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Kupiškio žydų bendruomenės istorija  
iki Antrojo pasaulinio karo
Simonas Jurkštaitis

Įvadas
Pagrindinį straipsnio objektą atskleidžia pavadinimas. Šiame darbe bus 

analizuojama Kupiškio žydų bendruomenės padėtis iki Antrojo pasaulinio karo. 
Antra straipsnio dalis – apie iš Kupiškio kilusių žydų palikuonis, kurie rūpinasi 
savo šaknimis ir siekia įamžinti Kupiškio žydų bendruomenės atminimą.

Kupiškis – miestelis šiaurės rytuose, kuriame, kaip ir daugelyje Lietuvos 
miestelių, iki Antrojo pasaulinio karo klestėjo žydų bendruomenė. Tačiau ilgas 
okupacijos laikotarpis, netinkamas požiūris į kitos konfesijos paveldą, nacionaliz-
mas periferijose ir kitos priežastys ilgą laiko neleido sudėlioti išsamesnės Kupiškio 
istorijos, į kurią savo indėlį įnešė ir ten buvusi gausi bendruomenė. Siekiant ištirti 
šios bendruomenės sklaidą, įtaką miestelio kasdieniniam gyvenimui, tarpusavio 
santykius, religiją ir gyvenseną, šiame straipsnyje keliami šie uždaviniai:

1. Apžvelgti žydų bendruomenės istoriją Kupiškio krašte, jos vystymąsi ir 
integraciją į miestelio augimą, kaip tai prisidėjo prie Kupiškio plėtros.

2. Kokia buvo buitis, konfesinės pažiūros ir visa, kas susiję su kasdienine 
gyvensena.

3. Kokie buvo katalikų ir judėjų tarpusavio ekonominiai, religiniai, sociali-
niai santykiai, kur buvo ieškoma bendrų interesų, o kur vieni nutolo nuo kitų.

4. Atskirai apžvelgti tarpukariu Kupiškyje veikusias žydų organizacijas, jų 
įtaką vietiniams žmonėms.

5. Apžvelgti iš Kupiškio kilusių žydų palikuonių indėlį į Kupiškio žydų 
istorijos tyrinėjimus ir bendruomenės įamžinimą Kupiškyje, kad miestelio gyventojai 
ir svečiai suprastų, jog miestelis ilgą laiką nebuvo tik krikščioniškas.

Šiems tikslams pasiekti naudojama medžiaga, surinkta iš Kupiškio etno-
grafijos muziejaus ir bibliotekos archyvų, Lietuvos centrinio valstybės archyvo 
(toliau – LCVA), straipsnių vietinėje spaudoje, darbų, skirtų žydų bendruomenės 
raidai Kupiškyje, t. y. Jonės Žebrytės1 ir Dariaus Vileišio2 straipsnių almanache 
„Kupiškis. Istorija ir kultūra“. Kitas straipsnis, skirtas Kupiškio žydų bendruomenei, 
parašytas Lino Tatarūno ir Astos Višinskaitės, pateikiamas internete3. Pirmieji du 
straipsniai apima tik Kupiškio žydų istorijos fragmentus, todėl jie bus naudojami 
kaip pagalbiniai šaltiniai. Trečiasis straipsnis apima visą bendruomenės gyvenimą, 
tačiau jį reiktų papildyti naujausių tyrimų medžiaga. Straipsnyje naudojami ir 
vietinių kupiškėnų surinkti atsiminimai apie ten gyvenusius žydus. Šį darbą dar 
2001 m. atliko Lauryno Stuokos-Gu-
cevičiaus gimnazijos moksleiviai, ku-
riems vadovavo Kupiškio etnografijos 
muziejaus istorikė Aušra Jonušytė. Ši 
medžiaga vertinga, nes pasakoję seno-
liai jau mirę, todėl surinkta, užrašyta ir 
archyvuota medžiaga galės naudotis ir 

1 Žebrytė J. Žydai ir jų visuomeninis gyvenimas 
kupiškėnuose, Kupiškis. Istorija ir kultūra, 2009, nr. 7, 
p. 36–41.

2 Vileišis D. Kupiškio žydų bendruomenė 1918–1940 
metais, Kupiškis. Istorija ir kultūra, 2004, nr. 2, 
p. 23–35. 

3 http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/705/ 
[žiūrėta 2013 07 04].
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ateities kartos. Tačiau medžiaga vertintina kritiškai, nes atspindi tik vieną būtent 
to žmogaus gyvenimo patirtį ir neretai būna subjektyvi. 

Atskleisti Kupiškio žydų bendruomenės istoriją svarbu dėl pastaruoju metu 
pagausėjusios Kupiškio lokalinės istorijos tyrinėjimų. Šis straipsnis, įsiliejęs į 
visumą, padės atskleisti ir geriau suprasti, analizuoti miestelio istoriją. Gausios 
ir aktyvios bendruomenės neįtraukimas į Kupiškio istorijos tyrimus būtų didelė 
klaida ir istorijos iškraipymas.

Kupiškio žydų bendruomenės įsikūrimas  
ir raida nuo XVII a. iki Pirmojo  
pasaulinio karo
Kupiškis kūrėsi ant Lėvens upės, susiformavo iš dviejų kaimų – Kupkiemio 

ir Lėvkalnio. Pirmasis Kupiškio paminėjimas yra Krokuvos universitete 1480 m. Ten 
atvyko studentas Stanislaus Johannis de Cupyschyk, Stanislovas Jonaitis iš Kupiškio4. 
Tai pirmasis miestelio ir miestelėno paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose. Antrasis 
Kupiškio miestelio paminėjimas yra 1529 m. Jis minimas kaip valdovo Žygimanto 
Senojo miestelis, priklausęs Upytės, vėliau – Ukmergės pavietams5. Kada čia pra-
dėjo kurtis žydų bendruomenė, tikslių duomenų nėra. Pateikiamos kelios įsikūrimo 
versijos. Pirmoji – kad čia žydai atsikraustė valdant Vytautui, tačiau šios istorijos 
tikrumas nėra pagrįstas jokiais istoriniais šaltiniais6, todėl ši versija atmestina. Kita 
versija – kad žydai įsikūrė apie XVII a. Tai patvirtintų ir leidimas statyti sinagogą, 
kuris išduotas 1682 m. Mikalojaus Paco7. Šį amžių nurodo ir patys žydai, kilę iš 
Kupiškio, vienas jų – rabinas Efraimas Ošri (rabbi Ephraim Oshry)8. Todėl jei ir 
anksčiau Kupiškyje būta pavienių žydų, jie bendruomenę sudarė tik XVII a. Do-
kumentų apie judėjų ir krikščionių tarpusavio santykius tuo metu nėra, todėl apie 
tarpusavio santykių raidą nėra žinoma, tačiau tikėtina, kad tuo metu buvo paplitę 
standartiniai mitai, tokie kaip Pesach šventei naudojamas krikščionių vaikų kraujas9. 
Tai vienas gyviausių mitų to meto Abiejų Tautų Respublikoje.

Iš valstybinių seniūnijų ir ekonomijų liustracijos matome, kad 1765 m. žydų 
bendruomenė jau sudarė gausią visuomenės dalį. Pačiame mieste 2 žydų dūmai 
ir dar 53 namai su 413 žydų tautybės gyventojų10. Toje pačioje ataskaitoje minimi 
ir nuomos mokesčiai už 7 smukles bei dvarą – žydai per metus sumokėdavo 556 
talerius11. Kita liustracija vyko 1775 m. 
Joje pateikta medžiaga nurodo tiks-
lias Kupiškio seniūnijos ribas ir dūmų 
skaičių, tačiau nedetalizuojama, kokios 
ir kiek kokių konfesijų asmenų buvo. 
Paskutinė liustracija Kupiškyje kaip 
Abiejų Tautų Respublikos miestelyje 
įvyko 1789 m. Nurodoma, kad tuo 
metu miestelyje buvo 106 dūmai, iš jų 
61 buvo katalikų ir 45 žydų12. Taigi 
pačiame Kupiškyje jau XVIII a. pab. 
katalikų ir judėjų skaičius lyginosi. Šioje 
liustracijoje pateikiami ir duomenys iš 

4 http://www.info.kupiskis.lt/kupiskio-krasto-istori-
ja/ [žiūrėta 2013 07 04].

5 http://www.kupiskis.lt/lt/informacija/rajonas/
istorija.html [žiūrėta 2013 07 04].

6 Jonušytė A. Prekybos ir amatų miestas, Kupiškėnų 
mintys, 1994, liepos 16, nr. 54(6613), p. 2. 

7 http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/705/ 
[žiūrėta 2013 07 04].

8 http://kehilalinks.jewishgen.org/kupiskis/oshry.htm 
[žiūrėta 2013 07 04].

