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Redaktorės žodis
Mielieji,
Štai vėl stovime prie pavasario vartų. Nušniokš lietūs, peržydės sodai ir vėl pakliūsime į svaigų tingulį – tik šį kartą vasaros, o ne žiemos. Bet tai įvyks vėliau.
Dabar – pabudimas. Pasidžiaukime!
Naujame „Beigelių krautuvėlės“ numeryje pokalbis su dr. Linu Venclausku apie
antisemitizmo apraiškas Lietuvos periodikoje. Geršonas Taicas šį kartą pasakoja apie Vilniaus choralinės sinagogos kantorius. Taip pat kviečiame prisiminti
Švėkšnos štetlą. Jūsų dėmesiui ir keletas kitų trumpų žinučių – svarbių bendruomenės veiklų ir įvykių atspindžių. Skaitykite „Beigelių krautuvėlę“ ir skanaukite
žydiškus skanumynus „Beigelių krautuvėlės“ kavinėje Pylimo g. 4, Vilniuje.
Kaip visada lauksiu jūsų idėjų, komentarų, pasiūlymų – parašykite: radvile@lzb.lt
Radvilė
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2018 m. rugsėjo 10 d. Kauno r. sav. viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Žydai Pakaunėje“. Leidinį sudarė Garliavos
Jonučių gimnazijos mokytoja, Vilniaus universiteto Kauno
fakulteto docentė dr. Inga Stepukonienė. Bibliotekoje veikė
ekspozicija, kurioje galima susipažinti su įvairiomis knygomis apie pasaulio žydus, daugiausia – apie litvakus.
Rugsėjo 24 d. Ukmergės senamiesčio grindinyje įmontuoti pirmieji du Atminimo akmenys. Plytelė, skirta Ukmergės
rabinui, buvusiam Slabodkės ješivos vadovui ir rabinų teismo teisėjui, Josifui Zusmanovičiui (1895–1941), sumontuota Vasario 16-osios g., prie Sporto centro (buv. Ukmergės Didžioji sinagoga). Antroji plytelė – fotografui Maušai
Levi (1886–1941), kuris iki 1918 m. sėmėsi fotografijos
meno pagrindų JAV, Niujorke, o 1919 m. kartu su Simonu
Bajeru Ukmergėje įsteigė fotoateljė. Šis Atminimo akmuo
sumontuotas Kauno g. 17, prie buvusios fotostudijos.
Rugsėjo 24 d. Sugiharos namuose Kaune įvyko žinomos
žurnalistės Inos Navazelskis vieša paskaita „Kauno balsai:
Holokaustas, tremtis ir Antrasis pasaulinis karas: sakytinės
istorijos liudijimai“. I. Navazelskis nuo 2001 m. dirba Jungtinių Amerikos Valstijų Holokausto memorialinio muziejaus Vašingtone Sakytinės istorijos skyriuje, yra parengusi
apie 300 interviu su Holokaustą išgyvenusiais asmenimis,
liudininkais ir išvaduotojais.
Rugsėjo 27 d. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje
(LŽB) įvyko koncertas, skirtas Vilniaus geto sunaikinimo
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75-osioms metinėms paminėti. Dr. Marija Krupoves-Berg
atliko geto dainas jidiš kalba, fortepijonu grojo Lietuvos
džiazo pianistas prof. Artūras Anusauskas.
Rugsėjo 27 d. Vilniuje, Atviros Lietuvos fonde, Lietuvos religijotyrininkų draugija surengė doc. dr. Aušros Pažėraitės
paskaitą „Vilniaus Gaono religinio mąstymo aspektai: tarp
racionalizmo ir misticizmo“.
Rugsėjo 28 d. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje atidengta memorialinė lenta mokytojui, smuikininkui,
Pasaulio tautų teisuoliui Vladui Varčikui atminti, taip pat
įvyko koncertas jo atminimui pagerbti.
Rugsėjo pabaigoje dviejose Kauno r. Zapyškio miestelio
vietose Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų
centro ir savivaldybės pastangomis pastatyti informaciniai
stendai, kuriuose glaustai pateikta nuo XVI a. čia gyvenusios ir 1941 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais sunaikintos
žydų bendruomenės istorija.
Spalį LŽB būstinės trečiajame aukšte veikė unkali Michailo
Duškeso kolekcijos paroda, skirta Vilniaus geto sunaikinimo
75-mečiui paminėti. Parodoje – dokumentai, pasakojantys
apie Vilnių ir jo žmones: rabiną Chaimą Ozer Grodzinskį,
daktarą ir visuomenininką Cemachą Šabadą, bankininką Izraelį Bunimovičių, verslininką Isaką Šumaną ir kt.
Spalio 4 d. Vilniaus universiteto Teatro salėje įvyko
Nechamos Lifšicaitės vardo ansamblio iš Izraelio kūrybi-
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(AEPJ, Ispanija), Sergey Kravtsov (Jeruzalės Hebrajų universitetas, Izraelis).
Spalio 26 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, vykusioje konferencijoje „Iššūkiai žmogiškosioms vertybėms
besikeičiančioje visuomenėje“ KŽB pirmininkas G. Žakas
kalbėjo apie toleranciją ir bendražmogiškas vertybes.
Spalio 28 d. Kaune daugiafunkciame sporto ir pramogų
komplekse „Girstutis“ įvyko LSK „Makabi“ rudens plaukimo varžybos, kuriose dalyvavo plaukikai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir pirmą kartą iš Šiaulių.
Spalio 31 d. Vilniuje, Paneriuose, atidaryta nauja ekspozicija, kurią parengė Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus (VVGŽM), finansavo LR Vyriausybės kanceliarija.

nis vakaras, skirtas žydų heroizmui Vilniaus gete. Vakaro
režisierė ir pastatymo vadovė, scenarijaus autorė – pianistė Regina Driker.
Spalio 11 d. LŽB surengtas susitikimas iš ciklo „Likimai“,
skirtas maestro Sauliaus Sondeckio ir Simono Alperavičiaus 90-mečio jubiliejams paminėti. Vakaro metu muzikos kūrinius atliko trio „Musica Camerata Baltica“, įvyko
filmo „Aš kažkaip laimingas“ (2014) ir televizijos laidos
„Svyatoslav Belza kalbina Saulių Sondeckį“ peržiūra.

Lapkričio 8 d. JAV paveldo užsienyje išsaugojimo komisijos pirmininkas Paul Packer susitiko su LR Vyriausybės
kanceliarijos atstovais, aptarė Vilniaus Didžiosios sinagogos įamžinimo problemas, iškėlė klausimą dėl papildomo
susitarimo, kuriame būtų numatyti LR Vyriausybės, LŽB,
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
ir Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto (Jungtinė
Karalystė) įsipareigojimai žydiškų objektų paveldosaugos
srityje.
Lapkričio 8 d. Kauno r., šalia senųjų Vandžiogalos kapinių, atidarytas memorialas 1941 metais čia nužudytiems
žydams atminti.

Spalio 22 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje įvyko koncertas, skirtas Kauno žydų bendruomenės (KŽB) atkūrimo
30-mečiui paminėti. Istorikas dr. Linas Venclauskas supažindino klausytojus su žydų bendruomenės praeitimi ir
aktualijomis, indėliu kuriant Lietuvos valstybę ir kartu su
KŽB pirmininku Gercu Žaku įteikė Kauno miesto mero ir
savivaldybės kultūros skyriaus vedėjo padėkas ilgamečiams
veikliems ir nusipelniusiems bendruomenės nariams: Frumai Kučinskienei, Juditai Mackevičienei, Moteliui Rozenbergui, Basiai Šragienei, Julijanai Zarchi, Simonui Dovidavičiui, taip pat G. Žakui.
Spalio 23 d. Šalčininkų r., Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje, atidaryta Simono Karczmaro paroda „Paminklas Dieveniškėms“.
Spalio 24 d. LŽB įvyko diskusija dėl žydiškojo paveldo
perspektyvos 2020 metais. Aptarti svarbiausi tikslai ir uždaviniai Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams.
Daugiausia dėmesio skirta Vilniaus Didžiosios sinagogos
paveldui išsaugoti. Susitikime dalyvavo JAV ambasados
Lietuvoje patarėja politikos ir ekonomikos klausimais Shai
Moore ir LŽB paveldosaugos grupės užsienio ekspertai:
Lyudmila Sholokhova (YIVO, JAV), Assumpció Hosta

Lapkričio 12 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos (LNB) 5 aukšto atrijuje Judaikos tyrimų centro
vadovė dr. Lara Lempertienė pristatė parodą „Atspindžiai
suskilusiame veidrodyje“, skirtą tarpukario Lietuvos žydų
gyvenimui. Vilniaus krašto žydų bendruomenė padovanojo Vilniaus judaikos institutui Grigorijaus Talo fotografiją,
kurioje – 9-ojo dešimtmečio pradžioje Vilniaus senamiestyje žaidžiantys vaikai.
Lapkričio 13 d. LNB įvyko konferencija „Drauge modernios valstybės link: litvakai Lietuvos ir Izraelio vals-
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tybingumo istorijoje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui ir Izraelio nepriklausomybės 70-mečiui pažymėti. Programoje – Lietuvos ir Izraelio mokslininkų pranešimai apie Lietuvos žydų indėlį kuriant Lietuvos valstybę
1918 metais ir litvakus, aktyviai prisidėjusius prie Izraelio
valstybės kūrimo.
Lapkričio 13–15 d. Vilniaus universitete lankėsi prof. Dan
Michman, Tarptautinio Holokausto tyrimų instituto vadovas. Keturiose viešose paskaitose D. Michman aptarė geto
ir Holokausto terminologiją, jų variantus ir interpretacijas,
naudodamas kritinius tekstus plačiau supažindino studentus su Holokausto tyrimų specifika, atminties politika.

atminimo saugojimą – įteikti Kretingos r. savivaldybei ir
jos merui Juozui Mažeikai. Piniginės premijos už geriausius baigiamųjų studijų mokslo darbus tautinių mažumų
tematika įteiktos Rūtai Matimaitytei, Aurėjai Jutelytei ir
Justui Stončiui.
Lapkričio 19 d. Šiauliuose atidengta pirmoji lentelė su
nauju Frenkelių gatvės pavadinimu (buvusi Elnio g.). Lentelė, pakabinta ant pastato, pažymėto 23 numeriu, primins
apie pramonininkų Frenkelių šeimą ir jos svarbą Šiaulių
pramonei ir miesto raidai.

Lapkričio 15 d. surengtas prisiminimų vakaras, skirtas pianistei, koncertmeisterei, legendinei pedagogei Nadeždai
Dukstulskaitei (1912–1978). Renginyje dalyvavo ir prisiminimais dalijosi muzikologas prof. habil. dr. Leonidas
Melnikas, pianistas doc. Robertas Bekionis, „Ąžuolų klubo“ vyrų choras (meno vadovas prof. Povilas Gylys), prof.
Silvija Sondeckienė, violončelininkas Valentinas Kaplūnas,
operos solistas tenoras Rafailas Karpis.

Lapkričio 21 d. Panevėžio m. sav. viešojoje bibliotekoje
įvyko antroji konferencija „Iškilios Panevėžio krašto moterys“, kurioje Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas
Genadijus Kofmanas apžvelgė Panevėžio garsių žydžių veiklą iki 1940 m.

Lapkričio 15 d. Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje buvo minimos žymaus litvako, tapytojo, Paryžiaus
meno mokyklos atstovo, skulptoriaus Neemijos Arbit Blato
110-osios gimimo metinės. Paskaitą „Neemijos Arbit Blato įtaka tarpukario Lietuvos dailės modernėjimui“ skaitė
VVGŽM muziejininkė dr. Vilma Gradinskaitė.
Lapkričio 16 d. Tarptautinės tolerancijos dienos proga Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje įvyko Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio globojamas, Tautinių mažumų departamento prie LR
Vyriausybės organizuojamas renginys, kurio metu pagerbti asmenys, labiausiai prisidėję prie pilietinės visuomenės kūrimo, tautinių kultūrų puoselėjimo ir tarpkultūrinio dialogo skatinimo Lietuvoje. Aukso Garbės
ženklu „Už nuopelnus“ apdovanotas KŽB pirmininkas
G. Žakas. Apdovanojimas ir padėka už išskirtinį dėmesį tautinių mažumų kultūrai – žydų kultūros paveldo ir
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Lapkričio 22 d. VVGŽM Tolerancijos centre atidaryta
paroda „Simon Karczmar: nuo Dieveniškių iki Cfato“. S.
Karczmar tapyba ir grafika gerai žinoma Izraelyje ir Šiaurės Amerikoje, o Lietuvoje pristatyta pirmą kartą.
Lapkričio 23 d. Kaune, kapinėse prie Radvilėnų pl., surengtas Lietuvos karių žydų pagerbimas, skirtas Lietuvos
kariuomenės šimtmečiui paminėti.
Lapkričio 25 d. Vilniuje, VšĮ Šaudymo sporto klube
„GSKA“ įvyko LSK „Makabi“ kulkinio šaudymo varžybos,
skirtos Lietuvos kariuomenės savanoriui, dviejų Vyčio kryžių ordinų kavalieriui Volfui Kaganui atminti.
Lapkričio 25 d. Vilniuje, „Delfi“ sporto centre, įvyko 11asis LSK „Makabi“ „Grand Prix“ badmintono čempionatas.
Susirinko dalyviai iš 12 Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Prienų badmintono klubų.
Gruodžio pradžioje „Paviljono knygų savaitgalio“ metu
pristatyta Aelitos Ambrulevičiūtės, Gintės Konstantinavičiūtės ir Giedrės Polkaitės-Petkevičienės knyga „Prabilę
namai: Žydų gatvės kasdienybė XIX–XX a. (iki 1940 m.)“.

