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THE ROAD OF WOODEN SYNAGOGUES

XVI–XVII a. Lietuvoje sparčiai kūrėsi ir plėtėsi žydų bendruomenės, kurios negalėjo gyvuoti be savo socialinio-ekonominio, administracinio ir dvasinio centro – sinagogos. Sinagogoje bendruomenės nariai
meldėsi, studijavo Torą, sprendė visos bendruomenės ir pavienių jos narių problemas. Sinagoga buvo
pirmasis būtinas pastatas, kurį naujai atsikėlusi žydų bendruomenė kuo greičiau pastatydavo savo būtiniausiems poreikiams tenkinti, tad suprantama, kad statybai būdavo naudojamos labiausiai paplitusios
ir pigiausios medžiagos. Lietuvos teritorijoje tai buvo mediena, plačiai naudota ir lietuvių liaudies architektūroje. Vėliau, žydų bendruomenei ekonomiškai sustiprėjus, šalia būdavo pastatoma mūrinė sinagoga, taip suformuojant sinagogų kiemą; medinių sinagogų svarba tuomet šiek tiek sumenko. Jose žydai
susirinkdavo per šventes. Dėl gaisro pavojaus šios sinagogos dažniausiai buvo nekūrenamos, todėl jas
(Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje) imta vadinti šaltosiomis sinagogomis.
XVII–XVIII a. medinių sinagogų eksterjerams buvo naudojamos vietos meistrų sukurtos architektūrinės formos ir jų konstrukcijos, neretai primenančios medinių bažnyčių, kaimo bei dvaro kultūros
medinių pastatų formas ir konstrukcijas. Sinagogos nuo minėtų statinių labiau skyrėsi savo interjeru,
kuris buvo formuojamas pagal judaizmo ritualo reikalavimus, puošiamas Toros motyvais.
Per Pirmąjį pasaulinį karą Vilniaus ir Kauno gubernijų teritorijoms atsidūrus karo veiksmų zonoje ir
1915 m. šių gubernijų gyventojus žydus ištrėmus į Rusijos gilumą, ypač smarkiai nukentėjo mediniai
statiniai, tarp jų pirmiausia sinagogos. Antrojo pasaulinio karo metais nuvilnijo antroji sinagogų naikinimo banga, kurios padariniai ypač skaudžiai pasijautė Europos žemyne. Galima sakyti, kad visos
medinės sinagogos buvo sunaikintos, tik Lietuvoje keletas jų išliko iki šių dienų ir tapo unikaliais
Lietuvos bei Europos kultūros paveldo objektais.

Tirkšlių sinagoga, Mažeikių r.
Synagogue in Tirkšliai, Mažeikiai District

Gana neįprasta, kad medinės sinagogos yra išlikusios tuose miesteliuose, kuriuose žydų bendruomenės
buvo nedidelės dėl XX a. trečiajame dešimtmetyje vykusios masinės žydų emigracijos, kurią nulėmė
sunkios ekonominės to meto sąlygos, vertusios keltis į didesnius Lietuvos miestus arba išvykti iš šalies.
Iš išlikusių medinių sinagogų viena žymiausių yra Žiežmariuose (Kaišiadorių r.). Istoriniais duomenimis, 1766 m. čia gyveno 482 žydų tautybės asmenys. Žiežmariai, kadaise buvusi judri prekybos vieta
tarp Vilniaus ir Kauno (XIX a. pabaigoje jame vyko dideli turgūs, buvo daugiau kaip 50 parduotuvių ir
smuklių, pašto stotis), dėl geležinkelio, ėjusio pro Kaišiadoris, statybos laikui bėgant prarado savo ekonominę reikšmę. Po Pirmojo pasaulinio karo mieste gyveno per 300 žydų šeimų, Antrojo pasaulinio
karo išvakarėse čia gyveno jau tik 200 šeimų. Atvažiavus į Žiežmarius patenkama į keturkampę aikštę
Vilniaus ir Kauno gatvių sankryžoje, jos kairėje pusėje prasideda medinių namų žydų kvartalas su buvusiu sinagogų kiemu ir unikalia medine sinagoga, pripažinta Europos žydų kultūros paveldo objektu.
Kulto pastatas pastatytas po Pirmojo pasaulinio karo, kai pirmieji žydai repatriantai grižo iš tremties
Rusijoje. Nuo kitų namų ji skiriasi savo dideliais, viršuje suapvalintais langais. Joje yra išlikusi vyrų maldos salė su bimos (pamokslų ir mokymosi vietos sinagogose) liekanomis, moterų galerija. Yra ir priestatų, greičiausiai naudotų berniukų pradinei mokyklai chederiui ir kitiems sinagogos poreikiams.

