaikines žyd� kapines Saltonišk�se, bet dauguma akmens plokš�i� buvo 

panaudota �vairiems statybos darbams. Iš žyd� antkapi� buvo nutiesti Tauro kalno 

laiptai (1993 m. jie pakeisti), dalis antkapi� v�liau panaudoti Žirm�n� ir Lazdyn� tilto 

statybai. „Nejauku, net baisu darosi lipant laiptais � Vilniaus profs�jung� kult�ros r�mus, 

kuri� pakopos – tai kapini� antkapiai“89 – taip apib�dinama ši pad�tis spaudoje. Šiuo 

metu buvusi� Užupio kapini� teritorijoje stovi Vilniaus ritualini� paslaug� r�mai (ži�r. 

Priedus, Nr. 19, 20). Tiek senosios, tiek vadinamos „naujosios” Viniaus žyd� kapin�s 

atlaik� hitlerin� okupacij� ir buvo sunaikintos tik po karo. Tokio likimo sovietiniu 

laikotarpiu sulauk� daugelis Lietuvos žyd� kapini� ir kit� kult�ros paminkl�.  

Kaune 1952 m. valdžia prad�jo vykdyti akcijas, nukreiptas prieš veikian�ias 

žyd� kapines. Pirmiausiai Kauno miesto vykdomasis komitetas savo nutarimu uždar� 

labai gerai sutvarkytas centrines žyd� kapines Žaliakalnio rajone, po ko jose �m� 

dingin�ti marmuriniai antkapiai. 1954 m. balandžio 27 d. uždarytose Žaliakalnio žyd� 

kapin�se buvo organizuotai �vykdyta antkapi� nuverimo akcija, kurios metu buvo 

nugriauta apie 500 paminkl�. Šie nuversti paminklai buvo nušlifuojami, o iš j� 

pagaminami nauji antkapiai. T� pa�i� 1954 m. geguž� iš ši� kapini� prad�jo vežti žvyr� 

ir sm�l� kartu su žmoni� kaulais ir griau�iais. Jokie žyd� skundai ir prašymai nesustabd� 

ši� vandališk� valdžios veiksm�90. (Ži�r. Priedus, Nr. 21) 

                                                 
88Gasparavi�ien� S. Op. cit. 
89 Kaganovi�ius I. Neužmirš� praeities išsaugosime ateit� // Kauno tiesa. 1990 lapkri�io 17. P.2. 
90 LVCA F.R.181.ap.3. b.39. L.22.  
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Klaip�dos žyd� kapin�se buvo pastatytas Vakar� šali� radijo sto�i� slopintuvas. 

Šiauliuose šeštajame – septintajame dešimtmetyje miesto valdžios nurodymu 

panaikintos žyd� kapin�s, nutiesti keliai, dalis paminkl� panaudota Aušros tako laiptams, 

pastatytas vaik� darželis. „Praktiškai žyd� kapin�s prad�tos sistemingai naikinti jau 

pokario metais. Slap�ia, iš pradži� nedideliu mastu, o v�liau intensyviai buvo beveik 

nugriauta tvora individuali� nam� pamatams, daužomi ir vagiami antkapiai. <...> Visi 

lik� antkapiai buldozeriais buvo sustumti � kr�vas, išvežti: geresni peršlifuoti kitiems 

antkapiams, prastesni susmulkinti miesto dekoratyvini� tvoreli� statybai“91. Dauguma 

Taurag�s miesto žyd� kapini� paminkl� panaudota turgaus paviljono pamatams. 

Buvusi� kapini� teritorijoje leista statyti individualius gyvenamuosius namus. 

Aštuntajame dešimtmetyje Panev�žyje sunaikint� žyd� kapini� vietoje �rengtas skveras 

ir vaik� žaidim� aikštel�, dalis Gargžd� žyd� kapini� teritorijos tapo kolektyviniu sodu, 

kitoje dalyje buvo ganomi gyvuliai. I. Kaganovi�ius „Kauno tiesoje“ 1990 m. aprašo 

toki� situacij�: „Respublikos spaudoje taur�s žmon�s ne kart� piktinosi svarstydami 

Prien� istorini� žyd� kapini� „planin�” likvidavimo ir vaik� darželio j� vietoje klausim�. 

Juk tiesiog skaudu pagalvoti apie nekaltus vaiku�ius, žaidusius futbol� su buldozeri� 

išraustomis žmoni� kaukol�mis!“92 Toliau I. Kaganovi�ius nerimauja d�l Kaišiadori�, 

Seredžiaus, Šv�kšnos, Vilkaviškio bei daugelio kit� Lietuvos miest� ir miesteli� žyd� 

kapini� vaizdo: geresni paminklai išvogti, paprastesni išm�tyti, kapai apž�l�. Pagrobti 

paminklai buvo peršlifuojami ir parduodami, o kai kur panaudoti pamatams. Neliko 

sen� žyd� kapini� ir Taurag�je. J� vietoje dabar stovi nauji privat�s namai. Garliavos 

žyd� kapines reikia gelb�ti. K�dainiuose išnešioti antkapiai dar ir dabar tebeguli prie kai 

kuri� nam� ��jimo93. 

Kapini� išlikim� �takojo ir pati tragiška žyd� istorija – išnaikinta beveik visa 

Lietuvos žyd� bendruomen�, tokiu b�du didžiojoj šalies dalyje neliko kapini� 

„šeiminink�”, kurie užtikrint� kapini� ramyb�, nelie�iamyb� ir amžinum�. Senosios 

žyd� kapin�s, be šalia gyvenan�ios žyd� bendruomen�s, daliai Lietuvos gyventoj� 

prarado kapini� kaip gerbtinos, šventos vietos status� – jos buvo suprantamos kaip 

„kitokios“ ir labiau asocijavosi su pasipelnymo šaltiniu, gyvuli� ganymo vieta  ar tiesiog 

puikia vieta statyboms (ži�r. Priedus, Nr. 25, 26). Kapini� nuniokojim� l�m� ir 

egzistav�s mitas, kad kiekvienas žydas b�tinai tur�jo tur�ti aukso. Daugelyje Lietuvos 

region� „aukso karštin�s“ apimt� žmoni� nesustabdydavo jokios žmogaus moral�s 

                                                 
91 Lipšicas L. Šiauli� žyd� kapin�s // Šiauli� naujienos. 1990 lapkri�io 14 d., Nr.171, P.5. 
92 Kaganovi�ius I. Op. cit. P. 2. 
93 Ten pat. 
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normos, skatinan�ios pagarb� amžino poilsio vietai, nebuvo joki� tabu. „Užsuk� � 

Aukštadvario sen�sias žyd� kapines buvome apstulbinti. Pamat�me šviežiai išraust� 

kap�. Aplink duob� mat�si žmogaus kaulai. Pasidair� radome dar du išniekintus kapus. 

Ne naujiena, kad taip vandalai ieško auksini� dant�. Sprendžiant iš nedaug pribirusi� 

lap�, kapai iškasti prieš kelias dienas“94, - tai tik vienas toki� žyd� kapini� išniekinimo 

pavyzdži�. Aukso iškojimai nesiliov� net po Lietuvos Nepriklausomyb�s atk�rimo, kada 

senosios žyd� kapin�s prad�tos tvarkyti ir imtos pripažinti saugomais kult�ros paveldo 

objektais.  

Kapini� išsaugojimu imta r�pintis Lietuvos tautinio atgimimo metais ir atk�rus 

Nepriklausomyb�. Atskiruose Lietuvos regionuose žmon�s prad�jo burtis � talkas ir 

tvarkyti apleistas ir nusiaubtas kapines. (Ži�r. Priedus, Nr. 32, 34) Šalies spaudoje 

pasirodo žinut�s apie tvarkomas kapines: „Neseniai Kelm�s žyd� kapin�se ant gražaus 

Kražant�s kranto, kuris per ilgus karo ir pokario metus <...> tapo sunkiai prieinamomis 

džiungl�mis, sugaud� motoriniai pj�klai, supošk�jo kirviai. Kapines valyti nuo gausios 

augmenijos, jas aptvarkyti �m�si Maironi� kol�kio žmon�s“95 . Nors kapin�s buvo 

tvarkomos, bandoma joms gr�žinti gerbtinos vietos vaizd�, ta�iau atkurti to, kas buvo 

prieškario laikotarpiu ne�manoma. Daug sen�j� kapini� išnaikinta, kai kurios stipriai 

nuniokotos žmoni�, o galiausiai ir laikas daro savo – antkapiai virsta, smenga, kei�iasi 

j� vaizdas, �skaitomumas. Kadangi sovietme�iu žyd� kapin�s, galima sakyti, netur�jo 

kapini� statuso ir j� teritorijose buvo daroma kas tik norima, �prat� prie tokios tvarkos, 

žmon�s sunkiai v�l �sisavina, kad žyd� kapin�s – irgi kapin�s. Neretai gali pamatyti 

tarp žyd� antkapi� besiganan�ius naminius gyvulius. Kod�l nevyko istorini� žyd� 

kapini� tyrimai sovietme�iu, parodo tuo laikotarpiu vykdyta politika ir poži�ris � žyd� 

kult�r�. Iki dabartini� laik� išlikus� sen�j� žyd� kapini� nepakankam� �vertinim� 

galima laikyti viena iš priežas�i�, kod�l Lietuvoje vis dar nevyksta kapini� tyrimai. 

Nepaisant istorijos b�gyje susiklos�iusi� aplinkybi�, �takojusi� žyd� kapini� likim�, 

dabartin�s situacijos, istorines žyd� kapines dar galima rasti visoje Lietuvos teritorijoje, 

nors dauguma j� išlik� tik iš dalies (ži�r. Priedus, Nr. 2).  