9 Lempertienė L., Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. 
Žydai Lietuvoje, Vilnius, 2009, p. 93–94. 

10 Totoris A. Kupiškio dvaras XV–XIX a., Kupiškėnų 
mintys, 2000, spalio 21, nr. 123(7392), p. 6. 

11 Ten pat, p. 6. 
12 Ten pat, p. 6.
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kitų vaitijų, esančių aplink Kupiškį. Iš pateiktų duomenų matome, kad mažes-
niuose administraciniuose vienetuose buvo ir mažesnis procentas žydų tautybės 
žmonių, pvz., Dešrio vaitijoje 959 gyventojai, iš jų 37 žydai, Paškio vaitijoje 716 
gyventojų, iš jų 19 žydų13. Iš šių duomenų matyti, kad žydų bendruomenė Abiejų 
Tautų Respublikos saulėlydyje gyvavo stabiliai ir saugiai, turėjo ir turto, o reikalui 
esant, jo išsinuomodavo. Kita pastebima tendencija, kad žydai mieliau rinkdavosi 
įsikurti centriniuose seniūnijos miesteliuose, kuriuose gyvenama tankiau ir kurie 
yra strategiškai patogesnėse vietose.

Po Abiejų Tautų Respublikos padalinimų, Rusijos imperijoje priėmus „Žydų 
nuostatus“, jiems sukūrus sėslumo zonas, uždraudus verstis žemdirbyste, keltis į 
didžiuosius Rusijos imperijos miestus be leidimo, žydų skaičius XIX a. Kupiškyje 
ženkliai išaugo14. 1847 m. Kupiškyje jau buvo 1 450 gyventojų žydų15. Tuo metu 
vakarinėse carinės Rusijos imperijos gubernijose žydams buvo draudžiama ne tik 
pirkti dvarus, bet ir juos nuomoti16. Taip buvo varžomas ne tik žemės įgijimas, 
bet ir verslai. Tačiau nepaisydami suvaržymų ir augančios konkurencijos jie ir 
toliau vertėsi amatais ir prekyba, kai kurie išsilaikė dvarų ar jų objektų (malūno, 
lentpjūvės, alaus daryklos) nuomos versle17. Šios visos prievolės ir draudimai 
neaplenkė ir Kupiškio žydų bendruomenės. Per liustraciją, vykusią 1843 m., žy-
dai skaičiuojami ne kaip miestelėnai, o kaip pašaliniai žmonės. Šios liustracijos 
duomenimis, tuo metu Kupiškio miestelyje buvo 107 valstiečių kiemai ir atskirai 
skaičiuojamos 120 „pašalinių“ šeimos, t. y. daugiausia žydai18, ir, nepaisant carinės 
Rusijos nepalankių įstatymų žydų atžvilgiu, jų pagrindinės veiklos formos išliko 
amatai ir prekyba.

XIX a. antrojoje pusėje caro valdžia toliau ribojo žydų verslus. Žydų 
prekeiviams nepalankus buvo baudžiavos panaikinimas (1861 m.), nes jie nete-
ko tarpininko tarp valstiečių ir dvaro vaidmens. Pramonės revoliucija Rusijoje 
spartino valstybinės gamybinės veiklos sektoriaus centralizavimą, o tai iš žydų 
pramonininkų atėmė dalį pelno. Kitas dalykas, kuris blogino žydų smuklininkų 
padėtį, buvo degtinės monopolijos įdiegimas (1885–1902)19. Šie visi nepalankūs 
įstatymai ir dekretai skatino pirmąją emigracijos bangą iš Rusijos imperijos į 
Jungtines Amerikos Valstijas, Pietų Afrikos Respubliką. Tačiau likę žydai neketino 
trauktis iš verslo, jie ir toliau aktyviai prekiavo su kaimu vystydami išnešiojamąją 
prekybą (karabelnikai). Nors dėl pasikeitusių ekonominių sąlygų turėjo mažinti 
kainas bei gauti tik minimalų pelną, iš verslo nesitraukė nei prekybininkai, nei 
amatininkai.

Emigrantų buvo ir iš Kupiškio, 
tačiau tai nesumažino žydų dalies mies-
te, tik leido kupiškėnų žydų bendruo-
menei pasklisti po pasaulį. Esant pa-
lankiai demografinei padėčiai, 1897 m. 
visuotinio carinės Rusijos gyventojų su-
rašymo duomenimis, Kupiškyje gyveno 
3 742 žmonės, iš jų žydų buvo 2 661, 
taigi 71 proc. Kupiškio gyventojų buvo 
judėjų tikybos20.

13 Ten pat, p. 6.
14 http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/705/ 
[žiūrėta 2013 07 04].

15 Еврейская энциклопедия, Санкт-Петербург, 1904, т. 9, 
с. 9–11.

16 Lempertienė L., Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. 
Žydai Lietuvoje, p. 81.

17 Ten pat, p. 81–82. 
18 Totoris A. Kupiškio dvaras XV–XIX amžiais, Ku-
piškėnų mintys, 2000, spalio 28, nr. 126(7395), p. 6.

19 Lempertienė L., Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. 
Žydai Lietuvoje, p. 82.

20 http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/705/ 
[žiūrėta 2013 07 04].
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XX a. pr. žydai jau buvo įsitvirtinę Kupiškyje ir sudarė svarbią miestiečių 
dalį. Jie gyveno miestelio centrinėse gatvėse. Tai patvirtina dar XIX a. pab. rašyti 
prof. Povilo Matulionio atsiminimai21. Tačiau iš profesoriaus ir kitos amžininkės 
atsiminimų22 galima daryti išvadą, kad kupiškėnai žydai gyveno nepasiturinčiai, 
jų krautuvėlės apibūdinamos kaip skurdžios, miestelyje kilę gaisrai suniokojo ir 
nemažą dalį žydų bendruomenės turto. Todėl tuo metu tik kai kurie Kupiškio ir 
jo apylinkių žydai buvo pasiturintys.

XX a. pr. miestelyje stovėjo trys sinagogos, jos įrengtos toliau nuo Rinkos 
aikštės ir nuo jos atskirtos gyvenamaisiais namais bei krautuvėlėmis. Sinago-
gų kompleksą sudarė Kupiškio didieji maldos namai, maldos namai Chasidim, 
Kupiškio žydų sinagoga23. Iš visos turimos informacijos matome, kad XX a. pr. 
Kupiškyje jau buvo visapusiškai funkcionuojanti žydų religinė bendruomenė, kuri 
turėjo savo maldos namus, pirtį, skerdiko namą bei per šimtmečius įsitvirtinusią 
bendruomenę.

1908 m. Kupiškyje pradedama rašyti žydų metrika, kurioje fiksuojami 
gimimai, mirtys, santuokos. Per pirmuosius metrikos metus užregistruoti 49 
naujagimiai, iš jų 25 berniukai ir 24 mergaitės24. Kupiškio metrika naudojosi 
ir aplinkinių miestelių žmonės, joje 
minimi gyventojai iš Anykščių, Ro-
kiškio, Troškūnų, Užpalių, Viešintų25. 
Šie visi faktai liudija, kad tuo metu 
Kupiškyje veikė stipri ir įtakinga re-
liginė bendruomenė, tą patvirtina ir 
išeivių iš Kupiškio pasakojimai savo 
vaikams apie Kupiškio žydų gyvense-
ną26. Išsivadavimas iš carinės Rusijos 
šiai bendruomenei, kaip ir lietuviams, 
suteikė galimybę plėtoti tiek verslą, 
tiek kultūrą, tiek religiją.

21 Butėnas P. Prof. Povilo Matulionio atsiminimai, 
Židinys, 1932, t. VI, nr. 7, p. 41. Juose profesorius 
pasakoja apie žydų gyvenamąsias erdves miesto 
centrinėse gatvėse ir katalikų, kurių dauguma buvo 
valstiečiai, gyvenamuosius arealus aplink miestą 
išsidėsčiusiose gatvelėse.

22 Dulaitienė-Glemžaitė E. Kupiškėnų senovė, Vilnius, 
1958, p. 64.

23 Vileišis D. Kupiškio žydų bendruomenė 1918–1940 
metais, p. 25. 

24 Urbonienė E. Kur Abelis, tavo brolis, Kupiškėnų 
mintys, 1991, birželio 5, nr. 41(6301), p. 2. 

25 http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/705/ 
[žiūrėta 2013 07 04].

26 http://kehilalinks.jewishgen.org/kupiskis/oshry.htm 
[žiūrėta 2013 07 04].

Buvusi Kupiškio žydų  
sinagoga (dabar – 
viešoji biblioteka).  
2015 m. Aušros  
Jonušytės nuotr. 
KEM 



5

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

Kupiškio štetlas 1918–1939 metais
Apie žydų bendruomenę per Pirmąjį pasaulinį karą ir tarpukariu yra išli-

kę daugiausia rašytinės medžiagos: prisiminimai, teismų aktai, metrikos. Turimi 
dokumentai atskleidžia žydų bendruomenės sklaidą, politinius santykius su krikš-
čionimis, ekonominius ir socialinius pokyčius kasdieninėje buityje.