NAUJIENŲ PANORAMA
Gruodžio 3 d. Šiaulių kamerinėje koncertų salėje „Polifonija“ įvyko Šiaulių krašto žydų bendruomenės atkūrimo
30-mečiui skirtas koncertas.
Gruodžio 4 d. Vilniuje, „Radison Blu Lietuva“ viešbučio
restorane LŽB nariai ir bendruomenės draugai susibūrė į
jubiliejinę 30-ąją Chanuką. Daugiau nei 400 svečių linksmino ansamblis „Fajerlech“, klezmerių ansamblis iš Izraelio „Gefilte Drive“ ir saksofonininkas Juozas Kuraitis.
Skambėjo jidiš dainos, Chanuka vyko kaip dera – linksmai
ir su tradicinėmis vaišėmis.

Gruodžio 23 d. Vilniuje, Lenkijos kultūros namų scenoje,
įvyko žydžių konkursas „Israelit De Lita 5778/2018“. Keturiolika dalyvių nuo 18 iki 55 ir daugiau metų demonstravo savo kulinarinius įgūdžius, talentus ir žinias. Kelis
mėnesius dalyvės klausėsi paskaitų apie žydų istoriją ir
tradicijas, kulinariją, virtuvę, makiažo ir mados meną, apie
moters vaidmenį žydų šeimoje. Paskaitas skaitė gerai žinomi profesionalai – LNB Judaikos studijų centro vadovė
dr. L. Lempertienė, dizaineris Seržas Gandžumianas, vizažistė Svetlana Rubin, kulinarinės knygos „Izraelio skoniai“
autorė Nida Degutienė.
Gruodžio 27 d. Kaune, prie namo Palangos g. 1, įvyko
poeto litvako Osipo Mandelštamo (1891–1938) žūties
80-mečio minėjimas. Tuo pačiu metu minėjimai vyko Rygoje, Varšuvoje, Kijeve, Paryžiuje.
Gruodžio pabaigoje paaiškėjo, kad LŽB išleistas Icchoko
Rudaševskio „Vilniaus geto dienoraštis. 1941–1943“, kurio
dizainą sukūrė Sigutė Chlebinskaitė, o iš jidiš kalbos išvertė dr. Mindaugas Kvietkauskas, prestižiniame pasauliniame
konkurse „Tokyo Tdc Annual Awards 2019“ buvo nominuotas Prize Nominee Work ir pristatytas geriausių darbų
kataloge Annual book Tokyo TDC Vol.30.
2019 m. sausio 8 d. Kaune, Sugiharos namuose, buvo
pristatyta dr. Simono Strelcovo knyga „Geri, blogi, vargdieniai: Č. Sugihara ir Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai
Lietuvoje“.
Sausio 24 d. VVGŽM Tolerancijos centre atidaryta kilnojama paroda ir pristatytas katalogas „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį“.
Sausio 25 d. Raseinių r., Ariogalos kultūros centre, įvyko
kasmetinė meninė konferencija „Žydų vaikų istorijos“.

Gruodžio 4 d. LŽB vyko susitikimas‒paskaita–diskusija
„Misija – Lietuvos piliečiai. Sibiras“. Atidaryta žydų, lenkų,
rusų, lietuvių tremtinių kapų Sibire ekspozicija. Žinoma istorikė ir tremties tyrėja dr. Violeta Davoliūtė, remdamasi
savo moksliniais tyrimais, skaitė pranešimą apie įvairiatautę 1941 m. tremtį.
Gruodžio 16 d. paminėta Vilniaus choralinės sinagogos
115-os metų sukaktis. Šventinę nuotaką sukūrė Vilniaus Šv.
Kristoforo kamerinis orkestras (garbės dirigentas – maestro Donatas Katkus).
Gruodžio 18 d. senųjų Panevėžio žydų kapinių teritorijoje
atidengtas informacinis stendas, informuojantis apie žydų
kapinių istoriją.

Sausio 25 d. Vilniuje įvyko Tarptautinės Holokausto dienos konferencija, skirta kovai su diskriminacija.
Sausio 27 d. Vilniuje, kino teatre „Pasaka“, įvyko filmo
„Testamentas“ peržiūra.
Sausio 29 d. LŽB įvyko dokumentinio filmo „Who Will
Write Our History?“ (liet. „Kas rašys mūsų istoriją?“) peržiūra. JAV kino festivaliuose laurus pelniusi Nancy Spielber ir Robert Grossman dokumentika nukelia žiūrovą į
Varšuvos geto realybę.
Sausio 29 d. Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, įvyko Leib Glanz
oratorijos „Holokausto naktis“ pasaulinė premjera. Chorui,
orkestrui ir solistams aranžavo JAV kompozitorius Joseph
Ness. Buvo skaitomos ištraukos iš Nobelio premijos laureato Elie Wiesel knygos „Naktis“.

B E IGE LIŲ KRAUTUV Ė LĖ • Nr. 1/2019 • 2/5 779

5

NAUJIENŲ PANORAMA
Sausio pabaigoje LR kultūros ministerija pranešė, kad Panevėžio r., Pušalote, esančiai mūrinei sinagogai suteiktas
valstybės saugomo objekto statusas. Ši sinagoga pastatyta
1913 metais vietoj sudegusios medinės. Po Antrojo pasaulinio karo Pušaloto sinagoga tapo gamybinės paskirties
objektu. Atkūrus nepriklausomybę, sinagoga grąžinta negausiai žydų bendruomenei, kurios nariams sutikus, buvusiuose maldos namuose veikia malūnas.
Vasario ir kovo mėnesiais Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje veikė paroda „Lietuva litvakų kūryboje“, kurioje eksponuojama vaizdinė ir dokumentinė medžiaga iš
Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Italijos, Izraelio, Rusijos, JAV
ir Urugvajaus muziejų, archyvų ir privačių kolekcijų. Vėliau
ji keliaus į Šiaulius, Zarasus ir Telšius.
Vasario 11 d. Šiauliuose įvyko 9-asis Liovos Taico (1952–
2009) atminimui skirtas sporto turnyras. Renginyje dalyvavo daugiau nei 120 sportininkų iš Šiaulių miesto ir rajono,
Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Ukmergės, Panevėžio, Žagarės
ir net iš Izraelio. Vyko salės futbolo, krepšinio, stalo teniso
ir šachmatų varžybos.

Vasario 14 d. Chaimo Frenkelio viloje vyko vieša mokslininkės Serafimos Velkovich (Izraelis) paskaita „Lietuvos
žydų likimai Holokausto metu Yad Vashem dokumentuose
ir projektuose“. Renginys skirtas Šiaulių geto likvidavimo
75-osioms metinėms pažymėti.
Vasario 17 d. LŽB pristatyta Aarono Garono (1919–2009)
knyga „Vilnietiškas žydų pasaulis“. Apie savo tėvą pasakojo
dukra architektė restauratorė Tamara Garon ir sūnus Eugenijus Garon, matematikos mokslų daktaras.
Vasario 19 d. LŽB įvyko „Beigelių krautuvėlės“ savanorės
ir Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Švėkšnos ekspozicijos
muziejininkės Monikos Žąsytienės knygos „Švėkšnos žydų
bendruomenė XVII–XX a.“ pristatymas.
Vasario 21 d. LŽB įvyko Haifos universiteto Sociologijos ir
antropologijos katedros bei Kibucų instituto vadovo profesoriaus Uriel Leviatan knygos „Iš rankų į rankas“ pristatymas ir susitikimas su autoriumi. Iš hebrajų kalbos knygą
išvertė Viktorija Sideraitė Alon.
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Vasario 21–24 d. Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje
LŽB savo stende pristatė knygas, kurių leidimą iš dalies
rėmė Geros valios fondas. Didžiausio susidomėjimo sulaukė I. Rudaševskio ,,Vilniaus geto dienoraštis. 1941–1943“,
U. Levitano „Iš rankų į rankas“, Rūtos Reches „Hebrajų
kalbos žodynas“. Kultūros ministerijos jau 26-ąjį kartą organizuojamame Knygos meno konkurse pagrindinė metų
premija įteikta S. Chlebinskaitei už jautrią estetiką ir konceptualią visumą knygoje I. Rudaševskis, Vilniaus geto dienoraštis. 1941–1943 / Togbukh fun Vilner geto. 1941–1943.
Be to, mugėje vyko Grigorijaus Kanovičiaus 90-mečio
minėjimo renginai. Pokalbyje „Lietuvos žydų literatūros kelias: Grigorijui Kanovičiui – 90“ dalyvavo rašytojo sūnūs Dmitrijus ir Sergejus Kanovičiai, Vilniaus žydų
religinės bendruomenės vadovas Simas Levinas, literatūrologas Virginijus Gasiliūnas. Pristatytas režisieriaus Ramūno Čičelio filmas „Mane maitina Jonava“ (2018), kurio
pagrindas – interviu su rašytoju, teikiant Jonavos viešosios bibliotekos 2017-aisiais įsteigtą jo vardo literatūrinę
premiją. Filme pateikiama savita G. Kanovičiaus kūrybos
interpretacija, naudojama daug archyvinės medžiagos.
Pristatyta G. Kanovičiaus knyga „Linksmos akys“, diskusijoje dalyvavo Donatas Puslys, Giedrė Kaukaitė, Paulius
Gritėnas, Mindaugas Klusas.

LŽB pirmininkės skiltis
Vasario 24 d. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje 2018 m. Tolerancijos
žmogumi paskelbtas režisierius Gintaras Varnas – už alternatyvios, ugdančios teatro kalbos ir dramaturgijos paieškas, ypač atsiskleidusias paskutiniuose režisieriaus darbuose – „Natanas Išmintingasis“ ir „Getas“, kuriuos žiūrovai
išvydo Kauno valstybinio dramos teatro scenoje. Leonido
Donskio premija įteikta publicistui Pranui Morkui.
Vasario 26 d. VVGŽM Tolerancijos centre surengtos Donaldo Andziulio ir Eugenijaus Gūzo parengtos knygos „Leonidas Merkinas: gyvenimas architektūroje“ sutiktuvės.
Vasario 27 d. „Vaidilos“ teatre įvyko pirmasis koncertas iš
ciklo, skirto žinomo Lietuvos rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus 90-mečiui. Teatro scenoje grojo tarptautinių konkursų laureatas Lukas Geniušas. Programoje: Frederiko
Šopeno ir Piotro Čaikovskio kūriniai, premjera – Leonido
Desiatnikovo „Bukovinos dainos“. Visų klausytojų laukė
siurprizas – G. Kanovičiaus knyga „Linksmos akys“ (2018).

Gerbiamieji „Beigelių krautuvėlės“ skaitytojai,
sveikinu Jus su pavasariu! Bendruomenė gyvena Pesacho – išsilaisvinimo šventės – nuotaikomis, o kartu
su bundančia gamta gimsta didelės idėjos ir įkvėpimas
naujiems darbams. Antrasis 2019 m. ketvirtis Bendruomenei bus veiklus – Niujorke aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės su YIVO institutu
ir Amerikos sionistų judėjimo organizacija, Tbilisyje
vyko Bendruomenės partnerių, Europos žydų paveldo išsaugojimo ir sklaidos asociacijos, organizuoti susitikimai dėl Europos žydų kultūros dienos 20-mečio
renginių Europoje. Lietuvos žydų bendruomenė yra
tarp aktyviausių asociacijos narių, vienijančių organizacijas iš Ispanijos, Portugalijos, Sakartvelo, Jungtinės
Karalystės ir kt. Briuselyje vyko svarbūs susitikimai su
Interpolo ir kitų organizacijų atstovais Europos žydų
bendruomenių saugumo ir krizių valdymo klausimais.
Balandį – susitikimai su Pietų Afrikos didžiausių ir
autentiškiausių Lietuvos žydų bendruomenių atstovais, kurie laukia atsakymo į vis dar neatsakytus istorinio teisingumo klausimus.

Kovo 15-17 d. Druskininkuose, viešbutyje „Europe Royale“ vyko tradicinis Limudas. LŽB programų direktorė Žana
Skudovičienė pastebėjo, kad ilgametes tradicijas turintis
renginys šiemet buvo nuoširdesnis už ankstesnius, tikras
šeimų susibūrimas. Visų šypsenos rodė, kad jiems gera būti
kartu žydiškoje draugijoje, jidiš kalba tai reiškia žydiškumą – vadinamą „jidiš kaijt“. Iš visos Lietuvos susirinkę žydų
bendruomenės nariai ir svečiai visą savaitgalį klausėsi aktualių įvairių šalių lektorių paskaitų ir maloniai bendravo.