 

 

 

 

 
                                                 

94 Stacevi�ius S. Išniekintos kapin�s // Lietuvos aidas, 1994 spalio 28, Nr. 212, P.4. 
95 Pikturna V. Atstatykim tai, kas buvo naikinama // Bi�iulis, 1989 spalio 12, Nr. 122, P.6. 
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2. Istorin�s žyd� kapin�s nepriklausomos Lietuvos 

paveldosaugos kontekste 

 

2.1 Paveldosauga (�statymai, teis�s aktai, paveldosaugos institucij�    

veikla)  

 

Žyd� kapini� išlikimu ir j� tvarkymu susir�pinta Lietuvos tautinio Atgimimo 

laikotarpiu. Pamažu nuniokot�, apleist� kapini� problema prad�jo kilti spaudoje. 

Lietuvos žyd� kult�ros draugija (nuo 1991 m. pervadinta Lietuvos žyd� bendruomene) 

�m�si iniaciatyvos, kad žyd� kapin�s atgaut� kapin�ms b�tin� pagarb� ir apsaug�. 

Atk�rus Lietuvos Nepriklausomyb�, Respublikos vadovybei palaikant, Lietuvos žyd� 

kult�ros draugijai ir Valstybiniam žyd� muziejui pasi�lius, 1990 m. lapkri�io 7 d. 

priimtas Lietuvos Respublikos Aukš�iausios Tarybos prezidiumo specialusis nutarimas 

D�l žyd� genocido auk� kap� bei kapini� sutvarkymo ir paveldo ženklinimo96, pagal 

kur� žyd� kapin�s, priži�rint Kult�ros paveldo apsaugos inspekcijai (1994 m. 

perorganizuota � Kult�ros vertybi� apsaugos departament�), tur�jo b�ti sutvarkomos, 

paženklinamos ir priži�rimos (ži�r. Priedus, Nr. 27). Remiantis paveldosauginink� 

ekspertiz�mis, žyd� kapin�s prad�tos �traukin�ti � Naujai išaiškint� istorijos ir kult�ros 

paminkl� s�raš�. � š� s�raš� daugiau ne�rašoma nuo 1995 m.  

Pagal 1994 m. gruožio 22 d. priimto ir 1995 m. vasario 1 d. �sigaliojus� 

Nekilnojam�j� Kult�ros vertybi� apsaugos �statym� 97  neveikian�ios kapin�s turi 

kult�rin� vert� bei visuomenin� reikšm� ir registruojamos kaip nekilnojamosios 

kult�ros vertyb�s (pagal 3 straipsn�). Nustatytos ir �vertintos nekilnojamosios kult�ros 

vertyb�s registruojamos �rašant jas � Lietuvos Respublikos nekilnojam�j� kult�ros 

vertybi� registr�. Kult�ros vertyb�s �rašymas � Registr� yra objekto kaip kult�ros 

vertyb�s juridinis pripažinimas ir �teisinimas. Pagal 1994 m. Nekilnojam�j� kult�ros 

vertybi� apsaugos �statym� kult�ros vertyb�mis laikomi tiek � Registr� �rašyti objektai, 

tiek anks�iau patvirtinti kult�ros paminklai ir kiti kult�ros paveldo objektai. 

Laikinosios apskaitos bei Naujai išaiškinam�j� objekt� s�rašuose �rašytos senosios 

žyd� kapin�s palaipsniui �traukiamos � Registr�. Šiai dienai iš Naujai išaiškinam�j� 

objekt� s�rašo � Registr� dar neperkeltos 26 senosios žyd� kapin�s. 
                                                 

96 Lietuvos Respublikos Aukš�iausios Tarybos prezidiumo nutarimas D�l žyd� genocido auk� kap� bei 
kapini� sutvarkymo ir paveldo ženklinimo // VŽMP 3991/54-1-190 
97 Lietuvos Respublikos nekilnojam�j� kult�ros vertybi� apsaugos �statymas // www.lrs.lt (ži�r�ta 2005 
09 20) 
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Nekilnojam�j� kult�ros vertybi� registras. Senosios žyd� kapin�s � Registr� 

prad�tos traukti 1996 m. � Registr� �trauktoms žyd� kapin�ms taikomos bendros visoms 

nekilnojamoms kult�ros vertyb�ms pagal �statym� taikomos taisykl�s: Kult�ros vertybi� 

prieži�r� garantuoja j� savininkai ir valdytojai (žyd� kapini� atveju – vietos 

savivaldyb�s); prieži�ra turi garantuot vertybi� fizin�s b�kl�s stabilum�; siekiant 

apsaugoti nuo išorinio poveikio, nustatomos apsaugos zonos. Pagal Nekilnojamojo 

kult�ros paveldo apsaugos �statym�98, priimt� 2004 m. rugs�jo 28 d., �sigaliojus� 2005 

m. balandžio 19 d., žyd� kapin�s toliau �traukiamos � Registr� ir joms taikomos visos 

Nekilnojamoms kult�ros vertyb�ms taikomos taisykl�s. Pagal š� �statym� žyd� kapini� 

apsauga reglamentuojama remiantis viešosios pagarbos apsaugos tikslu. � Registr� 

�traukiamos ir kult�ros paveldo objekto status� gauna net neišlik� ar labai blogai išlik� 

kapin�s. Šiuo metu � Registr� �traukta 113 sen�j� žyd� kapini� (ži�r. Priedus, Nr. 29) t. 

y., dar ne visos, esan�ios šalies teritorijoje (Žyd� kapini� ir masini� žudyni� viet� 

tvarkymo komisija yra užregistravusi 180 sen�j� žyd� kapini�99). Paskutinis sen�j� 

žyd� kapini� �rašas Registre yra iš 2004 m., nuo to laiko žyd� kapini� �paveldinimo 

procesas sustoj�s.  

Registro sandara (sudedamosios dalys), pateikiama visuomenei internete 100 , 

nuolat kinta. 2004 m. dar yra grafa, kur nurodomas kai kuri� kapini� datavimas, kapini� 

vert� ir palaidot� žmoni� �vardijimas (kai kur nurodoma, kad palaidoti tam tikros 

vietov�s žydai, kitur jie �vardijami žodžiu „gyventojai“) (ži�r. Priedus, Nr. 28). 2006 m. 

Registre101 nelieka skilties „Kult�rin� vert� ir pagrindiniai duomenys“, ji pakei�iama 

grafa, nurodan�ia tik objekto vert�. (Daugeliu atvej� vert� žymi raid� „I“ – grei�iausiai 

žyminti istorin� vert�, kai kur vietoj vert�s �rašytas br�kšnelis, turb�t reiškiantis, kad 

vert� nenustatyta). Tokiu b�du išvengiama kartojimosi, kad ten palaidota tam tikros 

vietov�s gyventojai, nes tai atsispindi jau objekto pavadinime. Iš ties� b�t� tikslinga 

pateikti toki� graf�, nurodant, iš koki� aplinkini� vietovi� tose kapin�se buvo laidojama, 

tai gana svarbi informacija rekonstruojant bendruomeni� priklausomyb� kahalui, 

atkuriant bendruomen�s istorij�. Ta�iau turint omeny, kad jokie tyrimai, nustatantys,  iš 

kur tiksliai buvo laidojami mirusieji, atlikti nebuvo, n�ra tikslinga ir grafa su papildomu 

palaidot�j� nurodymu. Taip pat dingsta ir ankstesniam Registre dar buv� kai kuri� 

kapini� datavimai, taip tarsi nuslepiant, kad n�ra nustatytas beveik vis� kapini� amžius, 

                                                 
98  Lietuvos Respublikos nekilnojam�j� kult�ros vertybi� apsaugos �statymo pakeitimo �statymas // 
www.lrs.lt (ži�r�ta 2006 01 20) 
99 VŽMP 3991/1 – VŽMP 3991/53 
100 Lietuvos respublikos kult�ros paveldo registras  // www.kpc.lt (ži�r�ta 2004 05 01) 
101 Lietuvos respublikos kult�ros paveldo registras  // www.kpc.lt (ži�r�ta 2006 01 20) 
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o gal ir to datavimo nepagr�stumas (pvz., Šven�ioni� žyd� kapin�s datuojamos 1414 

m. – XX a. 5 deš. Datuojant remiamasi liudytoj� parodymais, ir, neva, tyrimais, kuri� 

p�dsak� Kult�ros vertyb�s pagrindiniame dosje nelabai galima rasti. Tai b�t� pa�ios 

seniausios Lietuvoje išlikusios žyd� kapin�s. Ta�iau ši informacija n�ra teisinga). 2006 

m. Registre nelieka ir skilties, kur nurodomas kapini� plotas (ži�r. Priedus, Nr. 29).  

� Registr� �rašytos kapin�s �gauna kult�ros vertyb�s status�, o „vertyb� – tai 

saugoma ir tvarkoma visuma – su visomis savo sud�tin�mis dalimis, su savo 

teritorija“102. Kult�ros vertyb�s status� turin�ioms kapin�ms nustatoma apsaugos nuo 

fizinio poveikio zona ir kai kurioms – vizualin�s apsaugos zona. 

