o s g.
Linkuv

km
1, 5

1 km

kaičio
g.

Ka
uko
al.
Gedimino g.

A. Mickevičiaus g.

Maironio g.

A. Mapu g.

o g.

A. Mickevičiaus g.

Spaustuvininkų g.

S. Daukanto g.

I. K
ant

og
.

Drusk
ininkų
g.

L. Za
m

Maironio g.

Biršton

Palangos g.

enho
fo g.

3

Vytauto pr.

Gedimino g.

g.

ir O
.M
ink
ovs
k

g.
s
nė
ni
go
o
K
ar

Gi
io
g.

Ka
u

21

g.

ni

km

5

iu

41

.Č

.K

M

על הפרויקט
הנוף הליטבאקי“ אינו מפה רגילה .זוהי השתקפו־„
תם של כמה עידנים ,תרשים רב-שכבתי המחפש
חיבור בין אנשים לרעיונות שלהם ,בין ליטבאקים
לליטאים ואנשי קובנה אחרים ,בין אז לעכשיו .זהו
תרשים פתוח אותו כל אחד מוזמן למלא ,לתקן ,לה־
.תעמק בו ולשתף פעולה
בניסיוננו להציג רבדים כמה שיותר מגוונים של
היסטוריית קובנה כעיר בינלאומית ופתוחה ,פגשנו
שמות ,מקצועות ,מעשים ,תאריכים ,אירועים ,תצ־
לומים ורישומים רבים .הופתענו מכמות העובדות
המרתקות ,לפעמים אכזריות ולפעמים מאירות .לכן
.המפה הזאת היא רק ההתחלה
פורסם בשנת 2019

Karaliaus Mindaugo pr.
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המרכז הליטבאקי הבינלאומי לצילום

אזרח בריטניה ריצ’רד סקופילד ,מועמד לפרס “איש הסובלנות” של קרן
סוגיהארה בשנת  ,2014משוכנע כי היסטוריית קובנה וליטא מעניינת,
חשובה ורלוונטית ,והוא עושה הכל על מנת להכירה ראשית כל לליטאים
עצמם .במטרה להדגיש את חשיבותה של מורשת יהודי ליטא נעזר הוא
בשיטה הדמוקרטית של צילום .בנוסף לתיעוד מצבם הנוכחי של בתי
הכנסת בליטא והרצאות בבתי ספר על הדברים שהמורים אינם מלמדים
על השואה ,מפתח סקופילד גם את הרעיון ליצור באחד בתי הכנסת
.הנטושים של קובנה מרכז לזיכרון ,תרבות וחינוך

IT’S KAUNASTIC

קטלוג בתי קברות ליטבאקיים
""מצבה

 "It'sמפה זאת היא חלק מפרויקט
אשר מציג היבטים שונים Kaunastic",
מההווה והעבר של קובנה בפרסומים
שונים ובאינטרנט .בין המסלולים הנוספים
שפורסמו על ידי הצוות – "בדרכו של
סוגיהארה" (ביפנית ,אנגלית וליטאית),
"מדריך הטעם" (באנגלית וליטאית)
'.ו"בירת חג המולד" (באנגלית) וכו

כמה שותפים שהקדישו מזמנם ומכספם כדי לסדר
את שרידי בתי הקברות היהודיים בליטא יסדו בשנת
 2011ארגון ללא מטרות רווח בשם "מצבה" .לפי
מייסדי הארגון אלכסנדר אברמנקו וסרגיי קנוביץ'" ,אנו
מאמינים כי יש לשמר את בתי הקברות היהודיים בליטא,
מכיוון שהם העדים האחרונים של ההיסטוריה העשירה
של יהודי ליטא ,ומהווים חלק בלתי נפרד מהיסטוריה
ותרבות של ליטא .זכרון לא צריך להיות חסר שם .דבר זה
".תלוי בכם

facebook.com/kaunastic
kaunastic.lt

litvak-cemetery.info

העתיד
אין בידינו לתקן טעויות היסטוריות,
אך אנחנו יכולים להפנימן ולעודד
להכיר וליצור קובנה פתוחה ,רב-
תרבותית וסובלנית ,ולהמשיך את
מה שנקטע באופן אכזרי לפני יותר
.משבעים שנה
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Rotušės a. 15, Kaunas | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt
#kaunastic #visitkaunas #kaunas2022

נסיבות רבות הן כאן בליטא ,הן ברקע העולמי גרמו לכך שרק היום אנו אורזים אומץ
לאסוף פסיפס מהרסיסים ששרדו אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה .כמה עשורים
קפאו הרסיסים בקרח הכיבוש הסובייטי ,ולאחר חזרת העצמאות עלו שאלות רבות:
באיזה אור עלינו לראות את היסטוריית עירנו ויוצרי היסטוריה זאת ,וכיצד עלינו
להתנהג על מנת ששלבים מסוימים בהיסטוריה לא יחזרו לעולם ,ושאחרים יקבלו
.משמעות הולמת ויהפכו למקורות השראה

קהילת יהודי ליטא
www.lzb.lt

בשנת  1933התגוררו בקובנה כ 37-אלף יהודים ,כלומר ,כשליש מאנשי העיר .בתקופה שבין המלחמות היו
כאן כארבעים בתי כנסת ובתי תפילה אחרים וגם בתי ספר רבים .קהילת יהודי קובנה לקחה חלק פעיל
בחייה הפוליטיים ,התרבותיים והחברתיים של העיר .היו בקהילה אנשי עסקים ,רופאים ,אמנים ,מפתחי
.נדל”ן ,מהנדסים ,מורים ,חייטים ואנשי מקצועות אחרים מרובים
רוב הבניינים הנמצאים ביום ברשימות המורשת של קובנה מומנו או תוכננו על ידי בני קובנה ממוצא
יהודי .הם גרו באותם בניינים ,עבדו וטיפלו בהם .גלריית אמנות הפרטית הראשונה במדינות הבלטיות,
הקלטות ראשונות של מוזיקה ליטאית ,נציג ליטא הראשון במשחקים האולימפיים ,אצטדיון הכדורסל
הייעודי הראשון באירופה וחידושים והישגים נוספים לא היו קיימים ללא האנשים והנסיבות המוצגים
”.ב”נוף הליטבאקי

