
REDAKTORĖS ŽODIS
Lietuviškas ruduo tradiciškai gausus 
kultūrinių renginių. Dalis jų – Sosti-
nės dienos, Tautų mugė – skatina pa-
sididžiavimą daugiataučiu Lietuvos 
paveldu. Kitas renginių ciklas skirtas 
liūdnesnei Lietuvos istorinės atminties 
daliai – Lietuvos žydų genocido aukų 
atminimo dienai, Kauno ir Šiaulių getų 
likvidavimų metinėms.

Rugsėjo 18–23 dienomis šioms netek-
tims paminėti Lietuvoje vyko keliolika 

minėjimų, konferencijų ir seminarų. 
Šiuo laikotarpiu žodžiai „žydai“, „Holo-
kaustas“, „getas“ aidėjo iš televizoriaus 
ekranų, mirgėjo žiniasklaidoje, buvo 
tariami aukšto rango pareigūnų konfe-
rencijų salėse ir prie memorialinių pa-
minklų, žyminčių katastrofos vietas.

Vienas jautriausių renginių – Holo-
kausto aukų vardų skaitymai Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose, į kurį akty-
viai įsitraukė paprasti Lietuvos žmonės. 
Pasirodo, kartais reikia visai nedaug, 
kad dalelė istorijos, kokia liūdna ar tra-
giška ji bebūtų, nenugrimztų į užmarš-
tį – garsiai ištarti vardą to, kuris galėjo 
būti mūsų tėvų ar senelių kaimynas, 
draugas, patarėjas, pagalbininkas.

Renginių savaitė baigėsi netikėtai opti-
mistine gaida – Roš Hašana, arba žydų 
Naujaisiais metais. Ar galime tikėtis, 
kad drauge su Naujaisiais metais prasi-
dės ir naujas žydų bendruomenės Lie-

Rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės rūmuose įteikti pirmieji šeši 
iš dvylikos „Beigelio“ tolerancijos ap-
dovanojimų, kuriuos įsteigė Lietuvos 
žydų (litvakų) bendruomenė, vykdanti 
tolerancijos kampaniją „Beigelių krau-
tuvėlė“.

Į renginį, globojamą Ministro Pirmi-
ninko Algirdo Butkevičiaus, susirinko 
per šimtą svečių: apdovanojimų nomi-
nantai, juos vertinusi komisija, Lietuvos 

ĮTEIKTI PIRMIEJI LIETUVOS ŽYDŲ 
BENDRUOMENĖS TOLERANCIJOS 
APDOVANOJIMAI

tuvoje laikotarpis, kurio metu Lietuva 
susigrąžins garbingą Šiaurės Jeruzalės 
vardą? Galbūt – tai parodys laikas, o 
mes galime būti jo pagalbininkais, jei 
nepamiršime ne tik tų, kurie išėjo, bet 
ir tų, kurie vis dar yra šalia mūsų.

Lietuvos žydų bendruomenėje, nors 
ir patyrusioje skaudžių praradimų, 
ir šiandien gausu šviesių asmenybių, 
įdomių renginių, smagių tradicinių 
švenčių, o jos durys atviros visiems 
norintiems susipažinti, pasisveikinti ar 
tiesiog pasmalsauti. Drauge mes galime 
sukurti naują – ne gedulingų, o džiugių 
minėtinų datų sąrašą.

Jaukios Chanukos, linksmų šv. Kalėdų 
ir iki susitikimo Lietuvos žydų ben-
druomenėje!

Živilė Juonytė,
„Beigelių krautuvėlės naujienų“

vyr. redaktorė

žydų bendruomenės nariai, Seimo, Vy-
riausybės, Užsienio reikalų ministerijos 
ir Kultūros paveldo departamento dar-
buotojai, nevyriausybinių organizacijų 
atstovai ir, žinoma, „Beigelių krautuvė-
lės“ komanda ir savanoriai.

„Visi svajojame gyventi tolerantiško-
je aplinkoje, kur žodžiai „diskrimina-
cija“, „prietarai“ ir „stereotipai“ būtų 
aptinkami tik žodynuose ir istorijos 
vadovėliuose. Vieni svajojame tyliai, 
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„BEIGELIŲ KRAUTUVĖLĖS“
MOKYMUOSE – SOCIALINIŲ 
KAMPANIJŲ SĖKMĖS PASLAPTYS 
IR ADVOKACIJOS RECEPTAI 

kiti – garsiau, o treti imasi veiksmų ir 
šias svajones paverčia realybe“, – šiais 
žodžiais renginį pradėjo jo vedėjas 
Giedrius Masalskis. Sveikinimo žodį 
tarus ministrui pirmininkui Algirdui 
Butkevičiui ir LŽB pirmininkei Fainai 
Kukliansky, buvo iškilmingai paskelbti 
šeši nominantai, kuriuos iš trisdešim-
ties visuomenės pasiūlytų kandidatų 
pačiais verčiausiais „Beigelio“ toleran-
cijos apdovanojimo išrinko specialiai 
suformuota komisija.

