
Vilniaus Gaono 
žydų istorijos 
muziejaus 
kolekcijos



Ritualiniai objektai ir 
kiti daiktai

Muziejaus Daiktinių eksponatų rinkinyje saugoma
ritualinių objektų, buities daiktų. Iškiliausi
muziejaus eksponatai – karų peripetijas išgyvenę
Vilniaus Didžiosios sinagogos interjero objektai: 
kartušas su Dešimčia Dievo Įsakymų, aron kodešo
durys ir kantoriaus piupitro (omedo) fragmentas, 
taip pat nuo 2011 m. vykdant sinagogos
mokslinius tyrimus ir archeologinius kasinėjimus
rasti radiniai. Įsimintini ir getuose sukurti objektai
bei getuose uždarytų žmonių asmeniniai daiktai. 



Plastinis 
Vilniaus 
planas



Archeologinių 
radinių 
kolekcija



Spaudiniai ir rankraščiai
Muziejaus Raštijos ir Dokumentų rinkiniuose
saugoma įvairaus pobūdžio spaudinių ir rankraščių
– Toros ritinių arba jų fragmentų, Romų spaustuvės
produkcijos (Talmudų, maldynų), įvairių įvykių
aprašymų ir laiškų jidiš, hebrajų, lietuvių, lenkų ir
rusų kalbomis. Didelę iškilių muziejuje saugomų
dokumentų dalį sudaro unikalūs Holokausto
rankraščiai: getų kalinių dienoraščiai, asmens
pažymėjimai, getų, ypač Vilniaus, kalinių kūryba. 



Fotografija
Muziejaus Fotografijų, Negatyvų ir Atvirukų rinkiniuose
saugoma per 6000 eksponatų. Unikalūs Juozo Daubaro daryti
stiklo negatyvai, vaizduojantys Vabalninko gyventojus. Jų
pagrindu muziejus išleido atskirą albumą Jie gyveno
Vabalninke. Fotografijų rinkinio vertingiausios nuotraukos, 
rastos Vilniaus ir Kauno geto teritorijose. Rinkinyje yra senų
portretinių fotografijų su žydų fotografų ir jų fotoateljė
spaudais, taip pat fotografijų su tarpukario Vilniuje nuo 1919 
m. veikusios Žydų istorijos ir etnografijos draugijos spaudais, 
bei pokarinio 1944–1949 m. veikusio Žydų muziejaus Vilniuje
spaudais. Po pasaulį išsibarstę Lietuvos žydų vaikaičiai kasmet
muziejui padovanoja senų fotografijų iš asmeninių archyvų. 



Tapyba
Muziejaus Vaizduojamojo meno rinkinyje yra
saugoma apie 2000 meno kūrinių, iš jų virš 600 
tapybos darbų. Ypač unikalūs yra Emanuelio
Mane-Kaco, Isajaus Kulvianskio, Zalės Bekerio, 
Černės Percikovičiūtės ir kitų prieškario dailininkų
darbai, kurie išliko Antrojo pasaulinio karo metais
paslėpti slėptuvėse. Šiandien muziejuje
didžiausios yra Samuelio Bako, Rafaelio Chvoleso
ir Jehošuos Kovarskio tapybos darbų kolekcijos. 
Visas jas muziejus gavo dovanų arba iš pačių
dailininkų, arba jų giminaičių. 



Grafika, piešiniai ir 
akvarelės

Apie 1100 akvarelių, piešinių ir litografijų yra saugoma
muziejaus Vaizduojamosios dailės skyriuje. Dalį
prieškario autorių Rachelės Suckever, Benciono
Michtomo, Samuelio Bako ir kitų dailininkų kūrinių
pavyko išsaugoti malinose. Ypatingą istoriją pasakoja
žydų bendruomenės knyga Pinkas su gete pieštais
aštuonmečio S. Bako piešiniais. Reikšminga virš 40 
darbų B. Michtomo piešinių ir akvarelių kolekcija. 
Vertingas Žako Lipšico, Cornelios Gurlitt ir Rhonos Gorvy
kūrinių kolekcijas muziejui padovanojo autorių
giminaičiai ir mecenatai.