Kult�ros paveldo centras. Vienas iš pagrindini� Kult�ros paveldo centro (toliau 

KPC) veiklos tiksl� – vykdyti kult�ros vertybi� ir informacijos apie jas paiešk�, 

istorinius ir fizinius tyrimus ir kitus darbus, reikalingus kult�ros vertybi� apskaitai, j� 

propagavimui, informacijos kaupimui ir saugojimui. Taigi KPC saugoma ir informacija 

apie žyd� kapines, surinkta vykdant apskait� prieš �rašant jas � Nekilnojam�j� kult�ros 

vertybi� registr�. Kiekvienoms � Registr� �rašytoms kapin�ms yra paruoštas segtuvas su 

surinkta informacija. Ši apskaitos medžiaga kaupiama ir sudaro kult�ros vertyb�s 

pagrindin� dosje (toliau dosje). Dosje saugomi KPC, j� sandara laikui b�gant kito, nors 

informatyvumas liko toks pat kuklus, atspindintis labai negilaus tyrimo rezultatus 

(daugiau apie tyrimus dalyje 2.2: Paveldotvarka).  

Pagal 2005 06 22 priimto ir 2005 07 01 �sigaliojusio Nekilnojam�j� kult�ros 

vertybi� atskleidimui reikaling� tyrim� duomen� apimties aprašo 103  nuostatas, 

nekilnojam�j� kult�ros vertybi� atskleidim� gali organizuoti �vairios tuo suinteresuotos 

institucijos, kurioms metodiškai vadovauja Kult�ros paveldo departamentas (toliau 

KPD). Atskleidim� gali organizuoti savivaldybi� paveldosaugos padaliniai, tradicin�s 

religin�s bendruomen�s, bendrijos ir centrai, mokslo ir studij� bei kitos valstybin�s 

tyrim� institucijos, atskleidim� vykdantys juridiniai bei fiziniai asmenys bei 

nekilnojamojo kult�ros paveldo vertinimo tarybos. Šiame apraše nurodomi vertyb�s 

atskleidimui reikalingi duomenys, jiems gauti reikalingi tyrimai ir �vairios tyrim� 

stadijos. Sekantis žingsnis, siekiant suteikti objektui teisin� apsaug� ir �rašyti � Registr� - 

                                                 
102  Glemža J. R. Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsauga ir tvarkymas. - Vilnius: Vilniaus dail�s 
akademijos leidykla, 2002, P.67. 
103  Nekilnojam�j� kult�ros vertybi� atskleidimui reikaling� tyrim� duomen� apimties aprašas // 
www.lrs.lt (ži�r�ta 2006 04 20) 
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objekto vertinimas. Š� proces� reglamentuoja Nekilnojam�j� kult�ros vertybi� vertinimo 

ir atrankos kriterij� aprašo104 (�sigaliojo 2005 04 15) nuostatos.  

Pagal Kapini� tvarkymo taisykles105, priimtas 2006 02 13 ir �sigaliojusias 2006 

02 23, paveldo objektai, �rašyti � Registr�, turi b�ti išvardijami prie kapini� pastatomoje 

informacin�je lentoje, o kapini� schemoje turi b�ti pažym�tos j� buvimo vietos. Pagal 

ši� nuostat�, senosios žyd� kapin�s tur�t� b�ti pažymimos informacin�mis lentomis, o 

Kauno žyd� kapin�se Radvil�n� plente tur�t� b�ti ir nuoroda � estrados daininko 

Danieliaus Dolskio kap�, kuris taip pat turi kult�ros vertyb�s status�. Pagal kapini� 

tvarkymo taisykles, be Kult�ros paveldo departamento teritorinio padalinio pritarimo 

istorin�se kapin�se negalima nieko keisti.  

Norint užtikrinti ger� kult�ros vertyb�s pad�t�, paveldosaugos sistemoje 

numatoma ir paveldosaugos bei paveldotvarkos darb� kontrol�. Turint omenyje labai 

nevienod� istorini� žyd� kapini� prieži�ros b�kl� (daugyb� kapini� labai apleistos, 

nuniokotos, jose ganomi gyvuliai, atliekami kiti viešosios pagarbos vietoje netinkantys 

veiksmai), galima spr�sti, kad paveldo kontrol�s darbas n�ra labai efektyvus. 2006 

metams sudaryt� Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsaugos program� s�raše106 viena iš 

numatom� veiklos sri�i� – nekilnojamojo kult�ros paveldo kontrol�. Pagal ši� program� 

turi b�ti tikrinama, kaip atsakingi KPD, savivaldybi� bei saugom� teritorij� direkcij� 

darbuotojai vykdo Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsaugos �statym� bei kitus kult�ros 

paveldo apsaug� reglamentuojan�ius teis�s aktus. Turi b�ti kontroliuojami kult�ros 

paveldo objektuose ir vietov�se atliekami tvarkybos darbai. 

Žyd� kult�ros paveldo pristatymo visuomenei b�dais Lietuvoje pasigirti 

negalima. Kaip didžiausi� žyd� paveldui skirt� rengin� galima pamin�ti Europos 

Tarybos programos Europos paveldo dienas (toliau EPD) 2004 m. Programos tikslas 

buvo supažindinti visuomen� su �vairiomis kult�ros paveldo sritimis, aktualizuoti mažai 

žinom� kult�ros paveld�, atkreipti d�mes� � nykstan�ius paminklus, paraginti visuomen� 

juo dom�tis ir saugoti. EPD ši� met� tema buvo skirta žyd� kult�ros paveldui Lietuvoje. 

Daug d�mesio � istorines žyd� kapines, deja, nebuvo atkreipta, jos liko kit�, labiau 

ištyrin�t�, labiau žinom� objekt� šeš�lyje. EPD proga išleistame straipsni� rinkinyje107 

apie Lietuvos žyd� paveld�, kapines užsimenamos tik kit� tem� kontekste, ir tai labai 

                                                 
104 Nekilnojam�j� kult�ros vertybi� vertinimo ir atrankos kriterij� aprašas // www.lrs.lt (ži�r�ta 2006 04 
20) 
105 Kapini� tvarkymo taisykl�s // www.lrs.lt (ži�r�ta 2006 03 30) 
106  Patvirtintos nekilnojamojo kult�ros paveldo apsaugos 2006 met� programos. 2006 02 28 KPD 
informacinis pranešimas žiniasklaidai  // http://www.heritage.lt/ziniasklaida/ps06/ps002.htm  
107 Žyd� kult�ros paveldas Lietuvoje. Op. cit. 
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mažai. Galima pasidžiaugti tik tuo, kad šio renginio metu tarp visuomenei pristatom� 

žyd� paveldo objekt� buvo �trauktos ir kelios senosios žyd� kapin�s108. EPD renginiui 

buvo paruoštas lankstinukas su žyd� žudyni� viet� ir kapini� žem�lapiuku (ži�r. Priedus, 

Nr. 30, 31).  

 

2.2  Paveldotvarka  

 

Vienas svarbiausi� paveldotvarkos darb� tiksl� – pad�ti išsaugoti kult�ros 

vertybes ir j� aplink�. Tvarkymo darbai turi b�ti pagr�sti, tam turi b�ti atlikti visi b�tini 

objekto tyrimai. Tyrimo darb� svarba labai didel�. Tik tyrim� rezultatai argumentuotai 

ir moksliškai pagrindžia konservavimo, restauravimo ar atk�rimo darbus, lemia 

pritaikymo darb� sprendimus. Paveldosaugininkas J. R. Glemža išskiria tokias istorini� 

kapini� paveldotvarkos darb� programos dalis109:  

1) Tyrimai – tai istorini� žini� ir ikonografin�s medžiagos (ypa� plan� ir 

nuotrauk�) rinkimas, kapini� ir j� element�, kurie prilygsta kult�ros vertyb�ms, istorinis, 

meninis, architekt�rinis vertinimas ir fizin�s b�kl�s nustatymas, si�lymai �traukti � 

kult�ros vertybi� registr�. 

2) Tvarkymo darbai – tai bendr� kapini� statini� (vart�, tvoros), tak� su 

privažiavimais tvarkymas; si�lymai d�l kap�, turin�i� istorin� memorialin� ar menin� 

kult�ros paveldo objekt� vert�. Istorini� kapini� pagrindinio ��jimo plote reik�t� �rengti 

informacin� stend� su trumpu kult�ros paveldo objekto vertinimu, kapini� planu ir 

svarbiausi� jo objekt� išd�stymu. 

Tvarkyba. Istorini� kapini� tvarkymo darbai Lietuvoje prasid�jo tik devintajame 

XX a. dešimtmetyje. 1991 m. Kult�ros paveldo apsaugos inspekcija ir Lietuvos žyd� 

kult�ros draugija suderino metodines rekomendacijas D�l Lietuvos žyd� kult�ros 

paveldo ir memorialini� viet� išaiškinimo, žym�jimo ir tvarkymo 110 . Šios 

rekomendacijos tur�jo pad�ti savivaldyb�ms, j� atitinkamoms tarnyboms organizuojant 

ši� darb� planavim�, projektavim�, derinim�, vykdym� bei prieži�r�. Priimtame akte 

nurodomi darbai: sen�j� kapini� (išlikusi�, iš dalies išlikusi� ir neišlikusi�) 

identifikavimas;  inventorizavimas (aprašymai, schemos, apmatavimai, fotofiksacija);  

istorini� rib� nustatymas, apsaugini� zon� patvirtinimas; privažiavimo keli� numatymas. 