תחייתה של התרבות והקהילה היהודית בליטא קשורה להחזרת העצמאות של המדינה .הקהילה נוסדה
.רשמית בשנת  1989עם המשימה לאחד את הליטבאקים המפוזרים בעולם ולקדם את התרבות היהודית

קהילת יהודי קובנה
קהילת יהודי קובנה מטפחת את תרבותה ,חוגגת חגים דתיים חשובים ,מארגנת ומשתתפת כקבוצה
באירועי תרבות ושואפת לתת משמעות להנצחת זכרם של אנשים ואירועים חשובים לקהילה היהודית
.של ליטא ושל קובנה .מנהל הקהילה גרצס (הערץ) ז’קס

www.kaunasjews.lt

“„KAUNAS IN

או ” “Kovnoברוכים הבאים לעיר קאונס המכונה במסמכים ,מפות וטקסטים ישנים
כיום קובנה אינה מה שהיא הייתה במאה ה 19-או אפילו בתקופה שבין “Kowno”.
מלחמות העולם .לפני  80שנה הייתה זאת בירת ליטא הארעית ,עיר צומחת ומתרחבת
במהירות ,מלאה בשאיפות .אז קמו הבניינים אשר היום מהווים עבורנו מורשת
היסטורית ותרבותית מעוררת גאווה .הרחובות והבתים נמלאו אנשים עסוקים ,מכווני
מטרה .אך זאת הייתה עיר שונה .הנוף ,האווירה ,המוזיקה ,בתי הקפה ,התאטראות,
.העסקים ,בתי הספר והאוניברסיטאות – הכל היה שונה

לפני השואה

הקהילה הדתית של יהודי קובנה

מידע למבקר

מקובנה ועד
קאונס

הקהילה הדתית של יהודי קובנה ,אותה מנהל משה ביירק ,משגיחה על בית הכנסת הכוראלי של קובנה
ועל שאר בנייני בתי תפילה השייכים לה ברחבי העיר ,דואגת לטיפוח ופרסום של ההיסטוריה שלה בליטא
.ובעולם

בית סוגיהארה

www.sugiharahouse.com

המוזיאון הקטן היושב באחת הפינות המקסימות של שכונת ז’ליאקלניס הוא נקודה מרכזית במפה
הזאת עבור יוצרי המפה .המוסד שוכן בקונסוליית יפן לשעבר ולא רק מנציח את זכרו של חסיד אומות
העולם צ’יאונה סוגיהארה אלא גם נוטל חלק פעיל בקידום רוח ההומניות .בית סוגיהארה ומנהלו סימונס
”.דווידוויצ’וס הפכו ליועצים ומעוררי ההשראה הגדולים של “הנוף הליטבאקי

גטו קובנה
כפי שהוזכר קודם ,לפני מלחמת העולם השנייה חיו בקובנה כ 37-אלף יהודים .רק  3000שרדו את השואה.
מאות שנים יהודים גרו באזור ויליאמפולה או סלובודקה ,אשר ביום ה 15-לאוגוסט  ,1941כמה חודשים
אחרי פוגרום בו נהרגו כמעט  3000איש ,נתחם בגדר תיל והפך לגטו .כעשרת אלפים מאסירי הגטו נהרגו
ביום  29לאוקטובר  1941בפורט התשיעי .בסתיו שנת  1943גטו קובנה הפך למחנה ריכוז .בימים 27-28
למרץ  1944התקיים בגטו “מבצע הילדים” כאשר נהרגו מעל אלף ילדים וזקנים .חיסול הגטו החל ביולי
 – 1944.חלק היהודים נלקחו למחנות ריכוז ,אחרים נורו לאחר הצתת בתי הגטו
גטו גובנה היה בין ארוכי הקיום באירופה וגם בין הכי המצולמים ומתועדים .לאורך שלוש שנים נמלטו
.ממנו כחמש מאות אסירים .ארכיון משטרת הגטו שמור כיום בארכיון המרכזי של ליטא
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אבני זיכרון
שד' לייסבס 3
רח' מישקו 1

רח' דרבינינקו 15
שד' וידונו 67
(Laisvės al. 3
Miško g. 1
Darbininkų g. 15
)Vydūno al. 67

בגרמנית) שייך  (Stolpersteineהרעיון של אבני זיכרון
לאמן גרמני בשם גונטר דמניג .הוא כבר הניח מעל  50אלף
סמלים לזכר קרבנות השואה ברחבי אירופה .בקובנה מסו
מנים הסמלים את מקום אימוניו של נציג ליטא במשחקים
האולימפיים יצחק אנוליק ,את ביתם והסטודיו של הציירים
צ'רנה פרציקוביצ'וטה ויעקב ליפשיץ ,וגם ביתם של הרופא
.ולדימיר לזרסון ואשתו רגינה

44

הארכיון המחוזי של קובנה

'רח' מיירוניו 28ב

37

45

בית כנסת השוחטים

רח' מ' דאוקשוס 27
)(M. Daukšos g. 27

בית הכנסת נבנה במאה ה 19-והולאם תוך כדי הכיבוש
הסובייטי .מאוחר יותר שכנו בבניין זה סדנאות קרמיקה
.וטקסטיל של פקולטת קובנה לאקדמיית האמנויות בווילנה

כביש ז'מייצ'ו 73
)(Žemaičių pl. 73

הפורט התשיעי של מבצר קובנה בקושי ניזוק במלחמת
העולם הראשונה ושימש ככלא מאז שנת  .1924בזמן
הכיבוש הסובייטי הראשון הוחזקו בו אסירים פוליטיים
הממתינים להעברה למחנות עבודה .בבוא גרמניה הנאצית
לליטא ,הפך הפורט למקום הרג המוני .לפי השערות קטלו
כאן הנאצים ומשתפי הפעולה המקומיים לפחות  30אלף
.איש ,רובם יהודים שהועברו הנה מגטו קובנה
בשנת  1958נוסד כאן מוזיאון .בשנת  1984קמה אנדרטה
לזכר קרבנות הפשיזם בגוב ה  32מטר ,יצירת הפסל אלפ�ו
נסס אמברזיונס והאדריכלים גדימינס ברוויקס ווויטאוטס
.ויילוס

38

)(Maironio g. 28B

אל הארכיון הזה תפנו אם אתם מחפשים מסמכים של בעלי
רכוש בקובנה שהולאם על ידי הסובייטים .בניין הארכיון
מודרני וחדשני ,אך לצורך העניין הוא בנוי מעל מרתף של
בית כנסת לשעבר .בית הכנסת נסגר בשנות הכיבוש הסוו
בייטי כאשר הוחלט שבית כנסת אחד (הכוראלי) יספק את
.כל צרכי האוכלוסייה

הפורט התשיעי

19

בית העלמין היהודי באלק־
סוטס

39

)(Kalnų g.