Deja, pavasaris atnešė ir sukrečiančių naujienų – Bendruomenė neteko dviejų didžių garbės riterių – buvusių
geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjungos pirmininko Tobijo Jafeto bei Maestro Anatolijaus Šenderovo.
Su kiekviena tokia netektimi Bendruomenė praranda
dalį intelektinės savasties, tai primena mums apie mūsų
laikinumą, tačiau kartu skatina dar labiau vertinti tai,
ką turime, ir dirbti Bendruomenės narių labui.
Esu dėkinga visiems Bendruomenės nariams ir draugams, Jūsų buvimas kartu skatina Bendruomenę augti
ir tobulėti.
Linkėdama sėkmės,
Faina Kukliansky,
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė
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Vadovaudamasi antisemitiniais
stereotipais visuomenė praranda drąsą,
pasitikėjimą ir kūrybiškumą
Sausio pabaigoje Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė
(LŽB) kartu su Tautinių mažumų departamentu organizavo konferenciją Tarptautinei Holokausto aukų atminimo
dienai ir kovai su diskriminacija. Kalbėta apie neapykantos
kitataučiams apraiškas Lietuvoje, Holokausto istorijos ugdymo programose stygių, pristatyta Kanados, Graikijos ir Norvegijos kovos su kitataučių diskriminacija patirtis. Apie lietuvių antisemitinį požiūrį į Sionistų organizaciją tarpukariu
konferencijoje kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
istorikas, VšĮ Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“
valdybos vicepirmininkas dr. Linas Venclauskas. „Beigelių
krautuvėlėje“ su juo kalbamės apie neapykantos kitokiems
apraiškas ir antisemitizmą Lietuvos visuomenėje.
Savo tyrimams pasirinkote kontroversišką tematiką – Holokausto istoriją, antisemitizmą. Kas nulėmė tokį pasirinkimą? Ar neteko dėl šio pasirinkimo gailėtis?
Dar tik pradėjęs studijas ėmiau domėtis tautinių grupių
Lietuvoje istorija, jų įvaizdžiais ir stereotipais, kaip tautinės
grupės buvo pristatomos lietuvių periodikoje. Juk galėjo
būti, kad net nesi sutikęs lenko, ruso ar žydo, bet tavo galvoje jau sukasi išankstiniai vaizdiniai ir stereotipai, perimti
iš periodikos, kitų šaltinių. Tiesa, pirmieji mano studentiški tyrimai buvo susiję su lenkų stereotipais, kol iš JAV atvyko vienas mano mokytojų – šviesaus atminimo profesorius Alfred Erich Senn. Jis man sakė: „Žinai, Kaune 1941 m.
buvo leidžiamas toks laikraštis „Į Laisvę“. Pasidomėk juo,
pažiūrėk, kaip ten buvo vaizduojami žydai.“ Šis tyrimas ir
paskatino gilintis į gana negatyvius, konfliktiškus praeities
epizodus. Emociškai jie nėra patys maloniausi, bet būtinai reikalingi, kad geriau save suvoktum. Nuo pat pradžių
klausiamas, kodėl to ėmiausi, kodėl tyrinėju žydų istoriją,
visad atsakydavau, kad tyrinėju lietuvių ir Lietuvos istoriją. Dėl savo pasirinkimo gailėtis neteko, džiugina tai, kad
nardant tamsiuose vandenyse vis išnyra šviesos spindulėlis – alternatyvi nuomonė ar veiksmas, empatija ir atjauta,
parama ir gelbėjimas, o tai tik dar kartą paliudija, kokia
daugiabriaunė ir gili žmogaus prigimtis ir kiek mažai mes
ją dar suprantame.
8
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Parengėte disertaciją, kurioje nagrinėjote moderniojo lietuviško antisemitizmo raidą lietuviškojoje periodikoje (1883–1940 m.). Kokios nuotaikos,
Jūsų manymu, tautinių mažumų atžvilgiu vyrauja
šiuolaikinėje žiniasklaidoje Lietuvoje? Ar tendencijos išlieka panašios į tarpukario? Ar šiuo laikotarpiu išgyvename moralinį nuosmukį?
Pirmiausia, sakyčiau, to meto autoriai buvo atviresni –
rašė tai, ką galvojo, o galvojo įvairiai. Čia nereikia pamiršti ir cenzūros – ar carinės, ar lietuviškosios, tad ne visos
radikalios mintys prasiskverbdavo į viešumą. Atkreipčiau
dėmesį ir į bendrą išsilavinimo lygį: dabartinė visuomenė
raštingesnė, tad gali suprasti labiau sofistikuotus tekstus,
susikurti daugiau jų prasmių, o iki 1940 m. lietuvių publikacijos buvo gana didaktiškos, pamokančios. Galiausiai XX a. istorija, pradedant įvairiais lokaliais konfliktais,
pasauliniais karais, Holokaustu, kitais genocidais, parodė žmonijos žiaurumą ir neapykantos lygį, žodžio bei
veiksmo santykį. Tam, kad įvyktų atskirtis, vedanti nuo
teisių apribojimo iki masinių žudynių, reikalinga tam tikra emocinė, mentalinė terpė, kurią gana sėkmingai gali
kurti žiniasklaida. Tai suvokdami ne tik rašantieji kritiškai įvertina savo viešai reiškiamas mintis, bet yra įvairių
institucijų, įstatymų, ribojančių atvirą kalbėjimą, kuris
gali būti grįstas ksenofobija, rasizmu ir pan. Šis visas priežasčių kompleksas lemia tai, kad apskritai žiniasklaidos

tonas mažumų atžvilgiu yra gana pozityvus, tačiau pasitaiko visko. Kita vertus, su šiuolaikinėmis žiniasklaidos formomis – anoniminiais komentarais, asmeniniais
tinklaraščiais, tinklalapiais ir socialine medija – situacija daug prastesnė. Čia kur kas daugiau neapykantos,
negatyvių stereotipų ir įžeidinėjimų. Viena vertus, tokia
padėtis sunkiau kontroliuojama, kita vertus, kartais susidaro įspūdis, kad nelabai kas norima daryti, pirmiausia
turint galvoje institucijas. Gana dažnai atvirai įžeidžiantys tekstai traktuojami kaip pajuokavimas, nuomonė ar
nereikšmingas įvykis. Be kita ko, tai rodo ir visuomenės
brandą. Dažnai taip ir galvojame – yra institucijos, tegu
jos ir tvarkosi. Regis, etninė, religinė ir pan. įtampa auga
visame pasaulyje, tačiau, pavyzdžiui, mano kolegos JAV
nuolat sako, kad jei ksenofobinis, rasistinis, antisemitinis
ar pan. pasisakymas pasirodys viešojoje erdvėje, patys
piliečiai tuoj pat ims viešai ginti pilietines ir demokratines vertybes savo kontrargumentais, suprasdami, kad jei
patys negins pamatinių vertybių, niekas kitas už juos to
nepadarys.
Kokį poveikį Lietuvos visuomenės veiksmams ir
nuotaikoms gali daryti Vakaruose vėl kylanti brutalaus antisemitizmo banga?
Sudėtinga prognozuoti... Norisi tikėtis, kad kuo minimalesnį. Išsišokėlių visuomet gali būti, kaip ir tikinčių rasizmo, antisemitizmo, ksenofobijos baubais. Dalis tokių
žmonių tai gali suprasti kaip legitimacijos ženklą – žiūrėk, jei jau ten tai vyksta, vadinasi, ir mums laikas pradėti. Dalis ikikarinės Lietuvos visuomenės narių taip mąstė
XX a. 3–4 dešimtmečiais. Jei jau Vokietijoje taip nekenčia
žydų ir tai persiduoda į kaimynines šalis, vadinasi, aktyvintis reikia ir mums. Reikia pabrėžti, kad bendrai tuomet
antisemitinės nuotaikos intensyvėjo, bet nebuvo pereita
prie fizinio susidorojimo su žydais ir masinio jų turto naikinimo. Dabar, matyt, irgi tai neperaugs į sistemingą antisemitinį veikimą, bent jau aš tokių požymių nematau. Bet
tai nereiškia, kad galime atsipalaiduoti, nuolat reikia kurti
ir siųsti tolerancijos, susikalbėjimo, empatijos žinutes, kitaip radikalizmas gali labai greitai išplisti. Statyti manipuliacijų, prietarų ir nesaugumo sienas visuomet lengviau,
negu jas griauti.
VDU su studentais nagrinėjate Lietuvos tautinių
mažumų istoriją. Kaip jaunoji karta supranta Holokausto tragediją? Koks studentų požiūris į antisemitizmo problemą? Ar Lietuvos tautinių mažumų
istoriją jie yra linkę priimti kaip savo?
Holokausto mokymas pradedamas vidurinio ugdymo pakopoje, tad universitete studentai jau būna susipažinę su
šia tragedija. Kita vertus, mūsų mokyklose mokymas vis

dar grįstas faktografija, skaičiais, tad žinios yra horizontalios ir ne itin dažnai vertikalios, kai empatiškai išgyvenami
įvykiai, kurie yra be galo žiaurūs, tad kartais ir studentams
tai būna didelis emocinis krūvis. Ši tematika – iššūkis ne
tik studentams, bet ir dėstytojams. Juk buvo ir žudikų, ir
aukų, ir stebėtojų. Šią klasikinę Raulio Hilbergo schemą aš
papildau ir gelbėtojais. Nors, mano galva, studentai Holokausto tragediją išgyvena gana empatiškai, bent man neteko sutikti palaikančių žudynes ir vertinančių jas teigiamai,
lygiai kaip ir neteko sutikti daug vyresnei kartai būdingų
nuostatų, sakant: gerai, pakalbėjome apie lietuvius žudikus
kolaborantus, bet juk buvo ir lietuvių gelbėtojų – geriau
pakalbame apie juos. Štai čia ir iškyla dermės klausimas.
Kalbant apie antisemitizmą su studentais, viešai jo matyti neteko, bet, manau, kad yra visokių nuomonių. Kai kam
tai jaunystės paieškų atsakymas, juk antisemitizmas, kaip
ir bet kokios kitos neapykantos formos ir ideologijos, pirmiausiai parankios tuo, kad duoda aiškius ir lengvus atsakymus, o tai kai kuriuos patraukia. Kita vertus, svarbi ir
tėvų ar senelių pozicija: jaunoji karta gali „turėti“ žinojimą
iš šiuolaikinių edukacijos priemonių, bet dažnai linkstama
perimti savo artimųjų nuostatas, o ne „formalaus“ švietimo. Iš savo formalios dėstytojo ir kitų šviečiamųjų veiklų
patirties galiu liudyti, kad daugiakultūrė Lietuvos praeitis
Lietuvos jaunimui ir ne tik yra įdomi ir patraukli. Vieni sistemingai į tai gilinasi, kiti atranda kažką netikėto ir ima
vynioti tarsi siūlų kamuolį, savo erdvę ima matyti kitaip.
Taip naujai polifoniškai prabyla jau, regis, visiškai pažįstamos gatvės, pastatai ir kiemai. Likau nustebintas, kad per
porą valandų buvo užpildytos ekskursijos po Kauno getą
vietos (turėjau progą įsitikinti, kad ir pats turiu išankstinių
nuostatų). Maniau, kad tai perdėm sunki tema, žadinanti
daugiau slogių nei pozityvių emocijų. Noriu tikėti, kad jau
atėjo tas laikas, kai Lietuvos istorija ir dabartis suprantama
kaip „mūsų“, nesirenkant tik sau patogių epizodų, bet kritiškai įvertinant visumą.
Tarpukariu itin gaji žydų ekonominės galios keliama „grėsmė“ lietuvių tautos oriai egzistencijai
buvo sunaikinta Holokausto metu. Bet antisemitizmo apraiškos niekur neišnyko. Kodėl taip yra? Ką
mūsų visuomenė praranda vadovaudamasi antisemitiniais stereotipais?
Dalis tyrinėtojų nusistatymą prieš žydus vadina ilgiausiai
tveriančia neapykanta, išskirdami antijudaizmą ir antisemitizmą. Egzistuoja ir toks fenomenas kaip antisemitizmas
be žydų. Sąmokslo teorijos ir neapykantos ideologijos, tokios kaip antisemitizmas, turi daug psichologinių aspektų.
Viena vertus, jos žada ramų, saugų, pasiturimą gyvenimą.
To mes siekiame sąmoningais veiksmais ir trokštame pasąmoningai. Kita vertus, jos yra visiškai nereflektyvios,
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teigiančios, kad mūsų nesėkmių priežastis yra atsieta nuo
mūsų pačių ir mūsų bendruomenės, kažkas mums trukdo, kenkia. Antisemitizmo atveju tai – žydai. Ir čia nereikia daug galvoti, gilintis – priešas ir nesėkmių šaltinis yra
aiškūs, reikia tik su jais susitvarkyti ir gyvenimas bus geras. Toks stereotipinis galvojimas neskatina savianalizės ir
savikritikos, neliudija, kad ne visos pastangos gali būti sėkmingos ir teikti laukiamus rezultatus, priešingai: kuriama
iliuzija, jog reikia tiek nedaug – tik atsikratyti žydų ir viskas
išsyk pasikeis. Tokia apgaulė psichologiškai nepaprastai
paveiki ir įtraukianti. Dėl to vis dar turinti tiek galios.
Vadovaudamasi antisemitiniais stereotipais, mano galva,
visuomenė praranda drąsą, pasitikėjimą ir kūrybiškumą.
Juk neigiami stereotipai apie kitus pirmiausiai liudija apie
mūsų kompleksus. Mes nepajėgiame sukurti tokio gyvenimo, kokio norime, ir, siekdami tai pateisinti, ne analizuojame savo klaidas, bet kuriame išorinį baubą: jie mums
kenkia. Nebus jų, – neturėsime iššūkių ir problemų. O tai
yra visiška netiesa, nes kuriame pasaulį, kupiną susimokiusių priešų. Jei kiti nors kiek skiriasi nuo mūsų, vadinasi, ir
pavojingi. Toks galvojimas nualina ir niekur neveda, verčia tūnoti savo kiaute arba iškart užimti gynybinę poziciją. Galų gale, viena spalva nutapytas paveikslas – monotoniškas ir neįdomus, o gyvenimas ir pasaulis nėra tokie,
tik dėl įvairovės sugebame pajusti džiaugsmą, perspektyvą,
detalių jungimąsi į visumą. Tik būdami įvairialypėje terpėje galime matyti savo savitumus ir juos parodyti, bet ne
hierarchiniame, dominavimo santykyje, o partnerystės ir
pasitikėjimo.

