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Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais 



Totoriai  priklauso tiurkų ir mongolų genčių grupei



Totoriai - tauta, neturinti savo valstybės. 
Totoriai buvo klajokliai, gyvenę ten, kur dabar yra 

Kazachstanas ir dalis pietinės Rusijos



Totoriai LDK apsigyveno daugiau nei prieš 600 m. 



Pirmieji totoriai Lietuvoje

Pirmieji totoriai atkeliavo dar 1319–1320 m., valdant didžiajam 
kunigaikščiui Gediminui.



Totoriai Lietuvoje



Dauguma įsikūrė žemėse, kurias 
dovanojo didysis kunigaikštis Vytautas.

Jis suteikė totoriams privilegijų: 
1. leido išlaikyti religiją bei papročius;
2. paliko vienintelę prievolę - joti į 
mūšį.



Žalgirio mūšis

Pagrindinė totorių veikla buvo karyba – jie sudarė Vytauto
asmeninę sargybą. Saugojo pilis ir pasienius, dalyvavo Žalgirio
mūšyje. Totorių  specialios taktikos dėka  pavyko mūšį laimėti.



Gausios totorių bendruomenės gyveno:
• Raižiuose,
• Butrimonyse (Alytaus apskrityje), 
• Vinkšnupiuose (Vilkaviškio apskrityje), 
• Kaune,
• Trakuose,
• Panevėžyje.



Mokėjo ir buityje vartojo tiurkų kalbų grupės
kipčiakų totorių kalbą



Lietuvos totoriai savo kalbą prarado ~ XVI a., buityje ėmė 
vartoti lietuvių, lenkų, rusų kalbas.  

Lietuvos totorių liturginė kalba – arabų. 



Totorių pėdsakai Vilniuje

Legenda byloja, kad Vytautas 
Didysis Vilniuje pasikvietė totorių 
vadą ir tarė jam: „Imk lanką ir šauk, 
o kur strėlė nukris, ten ir bus jūsų 
teritorijos riba“.
Kadangi lankas iš slavų kalbos yra 
„luk“  - tai totorių rajonas anuomet 
imtas vadinti Lukiškėmis. 



Totorių vartai

Vilniaus centre yra Totorių gatvė. 
Tačiau totoriai joje negyveno. 
Šios gatvės pabaigoje stovėjo 
senieji totorių vartai. Ties jais 
prasidėdavo kelias į Lukiškes, 
vadinamąjį musulmoniškąjį 
Vilniaus centrą.



Totoriškos Lukiškės 

Tai viena seniausių vietų Vilniuje, kur apsigyveno totoriai. 
Istoriniai dokumentai teigia, kad totoriai čia įsikūrė

dar XIV–XV a. 



Per 1631 m. Jano Kierdiejaus totorių valdų reviziją Lukiškėse
buvo 32 namai ir 192 gyventojai. 
 1715 m. - 39 šeimos, 
 1777 m. - 97 totoriai.



Nuo Neries pakrantėje esančios A. Goštauto gatvės atsišakojanti nedidelė 
Mečetės gatvė pažįstama ne kiekvienam vilniečiui. 

Kadaise čia stūksojo totorių maldos namai –
mečetė, totorių kapinės, senos medinės lūšnos.



Po Antrojo pasaulinio karo, Lietuvoje 
įsitvirtinus sovietų valdžiai, 
mečetėje buvo įkurtas sandėlis. 
Mečetės gatvė pervadinta Slyvų 
gatve.
1968 m. mečetė nugriauta. 
1969 m. vietoje mečetės ir su žeme 
sulygintų senųjų totorių kapinių 
iškilo Puslaidininkių fizikos institutas.



5 N klasės mokiniai totoriškojo Vilniaus paieškose



Susitikimas Lukiškių aikštėje su Seimo nare 
Dalia Asanavičiūte



Ieškome Mečetės ir Goštauto gatvių



5 N klasė 
totorių keliais Trakuose...
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