זהו בית הקברות היהודי הראשון בקובנה אשר נוסד עוד
במאה ה 16-והפך באמצע המאה ה 20-לבית הקברות של
הגטו .הוא נהרס תחת הכיבוש הסובייטי וחלק מהקברים
הועברו לאלקסוטס .עדיין גם היום אפשר לראות מצבות
.ששרדו בשטח בית העלמין לשעבר ,על הגבעה

40

בית העלמין היהודי
בז'ליאקלניס
)(Radvilėnų pl.

בית קברות זה נוסד בקרבת שכונת אז'אולינס בשנת 1861
והוא הגדול והחשוב ביותר בקובנה .כאן קבורים הזמר
דניאל דולסקי ,האמן יעקב מסנבלום והרבה יהודים מפור ו
סמים אחרים .לאורך שנים רבות לא זכה בית הקברות לעניין
מצד תושבי קובנה או עירייתה ,ומצבו התדרדר מדי שנה.
בשנ ת  2015החלו עבודות שיקום ותיעוד בית הקברות ה�מ
.תבצעות בכוחות צוות מתנדבים בינלאומי

41

בית העלמין היהודי בפנמו־
נה
)(Vaidoto g.

שכונת הנופש פנומונה מכילה בית קברות בלתי פעיל אשר
הוקם בשנת  .1710כיום ניתן לראות שלוש מצבות בלבד .כל
.השאר קבורות מתחת לפני האדמה

אובייקטים

אפרים אושרי היה ממעט רבני אירופה ששרדו בשואה .בזמן
היותו בגטו קובנה הוא רשם יומן ,אותו החביא וכך שימר,
כמו שעשה אברהם תורי .כאשר הסובייטים כבשו את קובנה
ושחררו את הגטו ,הרב ואשתו פרידה גרינצוויג נסעו לרומא,
שם פתחו ישיבה ליתומים ומאוחר יותר העבירוה לקנדה.
כעבור תקופה מסוימת הוסמך אפרים אושרי לרבנות וייסד
ישיבה בניו יורק .בשנ ת  1959הוציא את יומניו ומחשב�ו
 "Annihilation of Lithuanianתיו מהגטו בצורת הספר
Jewry, Responsa from the Holocaust".

 20יאן זווארטנדיק
)(1886-1976

הקונסוליה ההולנדית (כיום בניין המשמש מגוון
מטרות) ,שד' לייסבס 42
)(Laisvės al. 42
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בית החולים היהודי "ביקור
"חולים

רח' א' יאקשטו 5
)(A. Jakšto 5

בית החולים נבנה באמצע המאה ה 19-במימון העירייה
והקהילה היהודית ,ומאז הורחב כמה פעמים .בתקופה
שבין המלחמות ,כשבוטלו ההגבלות הדתיות שאכפה
ממשלת הצאר ,קיבל בית החולים את השם "ביקור חולים".
בית החולים העסיק מומחים מוכשרים במיוחד ,בעלי מוני ו
טין גם מחוץ לקהילה היהודית .מצער כי בניין בית החולים
שפעם העניק טיפולים ברמה הגבוהה ביותר עומד מזה
.שנים רבות מוזנח ומחכה לפשרה שתתקבל לגביו

33

בית האבות

בניין זה ,כמו שאר בניינים ציבוריים ,נבנה על ידי הקהילה
היהודית ומכספה .בית האבות לשעבר מושך את העין בגלל
.עיצובו ,כאשר חזיתו האחורית מזכירה בית כנסת

34

בית המשפט המחוזי של
קובנה
שד' לייסבס 103
)(Laisvės al. 103

הקמת בניין בית המשפט בן שלוש הקומות בשנת 1883
מומנה על ידי סוחר בעל הגילדה הראשונה איליה פרומקין,
בנו של תושב קובנה מכובד יעקב פרומקין .בניין זה ,בעל
היקפים מרשימים ועיצוב יוצא דופן ,הוא דוגמה אחת מתוך
רבות המראות את תרומתם של היהודים לפניה הנוכחיים
של קובנה .בשנת  1930נרכש הבניין על ידי המדינה ועד
.היום מתרחשים בו הליכי דין
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42

גלריית חצר

בשעה שוויטניס יאקס חזר לליטא מהגירתו והתיישב בבית
במרכז קובנה ,הופתע כי לכאורה דבר אינו מקשר בין שכניו.
אחרי שנבר בהיסטוריית החצר וגילה תמונות של משפחות
יהודיות אשר התגוררו פעם באותו המקום ,העביר את התו
מונות על קירות החצר .כך נולדה גלריה פתוחה הפועלת
!סביב היממה .מאז התפתחה קרבה מיוחדת בין שכני החצר

בית ספר לאמנויות על שם
א' מרטינייטיס

היסטוריית הבניין מתחילה עוד במאה ה 18-וכוללת מגוון
מאורעות .לאחרונה פועל בו בית ספר לאמנויות לתושבי
קובנה הצעירים .בימים  12-13למרץ  1927ערך כאן מועדון
הספורט מכבי (קם בשנ ת  )1920את אליפות ליטא הראש�ו
נה בטניס שולחן ,לכן מגיע לבניין זה תואר מקום הלידה של
ענף ספורט זה .על כך מבשר לעוברי אורך ולתיירים לוח
.זיכרון
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ישיבת סלובודקה
רח' פנריו 51

