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SUMMARY

Neretai girdime nusiskundimų, kad pernelyg daug ir dažnai minimas Holokaustas, kad žydų Katastrofo s tema ties iog brukama švietimo įstaigoms,
viešosioms in stitucijoms, apskritai kra što visuomen ei. Ir taip kalbama ne tik
Lietuvoj:JBent iš dalies ši reiškinį galima paaiškint i žmogaus prigimtimi nenoru mąstyti, kalbėti, ve rtinti žiaurių, savo apimtimi Lietuvoje precedento
neturinčių įvykių, juoba kad nu s ikaltimuose dalyvavo nema ža i lietuvių. Be
abejo, tai skatina priešiškumą svarsty mams apie žydų genocidą. Kita vertus ,
kaip pažymėjo rinkinio sudarytojas, ,,žydų Katastrofos tema ir viskas, kas su ja
susiję, sovietmečiu bu vo tabu" . Kartu reikėtų pabrėžti, kad po kario išeivijoje
Holokaustą (Šoa) taip pat gaubė tirštas neigimo ir užmaršties rūkas, pro kurį
tik retkarčiais prasiverždavo blai vesnis, savikritiškas, istorijai atviras balsas ,
pavy zdžiui , f978 metų San taro-s-Šviesos su_yažiavime vykusi diskusija (išspausdin ta Akirati11ose,1978, Nr. 9-10) . Ir-Lietuvoje , ir iše ivijoje šią abejing umo
tendenciją dar labiau skatino lietuvių, kaip sovietinio teroro aukų, įvaizdis. Ji
priėmus s unku pripažinti, kad tautoje esama ir nuožmių nusikaltėlių, kurie
anaiptol nepriklauso vadinamosioms visuomenės „ padugnėms."
[2001 m. išleista Holokn11s
to (Šon) Lietuvoje skaitinių pirmoji dalis pristatė
ska ity tojams kelis istorinius ša ltinius ir istorinius komentarus, padedančius
suprasti 1941 m. masinių žudynių ir žydų persekiojimo eigą be i mastą vokiečių
okupacijos metais . Rinkinio pabaigoje buvo įdėta keletas dokumentt1, atspindinčių šių dienų Lietuvos Katalikq Bažnyčios požiūri i Holokaustą. Ši antroji
skaitinių dalis atkreipia dėmesį j lietuvių vi suomenėje vyks tanti diskursą žydų
Katastrofos tema. Supraskime, kad Holokaustas - tai ne vien istorija. Požiūri i
istoriją, ar ta i būtų mokslinė studija, ar tik pokalbis prie apskrito stalo , lemia
daugybė vadinamqjų konjunktūrinių ve iksnit1: tai ir visuomenės išs ilavinimo
lygis, šv ietimo sis temos atvirumas , po litinių jėgt1 išsidėstymas, galbūt - ka s
svarbiausia - istorinė tolerancija ir demokratijos tradicijos, pilietinis visuomenės brandumas.
Deja, Holokausto tyrinėjimai postkomunistinėje erdvėje susidOrė su unikaliomis problemomis, kurios gerokai komplikavo viešus svarstymus apie
žydtĮ genocidą. Atkūrus nepriklausomybę, kaip atsvara sov ietiniam mentalitetui dažnai buvo gana nekritiškai tiesiog kopijuojami ketv irtajame dešimtmetyje iš leis ti veikalai (šitame rinkinyje minimi Macein os Tn11tnir valstybė,
Tarvydo Geopolitikn),parnirštant , kad pr ieškario etinės ir mokslinės vertybės,
p avyzdžiu i, e ugenikos principai , tuomet Europoje vyravę rasiniai bei tautiniai s tereotipai, per ilgus pokario deši mtmečius buvo Vakarq demokratiniq
visuomeni tĮ atmestos kaip nereikalingos ir net pavojingos atgyvenos , kurių
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būtina

atsisakyti norint išvengti genocidų ateit yje. Buvo supra sta, kad reiki a
ugdyti piliečių tolera nciją, nepakantumą ras izm o ir a nti se mi tizm o a pr a iškoms. Reikia prip ažinti, kad po kari o me tais ši naujoji d vas ia ir suvo kima s
beve ik a plenkė lietuviškąją v isuomenę. Tiek Lietu vos žmonės, tie k did ž ioji
dalis vyresnės išeivijos ka rto s ilga i liko atkir sti nu o Vak aru ose vykstanči ų
procesų. Pirmieji kentėjo sovietinę cenzūrą, antri eji liko u žsida rę išeiv ių kultū
riniame gete.
Tuo tarpu Vakaruose įsitvirtino na uja Holokausto, kaip unik a laus ge nocid o,
samprata. Pirmaisiais pokario metais nebu vo žymesnių, išsamesnių žydų ge nocido mokslinių studijų, o pati Holokausto (Šoa) sąvoka iš viso d ar tik formavo si.
Trūko kvalifikuotų mokslininkų. Dažnai vieša jam e diskur se na cizmo auko s
buvo suplakamos į vieną katilą - žydai , katalikų kunigai, karo belaisv iai ir kiti.
Kurį laiką daugeli s (žinoma, ne visi) Holokaus tą išgyvenusių žydų tylėjo, kai
kurie net gėdijosi žydo, kaip bejėgės auko s, įvaizd žio. Sunki ai kūrėsi Izrae lio

atvėrė

se nas žaiz d as. Tad n enuo stab u, jog kai kurių l ietu vi ų ga lvose atgij o ir
antisem itin iai mit a i. Ne išve ngiam ai vieši de ba ta i H o lokau sto Lietuvoje tema tapo svnrb iu ne tik istorikų, bet ir visuomenės, kultūros ir p olit ikos
ve ikėjq objektu .
Šio tomo skaity tojas ra s įdomi ų teksttĮ ap ie lietuvi ų ir žydų santykį su
skaud žia pra eitimi . Be skyri ų api e žy d q gelbėtojus ir Lietu vos žydų kovą su
naciz mu ,\ši skaitini ų rinkinį galime laiky ti savotiš ka l ietuvių ir žydų d is kur so l
ap ie Holoka ustą chrestomatija, tai da ugia usia 1989- 2001 m eta is rašy ti tek s ta i.
su vešėjo

~

***

valstybė.

Vakaruose kylantį susidomėjimą žydų Katastrofa galim a atsekti nuo 1961 m .
publikuot o JAV profesoriau s Raulio Hillb ergo kapitalini o veikal o The Destruc1
) tion oftJie E11ropea11
]1!1vs
(Europosžyd11sunaikinimas). Tai buvo bene pirma sis tokio s
milžiniškos apimties visapu siškas tyrima s, atskleidęs naciq ir jų kolaborantų
naikinimo aparatą ir genocido metodiką. Netruku s pasipylė da ug ~ mokslinių
studijų, filmų, literatūros kūrinių būtent žydų Katastrofo s tema. 'Vis gausėjanti' /
medžiaga leido sup rasti, kad Holokaust as - tai ne tik masinės žudynės, represijos, neįpra stas žiauruma s, bet unikali istorinė trag edija, bene vieninteli s
išsivysčiusios ir tariamai civilizuot os Vakarų valstybės bandyma s totaliaiišnaikin ti tautą, panaudojant pačią moderniausią žud ymo techniką ir teisinant ši
procesą tariamai moksliškais, detaliai apgal votos politinės ideologijo s pagrindais. Ne tik vokiečiams, bet ir visam krikščioniškosios civilizacijos paveldui teko
stoti i akistatą su praeitimi ir savo sąžine. Tačiau iki aštuntojo dešimtmečio
pabaigos šitie procesai labai mažai palietė lietuviškąjį pasaulį .
'-Staigus cenzūros varžtų atleidima s ir kelia s į Lietu vos laisvę bei nepriklausomybę sutapo su nauju atvirumu istorijai . Tai, kas Vakaruo se jau buvo įprasta,
t.y. Holokausto, kaip unik alaus globalinio ma sto nu sikaltim o ir išgarbintos
,,kultūringos" Europos civilizacijos did ž iausios degradacij os, suvokimas pamažu prasiskverbė iri lietuviškąją akademinę visuomenę. Tačiau dėl)llll1ėtų
priežasčių vakarietiškas Holokausto suvokim as sunki ai skynėsi kelią\ Diskusijos apie lietuvių dalyvavimą Holokauste susidūrė su tautinės sav igy nos jau s.J
mais ir daugelio lietuvių įsitikinimu, kad istorinę a kistatą su 1941 metų įvykiais
daugiausia skatino pasauli o žydijos ra ginimai , įvairių Vakarų instancijų spaudimas, gal net nedraugiškų valstybių slaptqjų tarnybų intrig ~ Neretai į lietuvį
mokslininką, susidomėjusi Lietu vos žydų genocidu , buvo žiūrima su įtarumu .
Kai kurių lietuvių įsitikinimu, žydų genocido klau simo iškėlimas be reika lo

\
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Ne vienas skait ytojas, pavartęs ši rinkinį, gali pa klau sti, kodėl iš viso reikia
skelbti polemiką, įvai rius tekstu s, atspindinčius metų me tais kunkuliuojančias
ir net ga l ut_mi rštas bei ik)(I.ėj.usi.asJ.(Qntroversijas? Kodėl neg alim a bent sy ki
šią problemą nu odu gniai išs tudijuoti , paskelbti išvadas ir baigti sunkų lietuvių
ir žydų dialogą? Visa tai būttĮ iman oma, jeigu Holo kaus tas būtų tik isto ri~
Taip nėra. Prisimi~ me, kad ~ocidas
- tai d idžia usio mas to žudynės
~e tu vos istorij~. Niek uomet nebu vo nu žud yta pe r tokį trumpą laiką tie k
daug zmomt1, vafstybės piliečių. Įr todėl bet kokspoka lbis ap ie H oloka ust~ .
negali likti...llien mokslinėje erd'{.ėj.e..J'ožiūris i žydų Katastrofą ats pm d 1 mūs
/
visuomen ės mora linį jautrumą, pili etinio sąmoning umo bra ndą, sugebėjimą <
blaiviai įvertinti mūsų ta utiečių nusikal timu s. Paprasčiausiai, kalbėdami ap ie
Ho lokaus tą, parod ome sau ir pa sauliui , kokie esa me.
Skait ytojas gali pa stebėti, kad dau gum os tekstų autoriai - lie tu viai. Iš tiesų
šiuolaikiniai lietu viškojo antisem itizm o kritikai - ta i d ažniau siai vyres nio sios ir
ja un esnios ios karto s liberalau s mąstymo inte ligentija. Viena s iš lietu v iškajai; - anti semitizmui būdingų bruožų yra vadinam oji dv iejų genoc idų teor ija. Nor s ir
kaip rafinu otai ap dailinta , ši teorija iš tikrųjų yra niekas kita, kaip band ymas
pateisinti li etuv itĮ kilmės žudiku s pa gal principą „jie mu s, mes juos" (žr. te ks tu s
apie J. Mikelinsko „studiją"). Tai iš esmės antihum aniškas, an tikrikščioniškas,
neteisinga;,-; moratus;-arba , anot T. Venclovos, ,,trog lodi tiškas" (t.y. urv inio žm ogaus) požiūris. Būtent minti s, jog patys žydai kalti dėl juos ištiku sios Katastrofos,
sudaro turbūt esminę lietuvi škojo antisemitizmo idėj inę gra ndį. Kart ais ta i i:mteikiam a kaip insinuacija, o kartais - ka ip tiesioginis pri ekaištas j eram u , kad
panašios min tys vis dar skleid žiamos viešai, di des nei da liai inteligentų ir val di ninkt1 tylint, kad jos dar nenustumto s i visuomenės marg inalijas. Todėl būtina
neišleisti Holokausto (Šoa) probl emos iš mūsq akiračio, princip ingai reag uoti i
kiekvieną ba ndymą neigti žydų Katastrofą, teisinti nusikaltėlius banalia is išs isukinėj imais ar literatų sofizmais.
Holo ka ustas, kaip istorinė pamok a, skausm inga i padem ons trav o at e ities
ka rtom s, ką gali padar yti dvasinės pu sia usvy ros ir moralinės atsakomybės
netekęs ž mogu s. Todėl, pasak nacizmo epochą išgyve nu sio vokiečių filosofo
\
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Kario Jasperso,_ž~~ų K~ta~trofa :,turi b~ti nuola _t mi~irna. Tai jv~ki_s, ~~ris tapo
galimas, ir todel ps gali vel pasikartoti bet kurią minutę. 1ikt a1 žtnojlma s užkerta tam kelią ".