Papildomas 
fondas





Kaip išvengti klaidų žydų 
istorijos projektuose?



Nepaklusnus raidynas





Į ką galima
kreiptis
konsultacijų
kalbos
klausimais?



Jidiš ir hebrajų kalbų terminų transkribavimas



Hebrajų ir jidiš kalbų perraša



Klaidos iš
neteisingų
eksponatų 
aprašų







Neatpažinti objektai









Patalpų priklausymą žydiškai kultūrai nuo pat įėjimo į vidų ženklino nedidukas mezuzos
konteineris, kuriame saugomas pergamento lapelis su rankraštine ištrauka iš Toros. Interjere 
rastume ritualinių daiktų, susijusių su Šabato šventimo ceremonija. Išskirtinė reikšmė šeimos 
gyvenamojoje patalpoje skiriama šabatiniams šviestuvams (judenštern) ir žvakidėms. Per visą 
darbo savaitę lempa kabėdavo aukštai prie lubų, virš valgomojo stalo, pasitinkant Šabatą ar 
šventę, ji kasdien, palaipsniui, nuleidžiama žemyn.“ Pasak menotyrininkės, žydų namuose 
tarpukariu buvo galima išvysti Šabato lempų ir žvakidžių, kidušo taurių, bsamim vadinamų 
kvapų dėžučių, pynučių – chalų uždangalų ir t.t. Greta ritualinių daiktų, anot jos, pagarbioje 
vietoje buvo laikoma septynšakė žvakidė menora ir Chanukos šventei skirta aštuonšakė
žvakidė – chanukija. Interjere taip pat gausu įvairios rankų darbo ir fabrikinės tekstilės –
gobelenų su Šventraščio siužetais, puošnių pagalvių, kutais kantuotų staltiesių.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/kai-prabyla-daiktai-ir-
knygos-zydiskoji-kultura-lietuvoje-582-1325506?copied



„Gobelenuose ir paveikslėliuose vaizduojamos nesunkiai atpažįstamos biblinės scenos: 
Kūdikėlio Mozės atradimas Nilo upėje, Akedaho scena (Abraomas pasirengęs paaukoti savo 
sūnų Izaoką Dievui), Mozė vedantis žydų tautą iš Egipto, atsivėręs takas per Raudonąją jūrą, 
Mozė ant Sinajaus kalno ir t. t. Sienas taip pat puošdavo Jeruzalės peizažai, gamtos vaizdai, 
žinomų paveikslų reprodukcijos, rabinų portretai“, – sakė dr. L.Preišegalavičienė. 15min 
kalbintos menotyrininkės teigimu, sakralinę, mistinę ir apsauginę prasmę įkūnijo ant sienų 
kabinami spalvingi, meniški popieriaus karpiniai: mizrachai (hebr. Rytai), ketubahai (hebr. 
santuokos sutartis) ir kiti tradiciniai karpiniai su Šventraščio tekstais ar ištraukomis iš 
Psalmyno. Be to, pasak dr. L.Preišegalavičienės, naudoti ir nedideli, dekoratyvūs karpiniai, 
kuriuose – ne religiniai tekstai, o tradicinio žydų meno simboliai, pavyzdžiui, dvigalviai ereliai, 
liūtai, augaliniai motyvai. 
Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/kai-prabyla-daiktai-ir-knygos-zydiskoji-kultura-lietuvoje-582-1325506?copied
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LIETUVOS ŽYDAI 
=

LITVAKAI?



















2007 m. buvo pastatytas
paminklas Dr. Šabadui
atminti. Paminklas stovi
priešais jo įkurtą vaikų
sanatoriją. Dėl jo 
įsipareigojimo sergantiems
vaikams ir noro jiems padėti, 
prie paminklo užrašyta: 
„Daktaras Cemachas
Šabadas – puikus vaikų
draugas“.



Vietovardžiai



VILKEVISHIK/VOLKEVISHIK - VOLKOVISHIK



PABAIGAI

Pasitikrinti

Pasitarti

Klausti, klausti ir dar kartą 
klausti



Ačiū už dėmesį!

Saulė Valiūnaitė

saule.valiunaite@gmail.com