Kurklių sinagoga, Anykščių r.
Synagogue in Kurkliai, Anykščiai District

Alantos sinagoga, Molėtų r.
Synagogue in Alanta, Molėtai District

Kurklių miestelyje (Anykščių r.) taip pat buvo žydų bendruomenė. Jos įsikūrimui čia įtakos turėjo
1564 m. Žygimanto Augusto miesteliui suteikta privilegija ir Kauno–Peterburgo plento tiesimas
XIX a. Žydai Kurkliuose vertėsi prekyba, smulkiaisiais amatais. Sinagogos, jų tarnautojai, dauguma
žydų tautybės kurkliečių buvo išlaikomi jų kraštiečių ir giminaičių, nuo XX a. pradžios emigravusių į
užsienį. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Kurkliuose gyveno apie 50 žydų šeimų, tai sudarė 20 proc.
viso miestelio gyventojų. Iki šių dienų Kurkliuose išlikusi sinagoga buvo pastatyta tarpukariu, kiek
tolėliau nuo miestelio centro, arčiau vandens, – tai labai svarbu judaizmo ritualams atlikti. Jos tūris
nedidelis, vieno aukšto.
Kitas miestelis, galintis didžiuotis medine sinagoga, yra Alanta (Molėtų r.). Čia sueina keliai iš Utenos, Anykščių, Ukmergės, Molėtų. Alantoje žydai sudarė apie pusę gyventojų, ir, kaip visur Lietuvos
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miesteliuose, pagrindiniai jų užsiėmimai buvo prekyba ir smulkieji amatai. Tačiau po Pirmojo pasaulinio karo žydų gyventojų sparčiai mažėjo ir prieš pat Antrąjį pasaulinį karą čia buvo vos 30 šeimų.
Prie miestelio centrinės aikštės, tarp medinių namų yra vienaaukštė medinė žydų sinagoga – nemažas erdvus pastatas su dideliais viršutinėje dalyje suapvalintais langais.

THE ROAD OF WOODEN SYNAGOGUES

The 16th and the 17th centuries were a period of rapid growth and expansion for Jewish communities
in Lithuania. These communities could not exist without a synagogue which was their socio-economic,
administrative and spiritual centre. The synagogue was where members of the community prayed,
studied Torah, and dealt with the problems of the entire community or those of individual members.
The synagogue was the first building which a newly established Jewish community would construct
as soon as possible to fulfil their vital needs, and thus, of course, they would use the most widespread
and cheapest material for constructing the building. The material that served this purpose in the territory of Lithuania was wood which was also used widely in Lithuanian folk architecture. Later, after
becoming economically stronger, the Jewish community would build a stone synagogue right next
to the wooden one thus forming a courtyard of synagogues. The importance of wooden synagogues
would then decrease slightly. Jewish people gathered in wooden synagogues during holidays. Due
to the risk of fire, these synagogues would in most cases not be heated therefore they acquired the
name cold synagogues (in the territory of the Grand Duchy of Lithuania.)

Rozalimo (Pakruojo r.) miestelį keliai jungia su Klovainiais, Smilgais, Šeduva. Miestelyje tarpukariu
vykdavo turgūs, buvo apie 20 parduotuvių ir smuklių. Čia prieš Antrąjį pasaulinį karą gyveno apie
30 žydų šeimų. Miestelyje buvo pradinė mokykla, iki šių dienų yra išlikusi medinė sinagoga, kuri savo
konstrukcija artima lietuvių mediniams namams ar netgi ūkiniams pastatams.
Tirkšlių miestelis (Mažeikių r.) įsikūręs kelių, vedančių į Mažeikius, Telšius, Sedą, Viekšnius, sankryžoje, kuri miestelio centre sudaro keturkampę aikštę. Gyvenamieji tirkšliečių namai yra išsidėstę išilgai tų kelių. Miestelio žydų bendruomenė taip pat nebuvo didelė (1921 m. joje buvo 82 žmonės).
Tirkšliuose išlikusi medinė sinagoga, statyta XIX a. pirmojoje pusėje, yra viena seniausių iš išlikusių
medinių sinagogų.
Sakralinių objektų unikalumas ir svarba Lietuvos kultūrai dailėtyrininkų ir istorikų buvo suvoktas jau XX a. pirmojoje pusėje, tačiau iki šiol daugumos išlikusių žydų sinagogų fizinė būklė
yra labai prasta, jos neatitinka savo pirminės paskirties. Sinagogas būtina įtraukti į Kultūros
vertybių registrą, atlikti jų konservavimo darbus. Jas reikia naudoti kultūros reikmėms: jose
galima įrengti bibliotekas, muziejų ekspozicijas, jos turėtų būti įtrauktos į vietines ir tarptautines kultūrinio turizmo programas ir pan. Tuomet jos bus išsaugotos kaip mūsų šalies kultūros
paveldo objektai.
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In the 17th and 18th centuries the exterior of the synagogues featured architectural forms and structures, made by local craftsmen, which were often a reminder of the form and structure of wooden
churches or wooden buildings in the village or manor. The aforementioned buildings differed from
each other in terms of their interior as in the case of synagogues, they were created following the
requirements of Jewish ritual and decorated using the motifs of the Torah.
Rozalimo miestelio sinagoga, Pakruojo r.
Synagogue in the town of Rozalimas, Pakruojis District