)(Panerių g. 51

מוסד לימוד דתי זה היה בין הגדולים והמפורסמים
באירופה .הוא הוקם בשנת  1882על ידי הרב צבי לוויטן,
ומאוחר יותר התפרסם עוד בזכות הרב ישראל סלנטר שהו
גיע מווילנה להפיץ זרם חדש ביהדות ,המוסר .בשנת 1897
התפצלה הישיבה ל"כנסת ישראל" ,תומכי המוסר ,ו"כנסת
.בית יצחק" ,מתנגדי הזרם בהשראת הרב ספקטור
בתחילת המאה -ה 20-למדו כאן כשלוש מאות רבנים עת�י
דיים ,ובתקופה שבין שתי המלחמות הפכה הישיבה למרכז
אזורי .בשנת  1934החלה הקמת בניין חדש לישיבה ברחוב
פנריו ,אך עוד לפני פתיחתו הרשמית בשנת  1940הו הולאם
ובתקופה הסובייטית היה בו מפעל .בשנת  1945שוחזרה
.ישיבת סלובודקה בבני ברק ,ישראל

קונסוליית הולנד פעלה בבניין המסומן במפה עד השנה
 ,1928כאשר גיבורינו יאן זווארטנדיק ,מנהל נציגות חברת
בקובנה ,הפך לקונסול רק בשנ ת  1940ופתח ל�ע Philips
צמו משרד בבית אחר בשדרת לייסבס .גיבור זה ,אותו רבים
הפיק עבור יהודים  Mr. Philips Radio,הכירו פשוט בכינוי
הנסים על נפשם מפני השואה מעל  2400ויזות לטריטוריות
המרוחקות של הולנד – איי קוראסאו וסורינאם .מכיוון
שההגעה לשם התאפשרה רק דרך תחנות ביניים ,פנה
ההולנדי אל קונסול יפן צ'יאונה סוגיהארה בהצעה להעניק
לאנשים גם ויזות מעבר למדינתו (ראו על סוגיהארה למטה).
מאוחר יותר חזר זווארטנדיק להולנד וחי באיינדהובן עד
.מותו בשנת  .1976הוכר כחסיד אומות העולם רק לאחר זמן
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הפורט השביעי

רח' ארחיבו 6
)(Archyvo g. 6

בשנת  1879אישר קיסר רוסיה אלכסנדר השני את הצעת
הנהגת הצבא שלו לבנות בקובנה מבצר .אף כי לא כל העו
בודות הושלמו עד מלחמת העולם הראשונה ,הפורטים של
.קובנה שיחקו תפקידים חשובים בהיסטוריה אחר כך
הפורט השביעי הוקם בשנ ת  .1890בין המלחמות האדר�י
כל הנודע ולדימיר דובנצקי התאים אותו למטרה חדשה
– לשמש בית לארכיון המרכזי של מדינת ליטא ,שהועבר
.כעבור תקופה לפז'ייסליס
ביום  30ליוני שנת  1941הפך הפורט השביעי למחנה הריכוז
הראשון בשטחים הכבושים על ידי הנאצים .בין אותו היום
וה 10-לאוגוסט  1941נהרגו כאן כ 5000-איש ,רובם יהודים
תושבי קובנה .בתקופת הכיבוש הסובייטי הוזנחו הקברים
.ההמוניים ללא השגחה
כיום פועלת בפורט השביעי יוזמה פרטית לשם חינוך והשו
.כלה .בשנת  2016נפתחה אנדרטה לזכר קרבנות השואה
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בית הכנסת הכוראלי בקוב־
נה
רח' א' אוז'שקיינה 13
)(E. Ožeškienės g. 13

לפני מלחמת העולם השנייה היו בקובנה כמעט ארבעים
בתי תפילה יהודיים .בית הכנסת הראשון שמוזכר במקורות
נהרס בשנת  1716ושוקם די מהר .בשנת  1872נגמרה בניית
בית הכנסת הכוראלי עם אלמנטים של בארוק ,היחיד שפו ו
על בימינו .הבנייה התקיימה במימון לוי ברוך מינקובסקי,
סוחר בעל הגילדה הראשונה .בית הכנסת נמצא בטיפולה
של הקהילה הדתית של יהודי קובנה ,ובתוכה נמצאת אנד ו
רטה לחמישים אלף ילדי ליטבאקים שנהרגו בשואה .בקומה
.השנייה של הבניין מוצגת תארוכה של דיוקנאות רבנים
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בית הכנסת החסידי

רח' גימנזיוס 6
)(Gimnazijos g. 6

בית כנסת זה ,אשר נבנה בסביבות שנת  ,1880הפך אחרי
המלחמה לבית אמנים .לאורך שנים פעלו כאן סדנאות הפי ו
סול של פקולטת קובנה לאקדמיית האמנויות בווילנה .כעת
אין לאקדמיה צורך בבניין ,לכן אין היא מטפלת בו ומצבו
.מתדרדר

)(1900-1986

(Vaižganto g. 30, S. Daukanto g. 21,
)M. K. Čiurlionio g.

אין הוכחות אמתיות אם אי פעם התבצעה פגישה בין וקו�נ
סול הולנד י' זווארטנדיק הנ"ל וסוגיהארה ,אשר הגיע לקו ו
בנה מהלסינקי בשנ ת  .1939על כל פנים הצליחו הדיפלו�מ
טים לתאם את פעילותם בתחילת מלחמת העולם השנייה.
הקונסוליה היפנית החלה להפיק מה שנקרא "ויזות חיים",
כלומר אישורי מעבר דרך יפן הנדרשים כדי להקנות תוקף
.לוויזות אל קוראסאו וסורינאם
בקונסוליית יפן שהתמקמה בווילה המודרנית של שר החי ו
נוך יואוזס טונקונס (נבנתה בשנת  ,)1939חתם הדיפלומט
על המוני ויזות מעבר שהצילו אלפי נפשות יהודיות .מאז
שנת  2000ידועה הווילה כבית סוגיהארה ,זהו מוזיאון
קטן אך עתיר תוכן ,בו מבקרים כל שנה מעל עשרת אלפים
תיירים מיפן ומדינות אחרות .כאן פועלת גם קרן "דיפלומו
".טים בעד חיים
כשהקונסוליה נסגרה בספטמבר  ,1940השתהה צ'יאונה
סוגיהארה עם משפחתו בדרכם לחו"ל במלון "מטרופוליס",
הפופולרי בין המלחמות ,שם המשיך לחלק ויזות .בספטמו
בר  2015הותקן על בניין המלון שלט לזכר
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קזיס גריניוס וקריסטינה
גריניוביינה

