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Ruduo ir vėl atsinešė ne tik neapsakomai ryškių spalvų, bet ir naują „Beigelių krautu-
vėlės“ numerį. Šį kartą – pokalbis su Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriumi 
Miša Jakobu, in memoriam Sulamitai Lermanaitei-Gelpernienei ir vaikų vasaros sto-
vyklų atgarsiai. Be jau tradicinėmis tapusių rubrikų, – dėmesys Europos žydų kultū-
ros dienoms: skaitykite apie „gefilte fiš“, medines sinagogas, tarpukario periodiką, poetą 
Avromą Suckeverį.
Nesušalkite ir užeikite arbatos į Beigelių krautuvėlę (Pylimo g. 4, Vilnius), ten jūsų laukia 
naujas meniu!
Visada laukiu jūsų minčių, idėjų, pasiūlymų – kurkime „Beigelių krautuvėlės“ leidinį 
kartu! Parašykite man: radvile@lzb.lt

Radvilė

Gegužės 27 d. Lietuvos užsienio reikalų viceministras Man-
tvydas Bekešius susitiko su gausia žurnalistų iš Izraelio de-
legacija. Žurnalistai domėjosi Lietuvos pažanga, sėkmingai 
besiplėtojančiais Lietuvos ir Izraelio santykiais, verslo ryšių 
plėtros perspektyvomis, žydų bendruomenės aktualijomis, 
Holokausto aukų atminimu ir žydų paveldu. 2017 m. sausio 
8 d. Lietuva ir Izraelis minės diplomatinių santykių užmezgi-
mo 25-erių metų jubiliejų.

Gegužės 30 d. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje 
įvyko tarptautinė konferencija ,,Kupiškio žydų bendruomenė. 
Praeities ir dabarties sąsajos“, kurią kartu su progimnazija or-
ganizavo Kupiškio etnografijos muziejus.

Birželio 1 d. Lietuvos žydų bendruomenėje (LŽB) lankėsi 
Pasaulio žydų kongreso (WJC)-Izraelio delegacija: WJC-Izra-
elio pirmininkas Shai Hermesh, WJC-Izraelio generalinis di-
rektorius Sam Grundwerg, Užsienio ryšių tarybos direktorius 
dr. Laurence Weinbaum ir kt. Kasmet WJC-Izraelis aplanko 
įvairių šalių sostines, susitinka su parlamentų nariais, religi-
nių bendruomenių lyderiais, užmezga dialogą, steigia Izraelio 
paramos grupes.

Birželio 6 d. LR Seime surengta diskusija apie Holokaus-
to vykdytojus, pranešė BNS. Anot istoriko Alfredo Rukšėno, 
žydų genocido vykdytojais Lietuvoje turėtų būti laikomi ne 
tik tie, kurie spaudė ginklo gaiduką, bet ir tie, kurie vežė žydus 
ar saugojo žudynių vietas. Per Antrąjį pasaulinį karą išžudyta 
apie 90 proc. Lietuvos žydų.

Birželio 7 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
(VGTU) bibliotekos galerijoje A atidaryta Klaido Navicko 
žydiškų karpinių paroda. Parodoje pristatomi tradiciniai re-
liginiai žydų raižiniai Mizrach ir žydų šventes vaizduojantys 
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karpiniai. Tradicinių amatų meistras K. Navickas personali-
nes parodas yra surengęs Japonijoje, JAV, Lenkijoje ir kt.

Birželio 7 d. Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG) šiuolaiki-
nio videomeno iš Izraelio programą pristatė Tel Avivo šiuolai-
kinio meno centro kuratorė Chen Tamir. Dalyviai susipažino 
su Izraelio eksperimentinio videomeno apžvalga istoriniame, 
socialiniame ir politiniame šios unikalios šalies kontekste.

Birželio 11 d. LŽB šventė Šavuot šventę, skirtą Sinajaus ap-
reiškimui. Šią dieną Dievas davė žydams Torą ir Dešimt Dievo 
įsakymų. Šavuot švenčiama praėjus septynioms savaitėms po 
Pesacho. Šventės išvakarėse vyko susitikimai su rabinais Sam-
son Daniel Izakson ir Kalev Krelin, buvo surengtos tradicinės 
vaišės.

Birželio 15 d. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus 
(VVGŽM) Tolerancijos centre Rumunijos ambasada Lietuvai 
ir VVGŽM surengė režisieriaus Radu Gabrea filmo „Gruberio 
kelionė“ (Rumunija, 2008) peržiūrą. Siužeto centre – 1941 m. 
birželio 27–29 d. vykęs pogromas Jasų (Iaşi) mieste, Rumuni-
joje. Rumunija šiuo metu pirmininkauja Tarptautiniam Holo-
kausto atminimo aljansui (IHRA).

Birželio 15 d. Tautinių mažumų departamentas prie LR Vy-
riausybės pranešė, kad įsteigtos premijos universitetų absol-
ventams už geriausią baigiamąjį mokslo darbą Lietuvos tau-
tinių mažumų tematika. Taip siekiama paskatinti studentus 
domėtis Lietuvos tautinėmis mažumomis ir įvairių studijų 
krypčių mokslo darbams rinktis temas apie Lietuvoje gyve-
nančias tautines mažumas.

Birželio 16 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bi-
bliotekoje įvyko garsaus JAV skulptoriaus, Šiauliuose gimusio 
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litvako Victor David Brenner (1871–1924) 145-osioms gimi-
mo metinėms skirtos plakečių ir medalių rinkinio iš Nacio-
nalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus 
parodos pristatymas-diskusija.

Birželio 16 d. LŽB atidaryta Raimundo Savicko dailės mo-
kyklos dailės įvado pirmųjų mokslo metų studentų darbų 
paroda. R. Savicką į bendruomenę atvedė Junona Berznicky, 
kurios iniciatyva dabar išaugo į mokyklos rengiamus plene-
rus ir parodas.

Birželio 17 d. NDG Didžiojoje parodų salėje atidaryta Izra-
elio šiuolaikinio menininko Sharon Ya’ari fotografijų paroda 
„Laukų ir miškų pozityvai“. Parodoje pristatomas bendras 
Izraelio gamtos ir šiuolaikinio miesto vaizdas. Tai viena di-
džiausių autoriaus personalinių parodų Europoje ir pirmoji 
Lietuvoje.

Birželio 18 d. Vilniuje vykusiose seksualinių mažumų eity-
nėse „Už lygybę“ kartu su kitais politikais bei visuomeninių 
organizacijų atstovais dalyvavo ir Izraelio ambasadorius Lie-
tuvoje Amir Maimon, LŽB pirmininkė Faina Kukliansky. Iš 
viso eisenoje dalyvavo apie 2 tūkst. žmonių.

Birželio 19 d. Kaune vyko Lietuvos žydų sporto klubo „Ma-
kabi“ mažoji makabiada, skirta Lietuvos žydams dviratinin-
kams Isakui Anolikui ir Tarchumui Murnikui atminti. Rengi-
nyje dalyvavo 72 sportininkai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio, Šiaulių ir Ukmergės. Jie rungtyniavo 5 sporto ša-
kose: salės futbolo, krepšinio, tinklinio, stalo teniso, šachmatų.

Birželio 22 d. VVGŽM Tolerancijos centre jungtinė JAV ir 
Izraelio archeologų komanda pristatė savo tyrimų Panerių 
memoriale rezultatus. Archeologų tyrimų svarbiausias tikslas 
buvo „degintojų brigados“ pabėgimo tunelio paieška. Žymių 
tyrinėtojų prof. Richard Freund ir dr. Jon Seligman vadovau-
jama grupė dirbo ir buvusios Vilniaus Didžiosios sinagogos 
vietoje. Kartu buvo atvykusi filmavimo grupė, kurianti doku-
mentinį filmą „Lost Vilnius“ apie tyrinėjimus Paneriuose.

Birželio 22 d. BNS pranešė, kad Vilniuje iš elektros pastotės 
pradėta išmontuoti žydų antkapių akmenis. Vėliau jie bus 
perkelti į Olandų gatvėje kuriamą žydų kapinių memorialą. 
Išmontuoti akmenis numatoma iki rugsėjo 1 d.

Birželio 23 d. LR Vyriausybėje įvyko komisijos, nagrinėjan-
čios su Lietuvos žydų kultūra ir istorija susijusius klausimus, 
antrasis posėdis. Jo metu diskutuota apie Lietuvos žydų pavel-
do, žydų kapinių ir masinių žudynių vietų apsaugą ir išsaugoji-
mą, Panerių memorialo kompleksinį sutvarkymą, nuosavybės 
teisių į prarastą turtą atkūrimą ir LŽB įsitraukimą į Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečio šventimą. Komisija dar kartą 
paragino Lietuvos savivaldybes, vadovaujantis įstatymais, iki 
2017 m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti 
visus žydų kapinių ir Holokausto vietų žemės sklypus. Lietu-

voje yra 203 senosios žydų kapinės ir 207 Holokausto vietos. 
Komisijai taip pat buvo pristatytas Panerių memorialo kom-
pleksinio sutvarkymo planas, tikimasi, kad memorialas bus 
atnaujintas iki 2018 m.

Birželio 23 d. paminėta Mykolo Romerio universiteto (MRU) 
bičiulių diena. Pokylyje, skirtame Mykolo Romerio univer-
siteto 25-mečiui paminėti, buvo pristatytas leidinys apie šią 
aukštąją mokyklą, pagerbti nusipelnę universitetui žmonės. Jų 
garbei buvo pasodintas japoniškų sakurų ir šermukšnių MRU 
Bičiulių sodas. Vienas iš šermukšnių skirtas LŽB pirmininkės 
F. Kukliansky tėvui Samueliui Kuklianskiui. Jis buvo Lietu-
vos teisininkas, teisėtyrininkas kriminalistas ir kriminologas, 
MRU profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Birželio 23 d. LR Seimas priėmė Pilietybės įstatymo pataisas, 
kurios užtikrins tarpukariu iš Lietuvos išvykusių žydų ir jų 
palikuonių teisę atkurti Lietuvos pilietybę. Už tokių pataisų 
priėmimą balsavo 96 Seimo nariai, pasisakiusiųjų prieš nebu-
vo. Pataisomis nustatyta, kad pilietybė atkuriama asmeniui, 
kuris iš Lietuvos pasitraukė ar išvyko iki 1990 m. kovo 11 d., 
išskyrus keitusiuosius gyvenamąją vietą po 1940 m. birželio 
15 d. buvusios Sovietų sąjungos teritorijoje.

Birželio 24 ir 26 d. Kaune paminėtos „Lietūkio“ garažo žu-
dynių 75-osios metinės. Kauno valstybinėje filharmonijoje at-
minimo koncertui repertuarą parengė vyrų vokalinis ansam-
blis „Quorum“. Renginiuose aktyviai dalyvavo ne tik Kauno 
žydų bendruomenės atstovai, kartu su jais atėjo kitų tautybių 
kauniečių, visuomeninių organizacijų, savivaldos, Katalikų 
bažnyčios atstovai.

Birželio 27 d. Vilniaus choralinėje sinagogoje įvyko Toros 
įnešimo šventė. Už Toros ritinio grąžinimo iniciatyvą Vilniaus 
žydų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Judah Passow. Pasau-
linius apdovanojimus pelniusio britų fotografo Judah Passow 
šeima 56 metus saugojo šį Toros ritinį.

Liepos 1 d. LŽB lankėsi „Jewish Heritage trip to Lithuania“ 
delegacija, vadovaujama Peggy Mosinger Freedman. Organi-
zacija remia LŽB Socialinio centro „Maisto į namus“ senjo-
rams programą.

Liepos 1 d. VVGŽM atidaryta visame pasaulyje pripažinto 
skulptoriaus Žako Lipšico (Jacques Lipchitz, 1891–1973) paro-
da „Gyvenimas skulptūroje“. Ž. Lipšicas augo Druskininkuose, 
vėliau išgarsėjo Vakarų Europoje, o JAV sukūrė daug skulptūrų, 
kurios puikuojasi žymiose JAV viešosiose erdvėse: Fairmount 
parke Filadelfijoje, Minesotos universiteto Tweed meno mu-
ziejaus teritorijoje ir kt. Parodoje eksponuota įvairių meninin-
ko kūrinių: litografijų (eskizai žymiosioms skulptūroms), pie-
šinių, asmeninės korespondencijos, dokumentų ir skulptūrų.

Liepos 5 d. Kauno įvairių tautų kultūrų centre atidaryta pa- 
roda „Baltoji rožė: Vokietijos studentų pasipriešinimas prieš 
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Hitlerio režimą 1942–1943 m.“ Parodą organizavo Friedrich 
Ebert ir Weiße Rose fondai, Kauno žydų bendruomenė, Kau-
no įvairių tautų kultūrų centras. 1942–1943 m. Miuncheno 
universiteto studentai savo platinamuose atsišaukimuose 
ragino prisijungti prie pasipriešinimo nacionalsocialistinei 
diktatūrai. Jie protestavo prieš karą, priespaudą ir nacionalso-
cialistinio režimo vykdomus nusikaltimus.

Liepos 13 d. LŽB įvyko dokumentinio filmo „Atviros du-
rys“ (angl. „An Open Door“) peržiūra. Filmą pristatė ir dis-
kusiją vedė režisieriaus Noel M. Izon padėjėjas Jack Simke 
Kol. Filmas pasakoja apie Filipinų Respublikos prezidentą 
Manuel L. Quezon, kuris atvėrė duris 1 300 persekiojamų 
Europos žydų.