                                                 
108 http://www.heritage.lt/epd/2004/EPD2004.htm 
109 Glemža J. R. Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsauga ir tvarkymas. Op. cit. P.152. 
110  Metodin�s rekomendacijos d�l Lietuvos žyd� kult�ros paveldo ir memorialini� viet� išaiškinimo, 
žym�jimo ir tvarkymo, 1991 05 17 // VŽMP 3991/54-1-190  
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Kapines numatoma ženklinti informacine lenta bei aptveriant, jeigu n�ra išlikusi� 

palaidojimo žymi�; teritorijos ženklinamos informaciniais tekstais. Kapini� teritorij� 

reikia apvalyti nuo savaimin�s, kenkian�ios paminklams augmenijos. Nuvirtusius 

antkapius pastatyti galima tik žinant tiksli� j� pirmin� viet�, pagal daugumos išlikusi� 

paminkl� orientacij� (tradicin� orientacija � ryt� pus�). Kapini� teritorijoje chaotiškai, 

destruktyviai išm�tytus antkapius leidžiama grupuoti ir eksponuoti tik tais atvejais, 

kuomet n�ra nustatoma tiksli j� tikroji vieta. Paminkl� kilnojimas ir grupavimas 

estetiniais sumetimais, pažeidžiant tradicin� orientacij�, draudžiamas. Pasvir� paminklai 

neturi b�ti atstatin�jami. Draudžiamas bet koks kapavie�i� kasin�jimas, lyginimas. 

Rekomendacijose pabr�žiama, kad nereik�t� skub�ti dirbtinai visk� „sutvarkyti“, taip 

galint pažeisti kapini� tradicin� charakter�. Darbo nuoseklumui užtikrinti si�loma 

parengti darb� ir j� etap� programas. Rekomenduojama organizuoti ir prad�ti vykdyti 

sen�j� žyd� kapini� mokslini� tyrim� program�. Sakoma, kad jau „laikas atkreipti 

d�mes� � etnografin� menin� ir istorin� sen�j� paminkl� vert� ir reikšm�“111. Deja, žyd� 

kapini� tyrimai nuo rekomendacij� pasirašymo laiko iki dabar buvo labai kukl�s112. 

Kapini� tvarkymo darbai per vis� Lietuvos Nepriklausomyb�s laikotarp� intensyviausiai 

vyko pa�ioje pradžioje, t.y. 1990 m., pri�mus nutarim� D�l žyd� genocido auk� kap� bei 

kapini� sutvarkymo ir paveldo ženklinimo (ži�r. Priedus, Nr. 32, 33). Tvarkant sen�sias 

žyd� kapines, buvo laikomasi patvirtint� tvarkymo rekomendacij�. Daugeliui kapini� 

rengiami j� aptv�rimo projektai, statomi paminkliniai akmenys ar memorialin�s lentos 

su užrašais apie žyd� kapines lietuvi� ir hebraj� kalbomis, teritorijos valomos. Kai 

kuriose kapin�se antkapiai atstatomi sunešant juos � vien� viet� (ži�r. Priedus, Nr. 39, 40, 

41, 42). 

Laikui b�gant kapini� prieži�ra skirtingose Lietuvos vietov�se labiau 

diferencijavosi, priklausomai nuo vietos valdžios l�š�, iniciatyvos, sen�j� žyd� kapini� 

svarbos suvokimo, kapini� sutvarkymo supratimo. Pagal išlikimo bei sutvarkymo lyg� 

sen�sias žyd� kapines galima b�t� suskirstyti �:  

- priži�rimas (kapini� teritorija valoma, aptverta, kapini� sandara nepakeista, 

ir nekei�iama (antkapiai stovi ar guli savo autentiškose vietose), kapini� 

vaizdas atitinka viešosios pagarbos vert� objekt�) (Ži�r. Priedus, Nr.  35, 36); 

                                                 
111  Metodin�s rekomendacijos d�l Lietuvos žyd� kult�ros paveldo ir memorialini� viet� išaiškinimo, 
žym�jimo ir tvarkymo. Op. cit. 
112  Kaip nuodugnesni� tyrim� užuomazg� pavyzd� galima pamin�ti tik S. Gasparavi�ien�s ir V. 
Girininkien�s Vilniaus sen�j� žyd� kapini� tyrimus. Taip pat tyrimai buvo vykdomi paveldosaugini� 
institucij� specialist�, rengiant kapines �rašyti � Nekilnojam�j� vertybi� registr�, ta�iau šie tyrimai n�ra 
detal�s ir informatyv�s. 
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- apleistas (n�ra r�pinamasi kapini� išlikimu, kapini� teritorija nevaloma, 

neaiškios jos ribos, n�ra informacini� nuorod�, niekaip neskleidžiamas 

kapini� pažinimas) (Ži�r. Priedus, Nr. 37, 38); 

- sugadintas (nors kapin�s gali b�ti valomos, vaizdas estetiškas, ta�iau tikroji 

originali kapini� sandara ir atmosfera pakeista. Antkapiai dirbtinai sustatyti 

ir perkelti iš j� pirmini� viet�, negalima atlikti tiksli� kapini� istorijos raidos 

tyrim�) (Ži�r. Priedus, Nr.  39, 40, 41, 42); 

- sunaikintas (yra žinoma tik preliminari kapini� vieta, ta�iau neišlikusi 

didžioji dalis antkapi� ar visai neišlik� palaidojimus žymintys paminklai) 

(Ži�r. Priedus, Nr. 43, 44). 

Poži�ris � religini� bei tautini� mažum� kapines yra svarbus atpaž�stant 

visuomen�s nusistatym� ir kult�ros istorij�. Kapini� b�kl� rodo kaip tauta gerbia savo 

istorij�, kaip ji saugo savo atmint�. Šiuo atžvilgiu Lietuvoje, deja, ne visuomet galima 

pasigirti nuoširdžiu ir uoliu stengimusi išsaugoti istorin� atmint� ir pagarb� savo istorijai. 

Ta�iau negalima sakyti, kad n�ra d�ta pastang� sen�j� žyd� kapini� išsaugojimui, 

tiesiog tam kartais pritr�ksta l�š�, kartais pasireiškia keistas „svetim�“ kapini� 

suvokimas. Kaip pavyzd�, koks finansavimas skirtas visoms Lietuvos kapin�ms, galima 

pamin�ti tai, kad nuo 1996 m. kult�ros vertybi� tvarkymo darb� finansavimo programa 

buvo suskirstyta � tokias dalis: 1) statiniai, j� ansambliai ir kompleksai (apie 70-80%); 2) 

vietos ir vietov�s – archeologiniai objektai, parkai, kapin�s (apie 18%); 3) statini� 

priklausiniai – dail�s objektai, vargonai ir pan. (apie 7%)113. Taigi, kapini� tvarkymui 

skirtos l�šos labai kuklios, ir tai yra numatyta visoms šalies kapin�ms. Dabar vietos 

savivaldyb�s gali paduoti paraiškas Kult�ros paveldo departamentui d�l kapini� 

tvarkymo finansavimo, konkretaus paminklo restauravimo ar kitiems darbams. KPD 

finansuotas buvo tik Lietuvos estrados dainininko Danieliaus Dolskio antkapinio 

paminklo sutvarkymas - restauravimas senosiose Kauno kapin�se Radvil�n� plente 1999 

m.  

Skirtingo kapini� tvarkymo, išlikimo lygio nevienodumui turi �takos ir 

unifikuot� sen�j� žyd� kapini� tvarkybos metodini� gairi� nebuvimas, toki� kapini� 

kaip savit� nesupratimas, j� kaip istorinio šaltinio nevertinimas. Visa tai lemia toki� 

situacij�, kad: nevyksta nuodugn�s kapini� tyrimai; prieš kapines �traukiant � Registr� 

jos aprašomos tik fragmentiškai; prieš imantis kapini� individualaus tvarkymo veiksm�, 

jos n�ra dokumentuojamos, taip prarandama istorin� informacija. 
                                                 

113 Glemža J. R. Kult�ros vertybi�, kult�ros paminkl� apskaitos darbai ir j� rezultatai Lietuvoje 1990-
1996 metais // Kult�ros paminklai. - Vilnius: Savastis, 1997, Nr. 4, P.195. 
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Tyrimai. Pagrindiniai sen�j� Lietuvos žyd� kapini� tyrimo darbai atliekami prieš 

vykdant kapini� apskait� ir ruošiantis jas �traukti � Registr�. Ta�iau vykdyti tyrimai n�ra 

gil�s ir nesuteikia pakankamai vertingos, išliekam�j� vert� turin�ios informacijos. Apie 

kapines sukaupta informacija atsispindi Kult�ros vertyb�s pagrindiniuose dosje 114 . 

Daugelis 1993-1996 m. pildyt� dosje, aprašant kapines, apsiriboja tik grafa 

„Apib�dinimas“, kur dažniausiai nurodoma kapini� lokalizacija, tvora ir aprašomas 

naujai pastatytas, kapines žymintis paminklinis akmuo ar lenta (ži�r. Priedus, Nr. 46). 

Visuose dosje (nesvarbu, kuriais metais jie daryti) yra pateikiamas kapini� plotas, 

kartais nustatoma ir apsaugos nuo fizinio poveikio zona bei vizualin�s apsaugos zona. 

Fotofiksacijos medžiaga pateikiama daugeliu atvej�, dažniausiai 1-2 nuotraukos. Dažnu 

atveju nei iš tokio skurdaus (kartais labai netikslaus) kapini� aprašymo, nei iš 

fotonuotraukos, galima sakyti, nieko negali sužinoti apie kult�ros paveldo objekt�. 