Konferencijoje dr. L. Venclauskas kalbėjo tema „Jausmų atrofija: tarpukario
lietuvių antisemitai apie sionistų judėjimą Lietuvoje“. Kviečiame skaityti šio
pranešimo santrauką.
Lietuvių antisemitizmo apraiškas viešajame diskurse
nuo „Aušros“ pasirodymo 1883 m. iki sovietų okupacijos
1940 m. birželyje tyrinėju nuo 2004 m. Būtent nuo 1883
m. publikacijos lietuvių kalba jau turėjo nenutrūkstamą
tradiciją, leidžiančią nusakyti antisemitinių publikacijų
turinį ir tendencijas. Iš esmės visos publikacijos lietuvių
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Dažnai viešojoje erdvėje prabilus apie Holokaustą
kaip pagrindiniai kontrargumentai pasirenkami
trėmimai ir partizaninis pasipriešinimas sovietų
okupacijai. Kokiomis priemonėmis šią įtampą galėtume numalšinti?
Sudėtingas klausimas. Profesionalūs istorikai jau gana
seniai yra suvokę, kad nėra vienos istorijos. Yra istorijos
daugiskaitos prasme, yra įvykių liudininkai, palikti atsiminimai, kurie gali būti prieštaringi ar net nesuderinami.
Bet jei tai yra autentiškas žmogaus liudijimas, jis turi teisę
egzistuoti. Klausimas, kaip mes interpretuojame skirtingus šaltinius, kur dedame akcentus. O čia istorijos žinių ir
faktų jau nebepakanka. Dar istorijos gimimo aušroje buvo
suformuluotas moto sine ira et studio: be pykčio ir šališkumo. Bet jis nepaseno ir šiandien. Vėlgi mes gyvename tarsi čempionų visuomenėje – aš turiu nugalėti, mano žodis
turi būti paskutinis ir t. t. Lietuvos visuomenė okupacijos
sąlygomis augo turėdama nuostatą, kad yra tik viena teisinga istorija. Kitokia ji būti negali. Tačiau yra. Nė vieno iš
mūsų gyvenimas nebuvo visą laiką racionalus ir aiškus, tik
geras ar tik blogas. Taip ir istorija – ji visokia, daugialypė,
todėl reikia mokyti klausyti ir išklausyti, išjausti kitą, kiek
tai įmanoma, ir diskutuoti, ieškoti apibendrinto atsakymo į
rūpimus klausimus, prisimenant tą keliatūkstantmetį principą – be pykčio ir šališkumo. Tai nėra lengva ir juo labiau
greita, tai ilgas procesas, bet jame dalyvauti verta, nes jis
turtina. Ir emociškai, ir intelektualiai, ir empatiškai.
Kalbėjosi Radvilė Rimgailė-Voicik

kalba atliepė Europoje vyraujančius antisemitinius stereotipus ir nuostatas, kad žydai linkę sukčiauti, apgaudinėti, bendrai kenkti krikščionims, taip pat negali ir
nenori būti lojalūs tautinėms valstybėms, bet yra linkę
į įvairius sąmokslus ir destrukciją, kuri pasireiškia nuo
kapitalizmo sąlygojamo godumo iki bolševizmo ir kitų
modernių ideologijų: liberalizmo, socializmo ir įvairių
jų variantų. Minėtas ir masonų sąmokslas, kuriam šiuo
metu vadovauja žydai. Tačiau rasistiniais argumentais
grįstų straipsnių, teigiant, kad žydai yra žemesnės rasės
atstovai, degeneratai ir pan., publikuota palyginti mažai.
Antisemitines publikacijas daugiausiai publikavo su
krikščionimis demokratais ar bendrai konservatyvia, dešiniąja ideologija susijusi periodika, kartais pasitaikydavo
ir ultra nacionalistiškai orientuotos spaudos, puldavusios
žydus, kurią tramdydavo tuo metu buvusi cenzūra. Kita

vertus, tautinio atgimimo, nacionalinių jausmų kūrimasis ir skleidimasis tarp lietuvių ir
žydų (kaip ir kitų tautinių grupių) turėjo daug
panašių ir bendrų bruožų.
Savosios tautos ir valstybės vizijų kūrimas nemažai susijęs su vaizdinių kūrimu, jausmų sfera,
juk reikėjo ne tik sugalvoti, bet ir savotiškai pamilti savo kuriamą viziją, patikėti ja ir bandyti
įtikinti kitus. Augantis nacionalinis tapatumas
ir Pirmojo pasaulinio karo pabaiga centrinėje
ir rytų Europoje įtvirtino tautų apsisprendimo
teisės realizavimą per tautinių valstybių sukūrimą, tačiau aukščiau keliamas Realpolitik
principas neleido jo įgyvendinti Baltarusijoje,
Ukrainoje ar Užkaukazėje (buvusioje carinėje
imperijoje), lygiai kaip ir Palestinoje, kur britams geri santykiai su arabais buvo svarbiau
nei augantis žydų tautinis sąmoningumas ir
vis garsesni svarstymai apie Izraelio valstybę.
Daug panašumų matau tarp lietuvių kalbos
statuso įtvirtinimo ir YIVO veiklos. Ir vienu,
ir kitu atveju reikėjo oponentams įrodyti, kad
šios kalbos nėra žemesnio statuso, tinkamos abstraktesnei
mokslinei minčiai išreikšti ar kalbėti apie tėvynės meilę,
ištikimybę ir atsidavimą, kurti politinius terminus, diskutuoti apie valdymą, piliečių įsitraukimą ir pan. Tad minėti ir daugelis kitų pavyzdžių man ir pasiūlė mintį kalbėti
apie jausmų, šiuo atveju tautinių, ir supratimo (gana gera
idioma – to step into someones shoes, aut. past.) atrofiją,
kai carinės okupacijos represiją išgyvenusios lietuvių ir
žydų bendruomenės ėmėsi savosios laisvės kūrimo vizijų,
kurios nebūtinai galėjo ir turėjo sutapti, bet intelektualiai
ir emociškai galėjo būti suprastos ir vertintos pozityviai.
Antižydiškai nusistačiusiems autoriams bet kokia žydų
saviraiška buvo kritikuotina, tad net ir pozityvūs savosios tautinės tapatybės kūrimo procesai antisemitinėje
vaizduotėje buvo traktuojami kaip dar vienas „klastingas“ žydų planas. Vienas pirmųjų tekstų, susijusių su žydų
emigravimu į Palestiną, pasirodė 1900 m. „Tėvynės sarge“:
Turėdami prieš akimis žydų tikėjimą ir pasielgimą, aiškiai
matome, jogei nėr ko mums su jais bičiuliauti, tad imkimės
patys daugiaus prekiauti, varyti amatus, o žydai tegul eina
ant pelno prie lauko darbų, prie pabrikų, arba kasti anglis,
tegul velyk žydai mums tarnaus, o ne kad mes savo krašte
turėtume būti jų bernais ir kentėti paniekinimus ir prigavystes. Jeigu gi žydams yra persunkūs tie darbai, kuriuos
atlieka mūsų žmonės, tai tegu kraustos jie į Palestiną endeliuoti pas turkus: laimingos kelionės!1

Autorius palieka dvi alternatyvas: arba lietuviai perima
žydų dominuojamas profesijas, o patys žydai ima dirbti
žemę ar kitus alinančius darbus. Kitu atveju, arba žydai
turi palikti šalį. Sionizmą ir žydų kovą dėl savo valstybės jis vertina ne kaip kitose tautose vykstantį pozityvų
išsivadavimo procesą, bet kaip galimybę žydus išsiųsti.
„Tėvynės sargas“, skirtingai nei „Varpas“, ir tautiniam atgimimui intensyvėjant bei įgaunant naujas formas, išlaiko uždarumą ir aiškią ribą tarp žydų ir lietuvių. Jei „Varpe“ nuo 1900 metų galime aiškiai fiksuoti retorikos žydų
adresu pasikeitimą – ji tampa palankesnė, skatinanti, kad
ir pragmatiniu tikslu grįstą bendravimą ir bendradarbiavimą, tai „Tėvynės sargas“ nuo savo programinės linijos
niekur nenukrypsta. 1904 m. pirmajame numeryje aptariamas visas spektras pavojų. Autorius siūlo saugotis lenkų tamsumo, lenkų dvarponių, čigonų – katilių ir žydų
judėjimo. Autorius į sionistinį judėjimą žiūri kaip į dar
vieną priemonę užvaldyti pasaulį. Skatinant palaikyti sionizmo idėją, teigia autorius, organizuojami susitikimai.
Vienas tokių buvo „Baltgudijoj Minsko mieste“: (Policija
prie jų nesikabina, nes žydas tai ne žemaitis.) O Dievulėliau, koks ten buvo ergelis, barniai, klegesys, rodės lyg per
pagautines keli velniai į jų tarpą įsuko. Šaukė, klykė, manydami, kad jau Palestiną nusipirkę ir savo karalystėj kugelį
bekepa. Kaip tik koks drąsesnis žydelis pasakė, kad jiems
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ir čia gerai, ir be Siono gerą gešeftą turi, gatavi buvo tokį
drąsuolį į šmotelius supurškinti, paskutinius peisus nuravėti, rodos, ne žydas jiems pasipriešino, ale kiaulė kugelį ėda
kriuksėdama2.
Ironiškai aprašinėdamas patį susitikimą autorius kuria
įspūdį lyg pats jame būtų dalyvavęs, neapseina be stereotipų. Pabrėžiama ir žydų mąstymo unifikacija: visi žydai
turi paklusti dominuojančiai idėjai, nepaklusniųjų laukia
visos bendruomenės pasmerkimas. Iš principo nacionalinės žydų valstybės idėjos svarstymas pateikiamas ne kaip
kova dėl idėjų, bet kaip erzelis. Leidžia sau autorius ir suabejoti, ar iš viso žydams pavyks išpirkti Palestinoje pakankamai žemių, bet apibendrindamas savo mintis vilties
nenustoja: Išeitų žydai iš Lietuvos tuojaus, kad mes lietuviai labiaus kiltume prie prekystės <..>. Argi nebūtų gerai,
kad miestuose ir miesteliuose gyventų lietuviai, soduose lietuviai, dvaruose lietuviai, amatininkai, pabrikantai, prekėjai vis lietuviai <..> visur skambėtų tik lietuviška kalba...2
Žydų tautinis sąjūdis nėra palaikomas, nevedamos paralelės su lietuvių atgimimu ar pastangomis kovoti su priespauda (vyrauja nuostata, kad žydai ir taip gerai gyvena).

12
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Vienas „Tautos“ autorius 1920 m. samprotavo: Visur žydai ir pirmiau sudarydavo ir dabar tebesudarinėja valstybę
valstybėje. Tačiau tai nesulaiko jų nuo smarkaus siekimo –
lygybės. Pas mus žydų srityje daug dalykų darosi tiesiog
nebesuprantamų. <...> Aiškiausiai jie siekia pas
mus to, kas lygiai tiek pat bendra neturi su Lietuvos valstybės atstatymu, kaip ir jų rodomasis
sionizmas nieko bendro neturi su projektuojamąja Palestina.<...> Žydai atvirai apkrauna savo
žmones iždu, visai neįgalioti tam dalykui valstybės, nes jų įstaigos yra tos valstybės laikomos ir
užmokamos. Kalbame apie milžinišką kapitalą, surenkamą pavidale košerinio iždo, kuris rusų laikais
buvo vadinamas „korobčyj zbor“. <...> naujojoje gi
Lietuvoje visi matome šio iždo naštą, matome kaip
kraunama šie pinigai ir nedrįstame paklausti autonomingųjų žydų, kam gi yra šitie pinigai skiriami3. Autorius atliepia dalies lietuvių publicistų įsitikinimą, kad
žydams Lietuvoje sudarytos itin geros sąlygos, tačiau
jie dar kažkuo nepatenkinti. Dar daugiau, pagal autoriaus logiką, žydų bendruomenė Lietuvoje daro kolektyvinį nusikaltimą savo bendruomenės narius apdėdama papildomais mokesčiais. Bet juk įvairios draugijos
ar organizacijos dažnai rinkdavo iš savo narių mokesčius
įvairioms savo vidinėms reikmėms ir ištekliams. Autorius
nei žydais, nei jų nacionaliniu atgimimu nepasitiki ir iš
esmės nenori žydus susieti su kokia nors konkrečia vietove ir ideologija.
Publikacija „Judėjimas prieš žydus“ pasirodė 1922 metų
pabaigoje „Krašto balse“, o jos pavadinimas aiškiai nusako
ir straipsnio turinį. Deja, lietuviai dar nėra tiek susipratę:
Bet neginčijamas faktas, kad žydų sionistų asmenys gabena
vogčiomis iš Lietuvos į Palestiną auksą; taip pat nėra jokio
abejojimo, kad žydai bruko ir bruka koją lietuvių kooperatyvams. Tuo būdu jie patys sukelia žmones prieš save (išskirta mano – L.V.). Tik, gaila, lietuviai per lėti, nemėgsta
organizuotis ir duoti smūgį spekuliantų kompanijai. Juos
kaip apgaudinėjo, taip ir apgaudinėja. Žydai visas lietuvių
įstaigas norėtų apžioti4.
Stereotipiškai žydai siejami su socializmu ir bolševizmu
(taip pat, žinoma, ir su kapitalizmu) ir ši etiketė be didesnės atrankos taikoma visai žydų bendruomenei. Panašias mintis savo straipsnyje rutulioja Metalisto pseudonimu „Darbininke“ pasirašęs autorius5. „Tėvų žemės“
autoriui 1934 m. publikacijoje maga pirmiausiai aptarti
„nesusipratusius“ žydus, kuriuos jis pirmiausiai sieja su
sionistais. Autorius taip bando pristatyti Lietuvos žydų
bendruomenę: žydai gimę ir augę Lietuvoje, mylintys