Liepos 17 d.–rugpjūčio 12 d. Vilniuje vyko jidiš kalbos ir 
literatūros vasaros programos mokymai. Anot Jidiš instituto 
direktoriaus prof. dr. Šarūno Liekio, jidiš intensyviai dėstyta 4 
lygiais, atsižvelgiant į programos dalyvių žinias.

Liepos 18 d. Kuršių nerijos istorijos muziejuje atidaryta par-
oda „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė. Vilnius vokiečių ekspre-
sionistės akimis 1915–1917 m.“ Parodai eksponatai surinkti iš 
VVGŽM fondų ir privačių kolekcijų. Litografijos ir piešiniai 
atskleidžia asmeninę dailininkės, medicinos seserimi tarna-
vusios Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių armijos li-
goninėje, Vilniuje, dramą. Parodą papildo amžininkų mintys 
apie Vilnių ir autentiški generolo feldmaršalo Hermann von 
Eichhorn armijos fotografų užfiksuoti tuometinio Vilniaus 
gyvenimo vaizdai.

Liepos 23 d. Anykščių senamiestyje vyko Žydų kultūros 
šventė. Simono Daukanto gatvės skverelyje košerinio maisto 
restorane „Rishon“ buvo galima paskanauti tradicinių žydų 
patiekalų, įsigyti suvenyrų, knygų. Prie Anykščių sinagogos 
vyko žydų muzikos ansamblio „Rakija Klezmer Orkestar“ 
koncertas, dainavo Rafailas Karpis, monospektaklį „The Story 
of God's Man“ („Dievo žmogaus istorija“) suvaidino Arkadi-
jus Gotesmanas. Keturių valandų koncertinę programą užbai-
gė solistė Judita Leitaitė. Ant sinagogos ir S. Daukanto gatvių 
pastatų sienų eksponuoti archyviniai dokumentai, Anykščių, 
Vabalninko žydų bendruomenių nuotraukos, piešiniai. Ren-
ginys surengtas Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus ir Lietuvos žydų kultūros ir 
informacijos centro iniciatyva.

Liepos 28–29 d. Vilniaus Rotušės aikštėje Izraelio valstybės 
ambasada organizavo nemokamas izraelietiškų šokių pamokas.

Liepos 28 d. visuomeninė organizacija „Vieningas Kaunas“ 
pakvietė į bendruomenišką talką Kauno Žaliakalnio žydų se-
nosiose kapinėse. Paminklus valė daug Kauno miesto ir ra-
jono gyventojų, Kauno žydų bendruomenės nariai, Kultūros 
paveldo departamento atstovai, viešosios įstaigos „Maceva“ 
steigėjai. Pradiniam kapinių tvarkymo etapui – kapams iden-
tifikuoti ir inventorizuoti – iš Kauno miesto biudžeto skirta 
8 tūkst. eurų. Jau kreiptasi į LR Vyriausybę dėl 8,1 ha ploto 
kapines juosiančios tvoros sutvarkymo. Iki šių metų pabai-

gos kapinių teritorijoje numatoma įrengti vaizdo stebėjimo 
kameras. 1861 m. įsteigtos Kauno Žaliakalnio žydų kapinės 
buvo uždarytos 1952 m.

Liepos 31 d. – rugpjūčio 7 d. Japonijoje, Jaocu (Yaotsu) mies-
te, vyko Pasaulio tautų teisuolio Čijunės Sugiharos atminimui 
skirti renginiai ir Lietuvos festivalis. Japoniją ir Lietuvą sujun-
gusios Č. Sugiharos atminimo savaitės atidaryme bendradar-
biavimo memorandumą pasirašė Jaocu meras Masanori Ka-
neko ir Kauno savivaldybės atstovė Inga Pukelytė.

Liepą Lietuvoje lankėsi rabinų ir filantropų grupė iš JAV. Gru-
pei vadovavo R. Yeruham Olshin ir R. Reuven Desler. Jie su-
sitiko su LŽB pirmininke F. Kukliansky, aplankė Vilniaus Ga-
ono, R. Chaimo Ozerio ir kitų iškilių rabinų kapus, dalyvavo 
pamaldose Vilniaus choralinėje sinagogoje, meldėsi prie 7-ojo 
forto, lankėsi Kelmėje (Kelm) ir Telšiuose (Telz).

Rugpjūčio 1–10 d. Dieveniškėse vyko etnokultūrinis amatų ir 
dailės pleneras „Dieveniškės kalvių vijose 2016“, kuriame LŽB 
atstovai prekiavo tradiciniais litvakų kepiniais, veikė „Beige-
lių krautuvėlė“. Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje 
vyko paskaitos „Žydų laidojimo ir kapų lankymo papročiai“, 
„Sinagogos: kaip jas statė, ką jose veikė ir kodėl“. 

Rugpjūčio 2 d. Panerių memoriale paminėta Tarptautinė 
romų Holokausto aukų atminimo diena, Genocido aukų mu-
ziejuje įvyko filmo „Papusza“, pasakojančio apie romų poetę, 
peržiūra.

Rugpjūčio 4 d. LŽB surengtas Maya Pennington koncertas. 
Vakaro metu skambėjo George Gershwin, Joni Mitchell, Nina 
Simone ir kitų legendinių JAV ir Izraelio atlikėjų dainų inter-
pretacijos.

Rugpjūčio 7 d. BNS pranešė, kad Vilniaus žydų senosios ka-
pinės paskelbtos valstybės saugomu kultūros paveldo objek-
tu. Tai inicijavo Kultūros paveldo departamentas. Valstybės 
saugomoms kultūros vertybėms taikomi griežtesni saugoji-
mo, finansavimo, priežiūros reikalavimai. 2014 m. 7,7 ha plo-
to sklypas Vilniaus Olandų gatvėje įregistruotas kaip Užupio 
žydų kapinės. Šios kapinės veikė 1828–1940 m., čia palai-
dota apie 70 tūkst. žydų. Kapinės sunaikintos sovietmečiu, 
1961–1963 m.

Rugpjūčio 8–14 d. Molėtų r., Šaukšteliškių k. esančioje „Įlan-
kos“ sodyboje, LŽB organizavo edukacinį plenerą, buvo pa-
siūlyta turininga tapybos ir keramikos edukacinė-praktinė 
programa, plenerui vadovavo profesionalūs dėstytojai.

Rugpjūčio 12 d. įvyko „Rakija Klezmer Orkestar“ koncertas 
ant Kauno centrinio pašto laiptų. Jį organizavo Kauno žydų 
bendruomenė.

Rugpjūčio 13 d. Plungės r., Šarnelės bendruomenės namuose, 
vyko konferencija ,,Jie gyveno Šarnelėje…“. Medsėdžių k., Li-
tvakų atminimo sode, atidengta Gelbėtojų obelis.

Rugpjūčio 23 d., minint Europos dieną stalinizmo ir nacizmo 
aukoms atminti, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
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tyrimo centras organizavo Mažosios Lietuvos visuomenės, 
kultūros veikėjo, spaustuvininko ir leidėjo Enzio Jagomasto ir 
jo šeimos kapavietės lankymą Paneriuose.

Rugpjūčio 24 d. Vilniaus choralinėje sinagogoje įvyko bibli-
otekos inauguracija. Šeduvos memorialinio fondo ir religinės 
Lietuvos žydų bendruomenės iniciatyva atsiradusi bibliote-
ka – galimybė studijuoti Torą. Bibliotekoje yra Penkiaknygė 
ir Pranašų knygos su visais klasikiniais komentarais.

Rugpjūčio 26 d. Zarasų r., prie Dusetų sinagogos, atidengtas 
Atminimo paminklas, nes sukako 75 metai, kai Krakynės miške 
buvo nužudyti 2 569 Zarasuose ir jų apylinkėse gyvenę žydai.

Rugpjūčio 28 d. Kaune įrengti „Atminimo akmenys“ (vok. 
Stolpersteine) pirmajam olimpiečiui, dviratininkui Isakui 
Anolikui, dailininkams Černei Percikovičiūtei ir Jakovui Lip-
šicui, gydytojui ir klinikinės psichologijos pradininkui Lietu-
voje dr. Vladimirui Lazersonui, pediatrei Reginai Safočins-
kaitei-Lazersonienei. „Atminimo akmenų“ įrengimą inicijavo 
Lietuvos žmogaus teisių centras.

Rugpjūčio 28 d. Biržuose įvyko žydų žudynių 75-ųjų meti-
nių atminimo ceremonija. Eisenos dalyviai pakartojo kelią, 
kuriuo 1941-aisiais vokiečiai vedė sušaudyti žydus. Tuo metu 
žydai sudarė pusę Biržų gyventojų.

Rugpjūčio 29 d. Kaune žmogaus teisių dokumentinių filmų 
festivalis „Nepatogus kinas“ pakvietė į dokumentinio filmo 
„Iš miško“ (Me’kivun ha’yaar, Izraelis, 2003) apie žudynes Pa-
neriuose peržiūrą.

Rugpjūčio 29 d. Šiauliuose vokiečių menininkas Gunter 
Demning įrengė du „Atminimo akmenis“, skirtus Holokausto 
metu nužudytiems žydams: Šiaulių viceburmistrui Samueliui 
Petuchauskui ir gydytojui Urijui Rozovskiui. 

Rugpjūčio 29 d. Molėtuose įvyko žydų žudynių 75-ųjų me-
tinių atminimo ceremonija. Procesija ėjo nuo Molėtų sinago-
gos iki masinės žydų žudynių vietos, kur buvo nužudyta apie 
2 000 molėtiškių žydų.

Rugpjūčio 30 d. Vilniuje įrengtas „Atminimo akmuo“ Vil-
niaus geto metraštininkui Icchokui Rudaševskiui, vėliau „At-
minimo akmenys“ buvo įrengti gydytojams Samueliui Margo-
liui ir Jakovui Vygodskiui, vegetariško restorano savininkams 
Faniai ir Lazar Lewando, Lejbai, Chajai ir Lėjai Šemiavičiams.

Rugpjūčio 30 d. Šeduvos žydų bendruomenės sunaikinimo 
75-ųjų metinių paminėjimas surengtas Pakutenių ir Liaudiš-
kių masinių žudynių vietose bei Šeduvos žydų kapinėse, kur 
skambėjo Kadišo malda už mirusiuosius.

Rugsėjo 2–5 d. Lietuvoje vyko įvairūs Europos žydų kultū-
ros dienos renginiai, kuriuos vienijo bendra tema – „Žydų 
kalbos“.

Rugsėjo 2 d. Zarasų krašto muziejuje atidaryta garsaus Ame-
rikos komiksų autoriaus Al Jaffee, kurio vaikystė prabėgo Za-
rasuose, reprodukcijų paroda.

Rugsėjo 2 d. Jonavoje vyko Asios Gutermanaitės viešoji pas-
kaita „Žydų kalbos“, o Kėdainių r. mokyklose buvo skaitomos 
žydų pasakos iš knygos „Saliamono žiedas“, taip pat buvo mo-
komasi perskaityti macevų užrašus.

Rugsėjo 3 d. Vilniuje ir Šiauliuose vyko pažintinės ekskur-
sijos, supažindinančios su žydų paveldo objektais. Vilniaus 
žydų viešojoje bibliotekoje Valstybinės lietuvių kalbos komi-
sijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė, doc. dr. Jurgita Verbic-
kienė, doc. dr. Aušrelė Pažėraitė ir doc. dr. Natalija Arlauskaitė 
diskutavo tema „Ar turime Lietuvos žydų kultūros ir istorijos 
„žodyną“? Socialinės ir kultūrologinės filologinių sprendimų 
pasekmės“. Dr. Lara Lempertienė skaitė viešąją paskaitą apie 
Nachmaną Šapirą – garsų semitologą, žydų literatūros istori-
ką, hebrajų, sirų ir arabų kalbų dėstytoją – „Nachmanas Šapi-
ra: biografija ir kūryba“. Taip pat Valstybės pažinimo centre 
pristatyta mobilioji programėlė „Discover Jewish Lithuania“. 
Šiauliuose įvyko doc. dr. Jolantos Mickutės paskaita „Kodėl 
žydai kalbėjo „žydiškai“ ir ne kitaip XX a. Rytų Europoje?“, 
o operos solistas Rafailas Karpis ir Darius Mažintas (fortepi-
jonas) atliko aranžuotas žydų dainas jidiš kalba koncertinėje 
programoje „Laiškai iš praeities“.

Rugsėjo 3 d. Druskininkų r., Leipalingio A. Volungevičiaus 
kraštotyros muziejuje, tautodailininkė juvelyrė Ela Pavinskie-
nė vedė hebrajų kalbos kaligrafijos praktikumus vaikams ir 
suaugusiesiems.

Rugsėjo 3–4 d. vyko pažintinės ekskursijos į nekilnojamojo 
žydų kultūros paveldo objektus Zarasuose, Dusetose, Salake 
ir Kuitenių k.