Visuomeninės organizacijos
Po karo žydų bendruomenė aktyviai įsitraukė į visuomeninį, politinį kraš-

to gyvenimą. Jie kūrė savo religinių, sportinių, kultūrinių, švietimo organizacijų 
Kupiškio skyrius. Tarpukariu miestelyje veikė žydų mokyklos, bankas, darželis, 
tautinės ir sionistų organizacijos. Jonė Žėbrytė savo straipsnyje „Žydai ir jų visuo-
meninis gyvenimas kupiškėnuose“ detaliau aprašo 19 visuomeninių organizacijų27. 
Jų veiklos sferos įvairios, nuo tokių didelių organizacijų kaip Lietuvos žydų  švie-
timo draugija, kuri įsteigta dar 1925 m.28, iki Žydų atbėgėliams šelpti komiteto, 
kurio veikla Kupiškyje fiksuojama tik vieną kartą29. Tai rodo, kad Kupiškio žydų 
bendruomenė gyveno aktyvų socialinį kultūrinį gyvenimą, neapsiribodama tik 
religinėmis, sionistinėmis organizacijomis.

Kupiškyje veikė pagrindinių sionistinių organizacijų poskyriai, sionistai 
socialistai, Agudot Israel, bendrieji sionistai30. Šis judėjimas veikė žydų emi-
gracijos kryptis. Be ekonominių emigrantų, kurie traukėsi į PAR ar JAV dėl 
šių organizacijų veiklos Kupiškyje, vyko ir religinė emigracija į Palestiną. Nėra 
tiksliai žinoma, kiek žmonių iš Kupiškio emigravo į Pažadėtąją žemę, tačiau 
visos tarpukario Lietuvos mastais suskaičiuojama apie 9–12 tūkst.31 Sionistinės 
organizacijos simpatijų pelnė dėl sunkėjančių ekonominių sąlygų Lietuvoje, na-
cionalizmo ir antisemitizmo plitimo, didžiosios ekonominės krizės. Tačiau esant 
teigiamai demografinei padėčiai, Kupiškyje emigracija ženkliai nesumažino žydų 
skaičiaus, pvz., 1935 m. mieste buvo 1 444 žydų tautybės žmonės, 1938 m. apie 
1 200 žydų32.

Sionistinių organizacijų skyriai Kupiškyje verbuodavo jaunuolius, kaip 
rašoma organizacijų veiklos nuostatuose, siekdami ugdyti tautinę žydų jaunimo 
sąmonę, kultūrą, auklėti dorus ir naudingus Lietuvai ir žydų tautai piliečius, 
atkurti žydų valstybę Palestinoje, parengti kvalifikuotus darbininkus darbui Pales-
tinoje33. Šie nuostatai paimti iš keturių Kupiškyje veikusių sionistinių organizacijų 
veiklos nuostatų. Visi jie rodo norą auklėti dorus, išsilavinusius ir kvalifikuotus 
piliečius. Pasiekus šį tikslą buvo tiki-
masi, kad jie emigruos į Palestiną ir 
ten kurs naują žydų valstybę. Nors 
veiklos tikslai buvo gražiai pateikiami, 
didelių darbų Kupiškyje šių organi-
zacijų skyriai nenuveikė, dauguma 
skyrių buvo uždaryti jiems patiems 
nepersiregistravus po Draugijų įsta-
tymų pakeitimų 1936 m.34 Tačiau iš 
pačių organizacijų atstovų pasakojimų 
matome, kad dauguma jų savo realią 

27 Žebrytė J. Žydai ir jų visuomeninis gyvenimas 
kupiškėnuose, p. 36–41. 

28 Ten pat, p. 37. 
29 Ten pat, p. 40. 
30 http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/705/, 
[žiūrėta 2013 07 09].

31 Lempertienė L., Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. 
Žydai Lietuvoje, p. 139. 

32 http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/705/, 
[žiūrėta 2013 07 09].

33 Žebrytė J. Žydai ir jų visuomeninis gyvenimas 
kupiškėnuose, p. 38. 

34 Ten pat, p. 38. 
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veiklą baigė dar 4-ojo dešimtmečio pradžioje35. Šie duomenys atskleidžia, kad 
sionistinės organizacijos Lietuvos provincijoje nors ir kūrėsi lengvai, didesnių 
darbų nenuveikė. Nepaisant to, iš šių organizacijų kūrimosi periferijoje galime 
daryti išvadą, kad Kupiškyje jau buvo subrendusi socialiai angažuota ir išsilavi-
nusi žydų karta, kuri siekė savo kultūros ir religijos puoselėjimo bei plėtojimo, 
dirbo Lietuvai ir svajojo apie savo valstybę Palestinoje. Šie piliečiai prisidėjo ir 
prie švietimo organizacijų veiklos.

Švietimui Kupiškio žydų bendruomenėje didžiausią įtaką turėjo Lietuvos 
žydų švietimo draugija (toliau – LŽŠD). Jos tikslas – padėti žydams įgyti bendrą 
ir profesinį išsilavinimą, kelti žydų kultūrą. LŽŠD Lietuvoje veikė nuo 1925 iki 
1940 m., kai jos veikla buvo uždrausta. Kupiškio skyrius įsteigtas 1927 m. Ji 
miestelyje buvo atidariusi pradinę žydų mokyklą dėstomąja jidiš kalba, tačiau 
nesant pakankamo finansavimo, mokykla suvalstybinta, pati organizacija nustojo 
veikti 1937 m.36 Apie prastą jos finansinę padėtį byloja ir mokytojų skaičius, 
t. y. 337. Be šios mokyklos, veikė ir kita žydų pradinė mokykla (dėstoma he-
brajų kalba). Tačiau jos padėtis nebuvo geresnė nei pirmiau minėtosios. Daug 
žydų vaikų lankė Kupiškio gimnaziją iki 4-ojo dešimtmečio, mokyklą lankė tik 
žydės mergaitės, vėliau keičiantis situacijai mokinių sąrašuose jau atsiranda ir 
žydų berniukų. Gimnazijos direktoriumi nuo 1938 m. kovo 1 d. buvo paskirtas 
Teodoras Blinstrubas38. Mokykloje buvo dėstoma ir žydų tikyba, kuriai skirtos 
dvi valandos.

Iš kupiškėnų atsiminimų ir turimos medžiagos matome, kad mokykloje 
antisemitizmo apraiškų nebūta. Mokyklos kieme lietuvių ir žydų vaikai žaisdavo 
kartu, per šabą lietuviai vaikai dažnai padėdavo žydams, mat jie negalėjo patys 
rašyti rašto darbų39. Mokymo įstaigose tvyrojo pozityvi atmosfera, ją užrašė ir bu-
vusi pirmosios Kupiškio gimnazijos laidos auklėtinė Sara Ainbinderaitė-Levinskaja. 
Tiesa, pasitaikydavo ir nemalonių situacijų, bet tai būdavo ne vaikų išprovokuotos, 
o nekorektiškos mokytojų pastabos40.

Ne mažiau svarbios už švietimo organizacijas buvo sporto draugijos. Kupiš-
kyje veikė pagrindinių sporto organizacijų padaliniai, t. y. „Hapoel“ ir „Makabi“. 
Šių draugijų tikslai buvo rūpintis doru tautiniu, dvasiniu ir fiziniu auklėjimu, 
skaityti paskaitas apie sportą, rengti 
sporto šventes41. Tiesa, reikėtų pami-
nėti, kad „Makabi“ draugija iš pradžių 
kūrėsi kaip sionistų sporto organizacija 
ir tik vėliau išaugo į nepriklausomą 
sporto draugiją42. Nors apie aktyvią 
veiklą Kupiškyje duomenų nėra, šios 
didžiosios draugijos savo skyrius tu-
rėjo visoje Lietuvoje. Taigi ir Kupiškis 
nebuvo išimtis, apie šias organizacijas 
trumpai užsimenama tik Kupiškio vi-
durinės mokyklos sportininkų „Vyčio“ 
kuopos laikraštėlyje43. Todėl galime da-
ryti prielaidą, kad miestelyje sporto 

35 Ten pat, p. 38. 
36 LCVA, f. 404, ap. 2, b. 189, 199. 
37 http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/705/, 
[žiūrėta 2013 07 09].

38 Ten pat.
39 Adelės Matekonienės prisiminimai, užrašė Kristina 
Pečengaitė, 2001 m. Kupiškio rajono žydai (byla 
be numerio), Kupiškio etnografijos muziejaus archyvas 
(toliau – KEMA). 

40 Saros Ainbinderaitės prisiminimai apie Kupiškio 
mokyklą, Kupiškio rajono žydai (byla be numerio), 
KEMA. 

41 Žebrytė J. Žydai ir jų visuomeninis gyvenimas 
kupiškėnuose, p. 40. 

42 Lempertienė L., Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. 
Žydai Lietuvoje, p. 140. 

43 Ten pat, p. 40.
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draugijų veikla buvo pasyvesnė. Aktyvesnė buvo Lietuvos žydų skautams remti 
draugija, kuri, kaip ir sporto draugijos, buvo apolitiška, tai pabrėždavo ir savo 
nuostatuose. Jos tikslas – pagal skautų nuostatus ugdyti dorus piliečius, atsi-
davusius Lietuvai. Kupiškio skyrius priklausė „Hašomer Hacair“, Panevėžio r. 
skyriui, įsteigtam 1930 m. Iš pradžių turėjo 24 narius, tačiau apie veiklos kitimo 
tendencijas medžiagos neišliko44. Šios visos su aktyvia fizine veikla susijusios or-
ganizacijos buvo kaip priedai prie kitų veikusių draugijų žmonėms, kurie mėgo 
aktyvų poilsį, sportą, gimnastiką ir kitus užsiėmimus, padedančius gerinti fizinę 
formą. Šių draugijų aktyvumas Kupiškyje nebuvo toks pastebimas kaip sionistinių 
ar švietimo organizacijų. Kad jos buvo svarbios miestelio bendruomenei, tikrai 
negalime vienašališkai teigti.