Pirmoji „Beigelio“ statulėlė atiteko vie-
nintelės šiandien Lietuvoje veikiančios 

žydų švietimo įstaigos – Vilniaus Šolo-
mo Aleichemo ORT gimnazijos – di-
rektoriui Mišai Jakobui už tolerancijos 
sklaidą mokykloje. „Beigelio“ apdova-
nojimą už kino ir tolerancijos bičiulystę 
gavo aštuntus metus skaičiuojantis do-
kumentinių filmų festivalis „Nepato-
gus kinas“. Apdovanojimu už tylų, bet 
sutelktą darbą užtikrinant žmogaus tei-
ses ir laisves Lietuvoje įvertinta Žmo-
gaus teisių organizacijų koalicija. 

Už nuopelnus išsaugant žydų kultū-
ros pėdsakus Lietuvoje apdovanota 
Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos direktorė Diana 
Varnaitė. „Gyvosios bibliotekos“ Lie-
tuvoje iniciatoriai ir vykdytojai gavo 
„Beigelio“ apdovanojimą už stereotipus 
griaunantį metodą, virtusį reiškiniu, o 
Panevėžio Rožyno progimnazija buvo 
įvertinta už istorinės atminties perdavi-
mą jaunajai kartai.

Dar šešios nominacijos bus paskelbtos 
„Beigelių krautuvėlės“ uždarymo rengi-
nyje 2015 metų vasarą.

„Beigelių krautuvėlės“ inf.

Rugsėjo 19–20 d. įvyko antrieji „Bei-
gelių krautuvėlės“ gebėjimų stiprinimo 
mokymai. Pagrindinė mokymų tema – 
socialinės (advokacijos) kampanijos ir 
jų viešinimas.

Trisdešimt penki mokymų dalyviai, ats-
tovavę pačias įvairiausias institucijas – 
Vilniaus ir Panevėžio žydų bendruome-
nes, Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją, 
Vilniaus ir Šiaulių universitetus, Geros 
valios fondą, Lietuvos gėjų lygą – daly-
vavo „Beigelių krautuvėlės“ tolerancijos 
apdovanojimuose Vyriausybėje, klau-
sėsi keturių lektorių, po pranešimų su 
jais diskutavo ir, žinoma, vaišinosi bei-
geliais.

Įmonės „Atsakingas verslas“ vado-
vė Rima Olberkytė-Stankus moky-
mų dalyviams pasakojo apie tai, kaip 
gimsta socialinės kampanijos ir ko-
kios yra jų ilgaamžiškumo paslaptys. 
Pasak socialinių projektų ekspertės, 
kelias į sėkmę priklauso nuo septynių 
etapų. Tai problemos išgryninimas, 
konkretaus ir pamatuojamo tikslo iš-
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Susipažinkite – dr. Lara Lempertienė, 
žydų kultūros istorikė ir bibliografė. 
Nors duodama interviu ji kukliai teigia 
nesanti kvalifikuota žydų knygos speci-
alistė ir priduria, kad tokių specialistų 
Lietuvoje apskritai nėra, Lara jau du 
dešimtmečius dirba Martyno Mažvy-
do bibliotekos Nacionalinės retrospek-
tyviosios bibliografijos skyriuje. Regis, 
apie savo darbo objektą – Lietuvos žydų 
knygą ir knygos kultūrą – ji galėtų kal-
bėti valandų valandas, pažerdama įdo-
mių faktų ir netikėtų atradimų.

Mokinė ir mokytoja tuo pat 
metu
L. Lempertienė atskleidžia, kad jos pro-
fesinis kelias prasidėjo kone atsitiktinai. 
Baigusi rusų filologiją Vilniaus uni-
versitete, ji sulaukė pasiūlymo moky-
tis hebrajų kalbos privačioje grupėje. 
„Ten dėstė mano artimas draugas, o 
pamokos man tapo pretekstu ištrūkti 
iš namų, kur auginau du mažus vaikus. 
Greitai užsidegiau hebrajų kalba“, – pa-
sakoja L. Lempertienė.

DR. LARA LEMPERTIENĖ: LIETUVOS 
ŽYDŲ KNYGŲ AUKSO AMŽIUS 
PRASIDĖJO XIX A. PRADŽIOJE IR 
TĘSĖSI IKI PAT HOLOKAUSTO

Ji prisimena, kad, nepraėjus nei metams 
po mokslų pradžios, prasidėjo masinė 
Lietuvos žydų migracija į Izraelį. Išvyks-
tantieji siekė įgyti bazinių kalbos žinių, 
tad dėstyti buvo pakviesti visi, bent šiek 
tiek mokėję hebrajų kalbą. „Žmonių 
buvo neįtikėtinai daug, tad jokie atsi-
kalbinėjimai, kad dar nemoki pakanka-
mai, nepadėjo. Taip pradėjau dėstyti. Tai 
nebebuvo smalsumas, pomėgio realiza-
vimas – pamokoms tekdavo atsakingai 
ruoštis, gilinti žinias“, – paskutiniuosius 
metus iki Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo prisimena L. Lempertienė.