<

Prof. dr . Saulius Sužiedėlis
Milersvilio universitetas , Pensilvanija
Tarptautinės komisijos sovietų ir nacių okupacinių režimų
nusikaltimam s Lietuvoje įvertinti komisijos narys

l
Lietuvos
žydai kovoje
su nacizmu

14

Lietuvosžydaikmuj11įrašė garbi11gą puslapį
į kovoss1111aciz11111
istoriją.

Skyrius parengtas Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus
(VVGŽM) ekspozicijos „Lietuvos žydai kovoje prieš nacizmą"
medžiagos pagrindu. Ekspoziciją parengė Josifas Levinsonas , dizaineris - Genrikas Kostanjan.

17

r
Lietuvos v isuomenė maža i žin o, o ga l teis in gia u botų p asa ky ti , be ve ik iš v iso
nežino apie Lietuv os žydų kovo s Antroj o pasaulinio kar o m e tai s did vy rišką
pu slapi - pasipriešinimą naciam s, kupiną nepa lau žiamo ryž to , pa s iauk oj imo. Šiai kovai rengtasi getu ose už griežčiausia i saugomt1 spygliuotos vielo s
užtvarų, vėliau kovota su ginklu rankose pri ešo užnugaryje , parti z anq gretose.
Šia tema nema ža i rašė istorikai bei tų įvykių da lyvia i, tačiau literatnra šiu o
klausimu išleista beveik tik ivrito , jidiš ir anglų kalbomi s, todėl ji paprasčiausia i
nebu vo prieinama.

***
Po 1941 m. masinių žudynių, per kuria s buvo iš žudyta apie 180 tūkstančit1
likusius getuo se žydu s naciai skyrė jų front o reikmėms aptarnau ti. Nesunku įsivaizduoti tą moralinę, psichologinę bnse ną, kurią patyrė po ko šmariškų įvykių išlikę žydai.
,,Gestapas, - rašė poetas A. Suckeveris, buvęs Vilniaus geto kalinys, - siekė sunaikinti žydus ne tik fiziškai, bet ir moraliai palaužti, amžiams subjauroti žydų istoriją [...], laikinai išlikusiuosius paversti dvasiniais lavonais, be jokios valios, širdies, sąžinės, aklais vokiečių įsakymų vykdytojais."
Tačiau, nepaisant teroro, bado, sekinančio darbo , vergiškų darbo sąlygų, getuose buvo organizuota ir vyko neįtikėtinai aktyvi kultorinė bei visuomeninė
veikla, kuri palaikė, drąsino ge to žmone s, stiprino jų dvasią, sten gėsi padėti
ištverti, išlikti žmonėmis ir kilti i kovą su mirtinu priešu.
žydų,

Fenomenali kultūrinė ve ikla Vilniaus ge te iša ugo iš dvasinių ir kultūrinių
kurios per amž ius bu vo sukurt os Vilniuje, ,,Lietuvos Jeruza lėje", šimtmečiais garsėjusioje savo sinagogo mis ir ješivo mi s, mokytojų se minarijomi s ir
mokyklomis, Žydų moksliniu institutu CTIVO)ir Strašūno biblioteka , poetų ir
rašytojų grupe „Jung Vilne" ir Vilniaus tea tro trup e, laikraščiais, leidyklomi s ir
spaustuvėmis. Tai buvo stebuklinga religinės ir pasaulietinės žydų kultnro s
tvirtovė. XXamžius matė ir jos iškilimą, ir jos sunaikinimą.
Suvarytai Vilniaus getą paskutinė litvakų karta atsinešė su savimi i nelaisvę
nepapra stai galingą intelektualinį potencia lą. Jos dvasi nė vadovybė plėtojo
jvai rialypę, plačią kultorinę veiklą - prie š pažeminimą ir nužmogėj imą; pasipriešinimą naciams, kovą dėl tautinės ga rbės ir išlikim o. Jai vadovaujant bu vo
sukurta nemažai institucijų, kurio s aktyviai veikė ge te: sv eikatos ir sanitarinės
priežiūros, švietimo ir mokslo, vaikų globo s ir socia linės rūpybos; profe si ni ai
ir kūrybiniai susivienijimai, teatrai , klubai. ..

DVASINĖ IŠTVERMĖ, MORALINIS

PASIPRIEŠINIMAS
Getuose veikė mokyklos.
Vilniuje , tik įsikūrus ge tui , nors gyvenimo są lygos buvo labai sunkios , pradėta pritaik yti pa status mok ykloms, ju os remontuoti. Buv o įregistruota daugiau kaip 2,7 tūkst. mokyklinio amžiaus vaikų. Po l 941 m etai s įvykdytų žud yn ių 1942 m. ž iemą liko 1,5 tokst. va ikų. Prieš geto likvidavimą veikė du va ikų
dar že liai, trys prad ž ios mokyk los, mu zi kos m okyk la, m en o m okyk la, tec hnikum as.
Kauno gete 1941 m . rudenį buvo atidar ytos dvi mok y klos. Kitų metų vasa rą vokiečiq va ld žia jas uždarė. Tačia u ir po to slapta vyko užsiėmimai. Ge te
veikė religin ė mok y kla (ješiva). 1942 m. kovo mėnesį bu vo organizuota a matų
mok yk la. Joje bu vo dėstomi ir be ndr ojo lav inim o dalykai , be t visa tai daryta

vertybių,

Vilna Gltetto l'osters: Jewislt Sp1r1t11a/
Resistance (Vilni a us ge to afišos : ž ydt1 d va s in is
pasiprie šinimas); Valstybin io Viln iaus Gao no žydq muziejaus le idin ys, Vilnius, 2001
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Vi/ 11in11s ~do 11wkykl11
mokyl<'j ni: Jnkovns

Ger~tt:i,rns, Mirn
8em~lt'i11
, Bnruclrns ir
Dovydas Lubvckiai
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slapta; vei kė biblioteka, įvai rOs jaunimo bOreliai. 1943 m. prad žioje šioje mokykloje mokėsi 350 mokinių.
Vilniaus gete ve ikė teatras. ,,Privalome ... šiuo ginklu stoti prieš ... Nė akimirkai negalime sugniužti... Sukurk ime ... tea trą, kad pakeltume geto žmoniq
dvasią" (iš režisieriaus Makso Viskindo kalbos). Pirmasis teatro pasirodymas
ivyko 1942 m. sausio 16 d. Jis pradėtas žydq poeto klasiko (hebrajq kalba)

Ch. N. Bjaliko chorine deklamacija „Man norisi verkti ". Per pirmu osius teatro
veiklos metus įvy ko 120 šio teatro spektakliq, juos aplankė 38 tū ks t. žmonių.
JAV gyve na ntis isto rikas S. Benfeld as iš kėlė idomią mint i, jog Ge to teatra s negalėjo
gyv en ti be Pasip riešinimo, ki ta ip jis bū t ų tapęs n arko tiku . Mana u, ka d ir Pasipri ešin imas, nors jis n epri ta rė tea tro kūri mui , nega l ėjo egz istu oti be teat ro, ku ris
tam pa sipr iešinim ui s u te ikė žmog iškum o, hum ani zmo, vilties ir i k vėpė d vasiška i.
Esu giliai jsitikin~s: fi z inė rez istencija negalėjo egz istu o ti be d vasinės. Ir a tvi rkšč i a i .
Markas Petuchauska s,

,, Ku l tūros

žemynas,

tilpęs

teatre",

K11/tnro
s barai,2003, Nr. l
"28 011, rn1W
• ·29 • ;wa

, n DJllfJ

1JM"I II
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1943 m. kovo mė n esį Vilni aus geto teatro foj ė buvo atidary ta da il ės paroda. Tarp eksponatų - būs imo garsaus dailinjn ko, tuomet devynmečio Samu elio
Bako darbai.
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Vilniaus getoteatroemblema

Vilninus geto teatro premjeros
„Žmogus po tiltu" afi~n

Pie!!inyiejo sukuria
skulptilra
,,Mozė",

'-- ---

Scenai~ Vilnia11
s geto vaik11
intemato „Jelodim" spektaklio„Žvaki11
uždegimas"/wc11č1n11t wbą)
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kuri buvo
su11
aikinta

Kauno gete taip pat veik ė dramos , meno būre liai , choras, lekt orium as;
vyko meno parodo s.
Vilni aus gete bu vo subu rtas simfonini s orkestras, ku riam vadov avo
V. Durmaškinas. Pirmasis koncertas įvyko 1942 m. kovo 15 d . Orkes tre grojo
17 muzikantt1(vė lia u jtl pada ugėjo iki 40). Buvo surengti 35 koncertai. Pirmojo
koncerto programoje - Čaikovskio V sim fonija, Beethoveno IX simfonija, Mozarto koriniai.
Kauno geto simfoniniam orkestmi vadovavo žinomas smuikin in kas ir dirigentas M. Hofmekleris. Orkestrą suda rė 35 muzikantai ir 5 dainin inkai . Koncertai vykdavo d ukart per sava itę. Pirmasis koncertas įvyko 1942 m. rugpjOčio
mėnesį. ,,Tik nuskambėjus pirmiems graudingos maldos ,Kol nidrei' garsam s,
salė prapliupo verkti. Verkė klausytojai, verkė m uzikantai. Vie na moteris apalpo" Uahad11t Lite, Tel Avivas, 1984, t. 4, p. 140).
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Vilniaus gete,

Strašūno g. 6, nu o 1941 m. rugsėjo veikė kultūros namai su

bib lioteka ir skaityk la.
Biblioteka veikė ir Kauno gete.
Skaity ta da ug; skai tymas padėdavo „prim iršti" šiurpią padėti, badą, malšin ti baimės jausmą ir išlikti žmogumi. Taip reikš tas d vasinis pasiprie šinimas .
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l~P~D

Vilniaus geto chorokoncertoafiša.
Koncertedalyvauja: 13.Rabi11oviči 11s
(smuikas), R Bemštein (fortepijonas),
dainuoja/. Eidelsmz

Statistiniaiduomenys apie Vilt11a11
s geto bibliotekosveiklą
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Vilniau s gete 1942 m. vasario 17 d . įvyko literatų ir menini nkų s u s ivieni jimo steigiamasis susirinkima s. Šis susivie nijim as rengė lite ratūros ir meno
vakaru s. Veikė geto u nive rsitetas, ku riame bu vo matematiko s, fiz ikos ir che mijos, socialiniq mokslq sekcijos. Jose buvo ska itom os pa ska itos, re ng ia mi se minarai .
Išlikusios Vilniaus geto tea tro spekta klitt , koncertq, litera tC1rinių vaka rq , pa skaitq įvairiomis temomis bei kit okiq renginiq a fišos - jaudinant ys, stulb inantys dokum entai. Tai geto ka\iniq d vasinės ištvermės, jtt m ora lin ės stiprybės liu dininkai .