Kupiškyje veikė ir daugiau organizacijų, kurių veikla turėjo specifinių aspektų, 
pavyzdžiui, Karo pabėgėliams šelpti arba Žydų karių, dalyvavusių nepriklausomybės 
kovose, sąjunga. Jau iš pavadinimo matome, kad šios draugijos turėjo specifinę 
veiklos sritį arba buvo ribotos galimybės į jas patekti. Karo pabėgėliams šelpti 
draugija Kupiškyje didelės veiklos išvystyti nespėjo, dauguma jau prasidėjusio 
Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių glaudėsi Vilniuje ir jo krašte, todėl pabėgėlio 
statusą liudijantį pažymėjimą Kupiškio skyrius išdavė tik vieną45. Kadangi tokie 
komitetai Lietuvoje buvo likviduoti 1941 m. spalį, kupiškėnai neturėjo galimy-
bės išplėtoti veiklos ir padėti pabėgėliams. Kita minėta organizacija, veikusi nuo 
1927 m. neoficialiai, o nuo 1933 m. jau ir legaliai, buvo viena aktyviausių aps-
kritai Kupiškyje. Šios organizacijos tikslai buvo glaudžiausiai susiję su Lietuvos 
valstybe ir jos nepriklausomybe, siekiai buvo remti krašto ginkluotąsias pajėgas, 
ugdyti narių žydų ir žydų visuomenės apskritai meilę tėvynei Lietuvai, kelti 
žydų pilietinį susipratimą, skleisti lietuvių ir žydų kultūrinio bendradarbiavimo, 
abiejų visuomenių suartėjimo, lietuvių kalbos paplitimo tarp žydų idėjas46. Kiek 
karo veteranų ši organizacija vienijo Kupiškyje, nėra tikslaus skaičiaus, tačiau 
visoje Lietuvoje buvo daugiau kaip 2 000 narių. Kupiškio skyrius buvo aktyvus 
visuomeninis darinys, gebėjęs suorganizuoti net savo biblioteką, kurią atidarė 
1939 m. pradžioje. Bibliotekoje buvo knygų lietuvių, hebrajų, jidiš kalbomis, jos 
vedėjas buvo Samsonas Feinbergas47. Apie skyriaus valdybos sudėtį yra išlikusių 
duomenų. Nėra žinoma, ar ši draugija rengė kokias nors iškilmes ar minėjimus 
visuomenėje, tačiau bendrame draugijų kontekste atrodo stipri ir aktyvi, o tai byloja 
apie žydų atsidavimą Lietuvos Respublikai, jų autonomijos teigiamą padėtį, gerus 
kultūrinius ryšius su lietuviais ir kitais krikščionimis. Žydų karių, dalyvavusių 
Pirmajame pasauliniame kare, organizacija rodo, kad judėjai dėl Lietuvoje jiems 
suteikiamos laisvės ir autonomijos buvo lojalūs Lietuvos valstybei.

Šiame poskyryje aprašytos organizacijos nėra visos, kurios tarpukariu veikė 
Kupiškyje, tačiau informacijos ir šaltinių apie jas yra išlikę daugiausia. Iš turimos 
medžiagos matome, kad miestelyje veikė aktyvus žydų visuomeninis judėjimas, 
kurį buvo sukūrusi vietos bendruome-
nė. Platus organizacijų veiklos spektras 
rodo, kad Kupiškio žydai integravosi 
į plačiuosius žydų judėjimus, tačiau 
buvo lojalūs ir Lietuvai. Šių organiza-

44 Ten pat, p. 40.
45 Ten pat, p. 40.
46 Ten pat, p. 40–41. 
47 LCVA, f. 404, ap. 1, b. 710, 713. 
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cijų kūrimasis ir veikla rodo norą rūpintis švietimu, sportine 
veikla, tiesa, pasigendama kultūros organizacijų, tokių kaip 
teatras, nors pavienius spektaklius rengdavo su šia meno 
forma nesusijusios draugijos. Reikia dar paminėti, kad žy-
dai nebuvo paskendę tik savo visuomeninių organizacijų 
veikloje, dalyvavo ir lietuvių organizuojamuose judėjimuose, tokiuose kaip sa-
vanorių gaisrininkų, Nachemas Šmidtas buvo net Tautininkų sąjungos valdybos 
nariu. Žydai dalyvavo ir Lietuvos šaulių sąjungos veikloje Kupiškyje48. Aktyvi 
visuomeninių organizacijų veikla žydams padėjo ne tik puoselėti savo religiją ir 
kultūrą, bet ir integruotis į vietinį visuomeninį gyvenimą, jame reikštis ir augti 
kartu su lietuviais. 

Amatai, prekyba, paslaugų sfera
Žydai nuo seno buvo pirkliai. Ne išimtis yra ir Kupiškis, kuriame, anot 

prisiminimų, daug žydų turėjo savo krautuvėles, vertėsi smulkia prekyba, kiti 
buvo keliaujantys pirkliai, kurie mainėsi prekėmis su aplinkinių kaimų gyvento-
jais. Amatai – kitas žydų pragyvenimo šaltinis. Jie patys gamindavo produktus ir 
juos pardavinėdavo turguose ar mugėse. Žydai dirbo ir aptarnavimo srityje, teikė 
viešbučių, kavinių, arbatinių paslaugas. Kokia veikla vertėsi gausiausiai, statistikos 
nėra, visos sritys minimos amžininkų prisiminimuose ir šaltiniuose. 

Žydų prekyba buvo sukoncentruota miestelio centre – turgaus aikštėje, 
jos pakraštyje stovėjo netgi Joselio Je-
chilevičiaus geležies prekybos centras 
„Austerija“, kuris aptarnavo ne tik ku-
piškėnus, bet ir aplinkinių miestelių 
bei kaimų gyventojus49. Iš viso žydai 

48 Žebrytė J. Žydai ir jų visuomeninis gyvenimas 
kupiškėnuose, p. 41. 

49 Urbonienė E. Septynšakis Jeruzalės ženklas, Ku-
piškėnų mintys, 1991, liepos 20, nr. 52(6312), p. 2–3. 

Kupiškio gaisrininkų 
kuopa. Joje buvo ir 
žydų. 1937 m. liepos 
8 d. KEM
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miesto centre turėjo apie 50 krautuvėlių, kurios vertėsi skirtingai, vienos buvo 
turtingesnės už kitas50. Žydų prekės buvo įvairiausios – nuo degtukų iki dviračių 
ir radijo imtuvų. Dažniausiai krautuvėlėse buvo galima derėtis dėl kainos, kurią 
neretai prekybininkai būdavo padidinę51. Vlado Sasnausko prisiminimuose pažy-
mimas ir faktas, kad ne visos krautuvėlės pasižymėjo tvarka: „Šalia silkių statinės 
stovėdavo žibalo statinė, šalia muilo gabalų lentynose stovėjo saldainiai.“52 Prekyboje 
žydai turėjo aiškią daugumą, tuo metu lietuviai tik pradėjo savo verslus. Iš 
lietuvių krautuvininkų Sasnauskas mini tik du. Žydai prekyboje buvo solidarūs, 
jei kurio nors žydo krautuvėlei grėsdavo bankrotas, kiti žydai prekybininkai 
susivienydavo ir padėdavo nebankrutuoti53. Solidarumas versle padėjo žydams 
išsilaikyti visą tarpukarį. Jie nevengė dalintis prekėmis tarpusavyje, laiku jas 
užsakydavo ir teikdavo nuolatiniams klientams kreditus, kad šie galėtų atsiskai-
tyti vėliau. Tiesa, dėl kreditų teikimo kartais kildavo ir nesklandumų. Kupiškyje 
fiksuojami atvejai, kai skolininkas apkaltindavo krautuvininką per didele skola ar 
krautuvininkas klientą išsisukinėjimu atiduoti skolą. Tiesa, tokie klientai vėliau 
nebegaudavo prekių kreditan. Pažymėtina, kad pardavėjai dėl tokių paprastų 
skolų niekada nesikreipė į teismą54. Taigi žydų prekybininkai visada buvo linkę 
rasti kompromisą su klientais.