Pavyzdžiui, senosios Kap�iamies�io žyd� kapin�s aprašomos taip: nustatoma geografin� 

lokalizacija, seka aprašymas: „Aptvertos  56 m ilgio medine ir tiek pat ilgio vielos tinklo 

tvora. Išlik� keli seni akmeniniai antkapiniai paminklai. Stovi naujas paminklinis akmuo, 

kurio šlifuotoje pus�je �rašyta, jog šioje vietoje yra žyd� senosios kapin�s. Kapini� 

plotas 0,34 ha“115.  Pateikta kapini� nuotrauka informacijos nepapildo – joje užfiksuota 

pras�iausiai islikusi teritorijos dalis, kur matosi tik naujai pastatyta tvora ir kapines 

ženklinantis naujas akmuo (ži�r. Priedus, Nr. 46). Taigi nuotrauka daryta ne norint 

praturtinti pateikt� informacij�, o tik patvirtinti tai, kas pamin�ta apraše – tai, kad 

kapin�s beveik neišlik�, o tai n�ra tiesa. Iš ties� kapin�se išlik� ne „keli“ antkapiai, o 

apie 40 (ži�r. Priedus, Nr. 52). 

1995-2000 m. pildyt� dosje sud�tis daugiausia platesn�, nei anks�iau ruošt�. 7ia 

išskiriama daugyb� geram obkjekto aprašui reikaling� skil�i� (deja, daugelis j� 

neužpildytos). Dosje sudaro �vairios grafos, aprašan�ios kapini� teritorij�, b�kl�, 

istorinius duomenis, tyrimus, palaidotus asmenis ir pan.; fotofiksacija ir teritorijos, 

apsaugos zon� planai (ži�r. Priedus, Nr. 45). Nepaisant patobulintos kult�ros vertyb�s 

dosje sud�ties, informacijos kiekis ir tikslumas pager�jo ne visais atvejais. Tr�ksta 

istorini� duomen�, informacijos apie kapines sudaran�ius elementus, apie j� b�kl� bei 

tyrimus. Dažniausiai kapin�s nedatuojamos, pasitaiko ir neaiškum�. Nemažai kapini� 

datuojamos 1941 metais, nors akivaizdžiai tai yra žymiai seniau �kurtos kapin�s (ži�r. 

Priedus, Nr. 47). Galima �tarti, kad tokiais atvejais senosios kapin�s maišomos su žyd� 

                                                 
114 Kult�ros vertyb�s pagrindiniai dosje saugomi KPC fonduose.  
115 Kult�ros vertyb�s pagrindinis dosje. Žyd� senosios kapin�s Kap�iamies�io mstl. L129 (M147) // KPC 
fondai 
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žudyni� vietomis. Kai kurie kapini� aprašymai, m�s� nuomone, visai neatitinka kult�ros 

vertyb�s status� turin�io objekto aprašymo. Pvz. Liškiavos žyd� kapini� apraše 

pateiktas toks tekstas: „Neaptvertos. Laidojimo žymi� neišliko. Kur ne kur 

apsamanojusi� laik� kaubur�li� žym�s. Kai kurie kaubur�liai nukasti, išbarstyti. V. 

Dalyje išliko 4 akmeniniai antkapiai su �raš� fragmentais. Auga pušys ir seni beržai“116. 

Toks aprašymas nelabai primena profesionalios ataskaitos, tuo labiau, kad duomenys 

neatitinka tiesos. Pagal Ryt� Europos žyd� kult�ros ir istorijos tyrim� centro (toliau 

ŽKITC) archyvo duomenis, surinktus 2004 m., šiose kapin�se yra apie 50  antkapi� 

(ži�r. Priedus, Nr. 53). Student� ekspedicijos metu atlikto Liškiavos žyd� kapini� 

tyrimo ataskaitoje rašoma: “<…> nepaisant didel�s kapini� teritorijos (apie 0,8 ha), 

išlikusi� antkapi� skai�ius n�ra didelis (apie 50). Kapin�s datuojamos XIX a. – XX a. 

pradžia. Seniausias išlik�s antkapis 1822 m., naujausias – 1905 m. <...> Kapini� 

teritorijoje vietomis labai aiškiai matosi palaidojim� eil�s – buvo laidota eil�mis...“117.  

2001 m. dosje segtuvas „suplon�ja“, kadangi visos neužpildytos grafos (o j� 

daug) iš dosje tiesiog ištrinamos, taip lyg sudarant vaizd�, kad aprašo forma daugiau 

informacijos ir nereikalauja (ži�r. Priedus, Nr. 47). 

J. Glemža, vertindamas 1990-2002 m. paveldosaugos ir paveldotvarkos darbus 

Lietuvoje, teigia, kad „nepakankamai buvo tobulinama paminklotvarkos darb� metodika. 

Sumenko parengiam�j� darb� poreikis, j� planavimas ir finansavimas”118. Vertinant 

kapini� paveldosaugos ir paveldotvarkos situacij�, galime teigti, kad tr�ksta iniciatyvos, 

skatinan�ios sen�j� kapini� išlaikym�, tyrim�, dokumentacij�. Ta�iau yra b�tina prad�ti 

šiuos darbus, norint išsaugoti sen�j� žyd� kult�r�, bendr� istorij� liudijan�ius reliktus. 

Tolesn� Lietuvos kult�ros vertybi� ir paminkl� ateitis bei paveldosaugos perspektyvos 

priklauso nuo tobulesni�, geriau tarpusavyje suderint� �statym�, darnesn�s 

paminklosaugos institucij� veiklos, geresn�s darbuotoj� kompetencijos ir didesnio 

valstyb�s d�mesio, aiškesnio kult�ros paveldo reikšm�s supratimo ir ekonominio 

r�mimo. Šie dalykai aktual�s visos m�s� visuomen�s švietimui, tam, kad b�t� tinkamai 

suprasta kult�ros paveldo reikšm�, kad šis paveldas b�t� gerbiamas ir saugojamas119. 

 

 

 

                                                 
116 Kult�ros vertyb�s pagrindinis dosje. Žyd� senosios kapin�s Liškiavos k. L1208 // KPC fondai 
117  Student� ekspedicijos po Dz�kijos miestelius metu atlikt� Liškiavos sen�j� žyd� kapini� tyrimo 
ataskaita // ŽKITC fondai 
118 Glemža J. R. Nekilnojamojo kult�ros paveldo apsauga ir tvarkymas. Op. cit. P.43. 
119 Ten pat. 
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3. Žyd� kapini� tyrimo praktika ir paveldosaugin� 

situacija užsienyje 

 

 

Užsienyje žyd� kapin�s susilaukia žymiai didesnio istorik�, paveldosauginink�, 

švietimo darbuotoj� ir pa�ios visuomen�s d�mesio negu Lietuvoje. Šioje darbo dalyje 

glaustai pristatysime bendr� sen�j� žyd� kapini� situacij� keliose užsienio valstyb�se. 

Trumpai pristatysime tyrim� pob�d�, pamin�sime kelet� publikacij� autori�, 

panagrin�sime paveldosaugin� žyd� kapini� pus�. Renkant informacij� apie žyd� 

kapini� paveldosaug� užsienyje, daugiausiai informacijos pavyko gauti apie Vokietij�, 

Lenkij�, Ukrain� bei Latvij�. Latvijos ir Ukrainos praktika mums svarbi kaip šali�, 

išgyvenusi� sovietmet�. Vokietijos bei Lenkijos praktika remiam�s kaip Europos šali� 

pavyzdžiais. 

Vokietija. Vokietijoje išleidžiama literat�ra apie istorines kapines, palyginti su 

Lietuva, yra labai gausi. Kiekviena žem� turi ištirt�, sudokumentuot� žyd� kapini�. 

Vokietijoje žyd� kapini� išsaugojimu ir �paveldinimu susir�pinta dar XX a. aštunto 

dešimtme�io pabaigoje. Jau prieš priimant atskiroms Vokietijos žem�ms Paveldosaugos 

�statymus, daug kuriose buvo sudarin�jami b�tino saugoti kult�ros paveldo s�rašai, � 

kuriuos buvo �traukiamos ir senosios žyd� kapin�s. Baden-Viurtenbergo žem�je 

moksliniu, meniniu, istoriniu pagrindu žyd� kapin�s paskelbiamos (1979-1981 m.) 

paveldosauginiais objektais, tod�l kapin�s privalo b�ti saugomos ir išlaikomos. Šiuo 

laikotarpiu jau r�pinamasi kaip nuo išnykimo apsaugoti sen�sias kapines Baden-

Viurtenbergo žem�je yra 19 žyd� kapini�, turin�i� Kult�ros paminkl� status�. Pagal šios 

žem�s Paveldosaugos �statym� Kult�ros pamiklai, �rašomi � paminkl� s�raš�, turi b�ti 

saugomi, priži�rimi ir išlaikomi, šiems veiksmams �pareigoti Paminklo savininkai. 

Žem� �vairia pagalba prisideda prie Paminklo išlaikymo. Paveldosaugos �staigos 

prisideda prie paveldo objekto apsaugos pateikdamos savininkui paveldosauginius 

potvarkius ir si�lymus120. 

Tiuringijoj visos išlik� žyd� kapin�s turi paveldo objekto status�. Kapin�s 

suprantamos kaip vieni iš pagrindi� likusi� žyd� kult�ros ir istorijos šaltini�, tod�l 

siekiama jas pilnai registruoti, dokumentuoti, tyrin�ti. Kai kuri� kapini� tyrimo darbai 

jau baigti, tod�l 1997 m. Tiuringijos paveldosaugos tarnyba išleido knyg� „Žyd� 

                                                 
120 Diamant A. Op. cit. S.7. 
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kult�ros paminklai Tiuringijoje“121 .  Žyd� kapini� valdytojas Tiuringijoje yra žyd� 

bendruomen�, ji yra atsakinga už kapini� prieži�r� ir išlaikym�. Ta�iau pagal 1993 m. 

tarp žyd� bendruomen�s ir Tiuringijos savivaldyb�s sudaryt� sutart�, bendruomen� 

gauna finansin� param� žyd� kult�ros paveldui išlaikyti.  