Pašnekovė pasakoja, kad jai teko 
stažuotis ir Lietuvoje, ir užsienyje. 
„1997-ais metus studijavau Jeruzalės 
Hebrajų universitete, o grįžusi buvau 
pakviesta dirbti iškart dviejose vietose: 
Šolomo Aleichemo mokykloje ir Vil-
niaus universiteto Judaikos studijų cen-
tre, kuris vėliau buvo reorganizuotas į 
šiandien tebeveikiantį Kultūrinių ben-
drijų studijų centrą. Žydų mokykloje 
mokiau hebrajų kalbos ir Toros pagrin-
dų, o Judaikos studijų centre dėsčiau 
biblinę hebrajų kalbą ir tradicines žydų 
Biblijos interpretacijas. Hebrajų kalba ir 
kultūra bei klasikiniai žydų tekstai ilgą 
laiką buvo mano pagrindinis susidomė-
jimo objektas“, – teigia žydų kultūros is-
torikė, disertaciją apsigynusi būtent iš 
rabinistinės literatūros.

Daugiabriaunė kultūra, 
kur liaudies meistras 
demonstruoja neįtikėtinas 
religinių tekstų žinias
Pašnekovė atskleidžia, kad jai prireikė 
laiko Lietuvos žydų kultūros komplek-
siškumui suvokti: „Ilgainiui, studijuo-
dama Haskalos (liet. Apšvietos) judė-
jimą, kuris Lietuvoje didelių aukštumų 
pasiekė XIX amžiaus pirmoje pusėje, aš 

kėlimas, idėjos problemos sprendimui 
radimas, plano idėjai įgyvendinti su-
kūrimas, bendradarbiavimas su par-
tneriais, rezultatų prognozavimas ir 
šventė pasiekus tikslą. 

Antroji pranešėja – Lietuvos žmogaus 
teisių centro direktorė Birutė Saba-
tauskaitė. Ji kalbėjo apie advokacijos 
(nevyriausybinių organizacijų pastan-
gų paveikti politinius ir teisinius pro-
cesus) reikšmę ir pasidalino dešimties 
žingsnių strategija, padedančia užti-
krinti, kad advokacija duotų norimų 
rezultatų. 

Antrąją mokymų dieną pradėjo Lina 
Kėželytė, vadovaujanti labdaros ir pa-
ramos fondo „SOS vaikų kaimų Lietu-
voje draugija“ nacionalinių programų 
plėtrai. Trumpai pristačiusi „SOS vaikų 
kaimų“ advokacijos patirtį, lektorė mo-
kymų dalyvius įtraukė į simuliacinius 
žaidimus, įgalinančius atrasti netikėtus 
problemų sprendimus.

Ketvirtąjį pranešimą skaitė ir su mo-
kymų dalyviais bendravo Paulius 
Dauparas, pozityvumą skatinančios 
kampanijos „Myliu Panda“ kūrybos ir 
komunikacijos vadovas. Paulius dalino-
si patarimais, kaip efektyviai bendrauti 
su žiniasklaida ir didinti nevyriausy-
binių organizacijų matomumą sociali-
niuose tinkluose. Po mokymų „Beigelių 
krautuvėlė“ ir „Myliu Panda“ nuspren-
dė ir toliau bendradarbiauti, mat abi 
kampanijas vienija tas pats tikslas – pri-
sidėti prie tolerantiškos ir pozityvios 
visuomenės kūrimo. 

„Beigelių krautuvėlės“ inf.
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supratau, kad hebrajų kalbos ir kultūros 
žinojimas buvo neatsiejama Lietuvos ir 
Rytų Europos žydų kultūros dalis. Tai 
daugiabriaunė kultūra – nei išimtinai 
hebrajiška, nei išimtinai jidiš, tiesiog 
Rytų Europos žydų kultūra, turinti daug 
spalvų.“

Pasak L. Lempertienės, maloniai stebina 
šiai kultūrai priklausiusių žmonių žinių 
bagažas: „Liaudies meistras, neturėjęs 
jokio formalaus išsilavinimo, kurdamas 
sinagogos interjerą pademonstruodavo 
neįtikėtinas klasikinių tekstų žinias.“

Rankraštinė knyga – 
priemonė tekstui perteikti 
ar meno kūrinys?
Paklausta, kokia yra knygos reikšmė 
žydų kultūroje, L. Lempertienė šyp-
sodamasi teigia, kad galima atsakyti 
dvejopai: jei vienu žodžiu – didelė, jei 
dviem – labai didelė. Kitaip tariant, 
žydų kultūra yra tekstinė kultūra nuo 
pat jos ištakų. Jei viduramžių Europo-
je į rankraštines knygas žiūrėta kaip 
į meno objektą, tai žydų kultūroje jos 
pirmiausia buvo priemonė tekstui per-
teikti. „Tai lėmė itin spartų Gutenbergo 
spausdinimo išradimo paplitimą žydų 
bendruomenėse Europoje“, – mano L. 
Lempertienė.