··-

Oid ž iulj ir pavojingą darbą, sie kdami išgelbė ti žydų kultūros ve rty be s,
Vilniaus ge te atliko rašytojai, kultūros ve ikėjai - A. Suckeve ris, š.Ka čergi ns kis,
z.Ka l m anov ič ius, J-1.Kru kas, D. Fanšteinas ir kiti , d i rbę Roze nbergo žin ybos žydtl kultūros vertybėms atrinkti , kur ios buvo išvež amo s i rci ch ą - padalin yje,
kuri s bu vo jsikClr~s )IVO pas tate.
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Skelbi11111s
a11ie
rengini,skirtą
Chanuko
s ~ventei Vilninus
gete

Skclbi11111
s apie111u
zikini
literntarinivakarą
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Skelbimas npiepnsknilą te11111
,,Getas vid11ra111
t iais"

Vilniau s geto spo rto kluba s „Makab i" vienijo 400
ir salę.

narių, turėjo

Partizanaipadeda pernešti išlikusią /IVO
111edžiagą iil b11v
1sio
1 gestapopastatoi Žyd11
m11zi
ej11

.š.Kačergi11skis /pirmas iš deši11ės) prie
išgelbėlit

sk11lptari1
, paveiksh1, /aikrailči11

Vil niau s, Kauno getuo se buvo „po žeminiai mi es tai " - žmo nės ste n gėsi
aps irClpinti sl ėptu vėmis (,,malinomi s"), kad jomis pasinaudotų pa vojau s valandą. Jos bu vo sumaniai įre ng tos po griuvėsia is, rCls iais, šiuk šlynai s ir pan. , o
įėjimai i jas buvo ne maž iau išradingai masku ojami .
Slėptuvėse vyko baisių tragedijų. Žmonės čia mird avo badu, užtrok šdavo
dė l oro styg iaus, boda vo gyvi palaidojami po s usp rogdintų namt 1griuvėsiais.

sporto

aikštę
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Skelbimas apierit111i nės -plasti11ės
grupės vakarą

Už111ask11ota
s iėjimas i vnikų „111aliną " Vilniuje; iėjimas i
„ maliną "- prokrosniessienelę

„Malinoje"pergaudynes gete
(M. Bahelferiopiešinys)
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GETAS IR MIŠKAS - DU VIENO FRONTO BARAI
Gre ta kultūrinės ir visuom eninės veik los čia pilt , ge tu ose, vyko pa siren .
.
. . š' . .
.
v ·1 .
.
g irnas
.
akt
. yv
. 1kam pa s,p n e m1mu1na ciams. 1 mau s 1r Ka un o getuo se su sikū re· po g nn
mes
ovos
orga
nizacijos.
·
d
1942 m. sausio 21 d. Vilniaus gete susikūrė Jungtinė partizanų

•

.

· (F . .
.
organ1zac,Ja arem1g te parh zaner organizacie, FPO), patv irtinu si savo ve iki
'k
rengt 1· g·m kluo tą pas 1.pn.eš'm1mą
.
'š
'k
.
gete I h us1ų žydų ga rb ei ir gyv Yb e os
·1 apt,g inti,
.slą·.'
Jungtinės pa rtizanų

o rga ni zac ijos štabas

vyk dy ti d ive rsijas ir sabotažą, visur ir v isa da ke nkti pri eš ui . Tai tapo šve nta
ge to po grindž io da lyvių pa reiga, kurią jie vykdė dirbd a mi okupantų įmonėse,
d irbtuvėse, ge lež ink elyje - visu r, kur tik bu vo įma noma .
,,Ne isime kaip avys i skerd y nes !
Vienint elis ga rbi nga s a tsa kyma s mūsų pri eš ui - pa sipri eši nim as !
Broliai , ge riau žū ti ko voje kaip laisv ie ms kovo toja ms, n eg u gyve nti pri ešo
malonėje ... Prie ši nti s iki pask utini o a tod ūsio!" (Ištrauk a iš pirm ojo FPO atsiša u kimo.)
Kauno gete 1941 m. gruodžio 31 d. bu vo sukurta Antifašistinė kovos organizacija (AKO). Buvo patvi rtint as orga n izacijos tikslas - o rga niz uo ti jėgas pasipri eš inimui, kurti kovos g rup es, kuri os ilga iniui turėtų iše iti į mi šku s kovo ti
su pri eš u parti za nq g retose. Visur ir visada kenkti pri ešu i.
Antifašistinės

A. Kov11aisbnln/io110
vndns

l. Vilenbergns-

/. Glnz111n
11n
sbntn/io110 vndns

FPO vndns

Štabo nariai

N. Rez11
ikns

A. Chvoi11ika
s

kovo s organizacijos komitetas

Sekretori11
s
Ch. Elmns

/. Knpln11
ns

A.

Ziskoviti us

M. Ln11aitė

M. Šermanas

Selrrelorinus
pnvnd11oto1as
D. Gclpemns

P Gordonas

M. Borochovičiatė
T,·perienė

Skyriq vadai

S. Mndeislrerytė

„

;:,.Knp/inslds

Vėliau,

G rupiq va d ova i

B. Go/d~tei11n
s

/ . Mnckevi611s

L. Cimm11a11ic11ė

1943 metai s, komiteto nariais buvo

š. Ratneris

M . Gri11l>ergas P.šaterns

D. Markovskis
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Ka uno gete veikė įvairi q pa krai pt! sion_isti nės orga nizac ijos: Jos st'. kflrė sa,·o centrą „Macok". Telkdama jėgas kovai su na ciais, A KO u z mezge ryši su
jomis ir su geto žyd q taryba. Jq bendrai ve ikla i koo rdinu oti vėlia u bu vo suda-

Jie d irbo Kauno geto „Krupo" dirb tu vėse

ryta Karinė-techn inė komisija.
Kau no geto pogrind žio a ktyv fls d a lyv iai

A. Vid11tsk1s

E. Šmuiloms
(ges/aposu§ludytas
)

Z. Holcberga,

C/1.K11/viauskis

M. Rubi11so11ns

Viena iš s\·arbiausių ir sudėtingiausi t! ge tq pog rind žio probl e mq bu vo apsirflpinti ginklais. Ginklai bu vo „vagia mi" iš vokiečių arsenalų , jq tran sporto,
perkanti, įsig)iami viso kiaus ia is bfldais ir slapt a į.nešami i getą . Juo s kaupė
slėph1vėse, kuriose vyko karinis mok yma s. Buvo akty v iai reng iamas i kova i.
_ 1e vienas už tai sumokėjo savo gyvy be.

Cit.Znide/souas
1
arsenaloz111doi
as

C/1.D. Ratueris
knrtusu kitaisAKO
11nrims
g „vogti/"i§
vokit•iH11
ir
pogrindinėje

]. f.J!vis - vie11ns
]. fa11kovskis
pristatinėjo gi11
kl11s
i Vi/11ia11s
getą.
Susidurrss11
gestapu: 1100

s11111n11in11si1Į

Čia, Viluiausgetobibliotekos
rnsyje,

Kmmogeto
ryši11i11k11
,
pnn1pi110
nemnžni giukltt

buvoginkhtsaugykla,vykdavo
kariniomokymoutsrėmimni

dirbt1m!li:je
paga111i11t11
detali11
rinkoginklus

Kai kuriuos ginklus gamino getuose .
• .,..,....

·••"~ •o~,..,..,.

~
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~
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Bombos, pagamintos Vilniaus gete,
brėtiuys (pinunjai
diversijni)

KaunoAKO
pogri11di11
is gi11k/J1
sa11dėli, /011nws
gatvėje
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š.Kaplin skis 1942 m. gegužės mėnesi Vilni uje, Ste p ono ga tvėje, pasta tė raud onu s eismą stabdančius signa liniu s že nklu s, atida rė ka n a liz ac ijos šulini o
dangti ir nul eido į kana lizacijos trasą ginklų partiją, kurią p as ku i ge te iškėlė
per slaptą įėjimą i kanalą.
Vand entiekio ir kanaliwci jos
dirbtuvės
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1943 m. lie pos mėnesi ges ta pas susekė, kad Vilni a us ge te ve ikia pogrindinė
orgn ni zncija, ir pnre ika lavo išdu o ti jos vad ovą lciką Vitenbergą, g ra s ind a ma s,
jog to nei vy kd ži us, bu s likvidu o tas ge tas . Vitenb e rgas pasid avė ges ta pui ir bu vo nu ž ud ytas.
Šioje s itu acijoje FPO šta bas nuta rė pa keis ti ta ktiką. Buvo pas ke lbt as isa ky ma s: ,,Ka da ngi orga ni zacij a bu vo a ts kleis ta ir pana u do tas tero ra s, p o lie p os 16
dienos mes pri ve rsti pe reiti i pa rti za ninės ve iklos pozic ijas, t.y. iše iti i miš ką."
Šimt ai kovotojų pras iveržė i mi šku s, i pa rti za nų bū riu s.
1943 m. rugsėjo l d . Vilnia us ge ta s bu vo bloku otas. Tapo a iš ku, ka d ji ru oš iama si likvidu oti . FPO štaba s pas ke lbė v i sų savo n a r i ų mobi li zac iją ir kov in ę
pa rengti; buv o nut a rta pas ipri eš inti . Pas i11s tas i ge tą voki ečių ka rin is d a linys
bu vo sutikta s ugnimi. N aciam s pavy ko susp rog dint i barikad ą, įrengtą Str aš ono
g. 12 (dab a r Že ma itijo s g . 8). Žuv o ke li bar ikad os gynėja i, tarp j11 ba rikado s
vado vas Jechie lis Še inboima s.

Kana/izadjosšulinys
Stepono g., b1ri110
b1wo
nuleistigi11
k/a,1kn11ali:ndjos tra..cq
collcctor
1~5

fiJ90,

Vnnde11tiekio
ir k1malizncijos
dirbt uvės Rnd11
i11k11
g. 9. /ėjimas
j kn11
a/izncijoskolektori11,per ku rį gete buvo iškelti ginklai'

Ja ltit•/i~ Šemboimas

Vilniaus gete veikė Jech ielio grupė, sieku si pr isijun gti pri e pa rtiza ną Gr u·
vadas B. Fridm anas žuvo ieško da ma s ryšių , su sidūręs s u pr ieš u .

