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De första judarna kom sannolikt till Litauen, som då
kallades Gediminas, år 1323 när Litauens storhertig
bjöd in utländska hantverkare och handelsmän.
Storhertigen av Litauen, Vytautas den store,
beviljade en stadga som reglerade juridiska, sociala
och samhälleliga frågor år 1388.
Judarna började bosätta sig i Vilnius i slutet av
1400-talet, men det var en ganska långdragen
process. Först i slutet av 1500-talet fick judarna i
Vilnius rätt att bedriva handel och hantverk samt
inrätta religiösa institutioner – ett ritualbad, ett
rituellt, kosher, slakthus, en begravningsplats och
en synagoga.
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Vytautas den store, född 1350, död 1430, var storfurste av Litauen.

Stadga författad av Storhertig Sigismund I
(1533) för att reglera vägtullar på varor som
fördes över broarna.
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Från 1700-talet till modern tid
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Det judiska Vilnius blev speciellt välkänt under 1700-talet tack vare ryktet
kring Vilna Gaon, en av de mest framstående religiösa lärde på den tiden.
Från den tiden kallades Vilnius ofta respektfullt för ”Litauens Jerusalem”.
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Porträtt av Vilna Gaon.

Judisk familj i traditionella kläder på 1700-talet. Lagen förbjöd judar att
bära guldsmycken, silverbelagda bälten och svärd.

Det berömda Strashun-biblioteket och Vilnius stora synagoga.
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Kultur och politik
Under 1800-talet utgjorde judarna omkring 40 procent av stadens 150 000 invånare. Många var sysselsatta inom handel
och hantverk, men en del judar var även advokater, lärare, läkare och apotekare. Vilnius blev vaggan för sekulär judisk
forskning och kultur. Olika typer av skolor och daghem inrättades, olika politiska rörelser uppstod och litteratur på både
hebreiska och jiddisch blomstrade tillsammans med andra konstarter.
År 1935 registrerades 169 judiska organisationer som fick stöd av judiska församlingen i Vilnius. I staden fanns även
fler än 100 synagogor och bönehus. Olika judiska politiska rörelser började dyka upp och locka till sig anhängare; de
viktigaste av dem var Der Bund (Allmänna judiska Arbetarförbundet för Litauen) och sionismen (som främjade judarnas
bosättning i det dåvarande brittiska mandatet Palestina).
Det fanns en grupp judiska författare, ett teaterbolag, musikkonservatorium, en balettskola, en symfoniorkester, flera
körer och judiska idrottsorganisationer i Vilnius. År 1925 grundades också Institutet för judisk forskning (YIVO) av en
grupp ledande judiska forskare.
Vilnius var också hem för det berömda Romm-förlaget, som tryckte bönböcker och Talmud-versioner som var av stor
betydelse för studierna. Ett stort antal forskare brukade också komma till Vilnius för att besöka det berömda Strashunbiblioteket och andra platser. I staden fanns även sex judiska dagstidningar.

Situationen för judarna försämras
Den ekonomiska situationen för judarna i Vilnius började förvärras under mellankrigsåren då Vilnius blev en stad i
utkanten av Polen och förlorade sin betydelse. Myndigheterna stödde polska hantverkare, konkurrens och skatter blev
hårdare och vissa industribranscher nationaliserades.
Antisemitism började spridas i samband med att en filial skapades för det Polska Nationella Demokratiska Partiet i
Vilnius 1933. Medlemmarna av partiet anklagade judarna för att kontrollera handel, industri, olika yrken samt för att
försöka ta kontroll över media. Man tänkte att den rätta lösningen var att utesluta judar. Antisemitiska tidningar började
cirkulera och grupper bildades som bedrev organiserad brottslighet mot judar. Ett antal våldsamma sammandrabbningar ägde rum under 1930-talet, och judiska studenter vid Vilnius universitet diskriminerades inte bara i förhållande
till Numerus Clausus (kvotering av utbildningsplatser) utan också som en följd av att andra studerande uttryckte sig
antisemitiskt.
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