Lietuvoje žydų knygų spausdinimo eta-
pas prasidėjo XVIII amžiaus pabaigoje. 
Iš pradžių religinė literatūra buvo bran-
gi, nes ją parengti ir išleisti užtrukdavo. 
Štai žydų religinių raštų sąvado Talmu-
do parengimas spaudai Vilniaus Romų 
spaustuvėje užtruko dvidešimt metų – 

nuo 1860 iki 1880 metų, užtat šiandien 
būtent šis Talmudo leidimas su Vilniaus 
Gaono komentarais yra studijuojamas 
viso pasaulio žydų ortodoksų ir ultrao-
rtodoksų, vertinamas mokslininkų.

Aukštos knygų kainos ir tokie pat aukšti 
skaitymo poreikiai sąlygojo, kad sina-
gogos tapo vienu iš skaitymo centrų. 
„Dauguma žmonių neturėjo materialių 
galimybių namuose kaupti knygų ko-
lekcijų, todėl burdavosi į skaitymo gru-
peles sinagogose, kur tokios kolekcijos 
egzistavo. Šios studijų grupės užsakyda-
vo savo antspaudus ir juos uždėdavo ne 
tik ant studijuojamos knygos, bet ir ant 
parankinių leidinių – juk studijuojant 
Talmudą reikia pasinaudoti Talmudo 
komentarais, o analizuojant tam tikrą 
religinį traktatą reikia pasinaudoti pačiu 
Talmudu“, – pasakoja L. Lempertienė. 

Biblioteka, kurioje žmonės 
laukdavo eilėje 
Istorikės teigimu, kokybiškai naujas 
žydų knygos kultūros etapas, kurį ga-
lima įvardinti kaip žydų knygos aukso 
amžių, prasidėjo XIX amžiaus pradžioje 
ir tęsėsi iki pat Holokausto. Vienas šio 
etapo bruožų – viešųjų bibliotekų tin-
klo kūrimasis ir plėtra. 

„1885 metais mirus kolekcionieriui ir 
bibliofilui M. Strašūnui pradėtas vyk-
dyti jo testamentas, kuriuo jis savo ko-
lekciją dovanojo žydų bendruomenei. Ji 
jau turėjo biblioteką – knygos buvo sau-
gomos Didžiojoje sinagogoje ir priei-
namos skaityti vietoje. Testamentu M. 
Strašūnas paliko ne tik didžiulę knygų 

kolekciją, bet ir pastatą, kuriame turėjo 
būti įkurta biblioteka. Pastatas nebuvo 
pritaikytas bibliotekos poreikiams, ko-
lekcija nebuvo aprašyta, o žydų viešoji 
biblioteka buvo beprecedentis dalykas 
Rusijos imperijoje, tad gauti leidimą 
jai steigti užtruko. Dėl šių priežasčių 
biblioteka duris skaitytojams atvėrė tik 
1902 metais“, – pasakoja L. Lempertie-
nė. Ji atskleidžia, kad bibliotekoje buvo 
šimtas sėdimų vietų, kurių nepakako, 
tad žmonės laukdavo eilėse, kol vieta 
atsilaisvins. Knygų pasiimti namo tuo-
met dar nebuvo galima – abonementas 
atsirado šiek tiek vėliau, o išpopuliarėjo 
tarpukariu.

Pasaulietinės literatūros 
gimimas
Dar vienas žydų knygos aukso amžiaus 
bruožas – pasaulietinės literatūros atsi-
radimas. Jei iki XIX amžiaus žydų kny-
gų rinkoje dominavo religinė literatūra 
hebrajų kalba, nuo 1840 metų pradėta 
kurti pasaulietinė literatūra abiem žydų 
kalbomis – hebrajų ir jidiš. L. Lemper-
tienė paaiškina, kad šis procesas atitiko 
regiono tendencijas – būtent XIX am-
žius žymi grožinės literatūros kūrimo 
pradžią Rytų Europoje.

Vis dėlto jidiš neįsitvirtino kaip religinės 
literatūros kalba. „Žydų bendruomenės 
Lietuvoje ambicijos buvo labai aukštos. 
Laikyta, kad jeigu negali įveikti religinio 
turinio knygos hebrajų kalba (o tiks-
liau – hebrajų-aramėjų kalbų mišiniu), 
geriau to neprisipažink. Taigi, religinė 
literatūra jidiš kalba sudarė nedidelę 
spausdintinės produkcijos dalį“, – teigia 
L. Lempertienė. 