/ Šei11boi1110
nfnri11i1110
/m/(ls
nfide11gi11111s
Vi/111111e
,
t.e111,1it1jos
8 8

pės

J. Šeinboim o ž Oties vietoje a tm in imo le nt os atide ng im o prog a (200 1 m . ru g27 d .) J. Lev inso no, tu o metu Lie tu vos žy d11 be nd ruomenės pir m in inko
pavad uotojo, pasa kyta kalba:

sėjo

Vilniaus ge to Jechi elio grupės ko vo tojai

Mes stovim žem ėje, kurioje buvo Vilniaus geto teritorija, kur ios kiekviena pėda,
kiekviena jos s miltelė persisunk usi neisivaiLduojama , baisia č ia kalin tq mCts11tautiečiq fizine ir mora line kančia. Čia kiekviename žingsnyje buvo trypiami elementarus žmogau s orumas ir garbė, siekiant palau2 ti kaliniq v,1lią, pa versti juos paklu sniais naciq pa liepimq vykdytojais .
Iš čia naciai ir jq vietiniai bei nevietiniai tJlkinink ai i~varė mirči ai dešim tis tCtkstan č i q m0sq taut ieč i ą Ir bCtte nt čia, Vilni,1us gete, ,usikurė pog rindinė kovo s su
naciab organi~,,cija - Vilniau, geto jungt inė parti ,,;anų organi,,;acija, kuri buvo viena
iš pirm11j11
toki11organi,a ijtt, atsiradusiq žydų get uose Europoje, metu si ši1kj:

, ,·• ,,. . r.'•.?
l
~
S Branda5

8

Prnt'IN/1111'

M , l ipe11/Jn/c11~

Neisime kaip avys i skcrdynes!
Vienin telis garbinga, atsakymas mCI StĮ priešui - pasipriešinimas!
Geriau ž0li kovoje kaip laisviems kovotojams, negu gyve nti priešo
T,,d pric ~i n ki mės iki paskutinio atodCtsio!

m alonėje .

'Bn:'1my,d V Matulaili~, Sma51s Vilniausvande11
t1tki5. Apžvalginė informa cija, Vilnius, 1976.
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Geto pogrindininkai ir jq vadovai neturėjo jokiq iliuzijq, puikiai suprat o ginkluoto iki dantq priešo jėgą. Bet jie buvo kupini ryžto stoti l kov_ą, gmtt savo gentainius, brolius ir seseris, tėvus ir vaikus, ginti savo tautos garbę 1rorumą. Ir kai gete
pradėjo br(,'stilemtingi įvykiai, pogrindininkai, nors ir sup rato neišvengia mą susidūrimo baigti, liko ištikimisavo dpsisprendimui.
Mesdabar stovime tojevietoje, kur anuomet, laukiant nacitĮ įsiverži mo, čia, šioje
vietojebuvusiame name, užsibarikadav(,'sVilniaus geto Jungtinės par tizam1organizacijoskovotojqbflrys sutiko ugnimi žengusi i getą naciq ka rinį dalinį . Jėgos, suprantdma,buvo nelygios.Naciams pavyko susprogdinti barikadą. Žuvo keli barikados gynėjai, tarp jq barikados vadovas Jcchielis Šeinboimas, pirm as atidengęs i
priešą ugnį.

Jie žuvo, bet tai buvo jq didybės valanda, jq moralinė pergalė.
Šimtai geto pogrindininkų po tq jvykiq, išsiveržę iš geto i miškus ir įsilieję i partizamt gretas, t~sė kovą iki galutinio mflsų tautos ir visos žmonijos mirtin o priešo
sutriuškinimo.
Siekiantįamžinti tą didvyrišką, didingą mūsų tautiečių kovos su nacizmu puslapi, šiandien čia atidengiama memorialinė lenta, kurios juodam e granit e iškaltas
užrašas bylosvisiems, visiems apie tai, kad č ia, Lietuvos Jeru zalėje - Vilniuje, juodžiausiaisnacizmoviešpatavimo metais veikė ryžtinga žydų kovos su nacizmu organizacija- Vilniaus getoJungtinė partizamt organizacija, ir apie jos mestą naciams
iššū ki - ginkluotą pasipri ešinimą.

1943m. rugsėjo 23 d., Vilniaus ge to likvidavimo dieną, iš jo pasitraukė paskutinė kovotojų g rupė- apie 150 pogrindininkų . Nusileidę i kanali zac ijos kanalą {Rūdninkų g.), jie, ginkluoti, po keturių valandų p er slaptą išėjimą išlipo
iš šio kanalo (Šv.Igno to g. 5), tęsė žyg i ir pasiekė partiza nLĮ ba zę. Šią operaciją
organizavo vienas iš Vilniau s geto pogrind ž io va do vq š. Kaplinski s.

Kaun o ge to konspiracini uose butu ose Brolių g. 4, A rioga los g . 36, PuodžiLĮ
g. 27, Linkme nq g. 8, Krišči ukaičio g. 95 vykdavo karin ia i užsiėmima i . Mildo s
g. 7 ir Našla ičiq g. 8 nam uose g iliai po že me iškas tose slėptuvėse buvo įrengtos
ša ud yk los, o Vežėjq g. 18 - rad ijo imtuvas. Per radiją buvo p riim a mi ir vė liau
platinami prane šimai ap ie padėti frontu ose.
Ne to li geto, Ragučio ga tvėje, s tovėjo namelis. Jame vy ko geto kovotojLĮ s us itikim a i su
ateinančiais iš partizam1 būrių ryši nin kais.
Čia rinkd avosi išeinantieji iš ge to i miš ką, bu vo slep ia mi ginkl ai. Po na melio pri ea ngiu iškastoje slėp tuvėje ga ud ynių metu slėpda vosi
ž m o nės.

Mi11ėto

11a111elio
;ei111i11i11kė - geto pogri11di11i11k11
Le;ti11
skie111
i su aktyviageto
pogri11d
t io dalyve G. Abra111s011aite-Ber:nickie
11
e
talki11i11kė M.

Kauno geto AKO nuo pat įsikorimo a tkakliai ieškojo ryšių su tarybiniais
partizanais, įvairiomis kryptimis (ir į Augustavo miškus) siuntė žva lgu s. 1943 m .
rud eni pag aliau buvo užmegztas ryšys su partizanais, ve ikusia is Rfldninktt
girioje. AKO vadovybė pradėjo sit1sti savo nariu s i ROdninkų mišku s, kur jie
įsiliedavo i parti zanq gre tas.

Kauno geto AKO žvalgai ir vedliai į

~#Ų.-V'J>tr':,t;:,ę.p-

partiza n ų

stovyklas
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K,111a/Jzacijos
kn11alas,
k11n110
pasitraukeit Vilniausgeto paskutinė kovotoji/grupė
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N. C111
//111
as 1111•1,as
s1111ra11ia11s111
ir
drqsi111isi11
AKO tvalgl/ ir t•t'dl111
i
partiza1111
stovyklas

A. D1ska11tas
· vit'11as
1mb<'g11si11j11
i~

IX/Mt,,, patyrrsfoalga, ir t>!'dlys.
Žuw 11ykclyda111as
11
td 11otj
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G. Gle~crytė - aktyviai
Fl'O ir AKO
11
i 111
cgzti ry?is11
partiza11ai
s, orga111znvo
kouotoj11nlvyki111ą i
pnrtizn11
11bnrius.Žuvo
s11
sidnr11sisu g,'stap11
padėjo

/. Mi,;tc111as
žvnls11
gr1111tis
.
vadas,
Žlll'O kot10Jt'

Kauno gete organizuoti geto pogrindininkq pa~ėg imu s ~as partizanu s pažydq policijos pareigūna i J. Zupovičius, A. Gnnb ergas 1r M. Lcv mas (nužudyti gestapo), geto Judenrato narys H. Levinas.

dėjo

M. Levina
s ir /. Zupavi/Hus

l-:1
. Levi11n
s

Didžiulių pastangų ir aukq kaina getq pogrindinės organiza cijos užmezgė
ryšius su sovietiniais partizanais, kovojusiais antihitlerinės koalicijos pusėje. fš
gett1ir darbo stovyklų pavyko ištrūkti ir prasiveržti pas partizanu s apie dviem
tūkstančiams geto pogrindininkų bei kalinių.
Kai kurie duomenysapie getų pogrindines organizacijas
l

Getuose būta žydų

lPogrindžio

organizacij ų narių

l

Išėjo į miškus
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VVGŽMekspozicijos
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-

Vilniuje

Kaune

Šiauliuo se

švenčion>_'.::..

18 000
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60
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ŽY DŲ PARTIZANŲ HIMNAS
NIEKADA NESAKYK
HIRŠASGLIKAS

Nesakyk, jog kelias neparves atga l,
Nors melsvą d ieną dengia pr ieblanda ak la.
Dar išmu š lauk toji mūstĮ valanda ,
Mum s po kojom būgnu aidi pla neta .

Hiršas G/ikas

Nuo pa lmiq žalio krašto lig sniegų šal ies
Mes einam su skau smu g iliu, kanč ia š irdies .
Kur mosų kraujo lašas kris, nu šv is tam sa,
Ten mūstĮ ryžtas daigu kils, ten mos narsa .
Vėl ryto sa ulėje žėrės skaisti diena ,
Mos priešas din gs kaip vakarykštė nykuma .
O jeigu neįveiks auš ra nakties juod os,
Lyg slapta žodi žmonės dieną šią kartos.

Vilniaus
ir Knu110
gehtpogri11dini11k11
keliaii mi§kus(planas)

Pradžiojei atėjusit1 i mišku s getų pogrindininkų ir ka liniq bu vo sudar yt i ir
keturi žydų partizanų būriai, kur iems vad ovavo J. Gla zmanas, A. Kovneris, Š. Kaplinskis, Ch.D. Ratneris, l. Veselnickis, Ch . Borov skaja, l. Šmitas.
Vėliau so,·ietinė partizanų vadovybė ju os išformavo ir žydai parti zana i tęsė
kovą kituosejunginiuose. Žydai par tizana i aktyv iai d a lyvavo vy kd ant di versines operacijas ir kitokias kovines užduotis , naikin o pri ešo kariu s ir techniką.

Ši diena krauju rašy ta ir šv inu,
Ne pauk štis ra i žė ją sklia ute laisv u sparnu,
Ją žemėj grif1vančioj - liodn a ir pasmerkta Dainavo ra nk oj ginklą gniauž dama tauta.

veikė

Vertė Alfonsas Bukantas

LEGENDINIAI PABĖGIMA I
Iš masiniq žudy niq v ietq - Kaun o IX forto ir Paneriq - pabėgo kaliniai , kuriuos
naciai vertė de ginti nu žudytqjq lavo nu s, siekdami nuslėpti savo baisių nusikaltimų pėdsa kus.

Vienas
išdaugiaukaip§imto vckiea11
kari11
i11
ešelom/,
kuriuossusprogdino
Vilniausirjo
apylinkių partizanai
žydai
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Partizanas8. /neitaisusprogdino
17 naci11eše/01111

Lavon,1degintoji/bunkerisPancriuo
sc.
Dvi spygli11ot11
vid 11eilės, 111i1111
uttvaros, saugomos SS dalini11
Pal>ėgimo

i~ KaunoIXforto planas (schema)
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1944 m. balandžio 15-osios naktį iš Paneri_ų masinitĮ žu~~ių vietos, griež.
•. . .
gamos ir izoliuotos nuo aplinko s, iškasę pože m m1tun eli, iš 8 metn,
c1aus1a1sau
• · ·š ·
·
-~
gylio bunkerio pabėgo 80 kaliniq - lavonų degmtOJŲ, 1 JŲ par ttzan q bazi;>pa-

11 bėglių.
•. .
1943 m. gruodžio 25 d ieną iš Kayno l~ _forto_paga l kru ~pšcia 1parengtą planą pabėgo 64 kaliniai - lavonq deg~nto1
a 1. 37 Jl~ ~a teko _1 ges !apo rankas, 19
pasiekė Kauno getą ir geto pogrindžio pad eda mi išvyko l pa rti zan ų bazi;>,kur
didvyriškai ti;>sė kovą. ,,Tai buvo vienas d rąsiausių pabėgi mq A nt rojo pasaulinio karo istorijoje, atsižvelgiant į tvirtovės struktūrą, sien q au kštį ir griežč iausią
kalinių apsaugą", rašė Tel Avivo universiteto Žydų istor ijos sky riau s d arbuotoja dr. D. Porat leidinyje Masua, (1992, balan d žio 2).