29

רח' וייסיו 30
)(Vaisių g. 30

בשנת  1858קם ברחוב צר בשכונת ז'ליאקלניס בית כנסת
בנוי מעץ .אחר כך הוא עבר שיקום ולפני כמה שנים התמקם
.פה סטודיו לצילום

30

בנק יהודי

כיום מוזיאון זואולוגי על שם טדס איוונאוסקס,
שד' לייסבס  \ 106רח' אוז'שקיינה

קזיס גריניוס ,נשיא מדנינת ליטא השלישי והאחרון שנ�ב
חר באופן דמוקרטי ,פרש מחיים ציבוריים כאשר אנטאנס
סמטונה השתלט על הממשלה .הוא סירב בתוקף לשתף
פעולה עם הנאצים והסתיר בביתו יחד עם אשתו את נציג
ארגון הפרטיזנים של גטו קובנה דמיטרי גלפרן .בשנת ,1944
כאשר ברית המועצות כבשה את ליטא שנית ,נסוגו זוג הגו
.ריניוס מערבה
ניתן לגלות יותר על קזיס גריניוס והרפובליקה הראשונה של
ליטא בבית נשיא ליטא ההיסטורי .פרט מעניין :הבניין הוקם
באמצע המאה ה 19-במימונו של הסוחר שלמה פיינברג.
.בתקופת שלטון הצאר פעלה בו ממשלת מחוז קובנה

)(Laisvės al. 106 / Ožeškienės g.

בתקופה שבין המלחמות היה זה אחד הבניינים המפוארים
בשדרת לייסבס ,ופסאז' הקניות שבו תמיד היה הומה אדם.
חזיתו של הבנק (המעוצבת על ידי האדריכלים גרגורי
מזל ומיכה גרודזנסקי) והפסאז' נהרסו בתקופת הכיבוש
הסובייטי ,אך אלמנטים של התקופה הישנה עדיין נראים
בתוך המוזיאון .לדוגמה ,במחלקת הזוחלים אפשר לראות
היטב את עיצוב אולם שירות הלקוחות לשעבר .מרחוב א'
אוז'שקיינס ניתן לראות את הקיר האחורי של הבנק ,עליו
.חרוטה שנת הבנייה – 1924
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בית הבריאות אוז"ה

כיום מרכז רפואה ספורטיבית בקובנה ,רח' ד'
פושקוס 1
)(Poškos g. 1

ארגון הבריאות אוז"ה הוא אחת הדוגמאות לקהילתיות
ולעזרה ההדדית של היהודים .בקובנה פעל הארגון בבניין
מרשים בסגנון המודרניזם וארט דקו ברח' ד' פושקוס,
אשר היווה תרומה בעלת ערך למפת האדריכלות של קובו
.נה

אמנם התפרסמה כלאה גולדברג ,אך בשלט הזיכרון שמו ו
תקן על בית הגימנסיה העברית על שם שוואבה רשום שמה
בגרסתו הליטאית ,לייה גולדברגייטה( .הגימנסיה נוסדה
בשנת  1927על ידי המחנך הנודע משה שוואבה ,ובה למדו
מספר אנשים חשובים ,בינם היסטוריון השואה דב לוין
( ).)1925-206ילידת קובנה רשמה יומן מאז גיל  ,10ובה ה�ז
כירה כי מטרתה היחידה היא להיות סופרת .אחרי סיום לי ו
מודיה בגימנסיה למדה באוניברסיטת קובנה ,מאוחר יותר
בגרמניה ,ובשנת  1935התיישבה יחד עם אמה בתל אביב.
בזמן חייה בישראל לא רק הפכה לאחת המשוררות המפור ו
סמות ביותר ,אלא הוסיפה לתרגם לעברית יצירות של טולסו
טוי ,שייקספיר ,איבסן וסופרים קלאסיים אחרים ,וכך רכשה
.לעצמה תואר בלתי רשמי של שגרירת התרבות האירופאית
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קיפרס פטראוסקס ואלנה
פטראוסקיינה

מוזיאון המוזיקה הליטאית על שם מ' וק' פטראוסקס,
רח' ק' פטראוסקו 31

פטרס באובליס

 24בית היתומים ,כיום בית חולים שיקומי לילדים "לופ־
שליס" ,רח' לופשלו 10
)(Lopšelio g. 10

פטרס באובליס היה רופא ילדי ם שניהל בית יתומים בק�ר
בת גטו קובנה .בין השנים  1942-1944שימש בית היתומים
כמקלט זמני למספר תינוקות וילדים ממוצא יהודי שחולצו
מהגטו והמשיכו למחבוא בבתי תושבי קובנה .דבר זה נודע
רק למעטים מעובדי בית היתומים עליהם יכל באובליס
לסמוך באופן מלא .הרופא המוכשר והנאהב מת בתאונת
מטוס בשנת  ,1973ואחרי מותו זכה לתואר חסיד אומות
העולם .שלט לזכר גבורתו נמצא היום על חזית בית החולים
.לילדים שפועל במקום בית היתומים
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חיים נחמן שפירא

)(1894–1943
)(Kęstučio g. 85

בנו של הרב הראשי של ליטא אברהם דב-בער שפירא (1870-
 ,)1943קיבל חיים נחמן שפירא בשנת  1926תפקיד של ראש
מחלקת סמיטולוגיה באוניברסיטת קובנה .כמו כן לימד
באחת הגימנסיות הגדולות והחדשניות ביותר במדינה,
הגימנסיה הריאלית העברית בקובנה ,שבניינה עוצב על ידי
ארביט viברוך קלינג .בין תלמידי הגימנסיה היה גם האמן
.בלאטאס

רב זלמן אוסובסקי

 14רח' יורברקו

)(Jurbarko g.