Rugsėjo 4 d. Vilniuje, LŽB būstinėje, įvyko Europos žydų 
kultūros dienos atidarymas, programos pristatymas ir viešoji 
diskusija „Lietuvos žydų nekilnojamojo paveldo išsaugojimas“. 
Pranešimą skaitė Martynas Užpelkis, LŽB atstovas paveldo-
saugai. „Beigelių krautuvėlės“ kavinėje kvepėjo tradiciniai pus-
ryčiai ir priešpiečiai su beigeliais, pristatyti LŽB narių kulinari-
niai receptai ir tarpukario periodinė spauda, vakare skambėjo 
A. Suckeverio eilėraščių posmai. Klube „Ilan“ vaikams ir su-
augusiesiems surengtos hebrajų kalbos pamokėlės. Be to, 

Kadišo malda už mirusiuosius Šeduvos žydų kapinėse.
Michail Vilkomirskij nuotr.



6

VVGŽM Tolerancijos centre buvo galima apžiūrėti naujausią 
parodą ,,Žakas Lipšicas. Gyvenimas skulptūroje“, vyko pokal-
bis-diskusija ,,Balsių giesmė. Šventosios kalbos raidės Žako 
Lipšico skulptūroje“.

Rugsėjo 4 d. Šalčininkų r., Eišiškėse, vyko pažintinė ekskursi-
ja, kurios metu buvo pristatytas žydų nekilnojamasis kultūros 
paveldas Rodūnės, Raubiškių, Vilniaus gatvėse, jėgainė Malū-
no gatvėje, mokykla, sinagoga, žydų kapinės.

Rugsėjo 4 d. Joniškyje pristatytas Žagarėje gyvenusio ir dir-
busio žymaus filosofo, leksikografo, lietuvių kalbos norminto-
jo, vertėjo bei žodynininko Chackelio Lemcheno gyvenimas 
ir veikla, parodytas režisieriaus Rod Freedman dokumenti-
nis filmas ,,Dėdė Chackelis“, pristatyta mobilioji programėlė, 
skirta pažinti Joniškio krašto žydų paveldą.

Rugsėjo 4 d. Anykščių r., Kurkliuose, prie sinagogos organi-
zuotas aplinkos tvarkymas. Vėliau diskusiją tema ,,Žydai gy-
veno kartu su mumis“ vedė kraštotyrininkė Angelė Dūdienė, 
pristatyta kompozicija Kurklių sinagogoje ir mokinių suda-
rytas žemėlapis, žymintis žydų gyvenamą miestelio teritoriją.

Rugsėjo 4 d. Kauno Šančių mikrorajone ir Vilkijoje organi-
zuotos ekskursijos, surengta paskaita apie tarpukario Kauno 
žydų kultūrinį gyvenimą, žydų teatrų jidiš ir hebrajų kalbo-
mis veiklą, pristatyta Richard Schofield meninė vaizdo ir gar-
so instaliacija Šančių sinagogoje. Kėdainių krašto muziejaus 
Daugiakultūriame centre pristatyta Kėdainių žydų paveldui 
skirta mobilioji programėlė, o Prienų krašto muziejuje vyko 
popietė „Šalom“.

Rugsėjo 4 d. Sedos kultūros centre vyko konferencija „Žydų 
bendruomenė sediškių atmintyje“, atidengtas informaci-
nis stendas, susirinkusieji dalyvavo edukaciniame renginyje 
„Žydų kalba, papročiai ir tradicijos. Pažintis su žydų virtuve: 
nuo pavadinimo iki skonio“, kurį vedė Laurina Todesaitė.

Rugsėjo 4 d. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje pristatyta 
3D modelių paroda „Išnykęs ir dingstantis paveldas: medinių 
sinagogų architektūra“. Švėkšnoje surengta paskaita „Lietu-
vių kalbos įtaka Lietuvos žydų tarmei“, edukacinis renginys 
„Mano jidiš vardas“, vyko fotografijų parodos „Žvilgsniai iš 
praeities“ peržiūra, buvo lankomasi sinagogoje.

Rugsėjo 5 d. Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio 
gimnazijoje vyko projekto „Mano miestas ir jo gyventojai žy-
dai: istorija ir likimai“ pristatymas: piešinių paroda, projekto 
dalyvių įspūdžiai, ištraukos iš Romain Gary ir Grigorijaus Ka-
novičiaus kūrinių, skambėjo žydų muzika, surengta virtuali 
ekskursija „Stetl Eishishok“.

Rugsėjo 5 d. Molėtų krašto muziejuje atidaryta paroda „Mūsų 
Molėtų žydai“, vyko susitikimas su iš Molėtų kilusiu pianistu 
ir muzikos pedagogu žydu Leonu Kaplanu. Maestro atliko 
trumpą koncertinę programą.

Rugsėjo 5 d. Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos muziejuje na-
grinėta tema ,,Pandėlio sinagogos“, vyko kūrybinių darbų 

,,Žydų maldos namai – sinagogos“ ir žemėlapio ,,Žydų namai 
Pandėlyje“ pristatymas, žydų atminimo pagerbimas senosiose 
Pandėlio žydų kapinėse.

Rugsėjo 13 d. Panevėžyje atidengti keturi „Atminimo akme-
nys“, priminsiantys apie Antrojo pasaulinio karo metu perse-
kiotus romus. Tai pirmasis monumentas Lietuvoje, įprasmi-
nantis romų bendruomenės tragediją.

Rugsėjo 16 d. Kaune, Abraomo Mapu gatvėje ant 18 numeriu 
pažymėto namo, atidengta atminimo lenta (skulptorius Gedi-
minas Pašvenskas) tarpukariu čia veikusiai Žydų karių, daly-
vavusių kovose už Lietuvos nepriklausomybę, sąjungai.

Rugsėjo 18 d. Vilniuje, LŽB būstinėje, vyko šachmatų turny-
ras, skirtas paminėti VšĮ „Elitinio šachmatų, šaškių klubo Ro-
sitsan ir Maccabi“ dešimties metų jubiliejų.

Rugsėjo 18 d. Izraelio ambasada Lietuvoje surengė dviračių 
žygį artėjančios Roš Hašana proga. 200 pirmųjų į renginio 
vietą atvykusių dalyvių gavo specialiai šiam renginiui sukur-
tus marškinėlius, o maršruto pabaigoje kartu skanavo tradici-
nį naujųjų metų užkandį – medumi gardintų obuolių. Rengi-
nio partneris – VšĮ „Sveikas miestas“.

Rugsėjo 20 d. Vilniaus meras Remigijus Šimašius ir LŽB pir-
mininkė F. Kukliansky istorinio žydų kvartalo širdyje atiden-
gė Žydų gatvės pavadinimo lentelę hebrajų ir jidiš kalbomis.

Rugsėjo 21 d. Kaune, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) bibliotekoje, vyko apskritojo stalo diskusija „Lietuvos 
piliečių žydų tragedija prieš 75 metus: įvykiai, faktai, interpre-
tacijos“, kurią organizavo LSMU Socialinių ir humanitarinių 
mokslų katedra, Lietuvos žurnalistų draugija ir LSMU Bioeti-
kos centras. Diskusijoje dalyvavo Kauno žydų bendruomenės 
pirmininkas Žakas Gercas.

Rugsėjo 20–28 d. Lietuvoje vyko renginiai, skirti Lietuvos 
žydų genocido aukų atminimo dienai ir Lietuvos žydų gel-
bėtojų pagerbimui: rugsėjo 20 d. suorganizuota talka Vil-
niuje, Sudervės žydų kapinėse; rugsėjo 21 d. vyko ekskur-
sija po žydiškąjį Vilnių, filmo „Gyvybės ir mirties duobė“ 
peržiūra; rugsėjo 22 d. Izraelio vokalinis ansamblis „Adam 
Le Adam“ pakvietė į koncertą Vilniaus rotušėje; rugsėjo 23 
d. Panevėžyje, Atminties skvere, prie memorialo „Liūdinti 
žydų motina“ vyko minėjimas ir Kurganavos, Žaliosios gi-
rio ir Staniūnų miško žudynių vietų memorialų lankymas, 
filmų ,,Du broliai“ ir ,,Tai todėl, kad mes žydai…“ peržiūra.; 
rugsėjo 23 d. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos 
Brolių sode atidengtas paminklas žuvusiems Vilniaus gero 
vaikams, vyko Holokausto aukų atminimo ceremonija prie 
Panerių memorialo; rugsėjo 25 d. LR Seime buvo surengta 
konferencija „Gelbėję Lietuvos žydus, gelbėję Lietuvos gar-
bę“ ir 5777 metų žydų kalendoriaus pristatymas ir paroda; 
rugsėjo 28 d. žydų gelbėtojų apdovanojimo ceremonija su-
rengta LR Prezidentūroje. 

Spalio 4 d. – su Naujaisiais 5777 metais! Roš Hašana!



7

Šiemet minime 75 metus nuo Holo-
kausto pradžios. Žmogui, gimusiam 
1941 m. birželio 1 d., šiandien yra 75 
metai, jo vaikai – nebe jaunuoliai, anū-
kai taip pat suaugę. Šiandien, žiūrėda-
mi filmus apie Holokaustą, dar prisi-
mename, ką patyrėme – neapsakomai 
žiaurų elgesį su žydais, dėl to verkia ir 
mūsų vaikai. Praeis keli dešimtmečiai ir 
verkiančiųjų nebeliks, nes įvykiai nie-
ko nebejaudins. Galėčiau palyginti su 
Napoleono karu 1812 m.: įdomu, kad 
Napoleonas Bonapartas ir Michailas 
Kutuzovas buvo susitikę netoli Vilniaus, 
bet ši istorija nebejaudina. 

Šiandien, praėjus 75 metams, yra nema-
žai žmonių, kuriuos jaudina ir skaudina 
Holokausto įvykiai, žydų žudynės ir jų 
gelbėjimas. Išgyvenome sovietmetį, lais-
voje Lietuvoje gyvename jau 26-erius 
metus, bet žydus gelbėti išdrįsę žmonės 
nesulaukia deramos pagarbos. Iki šios 
dienos nėra jokio paminklo, jokio žen-
klo, kur žydai galėtų melstis, medituoti 
ar dėkoti už savo išgelbėtas gyvybes. 

Praėjus 75-eriems metams po Holo-
kausto, žydų bendruomenė iš Vilniaus 
savivaldybės gavo malonią dovaną – 
Žydų gatvėje atidengta lentelė su šios 
gatvės pavadinimais jidiš ir hebrajų 
kalbomis. Tikrai buvo gražus renginys: 
miesto meras šypsojosi, dalyvavo Izrae-
lio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Lietuvai ir kiti svarbūs 
asmenys, skambėjo žydų dainos. 

Tą pačią dieną, praėjus kelioms valan-
doms po šios ceremonijos, Vilniaus 
savivaldybėje nuspręsta, kad Gelbėtojų 
paminklui pasirinkta vieta yra netinka-
ma. Sprendimas jau kelintą kartą atide-
damas, vis pažadant reikalą sutvarkyti. 
Merai keičiasi, o paminklo ir vėl nėra. 
Sakyčiau, kad tai spjūvis į veidą visai 
žydų bendruomenei ir ypač man, nes 
aš esu iš išgelbėtų žydų šeimos. Man 
gėda prieš visą mano giminę, paskli-
dusią pasaulyje. Mano dėdei, vienam 
iš išgelbėtųjų, dabar 94 metai, aš ne-
galiu jam rasti paaiškinimą, kodėl taip 
yra. Reikėtų pasakyti, kad LŽB kartu su 
Lietuvos genocido ir rezistencijos tyri-
mo centru jau ne vienerius metus deda 
daug pastangų, kad Vilniuje būtų pažy-
mėta bent viena vieta. Mūsų manymu, 
geriausia vieta tokiam paminklui būtų 
Onos Šimaitės gatvės kaimynystėje – 
Misionierių ir Maironio gatvių sankir-
toje. Būtent į Misionierių vienuolyno 
kiemą, ant kalno šlaito, 1943 m. rugsėjo 
23 d., Vilniaus geto likvidavimo dieną, 
tūkstančiai Vilniaus žydų buvo atvesti 
paskutinei atrankai, ten buvo nužudyti 
ir geto pasipriešinimo dalyviai. Tai vie-
ta, kur pasmerktieji laukė sprendimo 
dėl tolesnio jų likimo. Vieniems buvo 
numatyta vykti į Panerius, kiti laukė 
„gerojo“ likimo – vykti į koncentraci-
jos stovyklą Rygoje arba į Štuthofą, kur 
žydai buvo laikomi užrakinti rūsyje, pa-
smerkti mirčiai. LŽB narės, išgyvenu-
sios Holokaustą, Fanios Brancovskajos 

mamą su seserimi išvežė į Kaizervaldo 
koncentracijos stovyklą netoli Rygos. 
Moteris, vyresnes nei 35-erių, nuskan-
dino jūroje – esą jos nebetinkamos 
darbui. F. Brancovskajos mamai tada 
buvo 42-eji. Tėvą išvežė į Estiją, į Klo-
gos (Klooga) koncentracijos lagerį, kur 
veikė elektromechanikos dirbtuvės. Jis 
žuvo 1944 metais, likus kelioms die-
noms iki lagerio išlaisvinimo. Toji pa-
skutinė atranka vyko prie Misionierių 
vienuolyno. Lietuvos žydų bendruo-
menė prašė savivaldybės leidimo šioje 
vietoje pastatyti atminimo paminklą 
gelbėtojams.