Kadangi išsaugoti ir nuolat tvarkyti visas Vokietijoje esan�ias sen�sias žyd� 

kapines yra labai sunku, tam ne visada yra pakankamas finansavimas, daugelyje 

vietovi� žyd� bendruomen�s per mažos, kad gal�t� pasir�pinti kapin�mis, 

paveldosaugin�s institucijos nuolat diskutuoja kapini� išsaugojimo klausimais. Vienas iš 

pasi�lym� –vertingiausius antkapius perkelti � muziejus. Tokiam sprendimui ne visada 

gaunamas žyd� bendruomen�s sutikimas, kadangi tai prieštarauja judaizmo tradicijai, 

pagal kuri� antkapis yra amžina mirusiojo nuosavyb� ir turi žym�ti jo kap�. Kada n�ra 

kit� galimybi� pilnai išsaugoti kapines materialiai, stengiamasi išsaugoti j� teikiam� 

informacij� nuotraukose, planuose ir aprašuose. Pavyzdžiui, jau pa�ioje susir�pinimo 

senosiomis kapin�mis pradžioje – 1980 m. vienos iš seniausi� Vokietijos žyd� kapini� 

Frankfurte pilnai nufotografuotos. Taip buvo siekiama seniausi� antkapi� turim� 

informacij� išsaugoti ateinan�ioms kartoms. Vienu iš paveldo išsaugojimo keli� 

laikomas inventorizavimas ir konservavimas. D�l kapini� bei antkapi� gausos ir 

nuolatinio nykimo inventorizacija tur�t� b�ti atliekama labai greitai, tod�l ji b�t� 

paviršutiniška ir ne visa apimanti 122 . O konservavimas be inventorizavimo nelabai 

priimtinas. Taigi, nors žyd� kapin�s laikomos paveldo objektais, paveldosaugin�s 

institucijos, siekian�ios išsaugoti kapines, susiduria su laiko, didel�s darb� apimties, o 

taip pat ir finansiniais sunkumais123. Tod�l dažniausiai kapini� tyrimai vykdomi priva�i� 

iniciatyv� turin�i� �vairi� organizacij� ar individuali� tyr�j� bei mokslinink�, su daline 

paveldosaugos ir kit� valstybini� institucij� pagalba. Pavyzdžiui, Drezdene veikiantis 

žyd� kult�ros ir švietimo centras Hatikva su Saksonijos vietos valdžios parama 1999-

2001 m. �vykd� sen�j� žyd� kapini� tyrimo projekt� ir išleido knyg� apie kapines124. 

Knygoje pateikiamas detalus kapini� planas, palaidot� žymi� žmoni� biografijos, 

nagrin�jamos kapini� ypatyb�s ir pan. (ži�r. Priedus, Nr. 48). Hatikva ir priži�ri šias 

žyd� kapines, iš anksto užsiregistravus, veda po jas ekskursijas.  

                                                 
121 Kahl M. Denkmale jüdischer Kultur in Thüringen. - Bad Homburg und Leipzig: Ausbildung + Wissen, 
1997. 
122  Lübbeke W. Denkmale jüdischer Vergangenheit in Bayern. Eine thematische Betrachtung der 
Denkmallisten // Denkmale jüdischer Vergangenheit in Bayern. - München, 1994, H. 43. 
123  Ellger D. Wie weit kann sich die Denkmalpflege der Länder der Erfassung, Dokumentation und 
Bewahrung historischer Friedhöfe und Grabdenkmäler annehmen? // Umgang mit historischen 
Friedhöfen. Op. cit. 
124 Der alte jüdische Friedhof in Dresden. Op. cit.  
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Vokietijoje žyd� bendruomen�s, žyd� istorijos tyrimo centrai, paveldosaugin�s 

institucijos leidžia kompaktinius diskus apie �domiai, pla�iai visuomenei suprantamai 

aprašytas, sudokumentuotas kapin�s, laidojimo tradicijas, kuria internetinius puslapius 

šiomis temomis. Informacini� sistem� apie istorines kapines k�rimas skatina 

visuomen�s ir tyr�j� susidom�jim� kapin�mis, gilina žinias apie jas ir j� vert�. 

Lenkija. Pagal Lenkijoje galiojan�ius �statymus, kapin�s gali b�ti likviduotos 

pra�jus 47 metams po paskutinio palaidojimo, jeigu vietos paveldosaugininkai 

nenustato jose jokios menin�s, istorin�s ar archeologin�s vert�s ir nesi�lo j� saugoti125. 

Išimt� sudaro tik žyd� kapin�s:  atsižvelgiant � judaizmo tradicij�, kapini� likvidavimas 

yra draudžiamas. Tai s�lygoja didel� žyd� kapini� skai�i� šalyje. Lenkijoje yra apie 

1000 sen�j� žyd� kapini�126, dauguma j� išlik� prastos b�kl�s, ar jau visai be antkapi�, 

ta�iau nelikviduojamos. Kapin�s priklauso žyd� bendruomen�ms. Kadangi j� t�ra 9, jos 

n�ra paj�gios pasir�pinti visomis kapin�mis. Tod�l sen�j� žyd� kapini� prieži�ra, 

tvarkymo bei tyrimo b�dai yra svarbi Lenkijos paveldosauginink�, urbanist� ir kit� 

suinteresuot� institucij� diskusij� tema. Lenkijos kapini� inventorizavimo, tvarkymo ir 

panaš�s darbai prad�ti 1975-1980 m.. Kartu su vietos savivaldyb�mis buvo siekiama 

sukurti viening� apleist� kapini� apsaugos metodologij�. Ta�iau vieningos 

metodologijos n�ra, skirtingose kapin�se tvarkomasi �vairiai, pagal individuali� vietos 

suinteresuot� žmoni� ar paveldosauginink� iniciatyv�. Tokia nekoordinuota, 

nesusisteminta veikla susilaukia istorik�, kai kuri� paveldosauginink� kritikos.  

Prad�jus kapini� tvarkymo darbus, prieš tai neatlikus tyrim�, daugelyje vietovi� 

žyd� kapin�se buvo atstatin�jami nuvirt�, išm�tyti antkapiai, taip prarandant žinias apie 

j� pirmin� stov�jimo viet�. Gana populiari praktika tvarkant sen�sias kapines 

Lenkijoje – lapidarium� �rengin�jimas: surenkami antkapi� fragmentai ir sum�rijami 

vienoje vietoje. Tokie veiksmai taip pat yra kritikuojami, kadangi daug kur 

lapidariumai padaryti be jokios koncepcijos, be plan�, sprendžiant tiesiog tvarkymo 

darb� eigoje127 . Kai kur antkapi� fragmentai �montuojami � paminklus Holokausto 

aukoms atminti. Tokie monumentai �gauna �vairias formas, pvz. piramid�s formos, 

sta�iakamp�s prizm�s blok�, dažnai �m�rijami � kapini� tvoros sien�, pvz. Krokuvoje, 

Varšuvoje (ži�r. Priedus, Nr. 49, 50, 51). Kritikuojamas antkapi� ar antkapi� fragment� 

                                                 
125 Affek-Bujalska B. Podstavy prawne ochrony cmentarzy // Studia i materialy. Cmentarze. Op. cit. S.32. 
126  Michałowski A. Wprowadzenie do publikacji „Ochrona cmentarzy zabytkovych“, materialy 
szkoleniowe panstwowej slu6by ochrony zabytków // Studia i materialy. Cmentarze. Op.cit. S.8. 
127  Zaleski S. Lapidarium na cmentarzu 6ydowskim w Zarkach (Woj. Czestochowskie) // Studia i 
materialy. Cmentarze. Op.cit. S.67. 
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pernešimas � kit� viet�, nepasir�pinant lentel�mis, informuojan�iomis apie j� kilm�128. 

Kai kada antkapiai perkeliami � muziej� ir tampa vietovi� istorijos eksponatais. Jan 

Jagielski savo straipsnyje apie lapidariumus žyd� kapin�se 129  akcentuoja, kad 

pirmiausia reikia išsaugoti kapini� teritorij�, net jei ten jau nieko nebelik�, juk 

galimyb� atrasti t� kapini� antkapius dar egzistuoja. Pasak autoriaus, atrasti antkapi� 

fragmentai turi b�ti gr�žinti � kapini� teritorij� j� ne�m�rijant, o pritvirtinant ant kabli�. 

Taip likt� galimyb�, atradus daugiau fragment�, antkapius restauruoti. Pabr�žiama, kad 

sustatin�jant paminklus ir j� dalis, neb�t� imituojamos kapin�s, labiau tai tur�t� b�ti 

kaip muziejin� ekspozicija su teisingu ši� antkapi�-eksponat� kilm�s aprašu.    

Palyginti su Lietuva, Lenkijoje senosioms žyd� kapin�ms skiriama žymiai 

daugiau d�mesio, vyksta tyrimai, taip stengiamasi kapines pristatyti, supažindinti 

besidomin�ius žyd� kult�ra žmones. Turint tiksl� išgelb�ti kapines ir antkapius, nuo 

aštunto XX a. dešimtme�io vykdoma švie�iamoji veikla. Joje dalyvauja regionin�s 

draugijos, Visuomeninis kapini� ir žyd� kult�ros paminkl� apsaugos komitetas 

(Społeczny komitet opieki nad cmentarzami i zabytkami kultury �ydowskiej w Polsce) ir 

žyd� bendrijos iš Izraelio ir JAV.  