Dažniausiai parduotuvė buvo įrengta name, kuriame gyveno pats krautu-
vininkas: pirmajame aukšte būdavo parduotuvė, antrasis aukštas – gyvenamosios 
patalpos, vidiniai kiemai dažnai atlikdavo sandėlio ar sandėliuko funkciją. Taip 
įsikūrę prekybininkai visą dieną aptarnaudavo klientus, be pietų pertraukos. Kad 
išgirstų, jog į parduotuvę atvyko klientas, virš durų kabėdavo varpelis55. Kaip 
pasakoja amžininkė Kazimiera Gaidimauskienė, Alizavoje vaikai mėgdavę su tais 
skambučiais žaisti, vaikščioti pirmyn atgal į parduotuvę ir klausytis jų skambėji-
mo. Anot jos, vyresnės kartos žydai iš tokio vaikų užsiėmimo tik juokdavosi, o 
jaunesni prekybininkai juos drausmindavo56. Tokios situacijos rodo Kupiškyje ir 
jo apylinkėse buvus gerą skirtingų konfesijų mikroklimatą. 

Prekybininkai glaudžiai bendravo su klientais, taip buvo stiprinamas savi-
tarpio supratimas, mažėjo skirtis tarp dviejų bendruomenių. Pats nemaloniausias 
atsitikimas tarpukariu Kupiškio žydų bendruomenei yra susijęs ne su religine 
nesantaika, mitais apie jų religines šventes, bet su žydų liaudies banko Kupiškio 
skyriaus direktoriumi. 1929 m. banke 
santaupas laikė 369 žmonės, visi judėjų 
tikybos. Atėjus didžiajai ekonominei 
krizei ir visiems išgyvenant sunkmetį, 
1931 m. banko direktorius, pavogęs 
visas santaupas iš banko, pabėgo iš 
Lietuvos, taip sužlugdydamas ne vie-
ną sunkiau besiverčiantį žydą krautu-
vininką ir amatininką. Šis jo poelgis 
nuskambėjo per visą Lietuvą ir sulaukia 
atgarsių net dabartiniuose su Kupiškio 
žydų bendruomene susijusiuose straips-
niuose57. Šis precedento neturintis įvy-

50 http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/705/ 
[žiūrėta 2013 07 10]; Vileišis D. Kupiškio žydų 
bendruomenė 1918–1940 metais, p. 26. 

51 Kupiškio viešosios bibliotekos archyvas (toliau – KVBA), 
Nr. 51, Sasnauskas V. Kupiškio smulkaus kredito 
bankas, 1979, Kupiškis, p. 59.

52 Ten pat, p. 60.
53 Ten pat. 
54 Ten pat, p. 59–60.
55 Ten pat, p. 60. 
56 Radzevičiūtė A. Pasiilgsime nuoširdžių žmonių, 
Kupiškėnų mintys, 2000, bal. 13, nr. 43(7312), p. 2. 

57 http://kehilalinks.jewishgen.org/kupiskis/funken.
htm [žiūrėta 2013 07 14]; http://www.zydai.lt/lt/
content/viewitem/705/ [žiūrėta 2013 07 14].
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kis miestelio žydų bendruomenei sudavė didžiulį ekonominį 
smūgį, po kurio atsitiesti prireikė nemažai laiko, pastangų ir 
emigrantų bei kitų Lietuvos žydų investicijų.

Kita gausi bendruomenės dalis buvo amatininkai. Šioje 
sferoje žydai turėjo daugiau konkurentų lietuvių. Iš V. Sas-
nausko atsiminimų apie amatus galime daryti prielaidą, kad 
meistrų būta abiejų konfesijų atstovų. Kupiškyje dirbo laikro-
dininkai, puodžiai, kirpėjai, kepėjai, konditeriai, mėsininkai, 
vilnų karšėjai, kailiadirbiai, skardininkai, malūnininkai58. Šias 
profesijas dar papildo ir D. Vileišis, pridėdamas fotoateljė ir 
kalvius, iš jų išskirdamas žydus kalvius Leibą ir Moiškę59. 
Amatininkai Kupiškyje 1927 m. netgi buvo įkūrę Lietuvos 
suvienytų amatininkų sąjungos Kupiškio skyrių, veikusį iki 
1935 m.60 Kaip ir parduotuvės, amatininkai buvo įsikūrę 
miestelio centre. Platus amatų spektras užtikrino miestelyje 
darbo vietas, prekių ir gaminių asortimentą, greitą gaminių 
naudojimą, rinkos konkurenciją, o tai buvo naudinga vartotojams. Iš minėtų 
amatų žydai kaip savo srities meistrai buvo nurodomi tarp laikrodininkų, puo-
džių, kirpėjų, konditerių, mėsininkų, malūnininkų. Pats žymiausias malūnininkas, 
miesteliui pradėjęs tiekti elektrą, buvo Nochemas Šmidtas. Jis malūną paveldėjo 
iš tėvo. Tiekė Kupiškiui ne tik elektrą, bet ir teikė miltų malimo, milo vėlimo 
paslaugas. Kadangi elektros rinkoje N. Šmidtas buvo monopolininkas, buvo kilę 
teisinių ginčų dėl elektros kainos tarp jo ir valsčiaus tarybos. Pastaroji įpareigojo 
Šmidtą nuleisti elektros kainas61. Nochemas buvo laikomas turtingiausiu Kupiškio 
žmogumi tarpukariu, jis iš miestelio nepasitraukė net per Antrąjį pasaulinį karą 
ir buvo nužudytas.

Be žydų amatininkų, galime paminėti ir ne tokius įprastus verslus, kurie 
užfiksuoti Kupiškyje ir jo krašte. Apie juos informacijos nėra išlikę daug, tačiau 
metrikoje ir atsiminimuose fiksuojami žydai žemdirbiai ir daržininkai. V. Sasnaus-
ko atsiminimuose minimas nedidelio ūgio daržininkas žydas Faifka. Jo užauginti 
agurkai ir kitos daržo gėrybės buvo vertinamos vietiniame turguje, iš parduotų 
savo užaugintų daržovių jis galėdavo gyventi visą žiemą62. Kaip žemdirbys mini-
mas Akiva Slavinskas, kuris ėjo sporto draugijos „Hapoel“ sekretoriaus pareigas, 
tačiau apie jo veiklą išsamesnių duomenų nėra63. Kitas žemdirbys – Abramas 
Golumberas, fiksuojamas rabino metrikacijoje 1928 m.64 Ar jie buvo stambie-
ji, ar smulkieji žemdirbiai, duomenų 
nėra, tačiau galime daryti prielaidą, 
kad jų ūkiai nebuvo dideli, nes jie 
niekur kitur nėra minimi, nežinome 
ir ar jie buvo žemės savininkai, ar 
nuomininkai. Kaip žemės savininkus, 
anot D. Vileišio, žydus pradeda mi-
nėti 4-ojo dešimtmečio pradžioje, o 
1934 m. „Panevėžio balse“ rašoma, 
kad pasiturintys žydai perka žemės 

58 Sasnauskas V. Kupiškio smulkaus kredito bankas, 
p. 14–17, 20, 22, 31–34, 36–37, 42, KVBA. 

59 Vileišis D. Kupiškio žydų bendruomenė 1918–1940 
metais, p. 26. 

60 Ten pat, p. 26.
61 Ten pat, p. 28.
62 Sasnauskas V. Kupiškio smulkaus kredito bankas, 
p. 36, KVBA. 

63 Žebrytė J. Žydai ir jų visuomeninis gyvenimas 
kupiškėnuose, p. 40.

64 Kupiškio žydų metrikacijos punkto archyvas, 1928 m. 
PF 2786.87.

Nochemas Šmidtas. 
Apie 1938 m.  
Iš Jadvygos  
Piligrimienės albumo. 
KEM
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sklypus šalia miestelio, patys juos dirba, augina kviečius, 
bulves, daržoves. Šios žinutės autorius stebisi ir gerais žydų 
derliais, kurie neretai pranokdavę ir patyrusio žemdirbio 
ūkininko derlių65. Taigi Kupiškio krašto žydus žemdirbius 
galima atskirai tirti, išsamiai išnagrinėti, kiek Kupiškyje ir 
jo apylinkėse gyvenusių žydų vertėsi žemdirbyste ir kokie 
buvo jų pasiekimai.

Daugiau informacijos išliko apie paslaugų sferoje dirbusius judėjus. Žydai 
dominavo kaip viešbučių, aludžių, traktierių, arbatinių ir kitų užeigų savininkai. 
Dažniausiai tai būdavo šeimos verslai, tokio pobūdžio įstaigose dirbdavo visa 
žydų šeima. Čia neminimi restoranai todėl, kad Kupiškyje jų veikė nedaug, žydų 
tarp jų savininkų nebuvo66. Dauguma restorano tipo užeigų turėjo traktieriaus 
statusą dėl pigesnių patentų. Didžiausią užeigų tinklą turėjo Šlomas Kaplanas: 6 
aludes ir krautuvę „išsinešimams“. Už patentus kiekvienais metais mokėdavo apie 
2 000 litų67. Žydų traktieriuose ir kitose užeigose daugiausia klientų lankydavosi 
turgaus dienomis. Pagrindiniai gėrimai buvo alus ir degtinė, o užkandis – sil-
kė. Traktieriuose buvo prekiaujama ir nealkoholiniais gėrimais, limonadu, arba - 
ta68. Tačiau šie verslai laikėsi iš įplau -
kų už alkoholį. Kaip pažymi V. Sas-
nauskas, traktieriuose dažniausiai rink-
davosi valstiečiai po turgaus, atvažiuo-
davo išgerti su kaimynais, tačiau retas 
likdavo nakvoti, arba kiekvieną dieną 
rinkdavosi prie jų.