Daugiakalbės tarpukario 
spaustuvės 
Tarpukariu žydų spaudos centrais tapo 
Kaunas ir Kėdainiai. Atsirado daug 
naujų žydiškų spaustuvių, kurios spaus-
dindavo ir lietuviškai. „Šios spaustuvės 
veikė jau nepriklausomoje Lietuvoje, 
tad turėdavo lietuviškus šriftus vien 
tam, kad galėtų spausdinti informaciją 
apie nelietuvišką knygą lietuvių kal-
ba tos knygos viršeliuose, – paaiškina 
L. Lempertienė. – Be to, egzistavo didelė 
konkurencija, tad spaustuvės imdavosi 
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spausdinti viską: blankus, vienkartinius 
leidinius, įvairiakalbę periodiką.“

L. Lempertienės teigimu, Vilniaus kraš-
to praradimas tarpukariu skatino žydų 
patriotizmą ir pilietiškumą: „Lietuvos 
žydų pastangos vaduoti Vilnių buvo 
tokios pat stiprios kaip ir lietuvių. Šiuo 
laikotarpiu rengti ideologinės ir groži-
nės literatūros leidimai ir vertimai. Pa-
vyzdžiui, 1928 metais „Vilniui vaduoti 
sąjunga“ išleido doc. dr. Nachmano 
Šapiros, Vytauto Didžiojo universiteto 
Semitologijos katedros vedėjo knygą 
„Vilnius naujojoje žydų poezijoje“, o 
1932 metais į jidiš kalbą buvo išversta 
rinktinė apie Vilnių „Vilnius ir Vilniaus 
kraštas“.

Trys darbuotojos ir 50 000 
knygų: misija įmanoma?
Šiandien Lietuvos nacionalinė M. Maž-
vydo biblioteka turi per 50 000 judaikos 
knygų, iš jų – kelios dešimtys origina-
lių, nesikartojančių pavadinimų. Tiks-
lų skaičių įvardinti sunku, nes ne visos 
knygos yra surašytos. L. Lempertienė 
atskleidžia, kad kolekcijoje yra daug 
senų, vertingų leidinių: „Turime kny-
gų, išleistų Lietuvoje vos tik prasidėjus 
knygų spaudai Lietuvoje. Taip pat turi-
me penkiasdešimt paleotipų, leistų ne 
Lietuvoje nuo 1501 iki 1550 metų.“

M. Mažvydo bibliotekos Judaikos kolek-
cija – tik dalelė ikikarinio Lietuvos žydų 
knyginio palikimo, Antrojo pasaulinio 
karo metu slapstyto nuo nacių, sovie-
tmečiu – nuo sovietų. „Po karo Knygų 
rūmų vadovo Antano Ulpio dėka kny-

gos buvo išgelbėtos ir saugotos Šv. Jur-
gio vienuolyne, kur Knygų rūmai veikė 
ir kur buvo daug erdvių jas paslėpti“, – 
pasakoja L. Lempertienė. Jos teigimu, 
oficialūs darbai su šiomis knygomis pra-
dėti tik devinto dešimtmečio pradžioje, 
o šiandien tęsiami Judaikos darbo gru-
pėje, kur dirba trys specialistės.

„Nuolat ieškome potencialių darbuo-
tojų Lietuvoje, turinčių kalbinių žinių 
ir besidominčių judaika. Neretai toks 
žmogus gali atnešti daugiau naudos nei 
formalus bibliografijos specialistas. Štai 
mūsų darbuotoja Kristina Dūdaitė, stu-
dijavusi istoriją ir mokiusis jidiš, nese-
niai surengė parodą žydų knygų tema. 
Kristina su kolegėmis, pasiėmusios ju-
daikos knygų, lankė vietas, kur buvo 
įsikūrusios žydų spaustuvės ir bibliote-
kos, ten surengė skaitymus ir padarė fo-
tografijų, o vėliau jas eksponavo drauge 
su pačiais leidiniais“, – pasakoja L. Lem-
pertienė. Ji priduria, kad Lietuvoje bū-
simiems knygotyros specialistams nėra 
dėstomos hebrajų ar jidiš kalbos, tačiau 
bibliografinės praktikos į M. Mažvydo 

biblioteką atvyksta šias kalbas mokantys 
užsienio universitetų, tokių kaip Rusijos 
humanitarinio universiteto ir Vokietijos 
Tuebingeno universiteto, studentai. 

Lietuvos judaika domina 
YIVO institutą Niujorke
Pasak L. Lempertienės, per dvidešimt 
penkerius nepriklausomybės metus pa-
daryta nemažai: sukurtas Judaikos ko-
lekcijos kompiuterinis katalogas, kurio 
įrašai patenka į Nacionalinės bibliogra-
fijos duomenų banką, išleistas kontro-
linis sąrašas „Lietuvos knygos hebrajų 
kalba, 1759–1900“, o šiuo metu rengia-
mas 1900–1940 metų laikotarpio leidi-
nių jidiš ir hebrajų kalbomis sąrašas.