Viena iš reikšmingiausi� žyd� paveldo saugojimu užsiiman�i� organizacij� yra 

Žyd� paveldo apsaugos fondas Lenkijoje (Foundation for the Preservation of Jewish 

Heritage in Poland)130. Vienas iš jos veiklos tiksl� yra žyd� kapini� sutvarkymas ir 

ištyrimas. Kartu su vietos organizacijomis ir priva�i� asmen� pagalba organizacija 

2005 m. sutvark� šešias kapines ir dabar vadovauja dar dvylikos kapini� atnaujinimo 

darbams. Svarbiu s�kmingo kult�ros paveldo išsaugojimo faktoriumi laikomas 

visuomen�s švietimas, tod�l organizacija stengiasi � savo veikl� �traukti ir jaunim�. 

Nuo 2001 m. Lenkijoje vykdomas žud� kapini� restauracijos projektas (Poland 

Jewish Cemeteries Restoration Project, Inc., toliau – PJCRP)131. Projekt� vykdo grup� 

kompeteting� savanori�, kurios veiklai sponsoriauja Jungtini� Amerikos Valstij� ir 

Lenkijos valdžios organizacijos, �vairios kapini� išlaikymu suinteresuotos institucijos 

ar asmenys, pvz. vietos bendrijos, valstybin�s institucijos ir kt. Pagrindiniai PJCRP 

tikslai: 1) sen�j� žyd� kapini� sutvarkymas, finansavimo tam radimas; 2) 

dokumentacija – antkapi� fotografavimas, filmavimas ir išvertimas � lenk� kalb�; 3) 

švietimas – visuomen�s, ypatingai jaun� žmoni� supažindinimas su kult�riniu paveldu 

                                                 
128 Jagieslski J. Lapidaria na cmentarzach 6ydowskich // Studia i materialy. Cmentarze. Op.cit. S.62. 
129 Ten pat.  
130 www.fodz.pl   
131 http://www.pjcrp.org/menu_eng.html 
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bei tolerancijos skatinimas. Su PJCRP vykdom� darb� konkre�iose vietov�se tikslais, 

eiga ir rezultatais galima susipažinti internete 132 , taip platinama informacija apie 

paveld�, skatinamas kapini� vert�s suvokimas ir pagarba joms. 

Lenkijoje vykdomi istorini� žyd� kapini� tyrimai ir publikacijos �vairiomis 

žyd� kapini� temomis savo apimtimi ir gausa negali lygiuotis su Lietuva. Viena iš 

Žyd� istorijos instituto (�ydowski Instytut Historyczny) Varšuvoje veiklos sri�i� – žyd� 

kult�ros paveldo dokumentacija (tame tarpe ir mokslin�s informacijos apie sen�sias 

kapinines kaupimas bei apdirbimas). Kapin�s, kaip ir kitas žyd� paveldas, 

aprašin�jamos, fotografuojamos, sudarin�jami planai. Atliekant šiuos darbus, 

bendradarbiaujama su vietine valdžia, žyd� bendruomen�mis ir vietos pavelsdosaugos 

instutucijomis133.   

Lenk� istoriografijoje žyd� kapin�s pristatin�jamos iš �vairi� pusi�. Nagrin�jama 

j� menin�-simbolin� raida134, epitafij� specifika135, žyd� modernizacijos, akult�racijos 

proces� dinamika 136 , atskirais leidiniais pristatin�jamos konkre�ios kapin�s 137 . 

Leidžiamos knygos, �vair�s informaciniai leidiniai apie senasias žyd� kapines, 

atskleidžiantys j� išsid�stym� Lenkijoje, fiksuojantys j� b�kl�. Taip žmon�s, norintys 

aplankyti kapines, jau iš anksto gali gauti apie jas informacijos, sužinoti, kokioj vietoj 

ko jie gali tik�tis.  

Ukraina. Ukrainoje istorini� žyd� kapini� situacija taip pat kiek kitokia, nei 

Lietuvoje. Nors žyd� kapin�s daugelyje vietovi� yra apleistos, ta�iau kapini� tyrimo, 

tyrim� publikavimo darbai vyksta. Intensyvius tyrimo, dokumentavimo darbus 

Ukrainos žyd� kapin�se vykdo Sankt Peterburgo žyd� universitetas. Nemažai tyr�j� 

remiasi 1990-1997 m. universiteto organizuot� istorini� ir etnografini� ekspedicij� 

metu surinkta medžiaga apie Ukrainos žyd� kapines. Ekspedicij� metu atliktas kapini� 

dokumentavimas neap�m� vis� kapin�se esan�i� antkapi�, buvo pasirenkami patys 

�domiausi ar konkre�iai vietovei tipiškiausi paminklai. Taip sukaupta didel� medžiaga, 

reprezentuojanti visas Ukrainos žyd� kapines. Kiekvienas dokumentuotas antkapis 

gaudavo inventorin� numer�, kur� savo publikacijose turi naudoti tyr�jai. Žyd� 

                                                 
132 http://www.ozarow.org; http://www.plontch.net/pjcrp_statement.htm; www.ilzacemetries.org 
133 http://www.jewishinstitute.org.pl/index.php?lang=de&dzial=14 
134 TrciCski A. Symbole i obrazy. - Lublin, 1997; Krajewska M. A. Time of Stones. - Warsaw: Interpress, 
1983; Krajewska M. A. Tribe of Stones. Jewish Cemeteries in Poland. - Warsaw: Polish scientific 
publishers LTD, 1993.  
135 Brzewska I. Hebrajskie inskrypcje nagrobne na macevach z dawnego cmentarza w Turku // Almanach 
6ydowski. - Warszawa, 1995-1996. 
136 Jagodzinska A. Between Two Worlds. The Jewish Cemetery in Warsaw as a Cultural Text (1850-
1900) // Ab Imperio, 2004, 4.  
137 Podgarbi B. Cmentarz 6ydowski w Łodzi. - ŁodD: Artus, 1990.  
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epigrafikos specialistas M. Nosonovsky savo studijose apie Ukrainos antkapines 

epitafijas 138  taip pat gausiai remiasi Sankt Peterburgo žyd� universiteto surinkta 

medžiaga.      

Nuo 1998 m. lauko tyrimus Ukrainoje atleika keli� organizacij� (mokslinink� ir 

judaikos d�stytoj� centras Sefer, Jeruzal�s žyd� universitetas, Atviras Izraelio 

universitetas ir kt.) grup�, �vairi� šali� studentams rengianti ugdom�sias mokyklas 

judaikos temomis. Mokomieji seminarai, akademin�s paskaitos ir lauko tyrimai – puiki 

kombinacija studentams �gauti žini� iš �vairi� žyd� kult�ros ir istorijos sri�i� bei �gauti 

praktikos žyd� kult�ros paveldo tyrimuose ir saugojime. Viena iš šios mokomosios 

programos sudedam�j� dali� – žyd� kapini� tyrimai. Studentai kartu su d�stytojais 

aprašin�ja, dokumentuoja sen�sias kapines, skaito epitafijas 139 . Surinkta medžiaga 

padeda studentams prad�ti savarankiškus kapini� tyrimus, kuriais jie prisideda prie 

Ukrainos žyd� paveldo išsaugojimo bei žyd� kult�ros pažinimo140. 

Ukrainos žyd� kapin�s vertinamos kaip pa�ios seniausiausios ir �domiausios  

visoje buvusioje Soviet� S�jungoje141. Seniausi antkapiai yra iš XVI a. Mokslinink� 

�vairiapusi� kapini� tyrin�jim� d�ka garantuojamas šio paveldo informacin�s vert�s 

išsaugojimas (skirtingai nei materialusis – daugelis sen�j� žyd� kapini� yra apleistos, 

nepriži�rimos. Ta�iau yra ir gana geros b�kl�s kapini�, pvz. Podol�s Mogiliove yra 

didžiul�s suinventorizuotos kapin�s, at�j�s � žyd� bendruomen� gali su jomis 

susipažinti iš plan� bei aprašym�. Bendruomen�s narys gali padaryti ekskursij� po 

kapines, kur atsispindi �vairi� amži� laidojimo tradicijos ir j� kaita. 

Latvija. Senosios Latvijos žyd� kapin�s n�ra nei gausiai tyrin�jamos, nei 

tinkamai pristatomos visuomenei. Visos šalies žyd� kapin�s pristatomos 2006 m. 

išleistoje Meyer Meler knygoje142. 7ia pateikiami negaus�s žyd� bendruomeni� bei j� 

kapini� �sik�rimo duomenys konkre�iose vietov�se, pristatomi pagrindiniai kapini� 

istorijos faktai bei konstatuojama ir vertinama dabartin� kapini� b�kl�.  