לא רחוק מתחנת התחבורה הציבורית ברחוב יורברקו עומד
בית קטן בו חי בתקופה שבין המלחמות זלמן אוסובסקי ,רב
אהוב למדי על נוער של סלובודקה .ביום ה 26-ליוני שנת
 ,1941בזמן הפוגרום בוויליאמפולה ,פרצה כנופיה בהנהגת
אלגירדס קלימייטיס לבית הרב ,כרתה לו את הראש והציגו
.בחלון

15

סופיה בינקיינה וקזיס בינ־
קיס
רח' וידונו 45
)(Vydūno g. 45

סופיה בינקיינה(  ( )1902-1984הייתה מתורגמנית ועית�ו
נאית ,וגם עזרה לבעלה הסופר קזיס בינקיס .בתקופת מל ו
חמת העולם השנייה קיבלה דירתם את הכינוי הסודי "מלון
היהודים" ,שהרי עצרו בה אנשים רבים שהתחבאו ונמלטו
מהשואה .גברת בינקיס עודדה את כל חבריה ונציגי האלי ו
טה של קובנה .בשנת  1967הייתה בין הליטאים הראשונים
שהוכרו כחסידי אומות העולם .באותה השנה פרסמה ספר
".זיכרונות שאספה משורדי השואה בשם "לוחמים ללא נשק

משה הופמקלר

אלחנן אלקס

(1879–1944) 7

הרופא נולד למשפחת רבנים ,עבד מעל עשור כרופא הפרטי
של שגריר גרמניה וגם טיפל בתושבי קובנה בבית החולים
"ביקור חולים" .בשנ ת  1941נבחר לראש ועדת זקני גטו קו�ב
נה והשקיע את כל מאמציו בהצלת חיים רבים ככל האפשר.
בשנת  1944הוא סירב להשתתף בסלקציות במחנה הריכוז
.לנדסברג ,הכריז על שביתת רעב ונפטר
תנו לאמת להיות תמיד מול עיניכם ומתחת לרגליכם".
האמת תראה לכם את דרך החיים" ,כתב אלקס באחד מכו
תביו האחרונים אל בנו וביתו .אשתו מרים שרדה במחנה
שטוטהוף ועברה לגור בארץ אחרי המלחמה .בנו יואל אלקס
נסע עוד בשנות השלושים לבריטניה ,שם הפך לאחד חוקרי
.סכיזופרניה החשובים במאה ה20-

8

)(1898–1965

)(Laisvės al. 68

כאשר משפחת הופמקלר המוזיקלית להפליא עברה מווי�ל
נה הכבושה לבירה הארעית ,אחד האחים ,משה ,מהר התו
חיל לנהל את תזמורת מסעדת "מטרופוליס" .ליד התזמורת
הופיעו זמרים כמו דניאל דולסקי ואנטאנס שבניאוסקס,
והקונצרטים שודרו לאלה שלא הצליחו להיכנס פנימה על
.ידי רשות הרדיו שנוסדה בקובנה בשנת 1926
בגטו קובנה משה הופמקלר הקים תזמורת ב ת  40מוז�י
קאים ,ולאחר מכן הועבר למחנה הריכוז דכאו .אחרי המו
לחמה התגורר בארץ ,שם גם ניצח תזמורת ,ומאוחר יותר
.עבר למינכן

1

רח' קסטוצ'ו 8
)(Kęstučio g. 8

עמנואל לוינס
)(1906-1995

)(Spaustuvininkų g. 1

החברה היא הנס של יציאה מגדר עצמך" – זוהי אחת"
אמרותיו של הפילוסוף ,יליד קובנה עמנואל לוינס .את מר ו
בית שנותיו העביר הפילוסוף בצרפת ,שם התגורר בשנת
 .1924קבוצת אוהדים המאמינים כי מורשתו אינה מצוינת
בקובנה מספיק (ישנו שלט זיכרון על בית משפחתו ברח'
ספאוסטובינינקו ורח' על שמו בשכונת רומייניי) ,החליטו
.להקדיש לו כיכר ברח' ו' פוטווינסקיו ליד הרכבל

9

דניאל דולסקי

רח’ א’ מאפו

אברהם מאפו ,שנולד בסלובודקה (כיום – ויליאמפולה),
נחשב לסופר הראשון שכתב בעברית .את כתביו יצר קרוב
לוודאי בעוד הוא יושב בצריף על גבעת אלקסוטס ,והיא
מקום פגישות רומנטיות פופולרי בין ליטבאקים צעיו
רים דאז .ספריית מאפו שנפתחה בשנת  1908ברח’ א’
אוז’שקיינה נהרסה בזמן מלחמת העולם השנייה .שמו של
הסופר ניתן לרחוב בעיר העתיקה בשנת  .1919השם הוחלף
בזמן הכיבוש הסובייטי והשלט “רח’ א’ מאפו” הוחזר בשנת
 .1989בית ברחוב הזה ,בו היום פועלת מחלקת ספרות נוער
ומוזיקה של הספרייה הציבורית על שם ו’ קודירקה ,התו
קיימו בתחילת המאה -ה 20-פגישות של חברת “עזרה” לצ�ד
הסו“( ” “Apžvalgaקה ,רווחה ותרבות ,וגם פורסם העיתון
.קירה”) .כל זה מצוין בשלט זיכרון המותקן על פני הבניין

2

)(J. Gruodžio g. 25

ההוגה הנודע הרב ספקטור ,ששירת כרב הראשי של קובנה
מאז שנ ת  ,1864זכה לכבוד רב בין יהודי האימפריה הר�ו
סית .הוא שמר על קשרים עם רבנים אחרים ברחבי אירופה
והפגין עניין רב במצבם של החלוצים בפלסטין .אחרי מותו,
מוסדות רבים בעולם נקראו על שמו .בקובנה ניתן שמו של
.יצחק אלחנן ספקטור לבית יתומים

3

)(L. Zamenhofo g. 9

)(Laisvės al.