Viena pirmųjų garsių gelbėtojų – lie-
tuvė Ona Šimaitė, apdovanota už žydų 
gelbėjimą Jad Vašeme, yra įrašyta mies-
to planuose kaip Ona Širvaitė, todėl 
niekas nežinojo, kas yra Ona Šimaitė. 
Apie gelbėtojus mokyklose nekalbama. 
Pagaliau jau turime gatvę, pavadintą 
Onos Šimaitės vardu, norėjome, kad ir 
paminklas gelbėtojams būtų netoliese.

2004 metais garsus žydų rašytojas, iš-
gelbėtas nuo Holokausto, Icchokas 
Meras testamente rašė LR Prezidentui, 
Seimo Pirmininkui ir kitiems aukš-
tiems pareigūnams: „Jie sąmoningai ar 
nesąmoningai priešinosi naikinančiai 
nacių jėgai ir jos įrankiui – tiems, ku-
rie žudė. Mes turime atminti ir garbin-
ti jų didvyriškumą, grįstą sąžine, dora, 
artimo meile ir paprastu žmogišku 
gailesčiu. Jų vardai įamžinti Jeruzalėje 
Atminimo kalne. Jų vardai turėtų būti 
aukso raidėmis iškalti ir nepriklauso-
moje Lietuvoje. Turėtų iškilti pamin-
klas lietuvių Tautos Teisuoliams, tiems, 
kurie didžiausios tamsybės laikais nešė 
beginklėse nudegintose rankose sąži-
nės, doros, artimo meilės žiburį. Deja, 
viskas taip ir liko žodžiais. Iki šio laiko 
nėra nei paminklo, nei gatvių pavadi-
nimų, nei gelbėtojų alėjos, gelbėtojai 
negauna jokios paramos iš valstybės. 
Nežinia, kodėl valstybė taip neverti-
na savo iškiliausių žmonių? Pamąsty-
mai apie Holokausto švietimą, įvairios 

LŽB pirmininkės puslapis

Paminklas Lietuvos žydų gelbėtojams
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Atėjo Roš Hašana, „Metų galva“ – 
svarbiausia metų diena, dar vadinama 
„Teismo diena,“– metų pradžia.

Žinoma, savo poelgius reikia peržiūrėti 
nuolat, ne tik švenčių dienomis, bet tokia 
jau žmogaus prigimtis, kad jam yra bū-
dinga atidėti svarbius darbus rytdienai. 
Ir išaušta diena, kai ilgiau atidėlioti ne-
begalima... Reikia susumuoti rezultatus.

Šiomis dienomis norėčiau susumuoti 
pirmojo savo pusmečio, praleisto čia, 
Lietuvoje, rezultatus.

Yra tokių dalykų, dėl kurių norisi su-
šukti: „Puiku!“

Visų pirma, Lietuvoje pirmą kartą įvy-
ko šechita – košerinis vištų skerdimas, 
organizuotas Lietuvos rabinato.

Antra, Šeduvos žydų memorialinis fon-
das padėjo Vilniaus sinagogai įsigyti 
tikrą visavertę biblioteką Talmudui stu-
dijuoti. Šios bibliotekos reikalingumas 
nuolat augs.

Trečia, vis daugiau žmonių, jaunų ir 
labai jaunų, vakarais ateina į Vilniaus 
sinagogą, į Toros ir Talmudo pamokas. 
Iš pradžių susirinkdavo nuo 5 iki 10 
jaunuolių, dabar šias pamokas lanko 
daugiau kaip 40 asmenų, jau nepakanka 
kėdžių neseniai suremontuotame kam-
baryje sinagogos antrame aukšte.

Pirmą kartą per daugelį metų, per Ša-
vuoto šventę, kai Toros mokomasi visą 
naktį, kaip ir daugelyje pasaulio sinago-
gų, pamokos vyko ir mūsų sinagogoje.

Ketvirta, daug žmonių tampa nea-
bejingi „skanaus ir sveiko košerinio 
maisto“ idėjai. Košerinė kavinė „Bei-
gelių krautuvėlė“, prižiūrima Lietuvos 
rabinato, tampa vis populiaresnė. At-
liktas sunkus darbas ir mes sugebame 
rasti vis daugiau košerinių pieno pro-
duktų bendradarbiaudami su Lietuvos 
pieno gamyklomis.

Dauguma Lietuvos gamyklų, paska-
tintos Lietuvos rabinato, sugebėjo rasti 
naujų partnerių Izraelyje ir Europoje. 
Lietuvoje gaminami košeriniai varškės 
sūreliai, ledai, mocarela ir daug kitų 
nuostabių maisto produktų. Domėji-
masis auga, produktai turi paklausą, ir 
vis daugiau žmonių džiaugiasi galėda-
mi valgyti košerinį maistą. 

Kalev Krelin. Eugenijaus Barzdžiaus nuotr.

Rabinato puslapis

Penkta, Lietuvoje pirmą kartą po „sie-
nų“ griūties buvo surengta chupa – žydų 
vestuvės – nuo šiol oficialiai įforminta 
ir pripažinta santuoka pagal Lietuvos 
įstatymus. Dabar visi, kurie norės atlik-
ti chupos apeigas, galės neiti į valstybinę 
įstaigą, o surengti ceremoniją „tarp savų“.

Pažintis su Lietuva lėmė ir liūdnų mo-
mentų. Rugpjūčio pabaigoje kasdien 
buvo įvykių, iš kurių kiekvienas atim-
davo visas dvasines jėgas – o jie vyko 
diena iš dienos. Bendruomenių sunai-
kinimo atminimo dienos... Mažų ir di-
desnių bendruomenių... Ir, žinoma, ne-
pamirštamos eitynės Molėtuose.

Į mane kreipėsi žurnalistų ir studen-
tų grupė, prašydama palaikyti jiems 
kompaniją ir kartu važiuoti į eitynes. 
Per pusantros valandos, kol važiavo-
me, man buvo užduota tiek daug klau-
simų, tiek sunkių temų paliesta... Man 
tai padarė didesnį įspūdį nei pačios 
eitynės. Supratau, kad man yra svarbu 
dirbti šioje šalyje, dirbti su savo tauta ir 
šios šalies tauta.

Su šiuo chešbon nefeš (vidine sielos per-
žiūra) aš pasitinku šią šventę – Roš Ha-
šaną.

Linkiu visiems atlikti savo asmeninę 
dvasinio gyvenimo „peržiūrą“ ir rimtai 
priimti šaukimą, kuris nuskambės kartu 
su pučiamo šofaro garsais sinagogose.

Šana Tova!

Rabinas Kalev Krelin

programos, seminarai nieko neduos, jei-
gu valstybėje nebus oficialiai, garsiai ir 
suprantamai reiškiama pagarba gelbė-
tojams ir baudžiami tie, dėl kurių rei-
kėjo gelbėti. Kitaip gelbėtojų žygdarbiai 
yra paprasčiausiai menkinami.“

Paminklo gelbėtojams nestatymas nėra 
vieno ar kito mero, ar komisijos spren-
dimas. Į svarstymus savivaldybėje nėra 
kviečiama LŽB pirmininkė, šį klausimą 
svarsto diletantai, neišmanantys žydų 
istorijos ir gelbėtojų didvyriškumo. Juk 

per Holokaustą Lietuvoje buvo nužu-
dyta daugiau nei 200 tūkstančių žydų, 
gelbėtojais pripažinta daugiau nei 800 
Lietuvos piliečių. Šiuo atveju posakis 
„Kas išgelbėja vieną gyvybę, išgelbėja 
visą pasaulį“ įgyja ypatingą reikšmę. 
Žydų bendruomenė yra pasirengusi 
savo lėšomis pastatyti šį paminklą. Lie-
tuvos valstybė turi ant kelių atsiklaupti 
prieš tuos žmones – jei ne jie, Lietuvos 
garbė būtų paminta. Pasaulio Tautų 
Teisuolių žygdarbiai buvo žmogiškumo 

spinduliai tamsiausiais Lietuvai metais, 
kupinais neapykantos žydams.

Tai gal gelbėtojai elgėsi neteisingai ir 
jų apdovanoti nereikia? Ginčas dėl pa-
minklo gelbėtojams – tai ne paminklo 
Jonui Basanavičiui atvejis. Tai principi-
nis ginčas, jis vyksta ne dėl vietos. Tokia 
yra Lietuvos politika. Gelbėtojų atžvil-
giu elgiamasi kiauliškai.

Faina Kukliansky, LŽB pirmininkė
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MIŠA JAKOBAS: būti 
griežtam labai paprasta,
o kaip būti širdingam? 
„Beigelių krautuvėlėje“ su Šolomo Aleichemo ORT gimnazi-
jos direktoriumi Miša Jakobu kalbamės apie atėjusių naujųjų 
mokslo metų siekius, tautinį identitetą, mokytojo pašaukimą 
ir... neišmoktas istorijos pamokas.

Rugsėjį prasidėjo naujieji mokslo metai, o spalio pradžioje 
švenčiama Roš Hašana – prasideda 5777-ieji. Su kokiomis 
nuotaikomis ir mintimis juos pasitinkate?

Aš visada sustoju ties ta minute galvodamas apie savo tautą, 
kuri iš tiesų davė ir tebeduoda pasauliui didelių stebuklų, ku-
riais naudojasi viso pasaulio žmonės. O tada kyla klausimas sau 
pačiam – kodėl gi pasaulyje mūsų daug kas nekenčia? Pirmiau-
sia aš save identifikuoju kaip žydą, žydų tautos, žydų bendruo-
menės narį. Tai ir mano pasididžiavimas, ir netektis, ir neviltis, 
ir liūdesys... Žydų tautos tradicijos yra svarbi mano gyvenimo 
dalis. Man skaudu, kad Lietuvoje vis dar tikime stereotipais, jie 
veikia mūsų gyvenimą, sprendimus, jų daugėja. Su tokiomis 
mintimis aš ir sutinku pačią gražiausią šventę – Roš Hašaną.

Kaip jūs, kaip mokytojas, žvelgiate į naujuosius mokslo 
metus?

Su viltimi, kad šiais metais mano vaikai bus dar geresni, 
kultūringesni, šviesesni, stropesni. Kad turėsiu dar daugiau 
džiaugsmo ir laimės negu praėjusiais metais, kad galų gale tai, 
kas jau įdėta, ta investicija, duos savo vaisių. Tegu pasikeičia 
tai, dėl ko turėjau problemų vakar; gal mes vienas kitam nusi-
šypsosime, galbūt apsikabinsime. Stengiamės po truputį, ir jei 
iš didžiausio būrio bent vienas pasikeičia – jau yra gerai.

Šalomo Aleichemo ORT gimnazija pirmauja įvairiuose 
reitinguose, garsėja tolerantiška atmosfera. Kaip jums pa-
vyksta išlaikyti mokinių motyvaciją ir neprarasti autorite-
to? Kas mokykloje turėtų išlikti amžina?

Amžina? Iš karto atsakysiu. Amžina yra išsilavinimas, knygų 
skaitymas, kritinis mąstymas, gebėjimas diferencijuoti savo pri-
oritetus. Aš visada sakau – suprantu, kad ne reitingai svarbiau-
sia, o mokykla. Gera, kai reitingai puikūs, bet net kai reitingai 
nėra itin aukšti, svarbu galėti sau sąžiningai pasakyti – aš dirbu, 
siekiu, buvau čia kartu su mokyklos kolektyvu ir štai ką mes 
pasiekėme. Visų svarbiausia yra emocinis klimatas mokykloje, 
kaip čia jaučiasi mano vaikai ir už tai aš – vadovas – esu atsa-
kingas. Nuo manęs pirmiausia priklauso, ar jiems čia gera, ar 
jie čia ateina susiraukusiais veidais ir laukia paskutinio skam-

bučio, kad galėtų išeidami uždaryti duris ne rankomis, o už-
trenkti kojomis. Taip, mokykla pasižymi tolerancija. Būtina nuo 
savęs pradėti, parodyti vaikams, kad iš tikrųjų myli savo darbą, 
kad esi tolerantiškas, reikia mylėti žmogų, būti jam griežtam, 
bet kartu ir širdingam. Būti griežtam labai paprasta, o kaip būti 
širdingam, kaip suderinti tai? Reikia turėti charizmą. Tai – vie-
na svarbiausių vadovo savybių. Ir tie, kurie ją turi, neturi bėdų 
nei dėl bendravimo, nei dėl tolerancijos. Yra itin talentingų, bet 
uždarų žmonių, davusių pasauliui nepakartojamų dalykų, – tai 
mūsų menininkai, mokslininkai. Mes turime priimti ir mylėti 
juos tokius, kokie jie yra. Bet jie nėra vadovai.

Kalba buvo svarbus aspektas siekiant išsaugoti savo kultū-
rą ir identitetą. Dažnai kalbate žemaitiškai. Kodėl?

Aš gerbiu tą vietą, kurioje gimiau, tą mažą miestelį, kuriame 
užaugau, mokyklą, kurioje mokiausi, kaimynus, draugus. Aš 
išsaugau žemaičių kultūrą niekieno neverčiamas, nes tai yra 
mano gimtosios vietos, vaikystės, gyvenimo bendravimo kal-
ba. Net į galvą neateitų – kodėl aš, būdamas Žemaitijoje, mokė-
damas žemaičių kalbą, turėčiau kalbėti kitaip. Aš būčiau nesu-
prastas draugų, kurie gyvena mano gimtuosiuose Telšiuose, ir 
tuoj pat sakytų: ,,Tai ko tu čia toks pasikėlęs esi, ką – užmiršai 
žemaičių kalbą? Kaip tu galėjai?! Tu išduodi savo gimtosios 
vietos kultūrą.“

Šių metų Europos žydų kultūros dienos tema yra žydų kal-
bos. Kokia jūsų nuomonė apie jidiš situaciją?