savo gimtąjį kraštą kaip vienintelę ir tikrąją tėvynę ir
žydai „gryno biznio žmonės“ ir „maskuoti svetimšaliai“,
kurie sunkiai gali surasti ką nors bendro su lietuviais ir
jų siekiais: Tai yra įvairios žydų grupės, galvojančios apie
savo valstybę Palestinoje. Tai yra hitlerininkai iš antro galo.
Šiems žydams Lietuva yra tiktai laikinas, pereinamas gyvenimo etapas. Jų visos viltys, visi geresni gyvenimo troškimai
yra nukreipti į svetimą Lietuvai kraštą. Ne Lietuvos gerovė
jiems rūpi – tik Palestinos. Jiems Lietuva tėra tarytum riebi
ganykla6. Tokie žydai, autoriaus įsitikinimu, tik išnaudoja
Lietuvą ir jos gyventojus, todėl jis apibendrina: Garbingiems žydams, sąmoningiems Lietuvos piliečiams – visos
teisės, kurių nori ir lietuviai Lietuvoje. Antrosios kategorijos prekiškoms dūšioms – prekiškos teisės ir mokykla, <..>.
O Palestinos piliečiams – svetimšalių teisės6. Tokia griežta
ir bekompromisė žydų kategorizacija lietuvių publicistikoje neįsišaknijo ir pasireikšdavo tik kartkartėmis.
Albinas Briedis „Tėvų žemėje“ 1934 m. analizuoja įvykius
Šiauliuose, kuomet, anot autoriaus, provizorius Antanas
Masiulis Vilniaus gatvėje paprašęs šaligatvyje stovinčių
žydų neužstoti kelio. Būrys, kuriame buvo keli apsirengę žydų
organizacijos „Hochaluc“ uniforma nariai, puolė kumštimis
provizorių Masiulį 47 met. amžiaus. Autorius siūlo revizuoti
istoriją teigdamas: Pasirodo, kad žydų pakvietimas Lietuvon
yra aiški istorijos klaida, dėl kurios daug ir daug lietuviam
teks nukentėti. Nors iš esmės autorius aptarinėja tik vienos
žydų grupės – „Hechalutz“ narių veiksmus, tiek straipsnio
pavadinimas, tiek kitos teksto vietos nėra taip niuansuotos,
kaip mūsų anksčiau aptartos publikacijos. Autoriaus nuostata aiški – žydai Lietuvoje kelia problemas ir provokuoja
konfliktus, todėl lietuvių ir žydų kontaktai turi būti ribojami. Nežinia, ar atsitiktinai konfliktiška ir agresyviausia grupe autorius pristato žydus sionistus. Galimas daiktas, kad
„halucininkų“ demaskavimas buvo ne tik paties autoriaus,
bet ir laikraščio redakcijos sąmoningas sprendimas. Tuoj
pat po A. Briedžio teksto paskelbta trumpa žinutė – „Žydų
susipratimas kyla“: Iš Kauno išvyko Palestinon 50 žydų. Tai
turtingesni žydeliai. Bet žada dar kitą savaitę išvykti didesnė
partija žydų vadinamų halucijų – žemės ūkio darbininkų.
Gerai, kad žydų patriotinis susipratimas kyla ir jie vyksta
savo senon tėvynėn8. Ši trumpa žinutė papildo mūsų jau aptartą A. Briedžio publikaciją, kurioje žydai „halucininkai“
vaizduoti kaip agresyviai ir nepagarbiai nusiteikę lietuvių
atžvilgiu. Augantis žydų patriotizmas yra sveikintinas reiškinys, nes lietuviams priešiškas elementas palieka šalį. Tikimasi, kad šis procesas bus ir greitas, ir kiekybiškas.
Jau pirminė J. Vaišnoros nuostata 1937 m. „Židinyje“ aiški ir nekintama – žydai ir krikščionys, šiuo atveju ir lie-

tuviai, yra, buvo ir bus svetimi, tad vienintelė svarstytina
problema – ne kaip įveikti pasitaikančius nesutarimus ir
nesusipratimus, bet kaip nuo žydų apsisaugoti. Autorius
argumentuoja, kad kelis šimtmečius trukę bandymai asimiliuoti žydus buvo nesėkmingi. Tačiau dar blogiau tai,
kad kai kurie žydai viešumoje nebenori būti aiškiai atpažįstamais žydais – jie keičia kalbą, dėvėseną, imasi inteligentiškų profesijų, o ne tik nuo seno jiems įprastų amatų,
prekybos ir pinigų skolinimo. Nenuostabu, kad tiek tolesnės autoriaus mintys, tiek jo referentinis laukas grįsti
antisemitinėmis nuostatomis ir biologiniais argumentais:
Garsusis anglų rašytojas H. Bellockas savo knygoje „The
Jews“ („Žydai“), konstatavęs aiškų faktą, jog žydai dėl savo
hegemoninių siekimų ir dėl revoliucinės dvasios yra neramumo elementas, lygina juos su pašaliniu kūnu, įstrigusiu į
sveiką organizmą ir dėl to erzinantį jį ir sukeliantį jame reakciją. <...> Poncins visus siūlomus receptus suveda į tris:
asimiliaciją, getą ir Palestiną, arba sionizmą9.
Pagal autoriaus logiką, ir taip turėdami visas piliečių teises
žydai, kaip tautinė mažuma, sau reikalauja dar ir papildomų privilegijų, taip diskriminuodami tautines daugumas.
Galų gale, lieka paskutinis sprendimo būdas – sionizmas
ir viltys, kad tautiniai žydų jausmai bus tokie stiprūs, kad
dauguma jų išsikels gyventi Palestinon. Autoriaus išvada
pesimistinė: „žydų klausimas“ akivaizdus, aštrus ir spręstinas, tačiau tam padaryti kol kas nėra tinkamų ir efektyvių priemonių, todėl J. Vaišnorai nieko kito nelieka, kaip
tik šį klausimą paversti metafiziniu ir apibendrinant teigti, kad: Šis žydų tautos amžinumas ir nesuardomumas yra
ženklas, kad žydai yra amžina tauta. Čia yra Apvaizdos
planų paslaptis9.
Prietarų ir stereotipų valdomoje vaizduotėje bet kokia
oponentų, šiuo atveju žydų, veikla vertinama kaip eilinis
jų bandymas pakenkti, tad ir pozityvūs tautinio sąmoningumo ir savosios valstybės kūrimo pavyzdžiai aptartų
autorių yra vertinami neigiamai, o patys autoriai jaučiasi
turį atverti akis savo skaitytojams ir „parodyti“ tikrąjį sionizmo veidą.
Žydai (piešinys), Tėvynės sargas, Nr. 6–7 (1900), 54.
R. M., Dar nuo ko mums reikia gintis?, Tėvynės sargas, Nr. 1 (1904),
65–67.
3
N. Kas tai yra? Tauta, Nr. 39 (1920), 2.
4
Krašto balsas, Nr. 37 (1922), 1–2.
5
Metalistas, Žydai žydus išduoda, Darbininkas, Nr. 24 (1923), 1.
6
Tomas Žuvėdra, Piliečiai ar svetimšaliai? (Dėl mūsų santykių su žydais), Tėvų žemė, Nr. 10 (1934), 3.
7
Alb. Briedis, Žydai kelia nerimą (Dėl įvykių Šiauliuose), Tėvų žemė, Nr.
14 (1934), 12.
8
Žydų susipratimas kyla, Tėvų žemė, Nr. 14 (1934), 12.
9
Dr. J. Vaišnora, Žydų klausimas, Židinys, Nr. 11 (1937), 418.
1
2
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Draugija „Maldos namai Taharot Hakodeš“
(šventumo tyrumas) ir
Vilniaus choralinės sinagogos statyba

Pirmą minjaną iš maskilių subūrė šeima – tėvas ir sūnus Saulas ir Hiršas
Cvi Kacenelenbogenai – Rūdninkų g.
15 namo kieme 1820-ųjų pradžioje. Jis gyvavo iki 1840-ųjų pabaigos.
Tačiau pirmos viešosios maskilių
sinagogos sukūrimo idėja atsirado
tik 1846 m. spalį, po viešo magido
rabino Šlomo Zalmano Zeevo Volfo
(1788–1866) iš Derečino (dab. Baltarusija) išpuolio prieš Haskalah judėjimą ir rašytoją Mordechajų Aroną
Gincburgą (1795–1846). Jau 1847 m.
vasarį keletas iškiliausių maskilių
kreipėsi leidimo įkurti maskilių sinagogą Samsono Abramovičiaus name,
nuomojamame fligelyje, adresu Vokiečių g. 21. Žydų vaikai, kurie mokėsi pasaulietinėse mokymo įstaigose,
lankydamiesi sinagogose ir maldos
mokyklose, sulaukdavo žydų fanatikų
išpuolių. Maskilių sinagogos įkūrimą
palaikė Vilniaus miesto vyriausiasis
gydytojas Mendelis Trachtenbergas,
garbės piliečiai Volfas Tugendgoldas
14

ir Leonas Rozentalis, pirkliai – vyno
prekeiviai Albertas Monasevičius,
Abraomas Lebensonas, poetas Micha
Jozefas Lebensonas ir kiti, mokytojai,
mokinių tėvai, buvo gautas bendruomenės rabino sutikimas.
Tradiciniai Haskalos priešininkai du
kartus kreipėsi į provincijos valdžią
su prašymu neleisti atidaryti naujos
sinagogos ir netgi nusiuntė peticiją
vidaus reikalų ministrui į Sankt Peterburgą. Tačiau, turėdami Vilniaus
mokymo apygardos superintendanto
palaikymą, maskiliai gavo leidimą, ir
nauja sinagoga buvo atidaryta 1847 m.
gegužę, dalyvaujant provincijos gubernatoriui.
Vėlesniais metais sinagoga persikėlė
į Jechielio Dancigo namus Ašmenos
skersgatvyje (dabar – Ašmenos g.), o
paskui – į Gordono namus Vokiečių
gatvėje. Iš kitų Vilniaus kloizų Taharot
Hakodeš išsiskyrė savo tvarkingomis
maldomis ir išbaigtumu. Maldos buvo
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lydimos choro, todėl jos antras pavadinimas – Choralinė sinagoga (jidiš
kalba – Choršul). Ypač daug dėmesio
buvo skiriama reguliariems pamokslams, iš pradžių vokiečių kalba, o nuo
19 a. pabaigos – rusų kalba. Maskilių
sinagogos, kuri buvo atvira visuomenei, įkūrimas tapo aiškiu politiniu,
ideologiniu ir kultūriniu pareiškimu,
pademonstravusiu Haskalos judėjimo
brandą, pasirengimą judėti į viešąją
erdvę ir tiesiogiai pasipriešinti konservatyviai žydų bendruomenės daliai.
Netrukus po sinagogos įkūrimo buvo
suformuluota idėja pastatyti atskirą
sinagogos pastatą; tačiau, kaip skundžiamasi 1867 metais žydų laikraštyje, „tai daug kainuoja“. Sinagogos Taharot Hakodeš projektas, 1877 metais
parengtas architekto Mečislovo Strebeikos, liudija apie perspektyvius atskiro pastato statybos planus. Sinagoga
buvo suprojektuota Naujojoje gatvėje
(dabar – Islandijos g.) neogotikiniu
stiliumi: joje buvo erdvi maldų salė su

Toros skrynia, kartu su bima šiaurės
rytuose ir moterų galerija iš kitų trijų
pusių. Tačiau šis projektas nebuvo įgyvendintas, ir sklype 1891 metais buvo
pastatyta Talmudo Toros mokykla.
1878 metais Albertas Monasevičius,
1-osios gildijos pirklys, turtingas Taharot Hakodeš globėjas, pastatė atskirą savo namų pastato Vokiečių g. 22
priestatą, kad jame įkurtų sinagogą:
joje buvo moterų galerija ir centrinė
bima. 1885 metais, po namo savininko konflikto su tikinčiaisiais, sinagoga buvo uždaryta: mediniai suolai
buvo išvežti, o bima buvo padovanota Naujamiesčio gyventojams. Tačiau po metų, švenčiant Roš Hašana
(Naujuosius metus), t. y. 1886 m.
rugsėjį, išnuomotame name Policijos
skersgatvyje (dabar – Arklių g.) buvo
atidaryta naujoji sinagoga. Ji aprašoma kaip „siauras ir trumpas namas, o
moterų sekcija panaši į vištidę“. 1888
metais sinagogos taryba kreipėsi pagalbos – prašė pinigų iš „dėžutės“
mokesčio, kad galėtų „pagerinti maldos namus ir juos padidinti“. Panašu,
kad šis prašymas liko be atsako. 1892
metais sinagogoje buvo pastatyta fisharmonija, bet ji buvo naudojama tik
šiokiadieniais.

1894 metais sinagogos taryba išrinko
„statybų komisiją“ sinagogos nuolatinio pastato projektui paremti, bet be
jokio rezultato; ši idėja buvo atgaivinta 1897–1898 metais. Išliko Vilniuje
veikusių Maldos namų Taharot Hakodeš narių maldininkų 1899 m. rugsėjo
12 d. susirinkimo protokolas. Susirinkimas vyko V. Elijašbergo namuose,
buvo svarstomas klausimas dėl lėšų
suradimo namui ir sklypui pirkti ir
naujų maldos namų statybai, taip pat
pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų.
Sklypą ir namą nutarta įsigyti už Tulos žemės banko paskolą užstačius tą
patį namą. Dalį lėšų buvo planuojama
surinkti iš mokesčio už vietas, savanoriškų aukų ir dovanų numatytam
namui pirkti. 58 nariai maldininkai:
rabinai, pirkliai, pramonininkai, gydytojai, mokytojai, spaustuvininkai ir
kt. – pasirašė įgaliojimą, kuris suteikė
maldos namų valdybai daug teisių, ir
asmeniškai laidavo už lėšas, reikalingas sinagogos statybai.
Namas ir tuščias sklypas Zavalnos g.
35 (dabar – Pylimo g. 39) iš V. Elijašbergo buvo nupirkti 1899 metais, siekiant ten pastatyti nuolatinę sinagogą;
tuomet ten buvo perkelta laikinoji sinagoga. 1901 metais architektas Alek-

Turtingesnė ir puošnesnė vyresnioji Vilniaus Choralinės sinagogos sesuo –
Krokuvos Tempel sinagoga, rekonstruota 1894 m.

sej Polozov suprojektavo prabangią
choralinę sinagogą. Tačiau vėliau sinagoga buvo pastatyta žydų techniko
ir statybininko Danielio Rozenhauzo
pagal gerokai paprastesnį projektą;
A. Polozov tik vadovavo statyboms.
Kertinis akmuo buvo padėtas 1902
m. balandžio 23 d. Naujajame pastate buvo 350 vietų vyrams ir 200 vietų
moterims, įrengtas centrinis šildymas
ir elektrinis apšvietimas. Statybų kaina siekė 45 000 rublių, o Toros skrynią padovanojo Ilja Lipskis, alaus daryklos „Šopenas“ savininkas. Pirmoji
malda sinagogoje buvo surengta per
Roš Hašana 1903 m. rugsėjį, o oficiali inauguracijos ceremonija įvyko
Chanukos šventės metu, po trijų mėnesių, 1903 m. gruodį. Tačiau sinagogos šiaurės rytų fasadas buvo užbaigtas gerokai vėliau, 1914 metais, – tai
matome iš nuotraukos, padarytos iki
1914 metų, kurioje nėra puošnių kolonų kapitelių iš abiejų įėjimo pusių,
taip pat ant frizo užrašo hebrajų kalba:: כי ביתי בית תפלה יקרא לכל
„( העמיםMaldos namai – šventenybė visoms tautoms“ (Izaijo knyga 56:
6–7)). Sinagogoje meldėsi daug miesto prekybos ir kultūros elito atstovų.
1933 metais sinagoga turėjo nuolatinius maldininkus.