16

)(1904–1981

שד'  Vero Cafe,בית קפה "קונרד" ,כיום
לייסבס 51
)(Laisvės al. 51

תזמורת הג'אז בניצוחו לשל הכנר דניאל פומרנץ ,בוגר ק�ו
נסרבטוריון ברלין ,הייתה ההרכב "החם" של סצנת קובנה
הקטנה בין המלחמות .לרוב הופיעה התזמורת בבית הקפה
האהוב על הבוהמה" ,קונרד" (על שם המייסדים לאוניד
פרסמה לא " "Columbiaומאקס קונרד) .החברה הבריטית
!פחות מ 11-תקליטי התזמורת
בזמן היותו אסיר גטו קובנה הקים פומרנץ יחד עם משה
הופמקלר ומוזיקאים אחרים תזמורת .ביתו דנה ניצלה מהו
גטו על ידי משפחתו של הזמר קיפרס פטראוסקס .מאוחר
יותר הועבר פומרנץ לדכאו ,אחרי המלחמה חזר לקובנה
ושוב ניגן ב"קונרד" ,אז כבר ידוע בשם "טולפה" ("הצבעו ו
.ני") ,ולבסוף עבר לגור בקנדה

17

אברהם (גולוב) תורי

)(1909-2002

אוניברסיטת קובנה (כיום האוניברסיטה הטכנו־
לוגית בקובנה) ,רח' א' מיצקוויצ'אוס 39
)(A. Mickevičiaus g. 39

נולד בלזדיי כאברהם גולוב .לפני השגת השכלה במשפטים
באוניברסיטת קובנה ,הספיק לגור תקופה בארה"ב .בזמן
שהייתו בגטו קובנה עבד כרכז ועדת זקני הגטו והקפיד לר ו
שום ביומנו כל פשע שראה בגטו ואת מי שביצע אותו .הוא
ברח מהגטו יחד עם אשתו לעתיד פנינה שיינזון ,ורק אחרי
.המלחמה חזר למצוא את כתבי היד שקבר
השתתף כעד במשפטים רבים נגד פושעים נאצים ,ובו
"שנת  1988הוציא ספר בשם "גטו קובנה :יום אחר יום
(“Surviving the Holocaust: The Kovno Ghetto
יומנו תורגם למספר שפות ועל בסיסו נוצר סרט Diary”).
.תיעודי

18

אסתר לוריה
)(1913-1998

אנדרטת שער גטו קובנה ,רח' לינקובוס \ א'
קריקשצ'ונייצ'ו
)(Linkuvos g. / A. Kriščiukaičio g.

הזמרת נולדה בלייפאיה ,נסעה לפלסטין בשנת  ,1934ואז
חזרה למדינות הבלטיות כדי להציג את יצירתה ומצאה את
עצמה בליטא בעת פרוץ מלחמלת העולם השנייה .היא הוכו
נסה לגטו קובנה ואז למחנה הריכוז שטוטהוף ,לשם הביאה
איתה ציורים שיצרה בגטו ,ובאחד מהם תמונה של שער
הגטו בקובנה שלידו הוצבה אחרי המלחמה אנדרטת אבן.
.ביולי  1945חזרה לארץ

יוצר שפת אספרנטו חי במקומות רבים באימפריה הרוסית,
ובקובנה פגש את אשתו לעתיד ,קלרה זילברניק .אביה מימן
את ספר לימוד האספרנטו הראשון ,ובתקופה שבין המלחו
מות ניתן שמו של זמנהוף לרחוב בו גרה משפחת זילברניק.
מקורות מסוימים טוענים כי גם חתונת הזוג הצעיר התו
קיימה ברחוב זה .בבניין בית הכנסת שוכן היום מכון פרטי
.ואי אפשר לסייר בו

4
10

אנטולי רוזנבלום
)(1902-1973

מרכז הספורט של קובנה ,שד' פרקונו 5
)(Perkūno al. 5

המהנדס א' רוזנבלום נולד בביאליסטוק .הוא הנדס בניינים
מרשימים רבים בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ,בינם
הדואר המרכזי ומועדון הקצינים .כאשר בשנת  1938הוחלט
לערוך בקובנה אליפות אירופה בכדורסל ולהקים לכבודה
אצטדיון ,אף אדריכל לא הסכים לקחת על עצמו את הפו
רויקט מפאת חוסר הזמן .רוזנבלום פעל באומץ והצליח
לעצב תוך חצי שנה את אצטדיון הכדורסל הראשון באירופה
שנשאר מרשים גם במאה ה .21-כמו הרוב המוחלט של
יהודי קובנה ,נאסר גם המהנדס רוזנבלום בגטו ,אך הצליח
לברוח .אחרי המלחמה הרצה באוניברסיטאות בליטא ,ובנו
.הפך לאדריכל בתל אביב

11

)(1908–1999

שד' נפריקלאוסומיבס  \ 3רח' גדימינו 36

)(Nepriklausomybės a. 3 / Gedimino g. 36

אמן זה פתח את גלריית האמנות הפרטית הראשונה במו
דינות הבלטיות ליד הקתדרלה בהיותו בן  24בלבד .אך
הפרויקט לא הוכיח את עצמו כלכלית ,לכן במהרה ארביט
בלאטאס עבר לפריז .הצייר ופסל התארח אצל הוריו בקו ו
בנה לעתים קרובות ,נהנה לבקר בבית קפה "קונרד" וצייר
.כמה דיוקנאות של לקוחותיו הקבועים
בתחילת מלחמת העולם השנייה עבר האמן לארצות הבו
רית .אמו נספתה בשטוטהוף ,ואביו שרד בדכאו והצליח
!ליצור קשר עם בנו אחרי המלחמה דרך… פבלו פיקאסו
בשנת  1980הציג ארביט בלאטאס בגטו ונציה קומפוזיציה
של שבעה תבליטי ברונזה לזכר קרבנות השואה .בשנת
 2003תרמה אלמנתו העתק של היצירה למוזיאון הפורט
.התשיעי בקובנה
אחד המורים של ארביט בלאטאס בגימנסיה הריאלית העבו
רית בקובנה היה צייר יהודי יעקב מסנבלום שהיה הראשון
שפעל בליטא בין שתי המלחמות ובילה שנים רבות בפריז.
.קברו נמצא בבית הקברות היהודי בז'ליאקלניס

הרמן מינקובסקי ()1864-1909
ואוסקר מינקובסקי
)(1858-1931
רח' ה' איר א' מינקובסקיו

)(H. ir O. Minkovskių g.