Į kompiuterinį katalogą kol kas neį-
trauktos užsienyje leistos knygos žydų 
kalbomis, iššūkiai išlieka leidinių skai-
tmeninimo ir restauravimo srityje. Šiuo 
metu suskaitmeninta tik Lietuvoje leis-
ta žydų periodika – šie leidiniai priei-
nami interneto svetainėje epaveldas.lt. 
Prie Lietuvos žydų knygų paveldo 
perkėlimo į elektroninę erdvę turėtų 
ženkliai prisidėti bendras projektas su 
YIVO institutu Niujorke, prasidėsian-
tis kitąmet ir truksiantis septynerius 
metus. „Bendradarbiaujant su YIVO 
planuojama suskaitmeninti knygas ji-
diš kalba, kurių neturi YIVO, o turime 
mes, ir knygas, priklausiusias M. Stra-
šūno asmeninei kolekcijai. Šio projekto 
rezultatas bus visiems atvira duomenų 
bazė“, – teigia L. Lempertienė.

Dėkojame pašnekovei už pokalbį ir ne-
kantriai laukiame, kada su Lietuvos ju-
daika galėsime susipažinti ir skaitmeni-
nėje erdvėje.

Kalbino Živilė Juonytė
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I. N. FORMANAS: KOVOJE
SU NEAPYKANTA KITOKIEMS 
SVARBI IR VISUOMENĖS 
LYDERIŲ POZICIJA
Antisemitizmas – priešiškumas žydams ir išankstinis nusistatymas jų 
atžvilgiu – reiškinys, nepageidaujamas jokioje demokratinėje visuo-
menėje. Kai kurios Vakarų demokratijos, kaip kad Jungtinės Amerikos 
Valstijos (JAV), kovai su antisemitizmu yra įsteigusios specialias parei-
gybes. „Beigelių krautuvėlės“ asistentas komunikacijai Dainius Dikšaitis 
nepraleido progos pakalbinti Iros N. Formano – Lietuvoje viešėjusio JAV 
pasiuntinio kovai su antisemitizmu ir jo stebėsenai.

Pone Formanai, specialiuoju pasiuntiniu kovai su antisemitizmu prezidento 
B. Obamos administracijoje buvote paskirtas pernai, tačiau žydams aktualiais 
klausimais vyriausybiniu ir nevyriausybiniu lygiu rūpinotės dar gerokai iki šio 
paskyrimo. Kaip apibūdintumėte modernų antisemitizmą ir koks jo apibrėži-
mas jums priimtiniausias?

Teko skaityti ir susidurti su įvairiais antisemitizmo apibrėžimais. Daugiausia juose 
akcentuojama neapykanta žydams ir iš jos kylanti prieš žydus nukreipta agresijos, 
jėgos, pasipriešinimo banga. Šie apibrėžimai mažai gelbsti realybėje. Čia tiktų prisi-
minti vieną JAV Aukščiausiojo teismo teisėjo pasisakymą byloje dėl pornografijos, 
kur į klausimą, kas vadintina pornografija, teisėjas atsakė maždaug taip: „Sunku api-
brėžti, kas tai yra, bet viskas tampa aišku, kai pamatome savo akimis“ (šypteli - aut.
past.). Taigi, vieno apibrėžimo pateikti negaliu ir, tiesą sakant, abejoju, ar jo egzista-
vimas padėtų spręsti problemas.

Kalbame apie antisemitizmą, bandome su juo kovoti, bet ar suprantame pagrin-
dines šio reiškinio priežastis?

Vėlgi geras klausimas, į kurį atsakymo 
pateikti nesiimčiau. Aišku viena – anti-
semitizmas gyvuoja 2300 metų, o gal ir 
daugiau. Galėčiau išskirti įvairių jo raiš-
kos formų, gimstančių šiomis dienomis 
ar atsiradusių prieš daugelį metų. Tar-
kime, Graikijoje ekonominio sunkme-
čio metu pastebėjome protestų su na-
cių simbolika ir šūkiais, įžeidžiančiais 
ir niekinančiais žydų tautos žmones, 
suaktyvėjimą. Vasaros pabaigoje susti-
prėjęs Izraelio ir Palestinos konfliktas 
ir operacija Gazoje taip pat pakurstė 
neapykantos žydams bangą. Taip nu-
tiko net kai kuriose itin išsivysčiusiose 
Vakarų Europos valstybėse. Tiesa, pa-
lestiniečių palaikymo savaime nelai-
kyčiau antisemitiniu, tačiau kuomet 
imama reikalauti Izraelio sunaikinimo 
ir mirties žydams, tuomet ribos yra 
peržengiamos ir jau galime kalbėti apie 
antisemitizmą. Žinoma, įvairūs tyrimai 
ir analizė leidžia teigti, kad antisemitiz-
mas yra susijęs su tokiomis ekonomi-
nėmis aplinkybėmis kaip Didžioji de-
presija ar staigus nedarbo augimas, bet 
net ir norėdamas negalėčiau įvardinti 
konkrečių priežasčių.