Akimirka iš Vilniaus Choralinės sinagogos jubiliejui
skirto koncerto
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Sinagoga pastatyta neomauritaniškuoju stiliumi su romantizmo elementais. Europoje neomauritaniškasis stilius ilgai
buvo suvokiamas kaip „sinagogų stilius“.
Neomauritaniškasis stilius – istorizmo krypties 19-ojo a.
antrosios pusės – 20-ojo a. pirmosios pusės retrospektyvus
stilius, kurio esmė buvo ispanų, portugalų, Mauritanijos ir
islamiškosios viduramžių architektūros metodų permąstymas ir imitavimas.

Šmarija Levinas
Elias Zaludkowski

Mordechajus Geršmanas

Jozefas Malovanis

Noach Zaludkowski

Šmuelis Jatomas

Abraomas Mošė Bernšteinas
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Manyta, kad mauritaniškasis stilius, adaptuotas aškenazių,
siejamas su Ispanijos žydų Aukso amžiumi, tačiau tai nebuvo pagrindinis žydų ir architektų, kurie nutarė pastatyti
pastatą mauritaniškuoju stiliumi, sumanymo motyvas. Veikiau mauritaniškojo stiliaus pasirinkimas atspindėjo pasididžiavimą semitų arba rytų paveldu. Judėjų kultūra, žydų
religija, kaip ir jų istorija, – viena seniausių pasaulyje ir kildinama iš Izraelio protėvių – Abraomo, Izaoko ir Jokūbo.
Mauritaniškasis stilius išliko populiarus statant sinagogas
19-ojo a. antrojoje pusėje ir 20-ojo a. pirmojoje pusėje. Vilniaus choralinės sinagogos vyresnioji sesuo – turtingesnė
ir prabangesnė Tempel sinagoga Krokuvoje – buvo pastatyta 1862 m., o rekonstruota 1894 m.
Rabinas pamokslininkas, Rusijos imperijos Valstybės
Dūmos I kvietimo deputatas nuo Vilniaus gubernijos,
Vilniaus sionistinio judėjimo veikėjas, publicistas Šmarija Levinas (1867–1935) 1904–1906 m. dirbo pamokslininku Vilniaus Choralinėje sinagogoje. Nuo 1905 m. iki
1920 m. su pertraukomis Vilniuje chazanu dirbo Mordechajus Geršmanas (1888-1940), dalyvaudavęs apeigose tik dvejuose Šabatuose per mėnesį, o likusį laiką
koncertuodavęs visoje Europoje. Choralinėje sinagogoje giedojo pasaulinio garso chazanai: 1882–1884 metais – Noach Zaludkowski (1859–1931), 1893–1923 m. –
Abraomas Mošė Bernšteinas (1866–1932), 1923–1925 m. –
Elias Zaludkowski (1886–1943). 2002 metais Jozefas Malovanis (gimęs 1941 m.) buvo paskirtas Vilniaus pagrindiniu
garbės kantoriumi.
Nuo 2008 metų Choralinėje sinagogoje iki šiol tebedirba
chazanas Šmuelis Jatomas (gimęs 1965 m.). Jatomas (Jusimas) hebrajų kalba reiškia „našlaitis“ (rus. „sirota“). Šmuelio Jatomo proseneliai – kantoriai iš Ukrainos, kaip ir pasaulinio garso kantoriaus Geršono Sirotos (žydų Karuso),
kuris giedojo Vilniaus Didžiojoje sinagogoje nuo 1896 iki
1905 m. Š. Jatomo senelis, Šmuelis Abraomas Jatomas, iki
1939 m. kelis kartus giedojo Vilniaus sinagogose per Roš
Hašana ir kitas šventes. Dar viena pasaulinio garso kantorių dinastija, pavarde Sirota, yra Jungtinėje Karalystėje, o
kilo ji iš Butrimonių miestelio (Alytaus r.).
Parengė Geršonas Taicas

Žydų kultūros paveldo ekspertai:
Vilniaus Didžioji sinagoga negali būti atstatyta, tačiau jos paveldas
privalo tapti Vilniaus senamiesčio traukos centru
Vilniaus Didžiosios sinagogos memorializavimo gairių rekomendacijos

2017 m. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės (LŽB) iniciatyva suburta Paveldo patariamoji darbo grupė, kurią
sudaro tarptautinio pripažinimo sulaukę žydų paveldo
ekspertai:
Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Lenkijos žydų istorijos
muziejaus „Polin“ direktoriaus patarėja ir pagrindinių
ekspozicijų vyresnioji kuratorė, Assumpció Hosta, Europos žydų kultūros ir paveldo išsaugojimo ir paramos asociacijos (AEPJ) generalinė sekretorė, Sergejus Kanovičius,
nevyriausybinės organizacijos „Maceva“ steigėjas ir Šeduvos žydų memorialinio fondo projektų vadovas, Lyudmila
Sholokhova, mokslų daktarė, YIVO archyvų ir bibliotekos
direktorė, Sergey Kravtsov, Jeruzalės Hebrajų universiteto Žydų meno centro vyresnysis mokslinis bendradarbis,
Lietuvos žydų bendruomenei atstovauja Martynas Užpelkis, LŽB paveldosaugos specialistas ir Viktorija Sideraitė
Alon, architektė-dizainerė.
Ekspertų darbo grupė suformulavo rekomendacijas Vilniaus Didžiosios sinagogos įpaminklinimo gairėms, kurias LŽB rengia vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolinį pavedimą.

 Padaryta žala Vilniaus Didžiajai sinagogai ir žydų
bendruomenei Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo
yra neatitaisoma. Todėl Didžiosios sinagogos pastato
ar bet kurios kitos reikšmingos pastatų komplekso
dalies sinagogos teritorijoje atstatymas siųstų klaidingą žinią.
 Rekomenduojama pabrėžti šios erdvės unikalumą,
jos istoriją ir dabartį.
 Įpaminklinimo projektas (toliau – projektas) turėtų
sutelkti dėmesį į išlikusių fragmentų išsaugojimą ir
eksponavimą. Turėtų susilaikyti nuo bet kokių didelio tūrio statinių atkūrimo ar naujų pastatų statymo.
Esamas darželio pastatas nesuderinamas su šia vieta
ir turėtų būti pašalintas.
 Projektas turėtų sutelkti dėmesį į objekto centrinės ir
unikalios reikšmės Lietuvos žydų istorijoje ir atmintyje atkūrimą ir išreiškimą.
 Didžiosios sinagogos erdvės prasmė pirmiausiai ir
labiausiai turėtų būti atskleidžiama per apčiuopiamą
patyrimą to, kas surasta ir išsaugota.
 Erdvė turėtų tekstu ir multimedijos priemonėmis
pasiūlyti lankytojams įtraukiančią patirtį, susijusią
su šios vietos istorija ir nematerialiomis vertybėmis.
 Didžiosios sinagogos teritorija turėtų tapti žydiško
Vilniaus lankymo pagrindiniu centru, susietu su kitomis lankytinomis žydiško paveldo vietomis mieste. Naudojant daugiakalbius ženklus, spausdintus ir
skaitmeninius žemėlapius, išmanias programėles ir
nuoseklią vizualinę kalbą, žydiškos erdvės visame
mieste turėtų būti sujungtos, kad sudarytų nuoseklų
žydų paveldo maršrutą.
 Erdvė turėtų būti suprojektuota ir skirta tiek vietinei
bendruomenei, tiek turistams.
 Erdvė turėtų būti prieinama visą parą.
 Didžiosios sinagogos teritorijos panaudojimas turėtų būti nekomercinis, akcentuojantis jos teisinį nacionalinio memorialinio parko statusą.
 Lietuvos žydų bendruomenė yra istorinė ir teisinė šios teritorijos įpėdinė. Atitinkamai koncepcijos
kūrimas, sprendimų priėmimas, būsimas dizaino ir
rekonstrukcijos procesas turėtų būti derinamas su
LŽB, būsimiems sprendimams turi pritarti LŽB.
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„Beigelių krautuvėlės“ savanorė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Švėkšnos ekspozicijos muziejininkė Monika Žąsytienė
vėl maloniai nustebino – parengė knygą „Švėkšnos žydų
bendruomenė XVII–XX a.“. 2015-aisiais „Beigelio“ tolerancijos apdovanojimą už istorinės atminties puoselėjimą ir
tautinių mažumų paveldo išsaugojimą gavusi moteris tiki,
kad į Švėkšną ją atvedė likimas. Muziejininkystė ir miestelio bendruomenei skiriama visuomeninė veikla greitai tapo
neatsiejamu Monikos gyvenimo elementu. Viena svarbiausių temų – Švėkšnos žydų bendruomenės istorija ir jos atminimo išsaugojimas. 2015 m. Monika sėkmingai įvykdė
projektą „Išsaugokime Švėkšnos sinagogą“. Na, o praėjusį
rudenį prasidėjo Švėkšnos sinagogos gelbėjimo darbai: bendrovės „Pamario restauratorius“ specialistai atkuria pastato
perdangą, stogą, restauruojami mūrai. Bus atkuriami autentiški fasadai, langai, durys, lauko ir vidaus dekoras.
Knygoje „Švėkšnos žydų bendruomenė XVII–XX a.“ autorė chronologiškai aptaria bendruomenės gyvavimo etapus
iki Antrojo pasaulinio karo. Vienas knygos tikslų – paminėti kuo daugiau kadaise Švėkšnoje gyvenusių žydų. Tekste
panaudota medžiaga buvo renkama archyvuose: Lietuvos
centriniame valstybiniame archyve (LCVA), Kultūros paveldo centro archyve (KPCA), Kauno regioniniame valstybės archyve (KRA), Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos archyve.
Remtasi jau anksčiau parašytais ir publikuotais leidiniais,
rašto darbais, periodika. Pažintis su išgyvenusiu švėkšniškiu Naftaliu Zivu ir jo žmona Hana Monikai buvo viena
didžiausių paskatų išleisti knygą.
Jūsų dėmesiui – nedidelė knygos ištrauka. Prisiminkime
Švėkšnos štetlą.
--<…> 1695 m., pasikeitus Švėkšnos dvaro savininkui ir juo
tapus V. Grotusui, vėl atliktas dvaro inventoriaus surašymas. Remiantis šiais duomenimis, iš viso miestelyje gyveno
89 šeimos, iš kurių 15 šeimų buvo žydų. Iš šio skaičiaus 7
žydai buvo prekybininkai, nes mokėjo už „būdas“, vienas
buvo įvardytas gydytoju, dar vienas – muitininku. Minimos pavardės: Chaumowicz, Fawisz, Hryszko, Joachim,
Jozephowicz, Lazarowicz, Meier, Pluszelewicz, Wulfowicz.
<…> 1766 m. Švėkšnos kahalui priklausė 420 narių. Josefas
Rozinas nurodo, kad tais metais pagalvės mokestį mokėjo
423 Švėkšnos kahalo nariai (211 vyrų ir 212 moterų). <…>
1826 m. iš surašytų 766 Švėkšnos gyventojų 350 buvo žydai. Paminėti ir 3 visuomeniniai žydų pastatai.
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Monika Oželytė-Žąsytienė ir „Pamario restauratoriaus“ direktorius
Aldas Kliukas ant remontuojamo Švėkšnos sinagogos stogo

<…> 1890 m. trys miestelio žydai – Beras Šmuelis Ošerovičius, Minelis Šeinkeris (buvo registruotas Veiviržėnų
žydų bendruomenėje, tačiau gyveno Švėkšnoje) ir Jankelis
Šeinkeris – priklausė 2-ajai pirklių gildijai. Remiantis Kauno regiono archyvo 1890 m. mokesčių mokėtojų duomenimis, Giršas Giršovičius savo namuose laikė alaus daryklą ir
alaus parduotuvę, o miestelyje, be daugybės prekybos įstaigų, veikė 11 žydams priklausiusių užeigų (Šmuelio Geršenovičiaus, Abraomo Joselio, Markuso Icikovičiaus, Frumos
Maušovič, Lėjos Prisman, Zacharijos Romo, Noselio Segalo, Freidos Štucin, Mošės Zacharovičiaus, Itos Zaks, Slovės Zelmanovič). Chaja Bloch savo namuose prie turgaus
aikštės, sklype Nr. 136, laikė parduotuvę ir nuomojo vyno
rūsį. Leiba Gluchas, Dobra Golda Štucin ir Šmera Štucin
parduotuves laikė Zaksų namuose (prie turgaus aikštės),
Pešė Kruskal parduotuvę laikė Judelio Šajovičiaus name,
Eta Markus – Davido Markuso, Chaja Srolovič – Iciko Srolovičiaus, Šmuel Urdan parduotuvę laikė Menaševičiaus
name, Golda Judeliovič – Giršo Prismano name, Naftalis
Zivas parduotuvę turėjo savo namuose. Taip pat mokesčių
mokėtojų sąraše minimas šochetas Jankelis Vulfas Gailes,
vaistininkas Ilja Rabinovičius bei 2-osios gildijos pirklio
Jankelio Šeinkerio žmona Cipa Šeinker, kuri taip pat turėjo parduotuvę. Iš Švėkšnos grafo patalpas nuomojosi Jocha Kocen, Minucha Lesk, Beras Ošerovičius, Chaja Segal,
Eida Segal, Feiga Šapiro, Malka Šapiro, Rivka Jankelovič,
atsargos karininkas Jankelis Jankelovičius, Boruchas Beras
Jafetas, Chaja Lėja Judelovič, Bliuma Zuzmanovič, Mina
Zuzmanovič.