Latvijos teritorijoje yra 58 žyd� kapin�s (� š� skai�i� �eina ir dabar dar 

veikian�ios 8 kapin�s). Visos žyd� kapin�s Latvijoje (išskyrus 5, kurios priklauso žyd� 

bendruomenei ar yra priva�ioje nuosavyb�je) priklauso vietos savivaldyb�ms. Tik 
                                                 

138 Nosovovsky M. Hebrew Epitaphs and Inscriptions from Ukraine and Former Soviet Union. Op. cit.; 
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dvejos kapin�s – Preilyje ir Rezekn�je – turi saugomo istorinio ar kult�rinio objekto 

status�. Kapini� b�kl� nevienoda, ne visose išlik� antkapiai. Geriausiai išlikusios yra 

kapin�s Rygoje. Jose dar yra virš 5000 antkapi�, ir jie visi stovi savo pradin�se vietose, 

t.y. nebuvo perkelin�jami � kitas kapini� vietas. Trejose kapin�se išlik� apie 500-5000 

antkapi�, šešiolikoje – 100-500, dešimtyje – 20-100, ir dar dešimtyje – 1-20, kitose 

kapin�se paminkl� neišliko143. Dalyje kapini� antkapi� b�kl� labai prasta – jie nuvirt�, 

išm�tyti, suskil�, kapin�s apaug� savaimine augmenija, kelios – mišku. Trejos kapin�s 

paverstos parkais, Valmiero sen�j� žyd� kapini� teritorijos s�skaita ple�iamos 

krikš�ioni� kapin�s. Pus� kapini� yra daugiau ar mažiau tvarkomos, kitos paliktos nykti. 

Tik 9 kapines žymi informacin�s lentos.  

Iš užsienio šali� žyd� kapini� apsaugos ir tyrim� situacijos apžvalgos matome, 

kad sen�j� kapini� svarba yra suprasta, stengiamasi jas gerbti ir saugoti. Visose 

min�tose šalyse daugiau ar mažiau istorini� žyd� kapini� �traukta � paveldo vertybi� 

s�rašus. Kapini� tvarkymo darbai ir j� metodai visur skirtingi ir diskutuotini – n�ra 

viening� metodologini� gairi�. Didelis d�mesys šiose šalyse (išskyrus Latvij�) 

skiriamas kapini� tyrimams. Dažnai jie vertinami kaip pagrindin� kapini� istorin�s, 

menin�s, etnografin�s ir kt. ver�i� išsaugojimo galimyb�. Be kapini� tyrimo, visose 

min�tose šalyse gana svarbi� viet� užima visuomen�s švietimas, sen�j� žyd� kapini� 

kaip šalies istorinio paveldo pristatymas ir paveldo saugojimo propagavimas. 
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Išvados 

 
Viena iš svarbiausi� žyd� bendruomen�s egzistavimo konkre�ioje vietov�je 

s�lyg� – kapini� �k�rimas. Ši kapini� svarba ir b�tinumas atsispindi ir geografiškai – 

beveik visose Lietuvos vietov�se, kur gyveno žydai, buvo ir j� kapin�s. Žyd� elgsen� 

su mirusiuoju bei kapin�mis s�lygoja judaizmo tradicija, tod�l kapin�s gali b�ti 

religini� tyrim� objektu. 

Senosios žyd� kapin�s, kaip ir kiti materialiojo paveldo komplekso objektai, 

gali pad�ti rekonstruoti žyd� istorij�. Išlik� žyd� kapin�s – šaltinis žyd� tautos istorijai, 

bendram Lietuvos kult�ros paveldui pažinti. Nuosekl�s kompleksiniai kapini� tyrimai 

pad�t� išaiškinti Lietuvos žyd� kult�ros savitumus. Antkapini� stel� reljefuose 

atsiskleidžia �domios vaizduojamosios simbolikos kompleksas; šis simboli� 

išaiškinimas leist� pamatyti savit� nacionalinio meno pus�. Kaip ypatingai svarbus 

šaltinis istoriniuose, literat�riniuose, dvasin�s žyd� kult�ros tyrimuose gali b�ti 

naudojami antkapiniai užrašai. Panegirin�s epitafij� formul�s leidžia spr�sti, kokias 

žmogišk�sias vertybes brangino žyd� bendruomen�. Sen�j� kapini� antkapi� epitafijos 

gali b�ti vienintelis išlik�s šaltinis, liudijantis bendruomen�s egzistavimo konkre�ioje 

vietov�je laik�, kadangi viena iš antkapinio užrašo sudedam�j� dali� – mirties data. 

Taigi, pagal epitafijas galim datuoti bendruomen�s �sik�rimo dat� konkre�ioje vietov�je 

(kadangi bendruomen�s �sik�rimo laikotarpis dažniausiai sutampa su kapini� �k�rimu), 

atskleisti nauj� fakt� iš asmen� ar net ištis� gimini� istorijos ir geriau suvokti 

bendruomen�s pasaul�vok�. Taigi žyd� kapin�s – reikalaujantis tyrimo objektas, kuris 

duot� nauding� žini� istorikams,  kult�rologams, menotyrininkams. Kadangi žyd� 

kapin�s Lietuvoje, palyginus su kitais žyd� materialiojo paveldo objektais, dar gana 

gerai išlik�, reikia išnaudoti galimyb� jas išsaugoti. Sen�j� kapini� tyrin�jimas b�t� 

viena iš galimybi� kartu su nykstan�iais „amžinyb�s namais“ gauti ir išsaugoti istorin� 

informacij�. 

Nepaisant sen�j� žyd� kapini� svarbos, Lietuvoje esanti surinkta medžiaga apie 

istorines žyd� kapines yra labai negausi. N�ra nei istoriografijos šia tema, nei išsami� 

tyrim�. Nors žyd� kapin�s laikomos Nekilnojamojo kult�ros paveldo objektais, jos dar 

n�ra pilnai inventorizuotos. N�ra tiksliai žinoma, kiek iš viso Lietuvoje yra istorini� 

žyd� kapini�. Šiuo metu � Nekilnojam�j� kult�ros vertybi� registr� �rašyta 113 sen�j� 

žyd� kapini�, ta�iau tai neatspindi pilno Lietuvoje esan�i� žyd� kapini� vaizdo. 
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Kult�ros paveldo centro atlikti kapini� tyrimai ir surinkta informacija n�ra labai 

informatyv�s. Vienintelis neabejotinas ši� tyrim� privalumas – padaryti kapini� 

teritorijos planai ir apsaugos zon� nustatymas. Visa kita yra pildytina. Išsamiais žyd� 

kapini� tyrimais Lietuvoje neužsiima nei paveldosaugin�s institucijos, nei Lietuvos 

žyd� bendruomen�, nei �vairi� sri�i� specialistai. Nors žyd� kapini� teikiamos 

informacijos poreikis yra – regionini� muziej� darbuotojai (K�dainiuose, Joniškyje) 

imasi individuali� kapini� tyrin�jim�, -  gilesni tyrimai nevykdomi. Toki� situacij� gali 

s�lygoti tokie veiksniai:  

- nepakankamas sen�j� žyd� kapini� informacin�s vert�s supratimas;  

- kapini�, kaip paveldo objekto nesuvokimas;  

- žyd� kapini� tyrimams reikaling� �g�dži� stoka (žini� apie judaizm�, žyd� 

papro�ius tr�kumas, hebraj�, jidiš kalb� nemok�jimas, kapini� tyrimo metodikos 

tr�kumas);  

- kapini� tyrimo tradicijos nebuvimas;  

- finansin�s bei laiko problemos (tyrimams organizuoti b�tini materialiniai 

šaltiniai, o tyrimo darbai užima daug laiko).   

Užsienio valstyb�se istorin�ms žyd� kapin�ms skiriama žymiai daugiau 

d�mesio. Vokietijos, Lenkijos, Ukrainos istoriografija žyd� kapini� temomis yra labai 

�vairiapus�. Nors tose šalyse taip pat egzistuoja panašios sen�j� kapini� saugojimo, 

tvarkymo, tyrimo problemos, kaip ir Lietuvoje, tyrimai vis d�lto vyksta. Tokios 

situacijos priežastimi gal�t� b�ti pirmiausia poži�ris � istorines kapines ir poreikis 

išsaugoti toki� kapini� teikiam� informacij�. O formuojant visuomen�s poži�r�, labai 

svarbus yra švietimas. Užsienyje stengiamasi ugdyti visuomen�s susidom�jim� kult�ros 

paveldu, j� vertinti ir stengtis saugoti. Lietuvoje sprendžiant paveldo išsaugojimo (tame 

tarpe ir istorini� žyd� kapini�) problemas taip pat reik�t� pirmiausia daugiau d�mesio 

skirti švietimui. Per švietim� visuomen� galima supažindinti su paveldu, pad�ti jai 

suprasti, kad etnokonfesinis paveldas yra bendras visos Lietuvos pilie�i� turtas, 

atspindintis bendr� visos šalies multikult�rin� tradicij�. Informacini� sistem� k�rimas 

apie istorines kapines skatint� visuomen�s ir tyr�j� susidom�jim� kapin�mis, tai pad�t� 

jas išsaugoti keliais atžvilgiais: žmon�s, suprasdami istorini� kapini� svarb� labiau jas 

gerbt� ir saugot�, tuo tarpu tyrimo darbai užtikrint� kapini� teikiamos informacijos 

išsaugojim�.  

Ryt� Europos žyd� kult�ros ir istorijos tyrim� centro iniciatyva prad�ti istorini� 

žyd� kapini� tyrimai, student� motyvavimas ir tyrimo �g�dži� lavinimas bei 
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informacijos apie kapines kaupimas  skatina tik�ti, kad istorinis paveldas sen�j� žyd� 

kapini� pavidalu neišnyks be p�dsako. Be abejon�s, tolesn� Lietuvos kult�ros vertybi� 

ateitis bei paveldosaugos perspektyvos priklauso nuo tobulesni�, geriau tarpusavyje 

suderint� �statym�, darnesn�s paveldosaugos institucij� veiklos, geresn�s darbuotoj� 

kompetencijos ir didesnio valstyb�s d�mesio, aiškesnio kult�ros paveldo reikšm�s 

supratimo ir ekonominio r�mimo.  
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