Yra tik saujelė žmonių, kurie moka jidiš kalbą. Apgailestauju, 
bet situacijos nėra, finit. Išeina paskutinė karta, kuri kalbėjo ji-
diš. Dalis jos gyvena Izraelyje, nedidelė dalis – Lietuvoje. Jidiš 
Vilniaus gatvelėse daugiau niekada neskambės. Tokia liūdna 
mano išvada. Kažkaip negerai atsitiko. Izraelis neatkreipė dė-
mesio dar tada, kai kūrėsi valstybė. Suprantu, kad jie sugrąžino 
istorinę hebrajų kalbą, bet greta jos, matyt, reikėjo mokytis jidiš. 
Sutinku, kad reikia mokėti kaimynų arabų kalbą, tai strategiškai 
svarbi kalba, bet neturėjome moralinės teisės užmiršti jidiš.

Kiek kalbų yra mokoma jūsų mokykloje? Ar jidiš kalba ga-
lėtų būti gaivinama mokant jos pradmenų mokykloje?

Mokome keturių kalbų: lietuvių, hebrajų, anglų ir rusų. Apie 
galimybes mokykloje mokyti jidiš pagrindų galvoju pesimis-
tiškai. Tam reikalingi specialistai – o jų mes neturime. Prikelti 
jidiš gali tik tikri entuziastai.

Miša Jakobas

Interviu
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Lietuvos visuomenėje jau įvyko tam tikras persilaužimas, 
atverčiame tuos istorijos puslapius, kurie atrodo juodi ir 
sunkūs priimti. Kaip jūs manote, turint galvoje jaunimą ir 
vaikus, ką reikėtų daryti, kad pradėtume žvelgti į Lietuvą 
kaip į daugiatautę valstybę?

Jūsų klausimas labai geras. Pirmiausia mes turime mokytis. Lū-
žis jau įvyko. Jis nėra labai ryškiai pastebimas, tėra tik mažyčiai 
įtrūkimai. Kad lūžtų – turime perlaužti. Tol, kol Lietuvoje bus 
,,mes“ ir ,,jūs“, ,,jie“ ir ,,tie“, tol, kol Lietuvoje nebus kreipiama-
si ne ,,brangūs lietuviai“, o ,,mieli ir gerbiami, brangūs ir ne-
pakartojami Lietuvos Respublikos piliečiai, Lietuvos žmonės, 
atsakingi už mūsų šalies ateitį“, tik tada sulauksime teigiamų 
poslinkių. Ir iki tos minutės, kol nežiūrėsime istorijai tiesiai į 
akis, kol stengsimės iš jos išplėšti tuos juodus puslapius, mes ne-
matysime paprastos tiesos – buvo. BU-VO. Buvo žudynės, buvo 
pralietas nekaltų žmonių kraujas – ne tik žydų, bet ir romų, len-
kų. Ir tų pačių lietuvių. Bet štai kokia yra problema – baisu, kad 
kyla nauja nacizmo ir fašizmo banga. Kai šiandien yra bando-
ma nutylėti, užglaistyti faktus, daroma tyčinė klaida, nuodėmė 
tiesai. Kiek būtume laimėję metų, kiek turėtume visiškai kitokių 
laimėjimų Lietuvoje, jeigu prieš dvidešimt penkerius metus ne-
būtume skubėję reabilituoti žudikų.

Negalime toleruoti žudikų, žydų bendruomenė taip pat turi 
apie tai kalbėti. Reikia atsigręžti į praeitį – mes taip pat turime 
kalbėti – taip, buvo. Taip, dalyvavo. Taip, dirbo. Bet juk šalia jų 
taip pat dirbo ir lietuvių, ir rusų – kodėl dabar tik žydai smer-
kiami, kad jie dirbo KGB. Juk mes protingi, skaitykime archy-
vinius šaltinius, ten viskas parašyta. Kodėl turime praleisti per 
mūsų tinklalapius tą visą šlamštą? Kodėl turime džiaugtis tuo 
neišprususiu žmogumi, baigusiu keturias klases, kuris drįsta 
mus mokyti? Kodėl žudikams statomi paminklai? Negi visi 
žydai, gyvenantys Lietuvoje, – jos priešai? Šiuo atveju nesvar-
bu tautybė – ne kiekvienas žmogus, kuris turėjo juodus plau-
kus ir rudas akis, buvo žydas. Ne visi lietuviai – žydšaudžiai. 
Aš šiandien dėkingas lietuvių kunigui, kad gyvenu šitoje že-
mėje – jis išgelbėjo mano mamą! Mano draugai ir jų mamos 
taip pat išgelbėtos lietuvių šeimų.

Kaip reikėtų apie Holokaustą kalbėti moksleiviams? Atro-
dytų, nemokame kalbėti apie Holokaustą, nes nesuvokiame 
šio įvykio kaip tragedijos apskritai.

Viskas turi būti kiekvieno širdyje ir galvoje. Kol mokytojai 
neįaus į paprasto žydo batus, tol, kol mokytojai kalbės vado-
vėline kalba – be emocijų ir be dvasios, tol, kol jie nesupras, 
kas atsitiko Lietuvoje ir ką prarado Lietuva, tol Holokausto 
pamokos bus neišmoktos. Tol, kol tau nepradėjo skaudėti, 
kol nepakvietei į pamoką aukų artimųjų – tu nieko nedarai 
ir neprisiimi jokios moralinės atsakomybės, kad būtų kitaip. 
Būti mokytoju yra menas. Ir tu neturi teisės – nei moralinės, 
nei profesinės – būti bet kokiu mokytoju. Su mokytojo profe-
sija susipažįstame geriausiai – dvylika metų sėdime suole ir 
matome, kas yra mokytojas, kas laukia kiekvieno, kuris ateis į 
mokyklą. O jeigu atėjai, išmokai – eik ir dirbk!

Kalbėjosi Kornelija Zaicaitė
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LŽB tarptautinė vaikų stovykla
         „Olameinu 2016“

buvo su ja susiję. Šiemet pasirinkta tema – „Dešimt Izraelio 
miestų“. Buvo domimasi pradedant seniausiu Cfato miestu ir 
baigiant šiuolaikiškiausiu Tel Avivu. Kalbėta įvairiomis temo-
mis: apie litvakus, garsias asmenybes, jų laimėjimus, technolo-
gijas ir kt. Surengta ir kitų įdomybių, pavyzdžiui, vieną dieną 
vaikams buvo užsakyti sumo kostiumai, paaugliai su jais pra-
mogavo rengdami draugiškas tarpusavio imtynes. Stovykloje 
lankėsi Lietuvos ir kitų šalių skautų atstovai, jie vedė įdomius 
susitikimus, pasakojo apie savo veiklą. Į stovyklą buvo atvykęs 
LŽB savanoriu ilgai dirbęs muzikantas ir dainininkas Miša 
Frišmanas, jis mokė vaikus filmuoti klipus.

Paskutinės stovyklos dienos diskotekoje ir atsisveikinimo va-
kare su visais stovyklos darbuotojais dalyvavo profesionalus 
Izraelio dainininkas Uri Zer, šiose stovyklose mokęs vaikus 
žydiškų dainų ir gebantis visus įkvėpti bendrai dainai. LŽB 
socialinėse programose dalyvaujantiems vaikams, kurie vyks-
ta į stovyklą, suteikiamos nuolaidos, o bendruomenės savano-
riai madrichai (vadovai) šiose stovyklose dirba prisidėdami 
prie stovyklų kūrimo ir aktyvaus vaikų dalyvavimo.

Kviečiame pasižiūrėti į nuotraukose užfiksuotas stovyklos 
akimirkas.

Stovyklos programų vadovas, LŽB jaunimo programų ko-
ordinatorius Pavel Guliakov sako, kad „vienintelis stovyklos 
minusas buvo lietingas oras, dėl kurio šiemet stovyklautojai 
negalėjo mėgautis Asvejos ežeru“. Šįkart „Olameinu“ stovykla 
buvo tarptautinė, į ją susirinko vaikai iš Baltijos šalių žydų 
bendruomenių.

LŽB stovykla Dubingiuose yra visų pamėgta vieta. „Čia apgy-
vendinimo sąlygos aukščiausio lygio. Prisimenu vaikystę, kai 
pats važinėjau į stovyklas, tokio lygio nebuvo... Dubingiuose 
stovykla rengiama šeštus metus iš eilės, čia iš tiesų yra viskas, 
ko reikia vaikų poilsiui. Domėjausi kitomis vaikų stovyklo-
mis Lietuvoje, bet panašių į LŽB vaikų vasaros programas, kai 
vaikams nelieka laiko dykinėjimui, neradau. Mūsų programa 
intensyvi: nuo pusryčių iki vakarinių programų. Vaikai uži-
mami visą laiką: jie keliauja, mokosi, šoka, dainuoja, piešia. 
Kasdien vyksta sporto renginiai, šokiai, vaikai dalyvauja me-
ninėje veikloje, kuria rankdarbius, dainuoja su mokytoju iš 
Izraelio“ – pasakojo P. Guliakov.

Žydų tapatybė, šeimos vertybės yra svarbūs šios stovyklos vei-
klos aspektai. Šiemet stovykloje dirbo du rabinai pedagogai iš 
Latvijos ir Norvegijos, gebantys vaikams suprantamai pasa-
koti apie judaizmą. Stovykloje ilsėjosi 11 būrių po 20 vaikų, 
jie patyrė daug įspūdžių. Vaikai stovyklavo 10 dienų, kasdien 
buvo skelbiama nauja dienos tema, ir visi tos dienos renginiai 
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Keturiasdešimties 16–17 metų amžiaus „Jaunųjų ambasado-
rių“ delegacija šią vasarą Vilniuje viešėjo pirmą kartą. Susiti-
kome su Izraelio ambasadoriumi Lietuvai Amir Maimon, lan-
kėmės Vilniaus miesto savivaldybėje, su LR užsienio reikalų 
viceministru Mantvydu Bekešiumi diskutavome apie istori-
nės atminties svarbą diplomatijoje, Lietuvos ir Izraelio san-
tykių raidą, šalių bendradarbiavimą Jungtinėse Tautose. Daug 
laiko praleidome Lietuvos žydų bendruomenėje. Ačiū Fainai 
Kukliansky, Amit Belaitei ir kitiems bendruomenės nariams 
už mums skirtą laiką. Mes bendravome ir su Šolomo Alei-
chemo ORT gimnazijos mokiniais, lankėme buvusius getus, 
tvarkėme apleistas žydų kapines, pagerbėme nužudytuosius 
Paneriuose.

Izraelio Jaunųjų lyderių centras, įgyvendindamas „Jaunų-
jų ambasadorių“ programą, bendradarbiauja su daugiau nei 
šimtu mokyklų Izraelyje, nori užmegzti ryšius ir su mokyklo-
mis Lietuvoje. „Jaunųjų ambasadorių“ programa veikia nuo 
2011 metų. Per tą laiką net dvidešimt dvi delegacijos su in-
tensyviais vienos savaitės vizitais lankėsi įvairiuose Europos 
miestuose. Programa skatina mokyklinio amžiaus jaunuolius 
domėtis tarptautine politika bei suteikia galimybę sukaupti 
asmeninių diplomatinių, bendruomeninių, lyderystės ir vers-
lumo įgūdžių bagažą.

Yitzhak Eldan, delegacijos vadovas, 
Izraelio„Jaunųjų ambasadorių“ mokyklos vadovas

Izraelio Jaunųjų lyderių centras 
siekia bendradarbiauti su Lietuva 

Snir Dolev nuotr.
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„Holokaustas „įbetonuotas“ mūsų istorijoje, bet ar mes no-
rėsime tai pastebėti ir ką nors su tuo daryti? Gyvenant po-
holokaustinėje visuomenėje žydų paveldo (ne tik masinių 
žudynių vietų) apsauga – ką tyrinėjame, ką saugome ir kaip 
naudojame – yra labiausiai nulemta Holokausto... Jeigu tai – 
ne artimųjų kapai, tokias vietas norisi kuo greičiau pamiršti. 
Jos gali likti ilgai neprisimintos, nepastebėtos. Pirmasis atve-
jis, kada teko tai patirti, buvo apleista Naujanerių žydų žudy-
nių vieta ir kapas (Joneikiškių vs., Riešės sen., Vilniaus r.). Bet 
tokie atvejai nuolat kartojasi – šios vietos ir toliau „prabyla“ 
keisčiausiais būdais“, – Europos žydų kultūros dienai skirtoje 
paskaitoje kalbėjo LŽB atstovas paveldosaugai Martynas Už-
pelkis ir papasakojo konkretų atvejį.

1999 m. Vilniaus rajono savivaldybė, pasirašiusi Naujanerių 
Holokausto vietos perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei 
aktą, nustojo rūpintis ir domėtis jos teritorijoje esančia žydų 
žudynių vieta, o Vilniaus miesto savivaldybė neskubėjo vyk-
dyti tvarkybos darbų ne miesto teritorijoje. „Pranešimas apie 
neprižiūrimą žydų žudynių vietą gautas tik 2013 m., ši vieta 
buvo neprižiūrima 14 metų! Kreipėmės į Vilniaus miesto sa-
vivaldybę ir Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros mi-
nisterijos. Problema buvo greitai išspręsta. Naujanerių atvejis 
padėjo man suprasti, kad dažnai blogi dalykai nutinka ne iš 
blogos valios, bet dėl nežinojimo,“ – apibendrino M. Užpelkis.