S OVIETŲ S ĄJUNGOS ARMIJOS 16-0Sl~S

LIETUVIŠKOSIOS Š AULIŲ DIVIZIJOS EILESE

siekė

Jų dėka

pasaulis sužinojo, kaip naciai

bandė nuslėpti

savo baisius nusi-

kaltimus.

Pabėg11si11jų gr11pė per Kauno IX f orto 11111zieja11
s atidarymą Kaime 1959 111
. (iš kairės ;
dešinę): J. Maisteris, P. Krakinovskis,
l. Veselnickis, A. Faiteksonas,
M. Deičas, A. Vilenčiukas

Divizijos eilėse kovojo d augiau kaip 4,5 tū kst. žydų kari ų..
.
.
ed
idelė
Lietu
vos
žyd
ų
da
lis,
kur
i
spėjo
pa
s
itrau
kt
i
l
SoviettĮ
SąJ~ngos
N
"h "tl .
ko
neoku puotą teritoriją, kovoj o s u mirt '.~'u žydų _ta ut ? s p r'.ešu ~ntt I e_nn ~: izi:
alicijos na rės - Sov iettt Sąjungos arm1ios 16-osio s h etu v 1škos1os ša ulių di
jos eilėse. Jie praėjo kovų keliai s šim tus kilometrų. Šir~ t~i karių žy~ų u ~ k?vinius nu opelnu s buvo apdo vano ti ordin ais ir m eda liais, o ket u n em_s iš J Ų
buvo su teiktas a u kščia usias kov inis apdo van ojim as - Did vy rio vardas ir a uk sinė Did vy rio žvaigždė.
Vulfas Vilenskis gi mė 1919 m . rugpjūčio 21 d . Ka un e .
1940 m. įstojo į Vilnia us karo mokyklą. 1942-1945 m . - sovietinės arm ijos 16-osios lietuv iškosios di vizijos k uo p os , b ataliono, pulko vad as; pulkini n kas. Už talentingą va d ovav imą operaci joms V. Vilens kis bu vo ap d ova no tas d a u ge liu
aukščiausių Sovietų Sąj ungos ordin ų ir meda li ų, o u ž va d ovav imą 1944 m. spa lio 14 d . kautynėms ties Usėna is
(Šilutės r.) bei parodytą asmeninę drąsą jam bu vo s ut e iktas Sov ietų Sąjungos did vy ri o va rdas . N u o 1983 m. V. Vilenskis gyve no Izrae lyje.
Kalmanas Šuras gimė 1917 m . kovo 27 d . Antalieptėje (Zarasų

Paminklinė lenta,skirta
pabėgi1110iš IX forto
50 metr1sukakčiai

tunelį inž. A. Farberi
s
K.~minas, atvyk,;
buvusią partizanų stovyklq
~Sf

ir

Pabėgusieji iš Pa11erir1
(iš dešinės): J. Kagmras
,
f. Belecas, 5. Golasir K. Potnninas(pokaro)

r.). Nuo 1942 m. - sovietinės armijos 16-os ios lietu v iškosios divizijos karys . 1944 m . sp alio 12 d . kautynėse pri e
Užpelkių (Kla ipėdos r.) K. Šuro vad ova ujam a p rieš tankini o
pabūklo tarnyba a tmušė d aug ga usesnio pr iešo a takas , sun aikino da ug jo ka rių, u ž tai K. Šurui buvo sut eik tas Sovietų Są
jun gos did vyrio va rdas .
Grigorijus Užpalis gimė 1923 m. g ru od žio 26 d . Nauja jame Da ugėliškyje (Ignalin os r.). uo 1942 m . - sov ietinės armijos 16-osios lietu viškosios šaulių divi zijos karys, pri eš tan kinio pabūklo taikytojas . 1944 m . kautynėse ta rp Usėnq ir
~ton_iški~1(Šil~t~s raj}, sun_ai kin o du pri ešo tanku s, savaeigį
1r pn ešlektu v m1 pabuklu s 1r su gru p e pėstininkq a tmušė kelias ~riešo ata~a s. Už drąsą, ištvermę ir sumanumą ja m bu vo
sut eiktas Sov1ett1 Sąiungos did vy rio vard as . N uo 1992 m .
G. Užpalis gyve no Izraelyje.
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BerelisCindelis g_im~ Rokiškyje. 1937-1941 m. dirbo
dantų technikuPanevežyJe,Biržuose . Nuo 1942 m. -sov i .

tinės armijos 16-osioslietuviškosios di~izijos karys, artil:

ristas. Už sumanumą, drąsą, 1štve~11ę Jam buvo suteiktas
Sovietų Sąjungos dtdvyno vardas. Zuvo kautynėse.

Beveikdu tūkstančiai Lietuvos žydq žuvo mūšiuose fronte bei partizanų
gretose,priešoužnugaryje.

• ••
Nemažai Vilniausir Vilniaus krašto žydq, atsidūrusiq Sovietq Sąjungos teritorijoje, pasinaudojogalimybeir įstojo i besiformuojančius lenkq kovinius junginius, dalyvavokovojesu naciais Vakarqfronte.

Vilninus žydai kariniA11gli
jos knri110111enėje,
rd•1_bngndn
. Jšdešinės 11inno
je eilėje:
· Mnllke
s:.M. Lurje,/. Vilner
, E. Pergnmen!;
11
• tro1e
eilqe:R. Druskin,M. D11delznk
Z.Grubin,
j. Borodov
'

Grupė

Vilninus žyd11Aleksnndrijoje,
Egipte:A. S!omovič, E. Pergnment,
M. D11delznk
, S. Mi11ik
es

Šaltiniai:
l. A. Suckever,Frm Vi/11,r t (A . . .
2. M.Elinas, D. Gel r ge O pre Vrlmausgetą), Maskva, 1945.
3. A. FaitelsonJi
nas, Ka11110
getasir JOkovotojai
, Vilnius, 1969.
, e110„opuo
w11
ecJ1(Nenugar f ..) 1i l
4•/er11
lo/nj1111
de'Uta(L'
e rep , e Avivas, 2001.
ietuvosJeruza lė) l 2 d . L
J•: D. •Levin, Figlltill
g Back: Liti, ·. ' · , ,su are . Ran, Niujorkas, 1974.
. .
šmnnas), Niujorkas-L d
uan,an/ewrys ArmedResistanceto the Na•is 1941- 7945 (Pasrprrc·
6D
.
on onas, 1985.
• ,
. erllt'gcrtmmcoclm {Keli . .
7.Atmi11ti
esdie11os
v·1. as l pergale),Tel Avivas, 1995.
8. N. Endlin . , . 'm us, 1995.
A.
' Oifd1vegn /1111
part'
k
. .
. •l
vivas,1980.
lln//er nmf Zteliremes (Partizanq kovos keliai. Atsiminimai), Te

P"
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Teisuoliai

ĮŽANGOS ŽODIS
Aš kaipmnld
q tariuvardus /11ž111
011i11
, pnžįs/011111 nr nepnžįstn11111, kadanors
ntyt
nr
niekada
neregėti/,
kurie
visoje
Lietuvoje,miestuose ir miesteliuose,
111 11
kni111uo
se ir bnž11y
tkni111i11ose
, 11
epnisydn111
i žiauraus teroro,gelbėjo
pns111erktuosiu
s 111irti.
Aškaip111nldq
kartoju vardus 111ž111011i11,
kurieįvairiose Europos§nlyse,
npi111tose
rudojo111
aro,tiesė pagalbos
ir draugystės ranką, gyvybę ir duoną
nešnnčiq rnnkq
tiems, kuriuosnorėta su11nikinti
dvnsi§kni ir fizi §kni.
Mesneuž111ir
šta111
e ir 11i
ekados 11eu
ž111ir§ime.
Nei vieni, nei kiti. Ne tiki§
dėkingu1110 ir neiš pasite11ki11i1110
atlikustaurią žmogi§ką pareigą. Dar ir dėl
ntsnko111ybės. Istorija liekaistorija.Jos lnp11
, ifo1irkusi11
n§arose ir kraujyje,
pnženklin/11
knnčio111is ir pasiaukojimu,
žudynėmis ir didvyri§kumu,
niekamnevaliaišplėšti, 11iekns
neturi tokiosteisės ir galios tokios.
lcchokas Meras , Ir be ginklo kariai, Vilnius, 1%7

· • · 'šk mo
Tuo pačiu metu, kai Lietuvoje vyko neįsiva_izdu o!am~ mas t~ '.r zve n u .
žydų žudynės, atsirado žmonilt, kuri e ned ~e1od~IT_1'
st?Jo_ge lbet 1pa_sm„erk;į~•
Kilnūs aukščiausios humanizmo prabos hetuvia1 bei kitų tautybių zmo
,
paklu;da mi širdies ir sąžinės ba lsui, riziku od a'.1:i s_avo b_eiartimųjų gyvy be,
mirtino pavoja us valandą ištiesė ra nką bendrap1hečrnms zyda ms_. .
Tarp gelbėtojų buv o įvairių socialinių grupių ir profesijų žmom~i: valst1eč1~
darbininkq , inteligentų - gydytojų, mokytojų, inži nieriq , mok slo IT meno ve1kėjt1, dvasininkų. Visi jie pelnė žydų tauto s, visų geros valios žmoniq did žiausią pagarbą ir pripažinimą.
..
Kai 1941 m. liepos pradžioje keli tūkstančiai Kauno žydų buvo su vary ti l
VII fortą ir šaud omi•, tarpininka vimo rezoliucija s juos paleisti rašė daugelis
kauniečių - tarp jų Kauno uni versiteto rektor iu s prof. A. Purėnas, Sta tybos
fakulteto dekanas S. Kolupaila . Kauniečiai gydy tojai E. Kutorgienė, J. Staugaitis, V. Kairitlkštis, visuomenės veikėja F. Bortkevičien ė ir kit i dėjo pastangas ,
kad žydų žudynės būtų sustabd ytos••.
Tarp slėpusi ų žydu s bei teikusių jiems įvairią paga lbą Kaune - b uvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas K. Grinius, rašy tojo K. Binki o še ima, minėta
gydytoja E. Kutorgienė su sūnumi Viktoru , rašy toja S. Čiurlionienė su dukra
Danute ir jos vyru V. Zubovu , gydytojas P. Baubl ys, mu zikas A. Varčikas.
Vilniuje tai darė žydų gelbėjimo simboliu tapu si Vilniaus uni vers iteto b ibliotekininkė O. Širnaitė, kunigas istorikas J. Stakauskas, mok y tojai V. 2:emaitis,
H. Jonait is; :ZemaitijojeUžvenčio miestelyje - gydytojas P. Girbūdas su bendraminčiais.

