
Žydų bendruomenė Šiauliuose: svarus jos indėlis mūsų gimtajame mieste 

 

Iš praeities laikų istorijos žinome, jog 70 metais po Kristaus žydų tauta savo šalyje jautėsi nesaugiai 

dėl joje vykusių romėnų represijų ir pasibarstė po visą Europą. Ši tauta per daugelį amžių kentė kitų 

šalių engimą bei norą išguiti juos iš savo valstybių. Ne paslaptis, jog LDK buvo valstybė, kuri 

viduramžių Europoje priėmė šios tautos atstovus. Taip pat ši valstybė išsiskyrė nuo kitų, suteikdama 

laisvę skirtingų tautų religijoms. Žydų dėka LDK ekonomika bei verslo lygis kilo į aukštumas 

lyginant su laikais, kai LDK jų buvo nedaug. Šios tautos įtaka Lietuvos architektūrai, ekonomikai, 

socialinėms sritims, mokslui buvo jaučiama ir po šimtmečių.  

Kadangi mes esame šiauliečiai, tad tvirtai galime 

teigti, jog mūsų miesto įvaizdžiui, ekonomikai, 

socialinėms sritims bei mokslui daug įtakos 

padarė žydų bendruomenė. Kaip pavydžius 

galima pateikti Chaimo Frenkelio odų fabriką, 

veikusį nuo 19 a. pabaigos iki 20 a. galo. Šio 

fabriko vizitine kortele tapo raudonieji padai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žinoma ir tai, jog Saulės, mieste veikė ir kelios 

mokyklos, kurių įkūrėjai buvo žydai. Dar 

daugybė įmonių, bankų, fabrikų, vaistinių bei 

teatras buvo įkurti žydų bendruomenės. Tad 

galime užtikrintai sakyti, jog žydų įtaka 

Šiauliams, kaip ir visai Lietuvai, yra didelė. Tad 

šis drąsus Lietuvos, tuometinės LDK, žengtas 

žingsnis priimti tada visų lauk vejamus žydus 

pasiteisino su kaupu. 

Kalbant apie socialines sritis, Šiauliuose veikė 

medicinos punktų. Kai kurie iš jų garsėjo tuo 

metu naujausia bei pažangiausia aparatūra 

Pabaltyje, kaip, pavyzdžiui, S. Volperto klinikoje 

naudotas vienas iš pirmųjų mūsų krašte rentgeno 

aparatų. Taip pat prie socialinės srities būtų 

galima priskirti Šiauliuose veikusius senelių 

globos namus, kurių įkūrėjas buvo žydų tautybės 

atstovas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mums, kaip Lietuvos piliečiams, tai yra viena iš didžiausių pamokų, kurią būtų galima įsisavinti iš 

didingos, persmelktos laisvės siekio Lietuvos istorijos. Taigi, akivaizdu, kad be žydų bendruomenės 

svaraus indėlio mūsų gimtasis miestas bei visa  šalis būtų daug praradusi. 

 