1941 m. pabaigoje Kauno gete įkurta 
vieninga pogrindžio organizacija, ku-
rios vienas iš pirmųjų uždavinių buvo 
apsirūpinti ginklais. Įnešti ginklą į getą 
pavesta jaunai pogrindininkei, 16-me-
tei Sulamitai Lermanaitei, kuri dirbo 
vienoje miesto brigadoje. Taip prasidėjo 

NAUJANERIAI:
blogi dalykai kartais 
nutinka iš nežinojimo 

In memoriam: Sulamitai Lermanaitei-Gelpernienei 
(1926–2003) šiemet būtų suėję devyniasdešimt 

drąsios merginos partizanavimo kelias. 
Pogrindyje ji dirbo ryšininke, vertėja, 
vykdė įvairias užduotis. Pogrindinėje 
antifašistinėje organizacijoje susipa-
žino su būsimu savo vyru Dmitrijumi 
Gelpernu (1914–1998), kuris tuo metu 
buvo vienas iš organizacijos lyderių, o 
vėliau kalėjo Dachau koncentracijos 
stovykloje. 1944 m. balandį S. Lerma-
naitė pabėgo iš Kauno geto ir prisijungė 
prie partizanų būrio „Pirmyn“. Jos tėvai 
ir brolis žuvo per Holokaustą…

Sulamitos meilė muzikai gimė dar prieš 
karą, kai vaikystėje lankė garsią priva-
čią Elzos Herbeck-Hansen fortepijono 
studiją. Po karo apsigyvenusi Vilniuje, 
S. Lermanaitė baigė Valstybinės konser-
vatorijos (dab. Lietuvos muzikos ir tea-
tro akademija) fortepijono klasę. Mokėsi 
pas profesorių Jakovą Ginzburgą. Akom-
panuodavo styginiams. Daug metų ji 
dirbo garsaus smuikininko Aleksandro 
Livonto klasėje, grojo su violončelininku 
Augustu Guču, dažnai važinėjo gastrolių 

su smuikininku Algiu Griciumi. Dirbo 
Valstybinėje konservatorijoje, buvo For-
tepijono katedros docentė. Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos profesorius 
Leonidas Melnikas ,,Muzikos barams“ 
pasakojo, kad S. Lermanaitė-Gelpernie-
nė buvo žmogus, kurio visada galėjai 
prašyti profesinės pagalbos. Nors pati 
buvo klasikinės muzikos pedagogė ir 
ugdė gerus profesinius studentų įgū-
džius, bet domėjosi ir šiuolaikine mu-
zika. Jos studentai visados į perklausas 
ateidavo labai gerai pasirengę. Docentė 
stengėsi būti nešališka, objektyviai verti-
no savo studentus, atskleisdavo jų mu-
zikavimo trūkumus ir nebandė to slėpti. 
Tuo ji išsiskirdavo iš kolegų. „Katedroje 
mes visi ją labai gerbėme. S. Gelpernienė 
yra viena iš tų žmonių, kurie kūrė mūsų 
katedrą, ji formavo gražias tradicijas, ku-
rios tebėra gyvos ir šiandien“, – pasakojo 
L. Melnikas.

Pas S. Lermanaitę-Gelpernienę mokėsi 
Raimondas Katilius, Virgilijus Noreika, 

Sulamita Lermanaitė-Gelpernienė.
Antano Sutkaus nuotr.
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Kam pritaikyti sinagogų pastatus?
Lietuvoje yra išlikę apie 80 sinagogų, 
iš jų 43 įtrauktos į Kultūros vertybių 
registrą. Yra tik dvi veikiančios sina-
gogos, visi kiti pastatai pritaikyti kitai 
paskirčiai arba stovi nenaudojami. LŽB 
nuosavybėje – 13 sinagogų ir jų kom-
pleksų. Dauguma pastatų nenaudojami, 
grąžinti jau avarinės būklės. „Kam pri-
taikyti sinagogų pastatus miesteliuose, 
kur nėra nė vieno žydų bendruomenės 
nario? Kaip įtikinti vietos bendruome-
nes perimti tuos pastatus, juos tvarky-
ti ir naudoti savo reikmėms?“ – kvietė 
diskusijai M. Užpelkis ir priminė, kad 
pagal 2016 m. paveldotvarkos progra-
mą valstybės ir valdytojų lėšomis tvar-
kybos darbai šiemet taip pat vykdomi 

MEDINĖS SINAGOGOS –
unikalus etninės Lietuvos 
architektūros paveldas

Silvija Sondeckienė ir kiti žinomi mu-
zikantai. Ji stažavosi Maskvoje, Sankt 
Peterburge, Jerevano konservatorijoje 
ir Izraelio G. Rubino muzikos akade-
mijoje, daug laiko skyrė metodiniam 
darbui: sudarė ir redagavo „Jaunojo pi-
anisto“ (VIII, XI, XIV, XV) rinkinius, 
parengė metodinių pranešimų apie 
Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, Kons-
tanciją Brunzaitę, transkribavo Juliaus 
Juzeliūno ir M. K. Čiurlionio kvartetus 
fortepijonui keturioms rankoms. Daug 
metų S. Lermanaitė-Gelpernienė dirbo 

„Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje, mokė 
vaikus groti pianinu.

Sovietmečiu Vilniuje veikė saviveiklinis 
žydų teatras, kuriame vaidino vilnie-
čiai, o Sulamita buvo aktyvi jo žiūrovė. Į 
koncertus ir teatro spektaklius atvykda-
vo jaunų žydų iš Maskvos, Leningrado 
(dab. Sankt Peterburgas) ir kitų miestų. 
Išgirdę nedidukės moters S. Lermanai-
tės-Gelpernienės gyvenimo istoriją apie 
getą ir partizanės patirtį, daugelis norė-
davo su ja susitikti, o ji niekados neatsi-

sakydavo. Kartą susitikimo metu jauna 
leningradietė jos paklausė, ar tarp par-
tizanų karo metu pasitaikydavo antise-
mitizmo apraiškų? ,,Taip“, – trumpai ir 
aiškiai atsakė Sulamita. Sovietmečiu to-
kiam tiesiam ir konkrečiam atsakymui 
reikėjo drąsos, o drąsa yra vertinama 
visais laikais.

Parengė Radvilė Rimgailė-Voicik

Pagal Chaimo Bergmano str. „Pirmas 
ginklas“, „Obzor“; Astos Linkevičiūtės 

interviu su L. Melniku „Muzikos barams“

trijose sinagogose: Alytaus, Žiežmarių, 
Kalvarijos, o dar trijose sinagogose (Že-
maičių Naumiesčio, Švėkšnos, Vilniaus 
choralinėje) atliekami tyrimai ir projek-
tavimo darbai, ruošiantis pastatų tvar-
kybai kitais metais.

Medinės Lietuvos sinagogos – išskir-
tinės ir itin pažeidžiamos

Lietuvoje priskaičiuojama iki 20 medi-
nių sinagogų, o tai daugiau nei visose 
kitose šalyse kartu sudėjus. Iš ankstyvo-
jo klasicizmo periodo iki šių dienų išli-
ko Pakruojo sinagoga, statyta 1801 m. 
Tai – seniausia išlikusi medinė Lietuvos 
sinagoga, išlaikiusi autentišką tūrį. Va-
sarinėje (nešildomoje) sinagogoje yra 
labai puošnus aron hakodešas, o bima 

įrengta kaip atvira aštuonkampio plano 
pavėsinė. Sienos ir lubų skliautas gau-
siai dekoruoti egzotinių ir vietinių au-
galų bei gyvūnų motyvais.

Nuo XVIII a. antrosios pusės iki Antro-
jo pasaulinio karo sinagogos buvo ne-
atskiriama ir gausi Lietuvos miestų ir 
miestelių architektūros dalis, liudijusi 
litvakų kultūros klestėjimą ir Lietuvos 
etninės architektūros įvairovę. Anot 
Marijos Rupeikienės*, baroko, baroko 
ir klasicizmo epochų sandūroje pasta-
tytos medinės sinagogos yra išskirtiniai 
pastatai, galėję atsirasti tik diasporoje. 
Jų architektūroje medis naudotas itin 
kūrybiškai: originaliai derinti etninės 
ir stiliaus architektūros bruožai, taiky-
tos transformuotos įvairių trobesių ir 
kitų medinių sakralinių pastatų formos 
ar paskiros detalės. Dažniausiai fasadus 
pagyvino meniškas sienų apkalimas 
lentutėmis. Įspūdingai atrodė Valkinin-
kų, Jurbarko, Vilkaviškio sinagogos – jų 
fasadus puošė kampiniai bokšteliai, 
atviros galerijos ar balkonėliai.

Lietuvos medinių sinagogų statybos 
raida apima laikotarpį nuo XVII a. 
antrosios pusės iki Antrojo pasaulinio 
karo. M. Rupeikienė jį skirsto į du pe-

Žydų kultūrinio kraštovaizdžio reliktus, sukurtus per daugiau nei 600 metų beveik vi-
suose šiandieniniuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, galima suskirstyti į keturias 
grupes: žudynių vietos; kapinės; sinagogos ir kiti paveldo statiniai; paminklai ir kiti 
įamžinimo ženklai. „Per Holokaustą beveik sunaikinta Lietuvos žydų bendruomenė 
(LŽB) šiandien nebūtų pajėgi viena prižiūrėti ir saugoti paveldą, pasklidusį po visą 
Lietuvos teritoriją. Todėl labai svarbus Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų, 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir piliečių vaidmuo. Kyla nemažai iššūkių, bet 
bendradarbiaujant su Kultūros paveldo departamentu (KPD) ir savivaldybėmis pa-
vyksta pasiekti puikius rezultatus“, – Europos žydų kultūros dienai skirtoje paskaitoje 
kalbėjo LŽB atstovas paveldosaugai Martynas Užpelkis.
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riodus: 1) nuo XVII a. antrosios pusės 
iki 1830 m., kai medinių sinagogų for-
moms didelę įtaką darė bažnyčios ir 
tradiciniai lietuvių sodybų trobesiai; 
2) 1830–1940 m., kai tada statytų me-
dinių žydų maldos namų architektūra 
supanašėjo su mūrinių sinagogų for-
momis. Lietuvoje žydų maldos namai 
buvo skirstomi pagal sezoną, vadinami 
įvairių religinių bendrijų, brolijų ar ce-
chų vardais; neretai pastatams suteik-
davo gatvės ar miesto rajono, kuriame 
stovėjo, pavadinimą, statytojo ar savi-
ninko vardą.

Žydų religinė teisė halacha sinagogų 
išorės architektūrai turi tik vieną rei-
kalavimą: privalo būti įrengta 12 langų, 
simbolizuojančių 12 Izraelio giminių. 
Eksterjere dažniausiai naudojamos 
Dekalogo lentelės ir šešiakampė Do-
vydo žvaigždė. Interjere naudojama iš-
tisa įvairių biblinių simbolių ir ženklų 
sistema. Aron hakodešo, skirto išryš-
kinti Toros saugojimo vietą, puošybai 

būdingi stilizuoti gyvūnų bei augalų 
motyvai, Dekalogo lentelės, karūna, 
laiminimui ištiestos šventiko (koheno) 
rankos. XVIII a. aron hakodešai būdavo 
itin puošnūs, dekoruojami kolonėlėmis 
ir drožiniais, polichromiškai nuspal-
vinami, o aštuonkampio plano bimai 
buvo būdingi įvairūs baldakimai, pri-
menantys karūnas. Kartais sinagogų 
sienas ir lubas dekoruodavo tapyba. Be 
tradicinių vietinių gyvūnų ir augalų, 
buvo piešiami Zodiako ženklai, Toro-
je minimi gyvūnai ir mitinės būtybės 
(liūtas, leviatanas), Jeruzalės miesto ar 
Šventyklos vaizdai, ritualiniai reikme-
nys, siužetai iš Toros, muzikos instru-
mentai (dažniausiai – karaliaus Dovy-
do lyra, t. y. biblinis kinoras), įvairūs 
geometriniai ornamentai.

Parengė Radvilė Rimgailė-Voicik
*pagal dr. Marijos Rupeikienės mono-
grafiją „Nykstantis kultūros paveldas: 
Lietuvos sinagogų architektūra“, (Vil-
nius: E. Karpavičiaus leidykla, 2003).