2y du s gelbėjo aktorė G. Jackevičiūtė, rašytojas K. Borut a, Vilniaus univ ersiteto rektorius M. Biržiška, geografas K. Bieliukas, akad. J. Jur ginis, prof. P. Mažylis, F. Bortkevičienė ir daugelis dau gelis kitų.
. Valstybi niame Vilniaus Gaon o žydlt mu ziej uje yra dokumentq apie 143
~1etuvos ~vasininkus , lietuvius ir lenku s, rusus ir baltarusius - jie patys slėpė
zydus ar JŲ patariami tai darė jt1parapijiečiai•••.
~ž_žydų slėpimą ~uv~ sušaudy ti V. 2:akevičius, V. Juodka , V. Kadzevičius,
J. M1111ota
s, Jablonsk1ų šeima su slėptais žydais ir kiti .
~-tai kai ~~ri~ Liet uvos žmonės, bebaimiai, ryžtingi , gūdžią nacistinės okupac11osnakt1ištiesę paga lbos ranką mirčiai pasmerkt iems žyd am s.

V'

:/ ~ic šiuo_sįvykiu~ žr._Š(){1 (Holoka11
stns) Lirl11voje,l d ., Vilniu s, 200 1, p. 31-3 2.

Ų.~nas, ,,Del Lietuvos žydq gelbėjimo hitlerinės oku pacijos

luvos 1stor110s
111
etraštis, Vilniu s, 1979, p. 44.
"' & 1i11t
iesdieuos, \l.iluius,..1995
r p,-462..---

metais (194l - 194S
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111
· '
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2ydų

Katastrofos tema sovietmečiu bu vo tabu . Ir tik did žiulėmis Sofi jos
- bebaimės, nenuil sta mos žydq gelbėtojos - pas tangom is 1967 m etais, t.y. praėjus daugia u kaip 25 metams po šios did žios Tragedijos, Vilniuje
išėjo apybrnižų rinkin ys Ir be gink lo karini, kuriuo buv o išplėš ti iš u ž ma ršties
daugelis didvyriškų žydų gelbėjimo puslapių. Šioje knygoje pa sakoja m a api e
žmones, suvokusius pasmerktųjų žydų gelbėjimą kaip savo šventą žmogišką
Binkienės

pareigą.

GydytojaE/c11a

Bibliotcki11i11kė

Kutorgiwė

Simai/ė

Gydytojas
Petra
s
Baubl
ys

Gydytojas
Vytautas

0 11a

Žakevičius

Tarnautojas
/11ozn
s R1llkn11ska
s

Giri1i111kas
Mykolas
Sime/is

Gydytojas prof.
Prn11a
s Mažylis

K1111iga
s Juozas
Staka11
skas

(

Valstiečiai Juo
zasir

Bro11i
slavaStria11p
iai

Vie11110/ė Marija
Mik11lska

„Nuo pat pirmųjų okupac ijos dienų žinom o lietuvių
poeto Kazio Binkio ir jo žmono s Sofijos namai virto tikra
išsigelbėjimo sala daug eliui persekiojamqjų. Binkiai da·
lydavosi su jais paskutiniu kąsniu, duod avo drabužių,
nuoširdžiai rūpinosi jais."•

SofijaBi11kie11ė
su dukraIrena

Reikia pažymėti, kad medžiagą ap ie žydų gelbėjimą nacistinės ok upa cijos
metais jau pirmai siais pokario meta is pradėjo rinkti lietuvia i, pasitraukę į Vakarus ir atsidūrę pabėgėlių stovyklos e bei kitose susibūrimo vie tose Vokietijoje.
R. Čekutis strai psnyje „2ydų gelbėjimas: tyrimų krizė" (Atgimimas, 2001,
rugsėjo 21) nurod o, kad nu o pat karo pabaigos lietuvių em igracija žyd ų ge lbėjimo temą stengėsi gvilden ti gana plačiai. Tam , pažymi R. Čeku tis, buvo įvai
rių priežasčių. Svarbiausia galima laikyti pas tangas susikurti teigiamą įvaizdį
(mat JAV, Kanados , Austra lijos, Didžios ios Britanijos įstatymai karo nu sik altėlių atžvilgiu buvo ga na g riežt i ir pasi ske lbian t gelbėjus žydus b u vo daugiau
galimybių gaut i pilietybę). Ir vėliau lietuvių išeiv ija žydų gelbėjimo temai skyrė
nemažai dėmesio. R. Čeku tis minėtame straipsnyje, apžvelgęs tuo s tyrinėjimus,
teigia, kad vis dėlto nėra nė vienos visapusiškos bei išsamios stud ijos ap ie žydų
gelbėjimo p roblemas.
Šį darbą tęsė Valstybinis žydų mu ziejus (dabar Valstybini s Vilniaus Gaono
žydq muziejus), a tnaujinęs savo veiklą 1989 metais. Jame įkurtas Žydų ge l e
jimo ir atm inimo įam žinimo skyr ius atliko nem 1!_žą darbą, ril)kdamas medžiagą
apie žydų gelbėjimą Lietuv oje nacių oktp ~gjo~ metais. Tačiau,J}uo tų,,.į.\Lykių
prabėgus daugiau nei usei amžiaus, išsamiai ju
atskleisti ·v ardyti visus
ffidvyriš us h\ alyvius, taip pat ir išgelbėtuosius, atku rti auten tiškc t0 _kių
vyksmą dažnai jau neįmanoma vien de l to, kad daugelis tų įvykių dalyvių tiek gelbėtoją tiek ir išgelbėtųjtt - po karo išsiblaškė po įvairius pasa uli o kraštus, kitq jau nėra tarp gyvųL .
- Vis d•ė1to tiriant žydų gelbėjimą Šoa metais Valstybiniame Vilniaus Gao no
žydq mu ziejuje sukaup ta nemažai dokumentų, tarp jų ir iš užsie ni o. Šiu o m et u
muziejuje esama medž iagos ap ie beveik 2500 žmonių, kuritt dalyvavimas ge lbėjant žyd us galėjo reikštis ir kokia nors vienkar tine p arama, paga lb a (p vz .,
duonos kepalėlio permetimas p er geto tvorą kalin tiems žyd am s), ir žydų slė
pimu rizikuojant gy vybe. To d alyvav imo mastas, auten tišk um as, aplinkybės
tiriamos, tikslinamo s.
Pažymėtinas prieš keleriu s metus paskelbtas S. Buchavecko straip snis „Lie tuvos inteligentijos vaidmuo gelbstint žydus naci Ltokup acijos metais"•. Jam e,
kaip autor ius pa žymi, mėginama ap ibt1dinti Lietuvos int elige ntijos vaidmenį
ir pastangas gelbstint žydus. Ir čia randame vertingų du om em1 apie Lietuvos
• Lietrnms Kntnlik11111ok
s/oakade111ijo
s 111etra
šlis, t. XIV, Vilnius, 1999, p. 237.

• M. Elinas, D. Gelpernas, Kaimo
getasirjo kovotojai,
Vilnius, 1969, p. 21.
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inteligentijos - įvairių profesijtl ats tovt1, įvairių bažnyč ių dvasininktĮ pasiaukojamą veiklą, tos veiklos geografiją, jos organizacine s formas ir t.t.
2001 m. išėjo Lietuvos gyve ntojt\ genocido ir re zis tencijos ty rim o centro
parengta knyga Išgelbėję pasa11/į ... Žyd11gelbėjimas Lietuvoje (1941- 1944). Knygoje
(daugiau kaip 300 p.) pateikiama įvairaus pobūdžio medžiaga - laiškai, prisiminimai, straipsniai, kurie daugiau sia papildo jau žinomus faktus apie žydų
gelbėjimą. Ir tai vertinga.
Kartu tenka pažymėti, kad pasirodžius iose publik ac ijose apie žydų gelbėjimą ne visada užtikrinama s pateikiamų faktų aut enti š kuma s . Vai zdžiai
tai atskleidžia žurnalisto S. Vaintra ubo straip sn is „Ta rp Sei lės ir Charibdės"
(7 me110
die110s,
2001, baland žio 27) apie knygą A. G11rcvičia11s sqrnšai (išleista
Vilniuje 1999 m.), kurią Valstiečiit laikraštis (2000, liepos 11) n et pavadino
,,paminklu lietuviams, gelbėjusiems žydu s". Antai Tiesoje (1945, vasario 28),
straipsnyje „Neužmiršime, nedovan osime" uteniškė E. Paka l ni en ė pa sakoja
(tai užima iš viso 27 eilutes), jog Utenos moter ys parašė keli s pra šy mus, kad
joms leisit\ auklėti „2000 ma žų žydų vaikuči ų". Po pra šymais buvo š imtų
Utenos gyventojtĮ parašai ... Tač iau komendantas ir šaudy mu s stebėjęs ats tovas
iš Berlyno atsisakė jas net išklausyti. Minėtų eilučių pagrindu A. G11revičia11s
sąrašuose gelbėtų žydl\ sąraše atsid Orė 2000 žydų vaikt1, kai Utenoje (paga l 1939
m. duomenis) iš viso gyveno 3000 žydt1, o gelbėjusiųjų žydus sąraše - 1000
lietuvių. Panašiu „pagrindu " minėtoje kn ygoje atsirado n e vienas „fakta s" apie
šimtus, net tūkstančius „gelbėtų ir išgelbėtų žydų " bei „žydų gelbėtojų ".
KnygojeIšgelbėję pasn11/į ... Žyd11gelbėjimas Lietuvoje (1941-1944) nė žodžiu
neužsimenama apie pačią situaciją, kuriai su sidariu s prireikė gelbėt i žydus,
apie LAF'o veiklą, be kurios išžudytų Lietu voje žydų nu oš imti s, be abejonės,
nebūtų toks šiurpinantis, o pagalba jiems- efektyvesnė. Knygoje idėtas M. Krupavičiaus straipsnis „Lietuviai - naikinamų žydų gelbėtojai ", kuri o skyrelyje
„Žydai ir laikinoji vyriausybė" skaitome: ,,Bet ir š i bejėgė ir nepripa žintoji
vyriausybė ėmėsi žygių gelbėti žydus ". Suprantama, tai bOtlĮ labai g ražu , kilnu,
jei atitiktų tikrovę. Deja, šios vyriausybės nutarimuo se, pa s kelbtuose 2001 m.
leidinyjeLniki11oji
vyriausybė. Posėdžiit protokolai,nieko toki o ir su žiburiu nerasi.
O J.Šalnos straipsnis „Lietuviai, kovoję dėl žydų laisvės" pra sid ed a iš esmės
LAF'oantisemitinės propagando s teiginit1 kartojimu .
\
Kaipsavo pranešime „Žydų gelbėtojai Lietuv oje: probl emos, tyrim o kontro·
versiškumas" nurodė O. Biveinienė•, rašant ap ie žydų gelbėjimą Lietuv oje nacių
okupacijos metais, kartais ši problema politizuojama: ,,ant vienos lėkštės dedami
,pavieniai' faktai apie lietuvių dalyvavimą ge nocide, ant kitos - ,tllkstančiai'
gel~ju~iųjų ~ydus". Pažymima, kad, ana lizuojant žydų gel bėjimo problemą,
sus,dunama 1rsu doroviniais aspektais, kai gelbėjimas būdavo su sijęs su naud a.