<…> 1897 m. iš 1819 Švėkšnos miestelio gyventojų 974 buvo
žydai (53,5 proc.). <…> Vėliau šis skaičius tik mažėjo ir tam
nemažą įtaką padarė gyventojų emigracija. <…> Švėkšniškiai žydai pasisakė už sionistų kongresą 1933 m., 1935 m.
ir 1939 m. Grįžimui į Izraelį buvo ruošiamas jaunimas, paveiktos šio judėjimo, Lietuvą palikdavo ištisos šeimos.
Švėkšnos žydų bendruomenė gerai sutarė su miestelio dvaro valdytojais, su kuriais taip pat buvo saistomi ekonominiais ryšiais: nuomodavosi iš grafo žemę ar statinius miestelyje, pirkdavo mišką, medieną. Žydus su lietuviais jungė
prekybiniai saitai: lietuviai pirkdavo iš žydų, o šie iš vietos
ūkininkų pirkdavo maisto produktus. <…> Ypač populiarios Švėkšnoje buvo siuvėjo ir batsiuvio profesijos. Siuvėjais buvo ir vyrai, ir moterys. Taip pat buvo laikrodininkų,
kepurininkų, skardininkų, stogdengių, odos pirklių ir apdirbėjų, kepėjų, mėsininkų... Pelningas užsiėmimas buvo
miško pirklių. <…> Gerai žinomas subrangovas Švėkšnoje
buvo Srolovičius. Savo turtu Švėkšnoje išsiskyrė miško pirklys Levitanas. Jonas Rauktys pasakojo dirbęs pas Levitaną
rąstų plukdytoju. Pirklys iš miškų savininkų pirkdavo medžius, organizuodavo jų kirtimą, vežimą, plukdymą Ašvos
ir Minijos upėmis į Klaipėdą ir Gargždus perdirbti. Pasak
J. Raukčio, Levitanas buvęs sąžiningas ir dėl užmokesčio su
juo problemų darbininkai neturėdavę. <…> Miško pirklys
buvo ir religijos mokytojo Jankelio Klipo brolis, taip pat
Boruchas Geršenovičius.
1910 m. buvo sudarytas Švėkšnos miestelio tikrosios būklės planas ir miestelio projektas (matininkas J. Raupys),
kuriame pateiktas gatvių planas, surašytos privačių namų
savininkų pavardės, išskirtos viešosios įstaigos. Plane pažymėti 353 sklypai, 159 [sklypų] savininkai – žydai, 16 sklypų priklausė Švėkšnos grafui Pliateriui ar jo pavaldiniams,
likusieji – lietuviams ir Švėkšnoje gyvenusioms vokiečių
šeimoms. Plane minimi dveji maldos namai: katalikų ir liuteronų. Sinagoga atskirai neišskiriama, pastatas vadinamas
„Žydų mokykla“. Taip pat įtraukta Švėkšnos liaudies mo-

Medinės Švėkšnos sinagogos. Atvirukas, leidėjas M. Sieff, XX a. pradžia.
ŠM Švėkšnos ekspozicija, GEK 18035

Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona lankosi Švėkšnos žydų bendruomenės maldos namuose, 1928 m. Prie sinagogos prezidentą pasitinka gyventojai ir
jaunųjų žydų raitelių garbės sargybos nariai. ŠM Švėkšnos ekspozicija, Pg 12802

kykla, viešoji pirtis (žydų), visuomeninė skerdykla (žydų),
Švėkšnos valsčiaus valdyba, grafo Pliaterio vandens malūnas ir žydų kapinės. <…> Remiantis minimu planu, galima įvardyti žydų pavardes, kuriems priklausė daugiausia
nekilnojamojo turto Švėkšnoje: Ladonas, Giršovičius, Gluchas, Šmuilovičius, Judelovičius, Markusas.
<…> 1923 m. prijungus Mažąją Lietuvą, neliko sienos, tad
Švėkšna nebebuvo pasienio miestelis. Minimais metais atliktas visuotinis gyventojų surašymas, kurio duomenimis,
Švėkšnoje geležies prekyba vertėsi Etė Markus ir Rožė Ošerovičius; karšyklas laikė Ona Bartkienė ir Antanas Račkauskas; kepyklas – Abraomas Boruchovičius, Malė Gitė Iršovič,
Bencelis Judeliovičius, Litė Ladon, Beras Steikovičius; manufaktūros prekyba vertėsi Šmuelis Davidas Eljaševičius,
Leizeris Joffe, Beilė Joseliovičius, Tubijas Kacenelenbogenas, Mošė Zivas, Dobė Zundelovič; odos dirbtuves laikė
Sroelis Markusas (Žydų gatvėje), Abelis Zalmanovičius.
<…> Centrinės miestelio dalies apstatymas buvo tankus, todėl dažnai kildavo gaisrai: galima išskirti 1858 m., 1861 m.,
1891 m., 1903 m., 1925 m. kilusius gaisrus. Iš viso 1925 m.

Kooperatyvo „Nauda“ vidus, XX a. 4 dešimtmetis. ŠM Švėkšnos ekspozicija,
GEK 12993
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gegužės 15 d. sudegė 295 pastatai, iš jų 139 buvo gyvenamieji
namai. 299 įvairių tautybių: lietuvių, žydų, vokiečių – šeimos
(808 žmonės) liko be pastogės. 1925 m. sudegus abiem medinėms sinagogoms, į jų vietą tame pačiame sklype, prie turgaus aikštės, nutarta atstatyti vieną mūrinę. Šalia stovėjo rabinui skirtas namas, sklypas ribojosi su J. Epšteino (kuris savo
name prie aikštės laikė krautuvę), Bero Ribkino, Chajos Geselienės, Ribkino įpėdinių sklypais, taip pat su Siaurąja gatve,
Markuso sklypu ir turgaus aikšte. Naujos Švėkšnos sinagogos
projektą 1926 m. parengė inžinierius Liubomiras Prosinskis
iš Tauragės. Projektą patvirtino Vidaus reikalų ministerija.
1928 m. sinagoga buvo pastatyta pagal L. Prosinskio projektą, išskyrus numatytą nedidelį bokštelį ant stogo. Tais pačiais
metais Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona,
atvykęs į Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos iškilmes, aplankė ir
Švėkšnos žydų bendruomenės maldos namus.
<…> Remiantis 1931 m. informacinės knygos „Visa Lietuva“ duomenimis, Švėkšnoje oficialiai veikė 37 įvairios įstaigos ir prekybos vietos. Iš jų prekiavo ir dirbtuves turėjo
12 žydų. Leiba Gluchas užsiėmė odų prekyba, Chanė Icikovič, Mošė Joselovičius, Goldė Judelovičienė – manufaktūros prekyba. Srolis Levitanas prekiavo miško medžiaga
ir vertėsi kuro gamyba, Rebeka Ošerovičienė – geležies ir
jos dirbinių prekyba, Mejeris Presas ir Abelis Zalmanovičius laikė odų dirbtuves. Abraomas Šmuilovičius ir Leiba
Šmuilovičius vertėsi mėsos prekyba, o Hilelis Javneris laikė
vandens malūną Pagraumenės kaime. Iš 4 veikusių arbatinių viena priklausė žydei G. Strukaitei. Taip pat Švėkšnoje
veikė grafo plytinė, pieno perdirbimo bendrovė, siuvamųjų
mašinų, dviračių ir muzikos instrumentų parduotuvė „Singer Sewing Machine Company“, veikė skerdykla, kepykla,
karšyklos (3), vaistinė, lentpjūvės (3).
Tarpukariu Švėkšnoje veikė atskira žydų pradinė mokykla
(vienas mokyklos pastatas buvo Žydų g. (dabar J. Maciejausko g. 8), kitas – tuometinėje Mikužio g. 8 (dabar Dariaus ir
Girėno g. 8), kuri buvo pavaldi Švietimo ministerijai. <…>
Pagal Švietimo ministerijos programą, pamokos vykdavo lietuvių kalba, bet vaikai buvo mokomi ir hebrajų kalbos. <…>
Tikybą dėstė religijos mokytojas Jankelis Fridelis Chaimas
Klipas, 1929–1933 m. mokytojavo Cipė Frišmanaitė, 1933–
1937? – Seiferytė, 1937–1940? – Boruchovičienė.
<…> Apie žydų organizacijas, veikusias iki Pirmojo pasaulinio karo, duomenų išlikę labai mažai, tačiau žinoma, kad
žydų emigrantai iš Švėkšnos Niujorke buvo įkūrę mažiausiai
3 draugijas. Amerikos žydų istorijos draugijos (American Jewish Historical Society) duomenimis, 1899 m. Niujorke veikė
„Švėkšnos jaunųjų brolių paramos draugija“ (Schwexner Young Brothers Unterstitzung Verein), 1904 m. įkurta „Švėkšnos
jaunųjų brolių labdaros draugija“ (Schweksner Young Brothers Benevolent Society). 1904 m. taip pat veikė ir „Švėkšnos
geranoriška draugija“ (Sveksner Benevolent Society).
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<...> „Tauragės apskrities LTSR nužudytųjų piliečių sąraše“
surašyta 28 nužudyti Švėkšnos valsčiaus gyventojai, tarp kurių minimi 7 žydai: Mošė Šapiro, Sira Boruchovičiūtė, Lecha
Boruchovičiūtė, Aida Ladonaitė, Bliuma Icikovičiūtė, Zelda
Liurijaitė ir Liurijaitė (vardas nežinomas).
Švėkšnos miestelio žydų žudynes reikėtų išskirti iš bendro
Lietuvos konteksto. Švėkšna pateko į Trečiojo reicho karinės
vadovybės ir saugumo struktūrų numatytą 25 km pločio buvusio Vokietijos ir SSRS pasienio ruožą, kurį reikėjo „išvalyti nuo komunistų, partinių aktyvistų, žydų ir kitų radikalių
elementų“. Jau 1941 m. birželio pabaigoje, įvykdžius žydų
vyrų žudynes Gargžduose, Kretingoje ir Palangoje, prasidėjo
pasienio ruožo miestelių „valymas“. Holokaustą išgyvenęs S.
Ošerovičius liudijo: „Mūsų Toros ritiniai, knygos, maldų knygos, talisai buvo sumesti ant žemės, buvo liepta ant jų vaikščioti, trypti kelias valandas, atlikinėjant įvairiausius gimnastikos pratimus rankomis, šliaužti žeme, šokinėti, kaskart
neatlikus, būdavome mušami.“
Žydės moterys su vaikais ir likę į darbo stovyklas neišvežti
vyrai buvo apgyvendinti spygliuota tvora aptvertoje nedidelėje (viename name apgyvendinant net iki šešių šeimų) teritorijoje prie sinagogos, tarp Siaurosios ir Žydų gatvių, – tai ir
buvo Švėkšnos „getas“. <…> 1941 m. rugsėjo 20 d. Parubežio
miške prie Inkaklių kaimo buvo sušaudyta apie 330 Švėkšnos žydų. <…> LCVA išlikę dokumentai patvirtina, kad jau
rugpjūčio mėnesio 16–25 dienomis policijos nuovados viršininkas sudarinėjo „Grąžintinų žydų daiktų sąrašus“, kuriuose
nurodoma, kokiu būdu daiktai pateko pas vietos gyventojus:
daugiausia buvo paimta „globon“, „už skolą“, „už darbą“, „atidavė“ ir pan.
Švėkšnoje žydų turtui apskaityti, įkainoti ir parduoti skirtingu laiku veikė dvi komisijos. <…> Pirmoji komisija, veikusi
1941 m. spalio–lapkričio mėnesiais, valsčiaus gyventojams
turto pardavė už beveik 8 tūkst. Rm. Antroji komisija darbą
baigė 1942 m. sausio 14 dieną. Už parduotus daiktus buvo
surinkta 3292 Rm. Žydų turto įsigijo beveik 400 gyventojų iš
Švėkšnos ir Veiviržėnų valsčių, daugiausia pirko iš Švėkšnos
ir Inkaklių seniūnijų kaimų. <…> Švėkšnoje nebelikus žydų,
į jų namus kėlėsi švėkšniškiai, taip pat gyventojai iš aplinkinių kaimų. 1941 m. pabaigoje arba 1942 m. pradžioje atliktas
Švėkšnos gyventojų surašymas (į sąrašą neįtraukti tuo metu
Švėkšnoje gyvenę moksleiviai iš aplinkinių kaimų), kuriuo
remiantis galima teigti, jog miestelyje tuo metu gyveno 990
gyventojų, žydų tarp jų nebebuvo. Surašyme buvusi Žydų g.
vadinama Trumpąja gatve.
--Knygos leidybą iš dalies parėmė Geros valios fondas. Šią ir kitas su fondo parama išleistas knygas galite įsigyti internetu:
https://gvf.lt/e-parduotuve/

bendruomenei gali pasiūlyti įvairių litvakiškų beigelių: su
lašiša, sūriu ir kitais priedais. Nors beigeliai išpopuliarėjo
Niujorke ir Monrealyje ir milijonai jų iškepami beigelinėse JAV, tačiau tradicinė košerinė LŽB beigelinė prisideda
skleidžiant beigelių valgymo kultūrą. Ir ji jau turi gerbėjų
visame pasaulyje!