Šaukėnų sinagogos aron hakodešas
(Šiaulių „Aušros“ muziejus, Nr. 9907)

Valkininkų sinagogos pagrindinis fasadas. 1928 m. 
apmatavimo brėžinys (Politechnika Warszawska)

Žiežmarių sinagoga, YVA nuotraukų kolekcija 211AO3

Šilalės r. Kaltinėnų sinagoga Mažeikių r. Tirkšlių sinagoga Molėtų r. Alantos sinagoga

Pakruojo sinagoga. S. Vaitkaus nuotrauka, 1937 m. (Šiaulių „Aušros“ muziejus, Nr. 1924)
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Kulinarijos, kaip ir žmonijos, istorijoje aktualus yra išlikimo 
klausimas. Išlieka stipriausi ir skaniausi?! Bet kaip paaiškinti 
pilkai rausvos masės su morkos griežinėliu ant viršaus, sūraus 
ar saldoko skonio, kartais rožiniuose, o kartais nenusakomos 
spalvos drebučiuose įrėminto kukulio sėkmę? „Gefilte fiš“ – 
pasaulio virtuvėse įsitvirtinęs patiekalas: košerinio maisto 
lentynose galima rasti net kelis jo pavyzdžius ir nė viena šven-
tė europiečių žydų namuose neapseina be šio valgio. 
„Gefilte fiš“ – tai vienas iš kultinių aškenazių žydų patiekalų, 
išlaikęs šimtmečių bandymus ir išlikęs beveik nepakitęs iki 
mūsų dienų. Litvakai įdarytą žuvį ruošia taip: išdarinėja karpį 
arba lydeką, žuvies filė sumaišo su prieskoniais, prikemša į iš-
darinėtos žuvies odą arba jos juosteles ir išverda puode kartu 
su morkomis. Įdaryta žuvis atšaldoma žuvies sultinyje, kuris 
sustingsta į drebučius, puošiama morkų griežinėliais ir patie-
kiama šalta su krienais. Vilnietės žydės šeimininkės virdamos 
„gefilte fiš“ įdėdavo burokėlio gabaliukų, kad sultinys įgautų 
rausvą atspalvį ir įdomesnį skonį.
Žydų virtuvėje bene dažniausiai įdaromas karpis arba lydeka, 
taip pat gali būti vartojama menkės filė. Žuvis galima maišyti. 
Karpį paruošti lengviau, nes tai stambesnė žuvis, o lydekos 
mėsa sausesnė ir joje daugiau kaulų. Tačiau gurmanai lydekai 
atiduotų daugiau balų už puošnumą ir įmantrumą. 
Litvakiška „gefilte fiš“ gaminama su pipirais ir druska. Nuva-
žiavę už pusšimčio kilometrų į vakarus nuo Varšuvos, ragau-
site saldžią „gefilte fiš“. Marvin Herzog net disertaciją parašė, 
įrodinėdamas „gefilte“ linijos egzistavimą. Tai geografinė li-
nija, skirianti saldaus ir sūraus patiekalo paplitimą, kuri eina 
iš šiaurės į pietus apie 50 kilometrų į vakarus nuo Varšuvos, 
o tada apie 80 kilometrų į rytus. Taigi saldų patiekalą ragau-
site vakarų pusėje, o sūrų su pipirais – rytų pusėje. Žydai sal-
dintą „gefilte fiš“ vadino „lenkiška žuvimi“, o lenkai ją vadino 
„žydiška žuvimi“. Saldumo patiekalui suteikia ne tik cukrus, į 
žuvies faršą dedama pakepintų salstelėjusių svogūnų. Nesal-
dus faršas ruošiamas su žaliais svogūnais ir įberiama juodųjų 
pipirų. „Gefilte“ liniją brėžia ne tik kulinarai. 

Aškenazių žydų kulinarinis paveldas, išlikęs ir tapęs legendi-
niu, yra populiarus ir mūsų dienomis. Patiekalo gaminimas 
grindžiamas tradicijomis. Taip paruošta žuvis žydų virtuvėje 
atsirado iš būtinybės, nes šabo metu draudžiama dirbti (net ir 
išrankioti žuvies kaulus), todėl šeimininkės iš vakaro ruošda-
vo žuvį, o šeštadienį patiekalas buvo jau atvėsęs, drebučiai su-
stingę ir mėgautis buvo galima net kelias dienas. Ne kiekviena 
šeima būdavo pasiturinti, tad norėdamos paruošti daugiau 
maisto, šeimininkės pridėdavo į faršą macų miltų ar morkų. 
Beje, „gefilte fiš“ – tai ne tik virta įdaryta žuvis, bet ir iš žuvies 
faršo virti kukuliai.
„Gefilte“ žuvis tapo populiari dar ir todėl, kad ji – lengvai su-
derinamas patiekalas košerinėje virtuvėje. Žuvis yra pareve, 
gali būti patiekiamas kaip košerinis patiekalas ir derinamas 
su mėsos arba pieno produktais, jų nemaišant.
Kadangi žydai gyvena visame pasaulyje, smalsu, kaip „gefilte“ 
linijos taisyklių laikosi, pavyzdžiui, Argentinos žydai. Mano 
kurso draugas Rubenas gimė Argentinoje, o jo uošvis buvo li-
tvakas. Kaip žinoma, kulinarines šeimos tradicijas diktuoja ir 
puoselėja moterys. Kai paklausiau Rubeno, kokią „gefilte fiš“ – 
saldžią ar sūrią – jis valgo per Pesacho šventę, į klausimą jis 
atsakė klausimu: „Apie šaltą ar karštą „gefilte fiš“ manęs klau-
si?“ Lotynų Amerikoje žuvies įvairovė nepalyginama su Rytų 
Europos. Rubeno šeimoje žuvies kukuliai verdami aštrokame 
sūriame padaže su pomidorais ir patiekiami karšti. „Gefilte fiš 
la Raquelita“ – taip Meksikos žydų šeimose vadinami apkepti 
žuvies kukuliai, troškinti aštriame pomidorų padaže.
O mano dėstytojos Hedvos mama kilusi iš Egipto, kur pilkos 
masės kukulių niekas net nesapnavo. Apie juos Hedva suži-
nojo tik iš savo tėvo, žydo, kilusio iš Rumunijos. Jam Hedvos 
močiutė gamindavo saldžiai sūrius „gefilte fiš“ kukulius. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose „gefilte fiš“ tradiciškai gamina-
ma iš lygiomis dalimis sumaišytos karpio, lydekos ir syko mė-
sos. Kartais įmaišoma ketvirtadalis „jaučio žuvies“ – bizonžu-
vės, žinomos tarp žydų imigrantų kaip „buffel“ (jidiš k. reiškia 
„buivolas“). Ši žuvis panaši į karpį, jos šiandien galima rasti 

„Gefilte fiš“ – įdaryta žuvis ar kukulis? 
Domimės garsios litvakų virtuvės paslaptimis 

Noam Levinson „gefilte fiš“ pagalvėlės

Stokholmo žydų bendruomenės 
košerinio maisto parduotuvėje – 
bent trys gefilte variantai
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Kinijos žuvų rinkoje. Beje, Amerikoje 
neretai žydų vaikai mano, kad karpiai 
gyvena vonioje, nes atsinešta iš parduo-
tuvės žuvis kurį laiką laikoma ten, kur 
telpa, jei šaldytuve pritrūkdavo vietos... 

Rašytoja Ellen Cassedy prisimena, kad 
jos mama taip pat atsineštus iš parduo-
tuvės karpius kurį laiką laikė vonioj, o 
į sumaltą žuvį dėdavo pipirų. Anot jos, 
„Gefilte fiš“ linija nėra tik kulinarinė. 
Lingvistai pabrėžia, kad šiaurietiška 
ir pietietiška jidiš skiriasi taip, kaip ir 
pipirai nuo cukraus tariant šį įmantrų 
pavadinimą.
„Gefilte fiš“ kol kas nesiruošia užleisti 
vietos parduotuvių lentynose. Izraelyje 
prieš Pesacho šventę kasmet atsiran-
da vis naujų šio patiekalo pavadinimų. 
Taip pat ir Stokholmo žydų bendruo-
menės košerinio maisto parduotuvėje 

suskaičiavau net tris šio valgio pavadi-
nimus. „Gefilte fiš“ tapo ne tik kultiniu 
patiekalu, bet beveik kultu: pavyzdžiui, 
2014 m. gruodį „Gefilterama“ – savai-
tę trunkęs pop-up festivalis, surengtas 
Tel Avive Lenkijos kulinarijos savaitės 
metu. „Gefiltefest“ – kasmet Londone 
vykstančios košerinio maisto mugės 
pavadinimas. 
LŽB „Europos žydų kultūros dienos 
2016“ proga surinko ir išspausdino litva-
kų bendruomenės narių valgių receptus, 
tarp kurių yra ir „gefilte fiš“ pagal Mirą 
Traubienę.

Dovilė Rūkaitė

Žydų knygos kampelis

Avromas Suckeveris (1913–2010) – vie-
nas garsiausių XX a. modernistinės lite-
ratūros atstovų, rašęs jidiš kalba. Gimęs 
netoli Vilniaus, ankstyvą vaikystę pra-
leido Sibire. Grįžęs į Vilnių čia gyveno 
tarpukario metais, išgyveno Šoa, patyrė 
ne tik pažeminimą, bet ir savo tautos 
bei miesto sunaikinimą. Aktyviai veikė 
geto kultūriniame gyvenime (1941–
1943), saugojo žydų kultūros lobius 
nuo vokiečių, kovojo kaip partizanas 
miškuose, vėliau Niurnbergo procese 
liudijo nacių nusikaltimus.
A. Suckeverio knyga „Lider“ (liet. „Dai-
nos“), saugoma Nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje, yra įdomi dėl 
poetiško garsų sąskambio. 37 eilėraš-
čiai, talpinantys savyje lyriškai išdai-
nuotus [užrašytus] žodžius, sujungia 
jauno žmogaus, poeto, jausmus ir iš-
gyvenimus. Tai modernistinė poetinė 
kalba, kuri susipina su gamtos, miestų 
ir miestelių vaizdiniais. Šioje knygoje 
yra ir paties autoriaus ranka užrašyta 
dedikacija draugui iš „Jung Vilne“ (liet. 

Avromo Suckeverio portretas 
(dailininkas Yankl Adler)

„Gefilte fiš“ – įdaryta žuvis ar kukulis? 
Domimės garsios litvakų virtuvės paslaptimis 

„Jaunasis Vilnius“ – žydų literatų ir me-
nininkų grupė, veikusi nuo 1927 m.) 
Bencionui Michtomui.
„Lider“ yra pirmasis A. Suckeverio poe-
zijos rinkinys, išleistas 1937 m. ir iš karto 
pripažintas kritikų kaip vienas novato-
riškiausių poezijos rinkinių tiek vaizdų, 
tiek kalbos forma. Pats pavadinimas 
„Lider“ pažodžiui verčiamas „Dainos“, 
nors gali būti išverstas ir „Poezija“. A. 
Suckeverio poezijos kalba – kaip garso 
orkestruotė su daug metaforų, naujų 
žodžių ir garso moderniu sąskambiu. 
Ją apgaubia rafinuoti muzikos garsai, 
kuriuos girdi kiekvienas skaitytojas, pa-
ėmęs į rankas šią knygą ir skaitantis A. 
Suckeverio dar jaunystėje užrašytą savo 
ir aplinkinio pasaulio pajautimą.
Pavadinimas
Dainos (Poezija) / Lider / רעדיל

Autorius
Avromas Suckeveris / Avrom Sutzkever 
רעוועקצוס .א / (2010–1913)
Leidimo vieta
Žydų „Pen“ klubo biblioteka, Varšuva 
/ Bibliotek fun jidišn pen klub Varše / 
עשראוו בולק ןעפ ןשידיי ןופ קעטאילביב
Metai 1937
Antspaudas
A. Suckewer, Wilno, ul. Wiłkomierska 14
Dedikacija
Nuoširdžiai mano draugui Bencijui 
[Bencionui] Michtomui nuo A. Suc-
keverio, Vilnius / Main chaver Bencije 
Michtomin mit harcihkait A. Suckever 
Vilne / טימ ןימאטכימ עיצנעב רבח ןיימ 
ענליוו רעוועקצוס .א טייקיצראה

Parengė Kristina Dūdaitė
Martyno Mažvydo biblioteka

Avromo Suckeverio poetinis pasaulis 

Geografinė gefilte linija

Poezijos rinkinio „Lider“ viršelis Eilėraštis „Aš čia esu“, 1935 m.
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Tarpukario Lietuvoje žydai buvo didžiau-
sia tautinė ir religinė mažuma. Lietuvos, 
kaip ir visos Rytų Europos, žydų kultūra 
buvo daugiabriaunė, įvairiaspalvė, o jidiš 
kalba – svarbi komunikacijos priemonė. 
Ne veltui 1978-ųjų gruodį Isaac Bashevis 
Singer, atsiimdamas literatūrinę Nobelio 
premiją sakė: „Yra tokių, kurie jidiš va-
dina mirusia kalba, bet taip daugiau nei 
du tūkstančius metų buvo vadinama ir 
hebrajų kalba. Hebrajų kalba mūsų lai-
kais buvo prikelta neįtikėtinu, beveik 
stebuklingu būdu. [...] Faktas yra tai, kad 
jidiš literatūros klasika yra ir šiuolaikinės 
hebrajų literatūros klasika. Jidiš dar ne-
ištarė paskutinio žodžio. Ši kalba saugo 
lobyną, kuris dar neatvertas pasauliui. 
Tai buvo gimtoji kankinių ir šventųjų, 
svajotojų ir kabalistų kalba, pilna humo-
ro ir prisiminimų, kurių žmonija neturi 
pamiršti. Perkeltine prasme, tai protinga 
ir nuolanki mūsų visų kalba, išsigandu-
sios ir viltingos žmonijos idioma.“
1919–1936 m. Lietuvoje buvo leidžia-
ma 16 žydų dienraščių ir 30 savaitraš-