Nochemo Šmidto 
malūno darbininkai 
su šeimomis.  
Apie 1939 m.  
Iš J. Piligrimienės 
albumo. KEM 

65 Panevėžio balsas, 1934, geg. 31. 
66 Sasnauskas V. Kupiškio smulkaus kredito bankas, 
p. 45, KVBA.

67 Vileišis D. Kupiškio žydų bendruomenė 1918–1940 
metais, p. 26.

68 Sasnauskas V. Kupiškio smulkaus kredito bankas, 
p. 45–46, KVBA. 
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Pigiausias patentas būdavo arbatinėms. Jose drausdavo prekybą alkoholiu, 
tačiau buvo vieša paslaptis, kad ten jis parduodamas. V. Sasnauskas teigia, kad 
dažniausiai būdavo duodami kyšiai pareigūnams ar kaip nors kitaip jie paperka-
mi bei įrengiamos geros slėptuvės69. Taigi Kupiškyje beveik visose užeigose buvo 
galima įsigyti alkoholinių gėrimų – tiek pas žydus, tiek pas lietuvius. Ar buvo 
skirta baudų už patentų pažeidimą, duomenų nerasta, taigi galima daryti prielaidą, 
kad slėptuvės arbatinėse ar ne pagal patentą pardavinėjami alkoholiniai gėrimai 
buvo gerai slepiami. Neretai žydai traktierius steigdavo viename name kartu su 
viešbučiais, taip iš padauginusių klientų būdavo galima uždirbti ir už nakvynę. 

Du sėkmingiausiai tarpukario Kupiškyje dirbę viešbučiai priklausė žydų šei-
moms. Pirmąjį valdė seserys Jofaitės, kurios, pasak V. Sasnausko, sulaukdavo ir poli-
cijos paramos, ten dažnai lankydavosi policininkas Černiauskas, kuris, reikalui esant, 
visada nuramindavo padauginusius lankytojus. Jo apsilankymo priežastys paaiškėjo 
vėliau, kai jis vedė vieną seserų Jofaičių. Tiesa, nėra duomenų kurią70. V. Sasnauskas 
mano, kad viešbutis nebuvo toks pelningas verslas seserims ir pagrindinis jų pragy-
venimo šaltinis buvo būtent traktierius, nors kasos knygų ar kitų dokumentų apie 
seserų verslą nėra išlikę. Tačiau kadangi abu verslai yra susiję, negalima nuvertinti 
ir iš viešbučio gaunamų pajamų. Kitas mieste veikęs privatus viešbutis „Adirim“ 
priklausė žydams Ainbinderams. Tiesa, V. Sasnauskas savo atsiminimuose jų pavardę 
supaprastina (Adirimai), tačiau iš išlikusių Kupiškio vidurinės mokyklos sąrašų ir 
po karo grįžusios savininkų dukros Saros prisiminimų bei paties V. Sasnausko užra - 
šytų Juozo Šimkūno prisiminimų apie grįžusią savininkų dukterį71 matome, kad 
V. Sasnauskas greičiausiai neteisingai užrašė jų pavardę. Tame pačiame name kaip ir  
viešbutis buvo įkurta parduotuvė. Matome, kad viešbučių savininkai nebuvo linkę ap - 
siriboti vienu verslu ir rinkosi kitas galimybes, kaip išnaudoti likusią pastato erdvę.

Šiame skyriuje pateiktas žydų verslų aptarimas rodo, kad tarpukario žydų 
bendruomenė buvo susitelkusi ir vieninga siekdama ekonominės gerovės. Visų 
profesijų verslams apibūdinti reikėtų atskiro rašto darbo, o šiame straipsnio 
poskyryje pateikta medžiaga galėtų būti įvadas į jį. Probleminių klausimų, tokių 
kaip nelegali prekyba, konkurencija tarpusavyje ir su kitų konfesijų atstovais, čia 
paliesta tik fragmentiškai. Daugiausia šiame skyriuje apibūdintos verslo sferos 
ir santykiai su klientais parodo pagrindinę žydų veiklą, tačiau neatskleidžia, su 
kokiomis problemomis tarpukario žydų bendruomenė susidurdavo, kaip verslus 
paveikė didžioji ekonominė krizė ir pan. Skyriuje aptarti verslai yra standartinės 
žydų veiklos sritys, kaip ir visoje tarpukario Lietuvoje. Kiek unikalesnis reiškinys 
yra žydai žemdirbiai, kurie minimi rečiau nei kitos profesijos Lietuvos mastu. 
Kupiškyje tarpukariu bendruomenė buvo ekonomiškai įsitvirtinusi, turtingesni mies-
telėnai remdavo gyvenančius vargingiau, jiems padėdavo ir pinigais, ir prekėmis. 

Taigi apibendrinant šį skyrių galima konstatuoti, kad žydų bendruomenė 
miestelyje buvo įvairialypė, turėjusi ir 
turtingų bei įtakingų narių, ir prasčio-
kų, įvairiausių religinių, socialinių pa-
kraipų, besivienijančių į įvairias orga-
nizacijas, tačiau solidari ir atsidavusi 
savo žmonėms ir kraštui.

69 Ten pat, p. 46. 
70 Ten pat, p 46. 
71 Sasnauskas V. Kupiškio smulkaus kredito bankas, 
p. 62, KVBA; Saros Ainbinderaitės prisiminimai apie 
Kupiškio mokyklą. Kupiškio rajono žydai (byla be 
numerio), KEMA. 
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Politinis Kupiškio žydų gyvenimas
Kaip gausiausia tautinė mažuma Kupiškio krašte, žydai krašto politikoje 

veikė vieningai ir aktyviai. Miestelio politiniame gyvenime jie reprezentavo savo 
susitelkimą, bendrame politiniame kontekste atskirai nesireiškė sionistai, folkistai 
ar ortodoksai72. Šis bendras požiūris į krašto politiką davė naudos jau per pir-
muosius rinkimus į Kupiškio miesto tarybą, kurie vyko 1920 m. Juose lietuviams 
boikotuojant rinkimus, žydai gavo 7 iš 12 mandatų73. Viena pagrindinių užduočių, 
kurią sprendė miesto taryba, buvo grįžusių iš Rusijos Pirmojo pasaulinio karo 
belaisvių nekilnojamojo turto restruktūrizavimas. Į savo tautiečių turto klausimus 
miesto tarybos nariai žydai reagavo labai jautriai ir suteikė visokeriopą pagalbą74. 
Taryba egzistavo ketverius metus – iki 1924 m., kai Kupiškio valsčiaus valdžia, 
darydama spaudimą Panevėžio apskrities viršininkui, sugebėjo padaryti, kad rin-
kimai į miesto tarybą neįvyktų. Pagrindiniai valsčiaus tarybos argumentai, kodėl 
miesto taryba yra neteisėta, buvo tokie: 

1) Kupiškio miestas neturi pakankamo gyventojų skaičiaus, kuris leistų 
suformuoti miesto savivaldos organus.

2) Didžiajai daliai lietuvių boikotavus tarybos rinkimus, pats jos egzistavimas 
ir nutarimai neatspindi visų miesto gyventojų interesų75.

Bandymas atsiskirti nuo valsčiaus nebuvo labai sėkmingas, nemaža dalis 
miestelėnų lietuvių ir rusų jau 1921 m. parašė pareiškimus valsčiaus tarybai, kad 
nori būti priimti į valsčiaus piliečius. Iš viso tokių miestelėnų buvo 1 051, jų 
prašymai buvo patenkinti76. Tokį miestiečių bėgimą iš miesto tarybos įtakos zonos 
skatino didinami mokesčiai, siekiant surinkti miesto biudžetą. Tokios ryžtingos, 
tačiau nuvylusios mokesčių reformos buvo viena priežasčių, kodėl valsčiaus tarybai 
pavyko nukonkuruoti miesto tarybą politiniame Kupiškio gyvenime.

Jau tuo metu žydai parodė politinę vienybę ir siekį ginti savo interesus vie-
tinėje valdžioje, nors vidinis bendruomenės politinis gyvenimas ir buvo susiskaldęs 
dėl anksčiau minėtų politinių srovių77. Rinkimuose į valsčiaus tarybą žydai kėlė 9 
savo kandidatus, iš jų 6 buvo išrinkti į 48 asmenų valsčiaus tarybą. Sąraše pirmoje 
pozicijoje buvo žydų banko direktorius Lipa Furmanovskis78. Judėjų sąrašas iš viso 
gavo 682 balsus, iš jų 652 antroje apygardoje, kuriai priklausė pats Kupiškio mies-
tas, o pirmoje apygardoje, į kurią įėjo kaimai ir viensėdžiai, gavo tik 30 balsų79. 
Taigi šie rezultatai dar kartą patvirtina žydų gyvenamosios geografijos tendencijas. 
Nuo 1925 m. likus tik valsčiaus tarybai, 
pradėti ir miestelio tvarkymo darbai. 
Taryba išleido įsaką dėl turgavietės ir 
dar kelių gatvių išgrindimo, Leibos 
Asso, žydų atstovo taryboje, dėka buvo 
įvesta nakties sargyba, taip stiprinant 
saugumą miestelyje80. Šie įsakai mies-
to urbanizacijos raidai bei saugumui 
davė teigiamą akstiną, jo gyventojams 
suteikta daugiau komforto. Pirmasis  
dešimtmetis po karo buvo aktyvaus atsi -
kūrimo ir kūrimo dešimtmetis, Lietu-

72 Lempertienė L., Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. 
Žydai Lietuvoje, p. 135–145.

73 LCVA, f. 404, ap. 1, b. 15, p. 92. 
74 http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/705/ 
[žiūrėta 2013 07 14].

