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Lietuvos totoriai sluoksniuotą pyragą iš mielinės 
tešlos gamina 600 metų. Jis buvo mėgstamas 
didžiojo kunigaikščio Vytauto dvare. Pyragu vaišin-
davo užsienio svečius. Žinomas daug kur pasaulyje, 
tačiau gaminamas tik Lietuvos totorių. 

ĮDOMU
Nuo seno žinomas posakis: 
„Totorių koldūnas tinka 
ir bernardino pilvui“. Nuo 
seno totorių gaminami 
virtinukai su mėsa prigijo 
katalikų virtuvėje. 

Karaimų mediniai namai dėl vietos stokos statyti galu 
į gatvę ir būtinai su trimis langais: vienas – Dievui, 
kitas – Vytautui, trečias – sau. 

Karaimų moterys tautiniais drabužiais, 1991 m. 

Parodai išstatyti karaimų agurkai, ~ 1935 m., Trakai

Jubiliejinė moneta, išleista 
karaimų ir totorių 600 
metų Lietuvoje atminti

Herbe vaizduo-
jama dviragė 

ietis senek ir 
skydas kalkan, po 
jais – Kryme buv. 
karaimų tvirtovės  

Džuft Kalė vartai.

Totorių papuošalas 
iš XVI a. monetų

Atvirukas. Dail. J. Mackevičius, 1931 m.

Lietuvių–karaimų 
žodynėlis
Labas! Sveiki! – Salam/Bazlych
Labą dieną! – Kiuń jachšty
Sudie, iki pasimatymo,  
viso gero – Kal sav, Bol sav
Į sveikatą! – Savluchka/Kieškie
Aš tave myliu – Mień sieni siuviam

ĮDOMU
Didis Vytautas žvelgė pro langą pilies, 
Karaimiškai moterims tarė: „Tegu
Nenuliūsta jums širdys! Sakau: nepalies
Jūsų bėdos – pagelbėti rasis jėgų!“

(Ištrauka iš S. Firkovičiaus eilėraščio  
„Stebuklingas didžiojo kunigaikščio žirgas“,  
į liet. k. išvertė A. Bukontas)

Karaimai,  
totoriai ir  
Vytautas Didysis
Karaimai 

1398 m. grįžęs iš mūšių Kryme 
Lietuvos didysis kunigaikštis Vy-
tautas laisvame miesto plote tarp 
abiejų pilių, įkurdino karaimus (383 
šeimas), karius ir civilius. Jiems su-
teikė privilegijų: dovanojo žemių, 
skyrė lėšų maldos namams statyti. 
Kariai saugojo pilis bei tiltą į Salos 
pilį. Civiliai buvo raštininkai, vertė-
jai, augino daržoves, vertėsi smul-
kiaisiais amatais, prekyba. Trakuo-
se susiformavo nedideli karaimų ir 
totorių gyvenamieji kvartalai. Buvo 
pastatytos totorių mečetė ir karai-
mų kenesa. 

Karaimai (semitų kara – skaityti, 
studijuoti) – tiurkų tautelė, priklau-
santi seniausiai kipčiakų genčiai, ki-
lusi iš Vidurio Azijos, niekada netu-
rėjusi valstybės. XX a. pab. pasaulyje 
(Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje) gyve-
no apie 3700 karaimų, Lietuvoje – iki 
300. Tikėjimas – tarpinė judaizmo 
atšaka, išpažįstanti Senąjį Testamen-
tą. Apeigose vartojama hebrajų bei 

išlikusi karaimų kalba. Sovietų oku-
pacijos metais Trakų kenesa (arab. 
kanisa – bažnyčia), kitas kenesas So-
vietų Sąjungoje uždarius, buvo vie-
nintelė karaimų šventovė Europoje.  
Plačiau „Karaimų virtuvė“, p. 48.

Totoriai
Į Trakus atkelti kartu su ka-

raimais totoriai 1398 m. apgy-
vendinti pietinėse bei vakarinė-
se miesto prieigose. Jie ne tik 
ėjo sargybą, atliko karo prievolę 
ir kiekvienas ūkis turėjo prista-
tyti savo lėšomis apginkluotą 
raitelį, bet ir padėjo diplomati-
niuose santykiuose su Užvolgio, 
Krymo, Kazanės žemėmis. Vė-
liau augino žirgus, prekiavo daržo-
vėmis. 1609 m. į atlaidus Trakuose 
susirinkusi fanatikų katalikų minia 
sugriovė mečetę, kuri nebuvo atsta-
tyta. Totoriai iš Trakų išsikėlė. Šian-
dien Lietuvoje – Kaune, Raižiuose, 
Vilniaus rajono Keturiasdešimties 
totorių ir Nemėžio kaimuose – gy-
vena 3,5 tūkst. totorių. Lietuvos to-
toriai – musulmonai sunitai – savo 
kalbos ir rašto nevartoja.  

Vytauto vardas
Totorių ir karaimų istorinėje at-

mintyje Lietuvos didysis kunigaikš-
tis Vytautas užima ypatingą vietą. 
Jam jaučiama didelė pagarba, už jį 
buvo meldžiamasi mečetėse ir kene-
sose, ankstyvaisiais viduramžiais su-
kurta legendų, eilėraščių, dainų. Daž-
nas karaimas namuose turi Vytauto 
portretą. 1930 m., minint Vytauto 
500–ąsias mirties metines, Vilniaus 
kenesoje vyko iškilmingos pamaldos.
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Trakų salos pilies planas:

1. Įėjimas
2. Priešpilis
3. Donžonas
4. Kunigaikščių rezidencija

Trakų salos pilis 2

Karaimų g. 43C

Galvės ežero saloje pastatyta pilis – uni-
kalus gynybinės gotikinės architektūros 
kompleksas, pasiekiamas tik tiltu, nieka-
da neužimtas priešų. Iki XV a. pilis buvo 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių reziden-
cija. Kompleksas pastatytas XIV a. pr.–
XV a. pr. Jį sudaro dvi dalys – priešpilis ir 
rezidenciniai rūmai, kuriuos skiria perka-
sas, anuomet buvęs pilnas ežero vandens. 
Gynybai skirtame priešpilyje gyveno pi-
lies įgula. Kiemas naudotas įvairioms ūkio 
reikmėms. Rezidenciniai rūmai susideda 

ĮDOMU

Dabartinis Trakų ežerų lygis, manoma, 
yra 1,8 m žemesnis nei XIV a. Salos 
pilis statyta trijose salose; užpelkėju-
sias vietas tarp jų užpilant akmenimis 
ir žvyru, sukurta vientisa sala. 

iš dviejų, lygiagrečiai stovinčių korpusų, 
kuriuos gale jungia siena, priekyje – gy-
nybinis bokštas, vadinamas donžonu. Jo 
ir abiejų korpusų pastogėse įrengtos šau-
dymo angos. Pro vartus donžono apačio-
je patenkama į nedidelį vidinį kiemą, grįs-
tą akmenimis. Jį ratu supa dviejų aukštų 
medinės galerijos. 1962 m. pilyje įkurtas 
Trakų istorijos muziejus, įrengta 16 eks-
pozicijos salių. 

 Rezidencinių rūmų salėse – žvaigždiniai 
skliautai, rasta sienų tapybos, anksčiau 
būta ir koklinių krosnių.  

Plačiau p. 28–29.

 +370 528 53941, +370  528 53940,  
+370  528 53946

www.trakaimuziejus.lt; info@trakaimuziejus.lt
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