Ties iog iš pir što lau žtų duomenų ir skaičiavimo „metodikos"

pagrindu

Laisvame laikraštyje stra ips nyje „Lietu viai - žydų gelbėtojų ta ut a" (2002, baland žio 26) pat eikiam a prasimanytų skaičių api e žydų gelbėjimo ma s tus per
Šoa Lietuvoj e.
Vertin gos anksčiau minėtos S. Buchav ecko publi kacijos paba igoje tvirtinama : ,,Ypač reikia pabrėžti , kad žydu s gelbėjusių Lietu vos gyventojų bu vo daug
kartų daugiau neg u pri eš beginkliu s žy du s ... šautuvą pakėlu siųjų". Tačiau kol
kas tiek dėl vient1, tiek ir dėl kitų ive rtinimo esa ma rimtų ir pagristų nuomonių
skirtumų.

Metam s bėgant dar osi vis sun kiau atskleisti gelbėtojų vardus , jų žyg darbius, neišvengiama i praranda ma d aug in form acijos. Tad dabar ypač sva rbu
išnaud o ti v isas ga limybes, šaltinius , priemones ir dirbti šį darbą sutelkt omi s
jėgomis, kad turėtume kuo išsa mesnių du oment1 ap ie pasiaukojamą žydų
gelbėjimą Lietu voje Šoa metais, kad kuo ma žiau liktų neįva rdytų didvyrill,
teisuolią

Ir kaip pažymėjo minėto s traip s nio „Žydų gelbėjimas: tyrimų krizė" autoriu s R. Čeku tis, šis giliai hum aniš kas darbas bus darnus ir efektyvus tik tada,
kai visi ty rinėtojai bu s atsi k ratę išan ksti nit1 nuosta tų.
Jos ifas Le vinsonas

• Pra'.,eši~a ss k.iitytas tarptautinėje konferencijoje „Ho lokausta s Lietuvoje . Modernio sios istorijos,
švietimo " te,smgumo aspektai", vykusioje Vilniuje 2002 melų rugsėjo 23-25 di eno mis.
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,,GYVY B Ę IR D UONĄ NEŠANČIOS RANKOS"
Siekdamas pagerbti, iamžinti Lietuvos žmonių - Pasaulio Teisuolių atminimą, jų
žygdarbius, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 19?6 m. pradėjo leisti savotišką žydų gelbėtojų encikloped iją Gyvybę ir d11
011
q nešančios rn11kos
. Jau išleisti pirmiejidu sąsiuviniai, baigiamas rengti trečias. Šis da rbas galėtų ir turėtų vykti sparčiau, tačiau ji riboja lėšų stoka.
Iš visoplanuojama išleisti apie 10 sąsiuvinių. Jie leidž iam i lietuviLĮ ir angltt kalbomis.
Pirmąji sąsiuvini parengė Michailas Erenburgas ir Viktorija Sa kaitė.

ŽYDŲ AUKSAS
PIRMOJOGYVYBĘ IR DUONĄ NESANČ/05 RANKOS SĄS I UVINIO ĮŽANGA

PRANAS
MORKUS
Frontui persiritus Vokietijos pusėn, mam a mudu su sese rim p as k u bo m pervežė iš Vilkaviškio i Kauną, ir čia, pakeliui i Žali a kalni, išvy dau vaizdą, įsis
paudusi visam gyvenimu i: smi lkstant ys griu vėsiai ir lun a tiš kai kalnagūbri u
klaikinėjantys žmonės. ,,Ką jie veikia?" - ,,Ieš ko žydų a uk so", - ats iliepė ses uo.
Buvo už mane vyresnė ir žinojo daug dau g iau .
Dar ir šiandien knieti: ar anie ten ką aptik o ar n e?
Sklaidant dar nesusiūtus šios knygos la pu s man e vėl aplankė to įvažiavimo
prisiminimas, ir užsidaviau klausimą: kodėl? Pri siminimai n es ibeld ž ia nei iš
šio, nei iš to.
Kitose pasaulio vietose gyvenančiuosius kas ka rt iš tink a žemės drebėjimai,
siautulingi uraganai, nesuvaldomi potvyniai , mum s v isas tas ne la im es at stoja
istorijos vingiai. Kelinti metai kapstomės neišbr endam ose sąnašose, kuri as paliko praūžęs amžius, kada is sukūręs, o vėliau sutraiškęs mūsų va lstybingumą,
kaip sunešiotą d rapaną vartaliojęs vėjuje žmoga us ši rdį, sa v o ž ia uri ais vaistais
tirpdęs atmintį. Jei pasiseka, iš po skiaučių ir nuolaužų p a keliam e k oki anksčiau negirdėtą vardą, padedame greta kiltt tokių. Vis dau gia u ra nda s i didvyrių
ir šventųjų, gal kada, atsigręžus, bus nu stebta : kokie m es, va rgša i, turtin g i.
. Ir štai - šie veidai, šie varda i. Ne i d idvyrių, ne i šventųjų. Už ra šas ant Pasau ·
ho Tauttt Teisuolio meda lio, kuriuo vieni jų y ra pažymėti, k iti - dar n e, treti,
laikanti~ taisyklių, ir nebus, turėtų, spėju, ju os tri kd y ti. Kaž in ar bu vo toks,
ku~is, tiesdamas persekiojamam p aga lbos ra nką, pa manė: gelbsčiu pasa uli,
Apie žmonijos gelbėji mą dažn iausia i šauki a p erse kio toja i.
. Knygą Gyvybę ir duo11
q 11dnnčios rankos ga un ame dovantĮ. Iš žydų. Jq mu zie·
Jaus darbu_otojai naršė daugelio valstybių arch yv uose, ra n k iojo po p as au li išvė·
tytų gentainių liudijimus, vis tikrin o, kad neb ū tq s ukl ys ta, žymėjosi tik faktu s.
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Tai todėl u ž raša i g la us ti, ve ng iantys aiškini m ųsi a r vertinimų, todėl k iekv ieno je pa raštėje tyko mūsq širdi n nut a ikyta mįslė.
Nes ką g i, tiesą sa kan t, čia reg im e? Ž mon es, pažei du s iu s a nu om et galio j us ius įstatymus, apsi meti nėjus ius, o pr ireiku s ir me lav u si u s, gyve nu si u s k o n e
dvigubą gyvenimą, v iena ip a r k ita ip s up rieš inu s iu s save s u da u guma, jei ne s u
vis u ma.
Prid u rs iu ir tai, ap ie ką šio je knygo je ne rašo m a. Gelbstinčiųjų ir gelbėja mųj ų
sambūvis - ta i tikra skaistyk la, aš triais ak menim is nusėtas ta rpe k lis . Šie vy rai
ir mote rys bus įveikę ir ji.
Tad pava dinkim e ju os išr inktais ia is. Milij on ui bu vo siūly ta gali mybė kada
nors pa te kti išį sąrašą, įžengė jie .

•••
Remia nt JAV kultū ros centrui Liet uvoje, 1995 m. Valsty b ini am e Viln ia u s Gao n o
žyd q mu ziej uje atida ry ta Tei suolių ga lerija (Py limo g. 4).
1998 m. Viln iaus Gaono žydų m uziej u je bu vo pa rengta kil n ojamo ji paroda
api e žyd q gelbėtojus Liet u vo je, kuri bu vo ekspon u oja m a d au ge lyje ša lies
raj on ą

***
ta ut os Ka tastrofą, jos aukų, taip pat žyd ų ge lbėtojų
1953 m . spec ialiu Izra e lio Kneseto nut a rim u bu vo įkurtas Jad Va šem - H olo kau sto ir did vy ri šk um o a tm in ties - ins t itut as. Šis inst it u tas s ute ikia žydq ge lbėtoja m s Pasa u lio Ta u tų Te isu olio va rdą, jie apdova n oja m i
a tm inim o meda liu ir Ga rbės raš tu , o ki ekvie n o ap d ova n o tojo ga rbe i Jeruzalėje, Te isu oliq a lėjoje, paso di namas m edi s.
Savo ruož tu Lietuvoje nu o 1993 m . rugsėjo 23 dienos Lie tuvos Res pu blikos
Prez id en to ir Va lsty b in io žy dt \ mu zieja u s pasiūlymu žydq gelbėtojai pradėti
apdova noti Žūvančiqjt\ gelbėjimo kr yž ium i.
Iki 2003 met q p rad žios gelbėjusių žydus n acistinės okup aci jos meta is Pasauli o Tautų Teis uo lio a tminim o meda liu a p dova n ota 513 Lie tu vos piliečių;
Žūvančiqjų gelbėjimo kryži umi - 540 žm on iq. Kai kur iem s ·įteikti ab u a p dova nojimai.
Siekia nt

įa m ži n ti žy d ų

a tminimą,

51

GELBĖTOJA I

TAURUMA S

Danut ei Č iurl ionytei -Zu bovienei at mint i
1995 metų vasa rio 27 dieną išėjo amžinybėn rašy toj_a ~anutė ČiutonĮtė~Z~
genial a us lietuvių da ilinink o bei ko '.11
poz 1to n au s M .K. iur om o lf
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rašy tojos, kultūros veikėjas Sofijos Kym ant a 1tės-Čiurlionienės duktė. Danutė gimė 1910 m eta is birže lio 12 dieną. Visą savo gyvenimą ji d vasia ir ve ika la is tęsė kūrybines, hum a ni s tin es
tėvų tradici jas. Jos tėvai karštai kovo jo dėl lie tu vių kultūros atgijim o - tos pa stangos žy m ios ir
jos pačios ve ika lu ose, biografinėse a pybr aižose.
Be to, D. Čiurlionytė-Zubovienė yra nem aža i
nu sip elniu si ir vaikų literatūrai, tea trui . Tai bu vo visap usiška i išpru susi, auk štos e rudi cijos bei
did e lio int elekto asmenybė. Ba igus i Kaun o uni versiteto Filolog ijos faku l tetą, ji tobulin os i Paryž iuje, Ženevoje .
Savo tėvo Da nut ei neb uvo lemt a p až inti - jis
mirė, kai jai tebu vo m etuk ai. Tėvas „a teid avo"
pas ją iš raštų, tap ybos, m uz ikos . Augo m otin os Sofija Ky111antaitė-Čiurlio11ienė s11
namu ose, v isad kupinu ose meilės žm og ui , suEstera Elinaite (1955)
pratim o, atjaut os.
Prasidėjo Antra sis pasa ulini s ka ra s, o n etruku s ir hitlerinė Lie tu vos o kup a cija. Čiurlioniq še im a, ta ip pa t ir Danutės vy ras arc hi tek tas Vladas Zub ov a s
liko ištikimi hum ani zm o idea lams: n e viena m persekio ta m as m eniu i ištiesė p agalbos ranką, davė pastogę. Žyd ai tu omet bu vo ž ud om i, o liku sieji gyv i - u žd a romi ge tu ose .
Įsitikinusi, ka d naciai nepagailės ir ge to vaikučiq, ėmiau rūpintis, ka ip išgelbėti vienintelę savo dukrelę, vienerių metq Esterą. Nusiplėšusi ge lton us lopus nu o krCHinės ir nu garos, praš lia už iau pro spyg liu otos vielos tvorą, ki ekv iena m žings ny r iz iku oda m a, ėmiau vaikščioti po miestą ir ieš ko ti, kas ga lėtų
pri glausti man o dukrą, ta ip pa t ir kitu s žydq vai ku s. Ap silankiau p as ka i ku riuos žymiu s to meto žmones - ir visur velh1i. Nu ta riau pas ib elsti p as rašytoją
S. Čiurlionienę. Atid ariu si duri s, ji išklausė manęs, visa i nepažįstamos, ir pasakė:
- Esu ligonė, širdininkė, suprantu , ka d u ž paga lbą ju ms man o še im a i gres ia
mirti s. Kart u su m animi gyve na duk ra su vy ru ir dv iem vai kais. Be t aš norėčiau
jum s padėti. Pa la ukit e truputį.