75 Vileišis D. Kupiškio žydų bendruomenė 1918–1940 
metais, p. 25. 

76 Kupiškio valsčiaus tarybos nutarimas, 1922 m. 
LCVA, f. 404, ap. 1, b. 68, p. 16.

77 http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/705/ 
[žiūrėta 2013 07 14].

78 Vileišis D. Kupiškio žydų bendruomenė 1918–1940 
metais, p. 25. 

79 Ten pat, p. 25.
80 Ten pat, p. 26.
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voje ir Kupiškyje šiose sferose dirbo ir nemaža dalis žydų, kurie aktyviai reiškėsi 
ne tik ekonomikoje, bet ir politikoje, kultūroje.

Didesnių pasikeitimų valsčiaus taryboje ar jos sudėtyje nematyti visą ne-
priklausomybės laikotarpį. Žydai paskutinį kartą bandė kurti miesto savivaldą 
1934 m.: valsčiaus tarybai buvo įteiktas prašymas (su 103 (iš jų 96 žydų) mies-
tiečių parašais) įsteigti Kupiškio miesto savivaldybę. Tačiau dėl gausesnės žydų 
bendruomenės miestelyje tiek valsčiaus taryba, tiek aukštesnės instancijos nerimavo 
dėl žydų įsigalėjimo toje savivaldoje, todėl Vidaus reikalų ministerijos Savivaldy-
bių departamentas šį prašymą atmetė81. Šis valstybinių institucijų nenoras suteikti 
Kupiškio miestui savivaldą rodo kai kurių lietuvių fobijas, susijusias su žydais, 
ypač jų dominavimu politikoje. Taigi miestelis ir toliau liko valsčiaus tarybos 
įtakos sferoje. Joje veikė ir žydų politikai, aktyviai dalyvavę miestelio politiniame 
gyvenime. Tai įrodo ir paskutinis tarpukario seniūnas žydas N. Jachilevičius82. 
Nors ir nepavykus žydams sukurti atskiros miestelio savivaldos, jie savo įtaką 
rodė per valsčiaus tarybą, į kurią nuolatos įėjo jų atstovų, todėl žydai dalyvavo 
savivaldoje ir siekė didesnės įtakos joje.

Kupiškio žydų bendruomenės įamžinimas,  
jų palikuonių indėlis
Išeivių iš Kupiškio atmintis dar gyva. Jie nuolatos stengiasi aplankyti mies-

telį, prisideda prie akcijų, kuriose siekiama įamžinti čia gyvenusią bendruomenę 
ir jos palikimą. 

Kupiškis – vienas įvairiapusiškiausiai savo žydų bendruomenę įamžinęs Lietu-
vos miestas. Kupiškyje, kiek pavyko, restauruoti žydų kapinių paminklai, buvusioje 
sinagogoje (dabartinėje bibliotekoje) įrengta atminimo lenta su visų Kupiškyje žuvusių 
žydų vardais ir pavardėmis, o išeivių iš Kupiškio palikuonys apie savo apsilanky-
mą Kupiškyje ir bendruomenę yra sukūrę filmą „Kupishok: for eternal memory“. 

Šis filmas pradėtas kurti 2004 m., kai jau minėtoje buvusioje sinagogoje 
buvo iškilmingai atidengta atminimo lenta. Tuomet Kupiškyje lankėsi per 50 Ku-
piškio žydų bendruomenės palikuonių iš JAV, PAR, Jungtinės Karalystės, Izraelio, 
Australijos, Danijos ir, aišku, Lietuvos. Šio filmo sumanytojai ir kūrėjai – aktyvus 
Kupiškio žydų palikuonis Normanas Meyeris ir Harvey Sherzeras. 

Normanas Meyeris yra pirmasis žydas, išdrįsęs Kupiškyje ieškoti savo giminės 
šaknų. Pirmą kartą Lietuvoje jis lankėsi dar 1997 m., ir nuo to laiko pradėjo nenu-
trūkstamą darbą siekdamas įamžinti žydų bendruomenės atminimą83. Šio žmogaus 
pastangos nebuvo bevaisės. Jis vienas tų, kurie prisidėjo ir organizavo paminklinės 
lentos atidengimą, bendravo su visais Kupiškio bendruomenės palikuonimis, kurie 
tik norėjo bendrauti, aktyviai konsultavosi su lietuviais, vertė ir kitokiais būdais 
prisidėjo prie žydų paveldo puoselėjimo miestelyje. Į memorialinės lentos atiden-
gimo šventę N. Meyeris atsivežė netgi 
savo anūkus84. Tai rodo šio žmogaus 
norą nepamiršti savo šeimos šaknų, jas 
puoselėti ir dalintis su kitais, padėti 
kitiems susirasti savo protėvius, kad ir 
jie galėtų tinkamai pagerbti jų atminimą, 

81 Ten pat, p. 27.
82 Ten pat, p. 28.
83 http://kehilalinks.jewishgen.org/kupiskis/InMem.
htm [žiūrėta 2013 07 04].

84 Urbonienė E. Prie nukirstų genties šaknų, Kupiškio 
žinios, 2004, liepos 17, nr. 55(471), p. 1–2.
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Restauruoti žydų kapinių paminklai. 2014 m. A. Jonušytės nuotr.

Kupiškio žydų palikuonys uždega žvakutes prie sušaudytų protėvių 
atminimo lentos buvusioje sinagogoje (Kupiškio viešojoje bibliotekoje). 
Pirmas iš kairės – Normanas Meyeris, susitikimo Kupiškyje  
organizatorius, dešinėje – Harvey Sherzeras ir jo žmona kairėje. 
2004 m. liepos 13 d. Juozo Kraujūno nuotr. KEM
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kaip padarė šis žmogus, kuris netikėtai mirė 2004 m. Memorialinę lentą atidengė 
paskutinį kartą lankydamasis Lietuvoje ir Kupiškyje.

Viename didžiausių internetinių puslapių, skirtų žydų istorijai, jewishgen.org 
minimi keletas garsių išeivių iš Kupiškio, kurie gerbė ir puoselėjo savo šaknis. Tai 
jau minėtas rabinas Efraimas Ošri, parašęs „Lietuvos žydų bendruomenės sunai-
kinimą“ (angl. The Annihilation of Lithuanian Jewry, originalas jidiš kalba – Khurbn 
Lita). Jame jis mini ir Kupiškį. Kitas žymus žydų atstovas, išeivių iš Kupiškio 
sūnus Stanley Mayersohnas parašė knygą „Kupiškis: Atmintis stipresnė“ (angl. 
Kupishok: Memory stronger), kuria naudojasi žydai, ieškantys savo šaknų Kupiškyje. 
Nuo šios knygos jie pradeda savo paieškas85. Deja, nė viena iš šių knygų nėra 
išversta į lietuvių kalbą, todėl retai naudojamos Holokausto tyrinėjimuose Lietuvoje 
ir Kupiškio lokalinės istorijos tyrimuose. Nė vienas iš šių dviejų garbingų žmonių 
po karo jau nesilankė Kupiškyje, tačiau S. Mayersohno sūnus buvo atvykęs į 
Kupiškį pažvelgti į savo protėvių žemę ir ją pagerbti.

Grįžtant prie žydų bendruomenės paveldo puoselėjimo mieste reikia paminėti 
ir Aną Rabinovič, kuri, anot Kupiškio spaudos, yra „Kupiškio enciklopedija“86. Ši 
moteris irgi yra viena aktyviausių palikuonių, ne kartą buvusi Kupiškyje. Vaikai-
čių pastebėjimus, išgyvenimus, tėvų ir 
senelių atsiminimus, Holokausto aukų 
sąrašą, nuotraukas ir kitą informaci-
ją apie Kupiškio žydų bendruomenės 

Memorialinė lenta buvusioje žydų sinagogoje (dabar – Kupiškio viešoji  
biblioteka) su 820 Kupiškio krašte nužudytų žydų pavardžių. 2014 m. 
A. Jonušytės nuotr.

85 http://kehilalinks.jewishgen.org/kupiskis/InMem.
htm [žiūrėta 2013 07 04].

86 Urbonienė E. Prie nukirstų genties šaknų, p. 2. 



17

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

istoriją galime rasti jau minėtame internetiniame puslapyje87. Prie šios svetainės 
kūrimo nemažai yra prisidėjusi ir A. Rabinovič.