הידעתם כי בנסיעתכם באחד הרחובות של קובנה אתם
יכולים להתקרב אל תורת היחסות? הרי הרמן מינקובסקי,
שנולד באלקסוטס ,היה אותו המרצה שהאמין ברעיונותיו
של הסטודנט שלו ,אלברט אינשטיין .לעומת זאת אחיו אוסו
קר התמחה ברפואה ,ועד היום חוקרים צעירים שהישגיהם
במחקר הסוכרת יוצאים מן הכלל יכולים לזכות בפרס מינו
קובסקי .על פי חלק מהמקורות ,אבי שני המדענים לוי ברוך
מינקובסקי ( ,)1825-1884סוחר בעל גילדה ראשונה ,תרם
.כספים לבנייתו של בית הכנסת הכוראלי בקובנה

5

נחמיה ארביט בלאטאס

לודוויג זמנהוף
)(1859-1917

בית כנסת לשעבר ,כיום המכון ליחסי המשפחה ,רח’
ל’ זמנהוף 9

.פסל ,שד' לייסבס

דניאל פומרנץ

יצחק אלחנן ספקטור
)(1817–1896

בית היתומים היהודי לשעבר ,רח’ י’ גרואודז’ו 25

)(1891–1931

הזמר נולד בקובנה ובילה בה רק כמה שנים ,ונפטר בה אחרי
שלגם מבירה קרה מדי וחלה בדלקת ריאות .דניאל דולסקי
היה אחת הדמויות החשובות בתולדות המוזיקה הליטאית
היות והחליט לעבור לשיר בליטאית ועודד יצירות חדשות
בשפה זאת .בשנת  2007הוצב פסל לזכרו (מאת רומס
קווינטס) בשדרת לייסבס מול מסעדת "מטרופוליס" האגו
דית .הפסל עורר חיבה בחיק אנשי העיר ותיירים כאחד –
לעתים קרובות ניתן לראות בידו של הזמר זר פרחים או חפץ
נחמד אחר .כמו כן ,ניתן לבקר את קברו של דולסקי בבית
.העלמין היהודי בז'ליאקלניס

אברהם מאפו
)(1808-1867

)(A. Mapu g.

רח' ספאוסטובינינקו 1
כיכר לוינס ,רח' פוטווינסקיו 22

 Charlie Pizza,מסעדת "מטרופוליס" ,כיום
שד' לייסבס 68

)(K. Petrausko g. 31

זמר אופרה קיפרס פטראוסקס היה נערץ בטירוף בקובנה
בין המלחמות .הרחוב בו הוא התגורר קיבל את שמו עוד
בימי חייו .באביב  1942קיבלו הזמר ואשתו אלנה לביתם
את ילדתו בת החצי שנה של דניאל פומרנץ ,כנר ומנצח
ידוע ,אותה חילצו מהגטו .בשנת  1947פגשה דנה פומרנץ
את משפחתה ,ובהמשך הפכה גם היא להיות כנרית .קיפו
רס פטראוסקס ואלנה פטראוסקיינה הוכרו כחסידי אומות
.העולם בשנת 1999

דמויות

הגימנסיה הריאלית העברית בקובנה ,כיום הגימנסיה
למוזיקה על שם י' נאויאליס ,רח' קסטוצ'ו 85

בית נשיא ליטא ההיסטורי ,רח' וילניאוס 33

)(Vilniaus g. 33

בית כנסת ז'ליאקלניס

)(Karaliaus Mindaugo pr. 11

צ'יאונה סוגיהארה
בית סוגיהארה ,רח' וייז'גנטו 30
המלון "מטרופוליס" ,רח' דאוקנטו 21
תחנת הרכבת קובנה ,רח' מ' ק' צ'ורלוניו 16

רח' ד' פושקוס  \ 21רח' סמיילינינקו 16
)(D. Poškos g. 21 / Smalininkų g. 16

רח' שב' גרטרודוס 33
)(Šv. Gertrūdos g. 33

רח' א' אוז'שקיינס 21
)(E. Ožeškienės g. 21

)(1911-1970

הגימנסיה העברית ע"ש שוואבה בקובנה (כעת
מרכז הכשרה מקצועית ע"ש המלך מינדאוגס) ,שד'
קרליאוס מינדאוגו 11

)(Linkuvos g. / A. Kriščiukaičio g.

רח' ה' איר א' מינקובסקיו

בית העלמין היהודי
בוויליאמפולה

)(1914–2003

אנדרטת שער גטו קובנה ,רח' לינקובוס \ א'
קריקשצ'ונייצ'ו

)(H. ir O. Minkovskių g.

בחלקת אדמה צרה בין צוק אלקסוטס ושטח החברה
דגני קובנה") נדחף בית הקברות היהודי"( ""Kauno grūdai
היחיד שפועל עדיין בקובנה .הועברו לשם חלק מהקברים
.מבית העלמין בוויליאמפולה

אפרים אושרי

12

לאה גולדברג \ לייה גולדב־
רגייטה

)לאון בראמסון (1869-1941

מכון טכנולוגי יהודי אורט ,כיום אוניברסיטת
ויטאוטס הגדול ,רח' יונבה 40
)(Jonavos g. 40

לאון בראמסון נולד בקובנה והיה לדמות מאוד פעילה בציו
בור .בשנות  1906-1907היה חבר בפרלמנט הנבחר הראשון
של רוסיה ,לאחר מכן הפך למנהיגה של אורט" ,האגודה לעו
בודה מקצועית וחקלאית" ,אשר נוסד בשנת  .1880בשנת
 19222הוא פתח סניף של אורט בארה"ב .עד מלחמת הע�ו
לם השנייה מעל אלף צעירים רכשו מקצוע במכון טכנולוגי
.יהודי אורט

6

אמה גולדמן
)(1869-1940

",מרכז חברתי "אמה
'רח' א' מיצקוויצא'וס  ,35קומה ב

)(A. Mickevičiaus g. 35

אחת הדמויות הפוליטיות הפעילות ביותר במאה ה,19-
אנרכיסטית וסופרת ,אמה גולדמן נסעה לארצות הברית
מפרוורה של קובנה ,סלובודקה ,כשהיא רק בת  .16לא ידוע
הרבה על ילדותה ונעוריה בליטא ,אך זכרה כדמות היסטוו
רית חי .כהוכחה לכך ,בשנת  2016נוסד באחד בנייני העץ
ברח' א' מיצקוויצ'אוס מרכז חברתי "אמה" ובו הרצאות,
סדנאות ופגישות מסוגים אחרים עבור אלה שמפקפקים
.במה שהממשלה עושה