Jei apibrėžti reiškinį sudėtinga, o jo 
priežastys miglotos, kaip tuomet su 
juo kovoti?

Galiu papasakoti, ką darome Jungtinėse 
Valstijose. Viena pagrindinių priemonių 
yra švietimas. Pastebėjome, kad kuo la-
biau žmonės išsilavinę, tuo mažiau jie 
linkę į antisemitinį elgesį. Pavyzdžiui, 
istorijos pamokose mokymas apie Ho-
lokaustą, žydų persekiojimą duoda gerų 
rezultatų – tuo į ne kartą įsitikinome. 
Taip pat esu matęs projektų, kur mo-
kiniai ieško informacijos apie prieš 70 
metų dingusius savo miesto gyventojus. 
Ir kai jie suvokia, kad tuos žmones su-
šaudė vien todėl, kad jie buvo žydai, kad 
tuo pat metu jie buvo kažkieno tėvai, 
mamos, mokytojai, draugai, broliai ir 
sesės, tada jaunų žmonių mąstyme daug 
kas apsiverčia aukštyn kojom.
Kita tendencija, kurią matome – diskri-
minuojami žmonės linkę patys diskri-
minuoti kitus. Dėl to mėginame skatin-
ti visų pagrindinių religinių konfesijų 
atstovus apie antisemitizmą ir panašias 
diskriminavimo formas kalbėti viena 
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kalba. Šių dienų komunikacijos techno-
logijos ir viešojoje erdvėje skleidžiama 
informacija – dar vienas iššūkis mums. 
Dėl žodžio laisvės principo negalime 
tiesiogiai drausti ar kaip nors kontro-
liuoti informacijos internete (nebent 
ji peržengia įstatymo nustatytas ribas, 
pavyzdžiui, tiesiogiai kurstoma susi-
doroti), tačiau planuojame investuoti į 
priemones, kurios interneto vartotojus 
įspėtų ir leistų siunčiamą informaciją 
identifikuoti kaip antisemitinę.

Minite švietimą, technologijas, o kaip 
viešieji autoritetai, sektino elgesio pa-
vyzdžiai?

JAV mes nepersekiojame už neapykan-
tos kalbą, tačiau parodome, kas yra to-
leruotina, o kas ne. Jei viešojoje erdvėje 
kas nors atlieka rasistinį ar antisemitinį 
veiksmą (žodžiu, raštu, internete ar dar 
kitu būdu), jis būna nedelsiant sukriti-
kuojamas politinių lyderių, visuome-
nės, kultūros veikėjų. Mes tikime, kad 
žmonės yra socialūs – mums juk pa-
tinka būti ko nors dalimi; norime, kad 
mus mėgtų. Taigi, kai nepageidaujamas 
elgesys sulaukia vienareikšmiškos viešų 
autoritetų kritikos, kuomet parodoma, 
kad taip darantis negali vadintis ame-
rikiečiu, žmogaus mąstymo tai gal ir 
nepakeičia, tačiau paskatina gerokai 
pagalvoti prieš kitą kartą kalbant viešai.

Pone Formanai, ar esate patyręs anti-
semitizmą savo kailiu?

Tiesą pasakius, rimtesnių atvejų nebu-
vo. Na, gal vaikystėje esu keletą kartų 
susipešęs dėl to, kad mane pavadino 
„prakeiktu žydu“, bet kažko įsiminti-
nesnio negalėčiau išskirti. Eilinės pa-
tyčios, lengvi užgauliojimai, ir tiek – 
įprasta daugelio paauglių kasdienybė. 
Netgi manau, kad mano kartos (gimiau 
penktame praėjusio amžiaus dešim-
tmetyje) žmonės nėra patyrę tikrojo 
antisemitizmo. Turiu galvoje tokį anti-
semitizmą, kai tavo gyvybei gresia re-
alus pavojus vien dėl to, kad esi žydas. 
Visai kitokia buvo mano tėvų, augusių 
antrame, trečiame praėjusio amžiaus 
dešimtmečiuose, padėtis. Jiems, kaip ir 
dažnam Europos žydui, patirti teko žy-
miai daugiau. 

Kalbino Dainius Dikšaitis

PATARLĖS

Patarlės ir priežodžiai – svarbi folkloro dalis, kurioje atsispindi tautos išmintis 
ir vertybės. Patarlės skirtos pamokyti, perspėti, patarti, palyginti. Kiekviena 
tauta, įskaitant ir žydus, turi savitą patarlių lobyną. Norintys geriau pažinti 
turtingą ir įvairialypę žydų kultūrą gali tai padaryti patarlių dėka.