Extensive damage was caused to wooden buildings, in particular synagogues, during World War I,
when the provinces of Vilnius and Kaunas were in the war zone, and in 1915 Jewish residents of these
provinces were exiled further into mainland Russia. World War II witnessed the second wave of synagogue destruction, the consequences of which were particularly serious on the European continent.
Basically all wooden synagogues were destroyed; only some of them have survived to this day and
become unique objects of the cultural heritage of Lithuania and Europe.
It is rather unusual, but wooden synagogues have been preserved in towns where Jewish communities were fairly small because of the mass Jewish emigration in the third decade of the 20th century
that resulted from the complicated economic situation of the time, forcing people to move into major
Lithuanian cities or leave the country.

Žiežmarių sinagoga, Kaišiadorių r.
Synagogue in Žiežmariai, Kaišiadoriai District

One of the most famous synagogues that has survived to this day stands in Žiežmariai (Kaišiadoriai
District). According to historical data, there were a total of 482 Jewish people living in this location in
1766. Due to construction of the railway that passed through Kaišiadorys, Žiežmariai — once a busy
commercial location between Vilnius and Kaunas (there were large markets and more than 50 shops,
inns, and a postal centre operating in this town at the end of the 19th century) – lost its economic
significance through the course of time. There were more than 300 Jewish families living in the city
after World War I; however, on the eve of World War II there were only 200 families. Once you arrive in
Žiežmariai you find yourself standing on a quadrangular square on the crossing of Vilnius Street and
Kaunas Street. The Jewish quarter of wooden houses together with the one time courtyard of synagogues, and a unique wooden synagogue, which was recognised as an object of European Jewish
cultural heritage, begin on the left hand side of the square. The latter cult building was constructed
after World War I when the first repatriated Jewish people returned from exile in Russia. Compared
to other synagogues, this building is different in terms of the large windows, the top part of which is
rounded. The preserved part of the building includes the men’s hall of prayer together with remains
of bimah (the place for holding sermons and learning) and a women’s gallery. Outbuildings, which

most probably served the purposes of the primary school for boys, cheder, and other needs of the
synagogue, have also been preserved.
The town of Kurkliai (Anykščiai District) used to have a Jewish community as well. The Jewish community was established in this location due to the privilege granted to the town by Žygimantas
Augustas in 1564 and the construction of the road stretching from Kaunas to Saint Petersburg in the
19th century. In Kurkliai Jewish people were involved in commerce, and minor crafts. Synagogues,
people serving at these synagogues, and the majority of the Jewish residents of Kurkliai were supported by Jewish people originating from the same area and relatives, who emigrated at the beginning of the 20th century. On the eve of World War II there were about 50 Jewish families living in
Kurkliai, who constituted 20 percent of all residents of the town. Kurkliai has a preserved synagogue
which was built a bit further away from the heart of the town, close to the water (which was very
important for carrying out Jewish rituals) between the two World Wars. This one-storey synagogue
is not very large.
Alanta (Molėtai District) is yet another town that can boast a wooden synagogue. This is where the
roads leading to the towns of Utena, Anykščiai, Ukmergė and Molėtai meet. In Alanta the Jewish
community constituted about half of the population. Just as in other towns of Lithuania, their main
activities included commerce and minor crafts. However, after World War I the Jewish community was
shrinking rapidly and just before World War II the number of Jewish families reached barely 30. There
is a one-storey wooden Jewish synagogue built among wooden houses next to the main square of
the town; it is a fairly large spacious building with big windows that are rounded at the top.
The roads stretching from the town of Rozalimas (Pakruojis District) lead to Klovainiai, Smilgai, and
Šeduva. There used to be about 20 shops and inns, and markets operating in this town in between
the wars. About 30 Jewish families were living in Rozalimas before World War II. The town had a primary school; the wooden synagogue of the town, the structure of which is similar to that of Lithuanian wooden houses or even household buildings, has been preserved to this day.
The town of Tirkšliai (Mažeikiai District) is situated on the crossing of the roads leading to Mažeikiai,
Telšiai, Seda, and Viekšniai, which come to form a quadrangular square in the heart of the town. The
dwellings of the residents of Tirkšliai have been built alongside these roads. The Jewish community
of this town was also fairly small (there were a total of 82 people living in the town in 1921). Tirkšliai
has a preserved wooden synagogue built in the first half of the 19th century, which is one of the
oldest synagogues to survive.
Art critics and historians already recognized the uniqueness and importance of sacral buildings to
the Lithuanian culture in the first half of the 20th century; nevertheless, the physical state of the
majority of synagogues that have been preserved remains very poor to this day and they do not
conform to their primary purpose. It is important to include synagogues in the Register of cultural
property, and to do the necessary preservation work. These synagogues have to be adapted for cultural purposes: they could shelter libraries, or museum expositions; they could be included in local
and international tourist programmes, etc. Synagogues could in this way be preserved as objects of
the cultural heritage of Lithuania.
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