čių; be to, pasirodė apie 20 literatūrinių 
rinkinių. Kviečiame drauge pasklaidyti 
1924-ųjų laikraščio Mūsų garsas (iš pra-
džių tai buvo savaitgalį pasirodantis jidiš 
kalba leisto sionistų laikraščio Di Yiddis-
he Stimme (Žydų balsas) priedas lietuvių 
kalba, vėliau – atskiras leidinys; hebrajų 
kalba leidinys vadinosi Lietuvos aidas, o 
savaitgalinis priedas jidiš kalba – Di Velt 
(Pasaulis) ir 1935-ųjų savaitraščio Apž-
valga (leistas lietuvių kalba, patriotinės 
Žydų karių sąjungos) numerius.
1924 m. rugpjūčio 27 d. ir rugsėjo 4 d. 
Mūsų garso numeriuose dr. Jonas Ba-
sanavičius pasisakė prieš žydų kalbos 
diskriminaciją, valdžios institucijoms 
uždraudus vartoti žydų kalbą iškabo-
se: „Sužinojęs iš p. Kacenelenbogeno 
(Urijus Kacenelenbogenas – aut. past.), 
kad tūli apskričių viršininkai draudžia 
viešai vartoti žydų kalbą iškabose, tuo-
mi pat įžeisdami tiesos ir teisingumo 
jausmus žydiškai kalbančių Lietuvos 
piliečių, aš norėčiau – nors tai būtų vox 
clamantis in deserto – užtarti jųjų kal-

bos teises lygybės žvilgsniu ir patarti 
valdžios organams liautis mažmožiais 
persekiojus lojalių gyventojų kalbą ir 
juos erzinus prieš Lietuvos valstybę.“
Skaitant pasaulio įvykių apžvalgą aki-
vaizdu, kad žydų tautinės mažumos 
problemoms spręsti daug dėmesio buvo 
skiriama įvairiose valstybėse, atvirai ir 
pozityviai jų atžvilgiu kalba ne tik vi-
suomenės veikėjai, bet ir aukšti valsty-
bių vadovai:
•	 Čekoslovakijos	 ministras	 pirminin-
kas Edvard Beneš pareiškė: „Mums žy-
dai yra tauta ir jie gaus visų tautinės ma-
žumos teisių. Mes žiūrime į žydus kaipo 
į tautinę grupę, bet nieko neturime prieš 
tai, jei žydai savo noru pasiskelbia nežy-
dais. Šios problemos sureguliavimas yra 
mūsų civilizacijos ir garbės klausimas. 
Pas mus jokių ekscesų prieš žydus ne-
buvo ir jie nėra galimi ateity.“
•	 Žinomas	 vokiečių	 pacifistas,	 Miun-
cheno universiteto tarptautinės teisės 
profesorius ir Bavarijos Landtago atsto-
vas prof. dr. Ludwig Quidde aršiai kovo-
jo su militarizmu ir tautiniu šovinizmu, 
pasisakė už žydų, gyvenančių tarp kitų 
tautų, teises ir už žydų valstybės įkūrimą 
Palestinoje: „Aš turiu pažymėti, jog ei-
nant tarptautine teise ir tautos bei vals-
tybės sąvokomis, žydų tautai yra lygiai 
svarbios dvi sąvokos, būtent: apie tau-
tinę prieglaudą, tikriau sakant – laisvą 
žydų valstybę, ir tautinių mažumų teises 
diasporoje. Kai žydai turės savo tautinį 
politinį centrą Palestinoj, jųjų tautinės 
teisės kituose kraštuose bus visai kitaip 
respektuojamos ir apsaugojamos.“
•	 Rusų	 filosofas,	 už	 antivalstybinę	
veiklą kentėjęs tremtinys, Nikolaj Ber-
dyaev, priešindamasis antisemitinėms 
nuotaikoms pareiškė, kad „kiekvieno 
dalyko pažinimas reikalauja to dalyko 
pamėgimo. Antisemitai, kurie neap-
kenčia žydų, jau savaime nieko negali 
suprasti, nes neapykanta apakina juos. 

Tarpukario aktualijos
Lietuvos žydų spaudoje:
visuomenės atspindžiai 

Di Jidiše Štime (Žydų balsas), 1921
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Antisemitu būti teturįs moralės teisės 
tikras krikščionis, kuris yra kupinas ti-
krai krikščioniškos meilės.“ 
•	 Laikraštyje	 aptariamos	 žydų	 teisės	
Gudijoje, neseniai pasidalytoje Lenki-
jos ir Tarybų Rusijos (dab. Baltarusija): 
„Gudų Tarybų centralinio vykdomojo 
komiteto posėdyje buvo nutarta, kad 
Gudijos tautinėms mažumoms užtikri-
namos jųjų kalbų teisės.“ Nurodoma, 
kad tarybų valdžia suteikė Gudijos žy-
dams apie 200 mokyklų, kuriose moko-
si 20 000 vaikų. 
Mūsų garse pristatomas ir pasaulyje pa-
gyvėjęs žydų kultūros, kalbos pripažini-
mas ir puoselėjimas:
•	 Ispanijos	 karališkoji	 meno	 akade-
mija San Fernando mieste išrinko prof. 
Max Liebermann savo nariu. Ši seniau-
sia Europos tapybos akademija taip 
nori pagerbti garsų žydų menininką.
•	 Į	 vieną	 Paryžiaus	 universitetą,	 ku-
riame iš naujų studentų reikalaujama 
mokėti tris gyvąsias kalbas, kreipėsi du 
žydai studentai ir prašė leisti laikyti eg-
zaminus hebrajų kalba. Universiteto ta-
ryba nutarė, kad hebrajų kalba irgi yra 
gyvoji kalba ir leido juos egzaminuoti.
•	 Į	vieną	Londono	universitetą	kreipė-
si studentas su prašymu leisti parašyti 
disertaciją hebrajų kalba. Atsakymas 
buvo teigiamas. 
1935 m. spalio 11 d. Apžvalgoje skelbia-
ma reakcija į Niurnbergo įstatymus, ap-
ribojančius Vokietijos žydų teises:
•	 Kai	kurių	valstybių	diplomatiniai	at-
stovai kreipėsi į Vokietijos užsienio rei-
kalų ministeriją dėl Niurnbergo „žydų 
įstatymų“. 
•	 Harvardo	 koledžo	 sporto	 direkto-
rius William F. Bingham pareiškė, kad 
Harvardo koledžas nedalyvaus Berlyno 
olimpiadoje, jei Vokietijos vyriausybė 
darys žydams kokių nors kliūčių.
•	 Amsterdame	 daugiau	 kaip	 6000	 as-
menų dalyvavo proteste prieš „žydų 
įstatymų“ įgyvendinimą Vokietijoje.
•	 Anglų	spauda	pasmerkia	Niurnbergo	
įstatymus: „Niurnbergo įstatymai atima 
Vokietijos žydams visas pilietines teises. 
Sudaroma savotiška žemesnės rūšies pi-
lietybė, susijusi su įžeidžiančiais apribo-
jimais, kurie nedera civilizuotai tautai“, – 
rašoma Daily Telegraph.

•	 Didžiausi	 JAV	 teatro	 ir	 kino	meni-
ninkai pasisakė prieš jų kolegų perse-
kiojimą Vokietijoje. 
Lietuvos žydai taip pat nebuvo abejingi 
tautiečių likimui Vokietijoje. Adas Israe-
lis Kauno ir kitų Lietuvos žydų bendruo-
menių vardu nusiuntė Tautų Sąjungos 
saugumo komiteto pirmininkui E. Beneš 
telegramą: „Giliai sujaudinti negirdėto 
mūsų Vokietijos brolių žmogiškų teisių 
užgavimo, mes Lietuvos žydų bendruo-
menių vardu pareiškiame savo protestą 
ir kreipiamės į Tamstą, pone pirmininke, 
o per Tamstą ir į visą Tautų Sąjungą, kuri 
įsteigta visoms tautoms globoti ir ginti, 
prašydami daryti viską, kas galima, kad 
būtų apsaugota mūsų nelaimingų Vokie-
tijos brolių gyvybė ir garbė.“
Tarpukariu ne tik Kaune ir Vilniuje, bet 
ir Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, 
Telšiuose, Kėdainiuose buvo spausdi-
nami žydų periodikos leidiniai. Reikia 
pažymėti, kad tuo laikotarpiu Lietuvos 
žydams jidiš kalba buvo universali ko-
munikacijos ir rašytinės raiškos priemo-
nė, todėl šia kalba buvo leidžiama net 
sionistų leidinių. Išimtis – nuo 1935 m. 
lietuvių kalba leidžiamas Lietuvos žydų 
karių sąjungos savaitraštis Apžvalga. Tai 
iškalbingas liudijimas apie laikraštį lei-
dusios bendruomenės savimonę ir Lie-
tuvos valstybingumo idealų puoselėjimą.
Nuo 1919 iki 1940 m. Kaune jidiš kal-
ba buvo leidžiamas sionistinis leidinys 

Di Jidiše Štime (Žydų balsas). Kurį lai-
ką buvo leidžiamas ir jo priedas Mūsų 
garsas lietuvių kalba, kurio ištraukos 
pateiktos aukščiau. Nuo 1930 m. Kaune 
ėjo ir jidišistų laikraštis Folksblat (Liau-
dies laikraštis). Vilniuje sionizmo idėjas 
skleidė Jidiše Tsaitung (Žydų laikraštis), 
leistas nuo 1919 m., vėliau jis buvo pa-
vadintas Tsait (Laikas). Taip pat buvo 
leidžiami populistiniai leidiniai Ovnt 
Kuryer (Vakarinis kurjeris, nuo 1924 
m.), Vilner Radio (Vilniaus radijas, nuo 
1928 m.) ir Vilner Ekspress (Vilniaus 
ekspresas, nuo 1934).
Savo spaudą turėjo ir įvairios kultūros, 
meno sąjungos ir sąjūdžiai, pavyzdžiui, 
literatų ir dailininkų grupė Jung Vilne 
(Jaunasis Vilnius), Kauno jaunųjų jidiš 
rašytojų grupė Mir alein (Mes patys, nuo 
1930) ir kt. Vilniuje Saliamonas Bas-
tomskis jidiš kalba leido žurnalą vaikams 
Grininke beimalach (Žalieji medeliai).
Deja, žydų kultūrinės veiklos pėdsakai 
nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje 
kol kas nesulaukia pakankamo tyrėjų 
susidomėjimo, o negausūs originaliais 
šaltiniais grindžiami tyrimai labiau 
koncentruoti į politinį ir visuomeninį 
žydų gyvenimą. Jidiš literatūros verti-
mai į lietuvių kalbą yra negausūs. Reikia 
tikėtis, kad jau netrukus jidiš lobynai 
mums padės geriau pažinti tarpukario 
Lietuvos visuomenę.

Parengė Ruth Reches

Mūsų garsas, 1924
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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.
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LŽB KLUBŲ KOORDINATORIŲ KONTAKTAI

LŽB klubo 
pavadinimas Koordinatorius Telefonas El. paštas

Klubas „Dubi 
Mishpoha“ Alina Azukaitis 8 695 22 959 alina.roze@gmail.com

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

gmail.com

Klubas „Ilan“ Pavel Guliakov 8 674 28 613 p.guliakov@gmail.com

Klubas 
„Knafaim“ Pavel Guliakov 8 674 28 613 p.guliakov@gmail.com

Madrichų 
mokykla Pavel Guliakov 8 674 28 613 p.guliakov@gmail.com

Studentų 
sąjunga Amit Belaitė 8 693 80 038

8 692 27 326 amit.belaite@gmail.com

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

Klubas „Gešer“ Žana Skudovičienė 8 678 81 514 zanas@sc.lzb.lt 

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

Buvusių getų ir 
koncentracijos 
stovyklų kalinių 
sąjunga

Tobijas Jafetas (8 5) 212 7074

LŽB SOCIALINIO CENTRO DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas

Simas Levinas
LŽB Socialinio centro direktorius, 
Vilniaus žydų religinės 
bendruomenės pirmininkas 

(8 5) 212 1655

Žana Skudovičienė Dienos klubas, klubinės programos (8 5) 212 7061
8 678 81 514

Ninelė Skudovičiūtė Informacija ir bendrieji klausimai 
dėl dokumentų 8 679 54 631

Rašelė Šeraitė Socialinė parama vaikams ir 
vidutinio amžiaus žmonėms 8 652 13 146

Ema Jakobienė Maitinimo programa, šildymo 
išlaidų kompensavimas (8 5) 261 1251

Michail Segal Programų koordinatorius,
socialinio centro vadybininkas 8 650 75 939

Diana Paškovaitė Medicinos programų koordinatorė 8 609 97 334

Irina Frišman Patronažo paslaugų skyriaus 
kuratorė (8 5) 261 7244

Kristina Randakevičiūtė Patronažo paslaugų skyriaus 
kuratorė (8 5) 261 7244

Sandra Alpertaitė-
Lokutijevska

Patronažo paslaugų skyriaus 
kuratorė (8 5) 261 7244

Ugnė Gėgžnaitė Patronažo paslaugų skyriaus 
kuratorė (8 5) 261 7244

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

Gydytojai savanoriai Med. konsultacijos
nuo 12 iki 15 val. (8 5) 261 4582

Geršonas Taicas Lektoriumas 8 689 83 293

Tiražas 500 egz.

Straipsnis parengtas minint Europos žydų kultūros dieną. 
2016 m. Europos žydų kultūros dienos tema „Žydų kalbos“. 
Renginius Lietuvoje remia Kultūros paveldo departamentas.
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