Parengė Živilė Juonytė
Iliustravo Gabrielė Ganžaitė
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LŽB KLUBŲ KOORDINATORIŲ KONTAKTAI

LŽB klubo pavadinimas Koordinatorius Mob. tel. El. paštas

Klubas „Dubi Mishpoha“ Margarita Koževatova 8 618 00 577 margarita.kozevatova@gmail.com 

Klubas „Dubi“ Margarita Koževatova

Klubas „Ilan“ Simona Psonikaitė 8 699 20 212 spsonik@yahoo.com 

Klubas „Knafaim“ Simona Psonikaitė

Madrichų mokykla Simona Psonikaitė

Lietuvos žydų
studentų klubas

Amit Belaitė
8 693 80 038
8 692 27 326

amit.belaite@gmail.com

Jaunų šeimų klubas „Kaveret“ Julija Lipšic 8 659 52 604 julija.lipsic@gmail.com 

Klubas „Gešer“ Junona Berznitski 8 652 11 723 junonab@yahoo.com 

Klubas „Abi men zet zich“ Žana Skudovičienė 8 678 81 514 zanas@sc.lzb.lt 

LŽB SOCIALINIO CENTRO DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas

Simas Levinas LŽB Socialinio centro direktorius, Vilniaus žydų religinės bendruomenės pirmininkas (8 5) 212 1655, 8 650 18270

Žana Skudovičienė Dienos klubas, klubinės programos (8 5) 212 7061, 8 678 81514

Geršonas Taicas Lektoriumas 8 689 83293

Ninelė Skudovičiūtė Informacija ir bendrieji klausimai dėl dokumentų (8 5) 261 2114

Diana Cadovič Socialinė parama vaikams ir vidutinio amžiaus žmonėms (8 5) 261 2114

Sulamita Lev Med. įranga, skalbyklos ir cheminės valyklos paslaugos (8 5) 261 1736

Ema Jakobienė Maisto programos, SOS, šildymo kompensavimas (8 5) 261 1251

Michail Segal Medicinos programų koordinatorius (8 5) 261 4582

Rašelė Šeraitė Lankomosios slaugos paslaugos (8 5) 261 7244

Marija Sanko Lankomosios slaugos paslaugos (8 5) 261 7244

Daiva Olkštinaitė Lankomosios slaugos paslaugos (8 5) 261 7244

Gydytojai savanoriai Med. konsultacijos nuo 12 iki 15 val. (8 5) 261 7244

Susisiekite!

„Beigelių krautuvėlės naujienų“ 
kūrybinė komanda

Vyr. redaktorė – Živilė Juonytė
Naujienų redaktorius – Dainius Dikšaitis
Dailininkė – Gabrielė Ganžaitė 
El. p. beigeliu.krautuvele@lzb.lt
Mob. tel. + 370 610 05566

Lietuvos žydų bendruomenės būstinė

Pylimo g. 4, 01117 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 261 3003
info@lzb.lt
www.lzb.lt

SVEIKINAME JUBILIATUS

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai LŽB 
nariams, švenčiantiems jubiliejus. Tai:

Neli Bolotina
Klara Levenčuk
Nikolajus Vainer
Julija Surnakova

Irena Gečienė
Ričardas Baltusevičius
Filomena Jančiuvienė

Ana Brodskaja
Naumas Niunkinas

Abramas Goldfarbas
Nella Madonič
Ovidija Zeifaitė

UŽUOJAUTA

Užjaučiame šį pasaulį palikusių 
bendruomenės narių artimuosius. Mūsų 

atmintyje ir širdyse išliks:

Leidinio išleidimą dalinai finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

NAUDINGA ŽINOTI

Pamaldų Vilniaus choralinėje
sinagogoje (Pylimo g. 39) laikas: 
‣ darbo dienomis nuo 8.30 iki 9.30 val.

‣ šeštadienį nuo 10.00 iki 12.30 val.

‣ sekmadienį nuo 9.00 iki 11.30 val.

Vilniaus žydų kapinių
(Sudervės kelias 28) darbo laikas:
‣ darbo dienomis ir sekmadienį
 nuo 9.00 iki 19.00 val.

‣ šeštadienis – nedarbo diena

Artėjančios religinės šventės:
‣ Chanuka (gruodžio 16-24 d.)

„Beigelių krautuvėlės“ renginiai:
‣ Šventinis protmūšis LŽB Baltojoje sa-
lėje (gruodžio 12 d. 17 val.). Norinčius iš-
bandyti save protų kovose kviečiame re-
gistruotis el. paštu agne.zilinskaite@lzb.lt.

Elza Gabinskaja
(1923 07 17–2014 10 03)

Zinaida Demidova
(1949 02 08–2014 10 13)

Chaim Kasimov
(1926 01 17–2014 10 19)

Jakovas Rafas
(1922 07 22–2014 10 20)

Aleksejus Izraelis Bakaloras
(1922 05 14–2014 10 24)

Asia Devikienė
(1932 10 19–2014 11 04)

Sofija Kapulkina
(1933 11 09–2014 11 05)

Meilach Stalevič
(1923 06 28–2014 11 10)

Zinaida Kogan
(1953 02 15–2014 11 13)

Antanas Boguslauskas -
Pasaulio Tautų Teisuolis

(1922 04 24–2014 11 16)
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