Apie žydų apsilankymus Kupiškyje informacijos galime rasti ir Kupiškio 
vietinėje spaudoje, kurioje fiksuojamos protėvių paieškos88. Ši informacijos sklaida 
vietinėje žiniasklaidoje padeda šiuo metu gyvenantiems kupiškėnams nepamiršti mies - 
telio istorijos ir ją geriau suprasti. Prie informacijos sklaidos ir paveldo įamžinimo 
prisideda ir miesto valdžia bei etnografijos muziejus, be kurių pagalbos atminimo 
puoselėjimas ir įamžinimas būtų užtrukęs ilgiau arba iš viso nepavykęs. Patys išeivių 
palikuonys reiškia padėkas buvusiam Kupiškio merui Leonui Apšegai, miestelio 
muziejininkams. Pastarieji žydų paveldą puoselėja ir aktyviai pristato. Tai jie yra 
tarp pirmaujančių periferinių muziejų Lietuvoje šiame darbo bare89.

Susitelkus į bendrą darbą išeivių bendruomenei, vietos valdžios institucijoms, 
krašto muziejui, visuomeniškai aktyviems žmonėms, Kupiškio žydų bendruome-
nės paveldo sklaidos ir puoselėjimo projektai vykdomi sėkmingai, informatyviai. 
Kupiškis yra išimtis Lietuvos miestelių istorijos lokaliniuose tyrimuose, nes deda 
pastangas visapusiškai atskleisti tikrąjį miestelio praeities vaizdą. 

Šis skyrius yra pirmasis bandymas pažvelgti į žydų išeivijos bendruomenės 
veiklą Kupiškyje, kuriuo siekiama priminti protėvių paveldą ir reikšmę miestelio 
istorijai. Šios pastangos nėra bevaisės, ir ilgainiui žydų bendruomenės istorija 
užims garbingą vietą bendroje Kupiškio istorije.

Išvados
1. Nuo pat įsikūrimo žydų bendruomenė Kupiškyje buvo gausi ir su darė 

reikšmingą miestelio gyventojų dalį, turėjo savo bendruomenei būdingus kulto 
pastatus, bendradarbiavo su kitomis konfesijomis, tačiau integracija į visumą, 
kaip ir kitur Lietuvoje, nebuvo tvirta ir aiškiai pastebima. Labiausiai bendruome-
nė išryškėjo tarpukariu, kai turėjo plačią kultūrinę, religinę autonomiją ir galėjo 
dalyvauti krašto politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Kupiškio štetlas ne-
buvo reikšmingas pasaulio ar Lietuvos mastu, tačiau buvo aplinkinių miestų ir 
miestelių traukos centras dėl strategiškai geros padėties ir bendruomeniškumo. 
Tokie tarpusavio santykiai, sąlyčiai su kitų konfesijų asmenimis išliko iki pat 
bendruomenės sunaikinimo.

2. Kasdieninis gyvenimas Kupiškyje XX a. pirmojoje pusėje buvo įvairialypis, 
jame reiškėsi aktyvios sionistinės ir kitos politinės pakraipos. Plati autonomija 
užtikrino bendruomenės guvų kultūrinį, religinį ir švietimo gyvenimą. Nors turti-
nis skirtumas buvo aiškiai matomas ir 
fiksuojamas amžininkų atsiminimuose, 
žydų būta ir turtingų, ir vargšų, tačiau, 
esant stipriai bendruomenei, turtingesni 
padėdavo vargšams, gerai versle įsi-
tvirtinę – naujokams ar prasčiau besi-
verčiantiems. 

Religinį pasirinkimą užtikrino trys  
sinagogos ir kiti kulto pastatai, todėl 
bendruomenės religinis ir socialinis gy-

87 http://kehilalinks.jewishgen.org/kupiskis/kupishok.
htm [žiūrėta 2013 07 14].

88 Urbonienė E. Jis laikė save kupiškėnu, Kupiškio 
žinios, 2005, sausio 5, nr. 1(519), p. 1, 3; Aleknie-
nė B. Viešnia iš Johanesburgo ieškojo protėvių 
pėdsakų, Kupiškėnų mintys, 2006, bal. 8, nr. 39(8225), 
p. 5; Stakytė I. Subačiuje ieškojo savo šaknų, Ku-
piškėnų mintys, 2009, rugs. 8, nr. 104(8734), p. 1–2. 

89 Jurkštaitis S. Lietuvos krašto muziejų nuostatos ir 
veiklos kryptys pristatant žydų paveldą (Kėdainių 
ir Ukmergės atvejai.). Bakalauro darbas. Vilniaus 
universiteto Istorijos fakultetas, 2012, p. 8–9. 
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venimas buvo turiningas. Žydų kasdiena visose socialinėse sferose buvo daugiau 
ar mažiau gera.

3. Analizuojant katalikų ir judėjų tarpusavio santykius, kaip apie svarbiau-
sią sąlytį reikia kalbėti apie ekonominius ryšius. Šie ryšiai abiem pusėms visada 
buvo svarbūs ir naudingi, pradedant keliaujančiu pirkliu ir baigiant elektros tie-
kimo monopoliu. Kupiškyje žydai užėmė svarbią rinkos dalį tiek prekyboje, tiek 
amatuose, tiek paslaugų teikimo sferoje. Jų indėlis plėtojant šias sritis yra vienas 
svarbiausių jų istorijos puslapių, kur gerai matomas ir skirtingų konfesijų ben-
dravimas. Politiniame gyvenime tarpusavio santykiai buvo dalykiškesni ir labiau 
apriboti taisyklių bei konfrontacijų dėl bendruomeninių interesų. Tačiau dauguma 
atvejų buvo randami kompromisiniai variantai, todėl didesnių politinių tarpu-
savio batalijų nebūta. Didžiausia atskirtis jaučiama religinėje plotmėje. Katalikai 
nesuprato judėjų papročių ir, priešingai, nors ir būta religinės pakantos, tačiau 
nors ir tiek amžių gyventa šalia vienas kito, apie savo kaimynų religinius papro-
čius dažniausiai nieko nežinota arba žinoti tik mitai, kurie darė neigiamą įtaką 
tarpusavio santykiams, neretai išprovokuodavo ir religinius konfliktus. Religinis 
aspektas labiausiai trukdė skirtingoms konfesijoms suartėti. 

4. Svarbiausios organizacijos, veikusios Kupiškyje tarpukariu, išskirti negalime, 
tačiau savo skyrius turėjo nemažai žydų draugijų ir organizacijų. Vienos jų veikė 
aktyviai kaip skautai, kitos nesusiformuodavo ar užsidarydavo tik pradėjusios 
veikti. Platus organizacijų spektras byloja buvus nevienalytę bendruomenę, tačiau 
dėl to didesnių nesutarimų ar konfliktų nefiksuojama. Nors žydai ir buvo skirtingų 
politinių, religinių ar kultūrinių pažiūrų, sugyveno gerai, todėl kitoms konfesijoms 
visada pasirodydavo kaip vieninga tauta. Taigi šių organizacijų nuostatos, skirtos 
švietimui, sportui, menams, ugdyti pilietiškumą ar meilę Lietuvai, buvo pagrįstos 
ir neturėjo jokio politinio atspalvio, išskyrus tas, kurios buvo suformuotos politi-
niais tikslais. Kaip politikai žydai Kupiškyje veikė išvien, todėl gebėjo sustiprinti 
bendruomenės padėtį, padėjo grįžtantiesiems po Pirmojo pasaulinio karo ir pan. 
Organizaciniu požiūriu žydai Kupiškyje gyveno laisvą ir įvairialypį gyvenimą, 
naudojosi visomis nepriklausomos Lietuvos teikiamomis galimybėmis.

5. Daugiausia apie išeivijos pastangas Kupiškyje galime sužinoti iš jų nu-
veiktų darbų. Šios visos pastangos yra įvertintos ir matomos. Tokių žmonių kaip 
N. Meyeris dėka jo vaikaičiai, kiti Kupiškio žydų bendruomenės palikuonys galės 
rasti jiems rūpimos informacijos, žinos, kur jos ieškoti, ko galima tikėtis. Protėvių 
paieškose išeivijos žydams visada yra pasiruošę padėti muziejininkai, kurie siste-
mina ir kaupia medžiagą, skirtą lokaliems Kupiškio bendruomenės tyrimams. Dėl 
šio tarpusavio supratimo Kupiškio žydų bendruomenė atrodo artima kaip niekada.

Šis straipsnis papildo kitus jau publikuotus Kupiškio žydų istorijos darbus, 
juos sujungia, iškelia naujas tyrimų kryptis, kurios galbūt bus analizuojamos ateityje, 
ir ši medžiaga bus jiems naudinga tiek lokaliniuose, tiek platesniuose tyrimuose. 
Vis dėlto šis darbas atskleidžia daugiau socialinės ekonominės raidos ypatybes 
stengiantis suprasti gyvenseną, tarpusavio santykius, urbanizacijos problematiką 
paliekant nuošalyje. 
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