Kavinei
„Beigelių krautuvėlė“
sukako 3 metai!
Prieš 3 metus įsikūrusi Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės kavinė puoselėja žydų litvakų kulinarinį paveldą ir
tradicijas. Bendruomenės patalpose (Pylimo g. 4, Vilnius)
įsikūrusioje kavinėje beigeliai kepami pagal šeimos receptą, kiekvieną penktadienį ruošiamos chalos, švenčiamos
žydų šventės. Puoselėti tradicijas negailėdama savo laiko ir
jėgų padeda „Beigelių krautuvėlės“ vyriausioji kepėja Riva
Portnaja. Kavinės idėja atsirado dar 2014 m. kaip tolerancijos kampanijos prieš antisemitizmo ir neapykantos apraiškas viešojoje erdvėje „Beigelių krautuvėlė“ dalis. Šiandien
beigeliais kvepiantys LŽB koridoriai – jau įprasta kasdienybė. Gyvuojanti jau daugiau kaip trejus metus kavinė

Nors be LŽB finansinės paramos kavinė kol kas neišsilaikytų, projektų vadovė Dovilė Rūkaitė neabejoja, kad košerinė kavinė – sėkmės istorija. Kavinės personalui padeda
pati Vilniaus aplinka, nes beigeliai – ne tik maistas, jų vertę
papildo ir nostalgija. Klientai per dieną nuperka per 100
beigelių. Kavinė taip pat maitina Vilniaus religinės bendruomenės narius – kiekvieną rytą jie čia valgo šiltus pusryčius. Būtinai septintą ryto kartu su kepėja į kepyklą ateina mašgiach, tikintis žydas, kuris nuo pirmos iki paskutinės
sekundės sukasi virtuvėje: įjungia krosnį, atidalija chalos
gabaliuką, sijoja miltus, peržiūri šviežius žalumynus, tikrina, ar produktai atitinka košerio reikalavimus, sudaužo
kiaušinius. Kol kas kuklioje kavinėje, kurioje dirba penkių
žmonių kolektyvas, galima paragauti šakšukų, sriubos, salotų, beigelių, pyragų ir kitokių gardėsių. Didėjant susidomėjimui košeriniu maistu, LŽB svarsto galimybę atidaryti
restoraną. Tam rimtai ruošiamasi, tik konkreti atidarymo
data dar nenumatyta.
Vasarį – gimtadienio mėnesį – „Beigelių krautuvėlė“ pasitiko pristatydama Izraelio gatvės maistą ir kultūrą: buvo
kepamos pitos ir falafeliai, šnekėtasi apie maistą. Vasario
17 d. edukacinėje šventėje visi galėjo paragauti legendinių falafelių ir sabichų su izraelietiškais prieskoniais. Apie
Izraelio gatvės maistą ir šurmulį pasakojo Izraelio ambasadorius Amir Maimon, o košerinio maisto paslaptis
atskleidė rabinas Šolom Ber Krinsky. Skambėjo žydiškos
melodijos, giesmes gerosioms šeimininkėms giedojo kantorius Šmuel Jatom.

Tel. 8 683 86 894. El. p. kavine@lzb.lt
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Žydų skautų žiemos žygis
Vasario 17-ąją žydų skautai ir jiems prijaučiantys patraukė
į žiemos žygį. Kelionę žygeiviai pradėjo traukiniu – Žaslių geležinkelio stotyje juos pasitiko miestelio moksleiviai
ir seniūnas. Skautai padovanojo vietos bendruomenės bibliotekai ir mokyklai Icchoko Rudaševskio „Vilniaus geto
dienoraštį“. Tada būrys patraukė miško link, kiek paėję ties
Guronių kaimu skautai mokėsi netradiciniu būdu suruošti
ir įkurti laužą, užkandžiavo.
Strošiūnų šilas žygiui pasirinktas neatsitiktinai – drauge
su vietos bendruomene norėta dar kartą prisiminti sunaikintos vietos žydų bendruomenės istoriją. Strošiūnų šilas
saugo dvi 1941 metų masinių žydų žudynių kapavietes.
Vieną iš jų, esančią netoli Triliškių, žygio dalyviai aplankė,
pagerbė nekaltai nužudytų 2 200 vyrų atminimą. Kitoje kapavietėje – nužudytos moterys ir vaikai. Tylūs ir susimąstę
žygeiviai keliavo toliau – į Žiežmarius, vieną iš buvusių
žydiškų miestelių. Žiežmariuose, kaip ir Žasliuose, prieš
karą virė žydų bendruomenės gyvenimas – klestėjo prekyba, kultūra. Skautai apsilankė restauruojamoje Žiežmarių
sinagogoje, apie ją ir kitus miestelio žydiškosios praeities
simbolius papasakojo Kaišiadorių muziejaus istorikas Vytautas Budvytis. Žygis baigėsi Žiežmarių kultūros centre.
Čia žygio vadas Renaldas Vaisbrodas išskleidė labai svarbią
relikviją – Žiežmarių „Hašomer Hazair“ skautų vėliavą, kurią geranoriškai šiam žygiui paskolino Valstybinis Vilniaus
Gaono žydų muziejus. Kartu su Kaišiadorių rajono meru
Vyteniu Tomkumi žygio dalyviai vaišinosi žydiškais patiekalais, karšta arbata.
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atitinka madas ir yra paklausu, ar nesikerta su kažkieno kito sugalvotomis,
primestomis tiesomis ir taisyklėmis.
Anatolijus Šenderovas buvo vienas iš
tų nedaugelio, kurie nueina savo keliais. Jis buvo laisvas daryti tai, ką pats
sau buvo užsibrėžęs, nesistengė niekam nieko įrodyti, kūrė, ką jautė turįs
kurti. Savo kūryboje jis įprasmino tai,
ką išgyveno, kas jam buvo svarbu. Gal
kaip tik todėl jo muzika tokia atpažįstama, jos nesupainiosi su niekuo kitu.

Anatolijus Šenderovas
(1945-2019)

In memoriam
Kaip tampama muzikos kūrėju? – ar
apskritai kada nors bus rastas tinkamas atsakymas į šį klausimą. Visi
mokosi pas tuos pačius mokytojus, semiasi tų pačių žinių, girdi aplink save
skambančią tą pačią muziką – taip
gimsta kanonai, kuriuos įsimena, įsisavina kiekvienas. Tačiau visų likimai
skirtingi: kažkas, įpratęs būti mentorių vairuojamas, jau nebepajėgia išsilaisvinti iš šių kanonų, tęsia tik tai, ką
yra išmokęs, ką žino; kitas, norėdamas
įrodyti savo drąsą, sumaigo viską, kas
mokytojų kartai buvo šventa, ko buvo
mokomas; ir tik nedaugelis ima kalbėti
savo paties balsu, nesirūpindami, ar tai

Šenderovo kūryboje labai akivaizdžiai pasireiškia žydų kultūriniai
naratyvai – neatsiejama praeities ir
dabarties sąsaja, tragiška istorija, tikėjimas lemtimi. Jam tai buvo artima,
įkvėpdavo jį. Tačiau suteikdamas savo
muzikai aiškią tautinę potekstę, jis
nėjo lengviausiu keliu, vien tik kažką
cituodamas ar imituodamas. Jis kūrė
savą litvakiško muzikinio stiliaus viziją, kurios anksčiau nebuvo, bet kurią jis atvėrė ir sau pačiam, ir kitiems.
Kaip Grigorijus Kanovičius, įkeldamas savo susigalvotus personažus į
seniai jau nebesančių štetlų aplinką,
sukūrė litvakų tipus, kurie mums
tapo visiškai realiais, neatsiejamais
nuo mūsų įsivaizduojamo protėvių
gyvenimo vyksmo, taip ir Šenderovo
muzika mums skamba tautiškomis

spalvomis, nuo šiol ženklinančiomis
žydiškos muzikinės raiškos sampratą.
Tai ir yra meno stebuklas, kai kūrėjo
fantazija virsta realybe.
Šenderovas pelnė kolegų pagarbą,
klausytojų meilę, platų pripažinimą.
Violončelė buvo jo kūrybos mūza ne
tik dėl to, kad tėvas buvo puikus violončelininkas, bet ir dėl draugystės su
Davidu Geringu, jo bendraminčiu ir
kūrybos skleidėju. Jo kūrinių premjeras dirigavo Saulius Sondeckis ir
Juozas Domarkas – ir su jais jį siejo
supratimas, nuoširdūs ryšiai, kūrybinė partnerystė, nusitęsusi kone per
visą jo gyvenimą. Toks pat atviras ir
draugiškas jis buvo ir su daugybe kitų
savo atlikėjų, kurių ratas vis pasipildydavo naujais vardais, viena po kitos
atslenkančių naujų kartų atstovais. Ir
su jais jis rasdavo bendrą kalbą, bendras vertybes.
Muzika turi nuostabią savybę – gebėjimą kaskart atgimti iš naujo. Šenderovo muzika skambėjo ir skamba,
nenustos skambėjus ir ateityje. Ir pats
kompozitorius liks mūsų gyvenime,
per savo muziką bendraus su mumis. Esame be galo dėkingi jam už šią
mums skirtą dovaną.
Prof. habil. dr. Leonidas Melnikas

Uri Levitan „Iš rankų į rankas“
Haifos universiteto profesoriaus Uriel Leviatan knyga – sukrečiantis autobiografinis pasakojimas apie ankstyvąją vaikystę
Holokausto fone, pagrįstas išlikusiais istoriniais dokumentais ir žmonių liudijimais. Isaako Levitano, žinomo prieškario
Lietuvos ginekologo, aktyvaus visuomenės veikėjo, anūkas Uri su tėvais
1941 metų pabaigoje atsidūrė Kauno gete. Iš geto išgelbėtas Uri bent
septynis kartus buvo perduotas iš vieno globėjo kitam ir iš savo sužalotos vaikystės neturėjo ryškių prisiminimų. Siekis suvokti savo tapatybę
tapo tikra odisėja. Žydų našlaitis Lietuvoje ir vėliau Sanhedria vaikų namuose Izraelyje buvo užrašytas kitu vardu, – jis pats šį faktą apibūdino
kaip „beveik pagrobimą“. Knygoje pasakojama ir senelių istorija: sovietų represijos žymaus gydytojo neaplenkė du kartus: 1941 m. ir 1952 m.
I. Levitanas Sibire ir mirė.
Iš kairės: U.Levitano žmona Rachel, redaktorė Dalija Epšteinaitė,
vertėja Viktorija Sideraitė Alon, knygos autorius U.Levitanas,
žurnalistė Birutė Vyšniauskaitė.

Dvi neeilinės gyvenimo istorijos – vienoje knygoje, kuri pradeda unikalių litvakų biografijų seriją ARKA, pristatysiančią platesniam skaitytojų
ratui nežinomos litvakų dokumentiką.
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LŽB ADMINISTRACIJOS KONTAKTAI
Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas, el. paštas

Renaldas Vaisbrodas Vykdantysis direktorius

8 672 16 114
renaldas@lzb.lt

Žana Skudovičienė

Programų direktorė

8 678 81 514
zanas@sc.lzb.lt

Monika Antanaitytė

LŽB Sekretoriato ir protokolo
skyriaus vadovė

8 672 40 942
info@lzb.lt

Liuba Šerienė

LŽB sekretorė

(8-5) 261 3003

Asta Rainytė

Vyr. buhalterė

(8-5) 212 1676
asta@lzb.lt

Michail Lapida

LŽB pastato apsaugos
koordinatorius

8 609 97 334

Rokas Dobrovolskis

LŽB administratorius ūkio
reikalams

8 652 09 915
rokas@lzb.lt

Sofja Sirutienė

Vaikų ir jaunimo programų
koordinatorė

8 672 57 540
sofja@lzb.lt

LŽB SOCIALINIO DEPARTAMENTO (SD)
DARBUOTOJŲ KONTAKTAI
Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas, el. paštas

Michail Segal

LŽB Socialinio departamento
direktorius

8 650 75 939

Ninel Skudovičiūtė

SD informacijos koordinatorė

(8 5) 261 2114

Rašelė Šeraitė

Socialinė parama vaikams

8 652 13 146

Ema Jakobienė

SD programų vyr. koordinatorė
(maitinimas, vaistai, žiemos
pagalba, SOS)

(8 5) 261 1251

Žana Skudovičienė

Senjorų klubas „Abi men zet zich”

8 678 81 514
zanas@sc.lzb.lt

Lankomosios
priežiūros tarnyba
Gydytojai savanoriai

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

(8 5) 261 1736

LŽB KITI KONTAKTAI
LŽB klubo
pavadinimas

Koordinatorius

Telefonas

Buvusių getų ir
koncentracijos
stovyklų kalinių
sąjunga

Fania
Brancovskaja

(8 5) 212 7074

Žydų šokių ir dainų
ansamblis „Fajerlech“

Larisa
Vyšniauskienė

8 687 79 309

El. paštas

larisa.vysniauskiene@
gmail.com

paremkite
LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĘ
AB SEB BANKAS LT097044060000907953

NAUDINGA ŽINOTI
Vilniaus žydų religinės bendruomenės pirmininkas Simas Levinas,
el. p. sinagoga1903@gmail.com
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.
Sinagogos tel. (8 5) 261 2523

SUSISIEKITE!
Redaktorė – Radvilė Rimgailė-Voicik • radvile@lzb.lt
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės būstinė
Pylimo g. 4, LT-01117 Vilnius
Tel. (8 5) 261 3003 • info@lzb.lt • www.lzb.lt

Vilniaus žydų kapinių (Sudervės kelias 28) darbo laikas: darbo dienomis ir sekmadienį nuo 9.00 iki 19.00 val.; šeštadienis – nedarbo
diena. Kapinių budėtojo tel. (8 5) 250 5468
Viršelyje – akimirkos iš Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
vizito Niujorke įsikūrusiame Judaikos tyrimų institute YIVO, kuriame saugomi
reikšmingi Lietuvos žydų istorijos dokumentai.
Tiražas 500 egz.