~ .[i
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Po akimirkos pasirodė Danutė, su aša romis akyse apkabino
•.

paz1stamą .

m a n e kaip sen

ą

- Atneškit savo vaikeli. Paieškosim, kur paslėpti ir jį, ir kitu s vaik us. Ką
padarysim.
Netikėtas kilniadvasiškumas man e ge rokai suglum ino. Supr a tau , jog neva.
lia rizikuoti rašytojos sveikata. O ir jos nama s pačia me mi es to ce ntr e, kur nuolat knibžda vokiečiai. Negana to, pirm ojo aukšto lan ga i - prie p at ša ligatvio.
Štai ką Danutė papasakojo: ,, Kartą girdžiu ša i žų durų s ka mbuti - vokiečiai!
Nieko nelaukę įsiveržia vidun ir išverst omis akimis puola i mano kabinetą
rėkdami: ,,Ar čia gyvena žydai ?" Rėkia - ir rodo i did ž iuli portretą ant sienos,
kurį pamatė pro atvirą langą. O tai buvo gars usis lietuvių kalbinink as Jonas
Jablonskis, nusifotografavęs su šlike (jermulka) ant ga lvos. Toji šlikė vokiečius
ir įsiutinusi... Tik po ilgų aiškinimų, jog akademikas mėgsta tokia s kepuraite s,
pagaliau išsinešdino..."
Išgirdusi šią istoriją, nutariau, jog Čiurlioniams p er didelė riz ika priglau sti
žydų vaiką. Todėl dieną naktį klaid žiojau po miestą su dukra ant rankų, kol
galiausiai supratau, kad belieka vienas kelias - at ga l, i getą. Po visų a kcijų ir
žiaurumų jame kurį laiką buvo gana ramu . Ko l... getas buv o pa s ke lbtas koncentracijosstovykla. 1943 m. pabaigoje iš jos buv o išvež ti 3 tūksta nčia i pasmerktųjų: suaugusieji - i Estij ą priverčiamies iems darbam s, o se niai ir va ikaiį Aušvicą (Osvencimą). Delsti nebegalėjau. Ir šta i aš vėl s u kūdikiu ant rankų
pas Čiurlionius. Ir... čia mumis apsid žiaugė kaip lauktais svečia is ! Ypač ryžtingai elgėsi Danutės vyras Vladas: jis tuoj pat išvy ko i provinciją ieš koti vietos,
kur galėtų paslėpti žydų vaikus .
Sėdime su Danute jos salone, greta mano dukrelė ir jo s vaikai. Ant sienos M.K. Čiurlionio paveikslas, jame - vaikelis su pi e ne , abu vienodai gležni ir
pažeidžiami, o viršum jų - juodu s sparn us išskleidęs lemti es paukšti s ... Mane
taipjaudina šis paveikslas, kad tiesiog baisu į ji žiūrėti, - viskas visai kaip mūsų
dabartiesgyvenime!
Nuostabioji Danutė per savo nuo gimnazijos laiko pažįstamą dvasi š ki sura·
do slė~tuvę _mano Esei ir abu su vyru nuvežė ją vežimėlyje į Benediktinų
bažnyčią, toh nuo savo namų; aš, kiek atsilik usi, ėjau iš pasko s. Zubovams įsu·
k~s pro šoninį įėjimą, aš įsmukau i vyria usios ios vienuolės kambarį, - vienuolė
~iską_ i_šan~sto žinojo ir iškart paaiškino: norint , kad ne krik štyt a Esė būttĮ priimt~_lJŲ vaikų namus, reikia pasirūpinti tuščiais krikščionių m e trikai s ir užpil·
dyli JUOS mano pasirinktu krikščionišku vardu. Tokiu s - tuščius metriku s gavau iš biologės Likevičienės, irgi gelbėjusios žydų vaiku s. Atid av u si m etriku s
atsisv~ikinausu _du_krele - nuo šiol ji svetimu vardu ir pavarde pradės naują
gyv_enu~ą Be~ediktmų _bažn~čios našla ičių namuo se Čiobiškyje, netoli Kaišiad_~nų._Visa t~• s~~rganizuoti padėjo Danutės bendraklasė iš „Aušro s" gimna·
ZIJ~S ~•~kut e, veliau tapu si vienuo le. Čiobiškyje mano Estera ir dar penki žydu
vaikai liko gyvi -jų nenusinešė juoda s nega nd os pauk štis ...

galėsim, tą
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Danutės vy ras Vladas gelbėjo kitu s žydų va iku s. Pa la ikyd ama s ryš iu s su
savo draugu dr . Petru Baubliu, Vilijampolės našlaičių na mų „Lo p še lis" dir e ktoriumi, padėjo išsigelbėti ir kai kurioms še im o ms - žinom o Ka un o s tatybos
inžinier iau s Anatolijaus Roze nblium o še im ai, ta ip pat savo kol egai Jud e liui Zupovičiui .

Žinoma, v isos šios veik los siela bu vo Danutė - jo s blaiv us prota s ir karšta
širdi s ...
Ir šiand ien mano duktė pianistė Este ra Elinai tė pa laik o gla ud ž ius ryš ius su
ją išgelbėjusia šeima. Danutės ir Vlado sūnus Rokas s u ž mo na - a bu jauni pianistai - jau kelis kartus la nkėsi pa s Esterą Šve icarij oje, tobulinimo s i kur suo se.
Estera laimin ga, ga lėdama kuo nor s padėti Čiurlionių še imo s at ža lo m s.
Visi trys - Sofija Č iurlionienė, Danutė ir Vladas Zubovai - bu vo pa ge rbti
Jeruza lėje, Jad Vašem ins titut e, jiems suteikti garbingi Pasa uli o Tautų Teisuolių
vardai.
Išėjusi amžinybėn, Danutė paliko šv iesą ir ši lum ą v isų ją pažinojusių širdyse. Tebūni e palaim intas jos atminima s!
8. Elinicnė, bu vusi Vilniaus M.K. Čiurlionio meno mok yklo s muzikos dėstyloja
Uet11vos Jer11zalė, 1995, Nr . 6

ATMINTIS NEŽINO SENAT IES...
Telši11vidurinės 111okyklos
abiturientės Eglės Delkutės 111
0/o;klinis rašinys kovos s11antisemitizmu
ir rasizmu te111a
tarptautini o ko11k11r
so pirmajame
etape (t.y. tarp Lietuvos 111
oki11i11
analogišk1,/ darb1J)pelnė aukščiausiąjį apdova nojimą. Spausdiname s utrumpintą.

Eglė Delk11 tė

Vartau senus klasit1 žurna lus. Mintimi s stabte liu ties ž inomomi s, ga rs iomi s
Li~tuvoje pavardėmis ir visai ne žinomai s žmonėmis. Jie mokėsi mūsų mokyk loje. Jtl daug , tq buvu sil1 mokinių: lietuvių, žy dt1, išklydu s iq po visą platųjį
pasa uli, palikusiq žem ėje savo skausmą ir džiaugsmą.
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1939 metais mokyklą baigė žinomas poetas Vytauta s Mačernis, m oks lo pirmūnė Rūta Gurvičiūtė, Dora Kocaitė ... 1940 m etais s u m o ky kla a tsisve ikino
mūsų pasididžiavimas- kompozitoriu s Jurgis Ga iža uska s, aktorė Lidija Kupstaitė, sporto meistrė tenisininkė Ona Žilevičiū tė ...

1941-ieji metai... Brandos atestatas įteiktas būsimam pr o feso riui , pedagogikos mokslų daktarui Leonui Jovaiša i, Janina i Taujanyt e i.. . 1941 -ųjq metų ruduo... Jš mokinių sąrašq išbrauk iama 50 žydų ta utybės moksleiv ių . Kur jie?
Kokstolesn.is jų likimas?
Prasidėjo žydq naikinimo - genocido m etai.
Daugiausia ma~ i..!-1
žydų žud ynit1 viettt;:Je Jšiq rajone. I.Ule.Lketuti C!!fu:_
Masčio ežero pakrantėje bu vo įkurtas Telšių ge tas, pro kuri o va rtu s i mirtj
ėjo vyrai, moterys, motinos su kūdik.iais ant rankų, se ne lia i. Čia neže miškas
kančias kentėjo daugiau negu 14 tūkstančių žmonių.
Nebėra geto, likusi tik žydq ašaro mis, begaline kančia bei krauju a plaistyta
žalia pieva ir skausmas, sustingęs akmenyje, žyminčia me ge to r ibas. Čia kentėjo, laukė mirties ar išsigelbėjimo ir buvę mano moky klos m o kiniai , ta rp kurių
buvo ir Rūta Gurvičiūtė. Jos kančiq kelias buv o ilges ni s neg u tų 500 jaunų mergaičių, kurias budeliai sušaudė Kūčiq vakarą Viešvėnuose ...
...Ją ir dar dvi merginas, gerai mokančias vokiečių kalbą, paėmė d ar bui muziejuje poetas Petras Genys. Šios atokvėpio va landėlės b uvo trump os ... Gautas
isakymas visus žydus grąžinti i getą. Kraupi žinia greita i p as klido Telši uose. Ją
išgirdo ir studentas Pranas Laucevičius, kur is puiki a i suprat o, kad grįžusiųjų i
getą laukė mirtis. Kaip padėti nelaimin gos ioms, kaip išsa ugoti nors vieną gyvybę? Pranas prašo motinos sutikimo paslėpti Ri.Hą savo na mu ose, ir kelias
Masčio ežero pakrante iš muziejaus i getą pasuk a i Laucevič ių na mu s, kuriuose ji nebuvoatstumta, neliko nesupra sta.
Laucevičiai ryžtasi dar vienam žingsniui - naktį Pran o ses uo Jadv yga (žinomo lietuvių kalbos mokytojo Felikso Kudirkos žmona) su p usse sere par siveda
ir Rūtos motiną, o dar vėliau priglaudė nebegalinčią pas Sire i kas slėptis žydaitę
Dorą.

Namas buvo kiemo gilumoje ir vienu šonu rėmėsi i kalvą, apaugusią medžiaisir krūmais.
Pranas, panaudodamas visą sav o sumanumą, po rned ži q šaknimis iškasa
slėptuvę, kurioje daugybės kratų metu ir slepia si pasme rkt os ios. Rūtai jau 19
metų. Kaipskaudu ilgesingą žiemos vakarą laukti geresnės di enos , pr asmingo
?' tojaus.Negali savęs paguosti net auk sini rudenį . Vienintelė paguoda - vy~išką_ ~~drąsinanti žodi surand antis Pranas, savo ge rumu sušild a nti motina,
Ja_utnoJ_1Jadvyga, ir jauna širdis veržiasi pri e so d e pražysta nčių, vaisiu s bran·
dmanč,ų, rudens auksu sužėrinčių, šerkšnu pasidabinančit1 obelų.
~ūt~ viliasi ir laukia ... Pranas gaudė kiekvieną žinutę, skubėjo pr anešti apie
bes,artmanti pavojų ir mąstė, kaip palengv inti savo ir besislapstančiqjq kančias.
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Sunk u bu vo ir suskaičiuoti, kie k kartq ka ukšėjo okupantų b ata i jų narnų ko ridoriai s, kiek kartų sustin go Laucev ičienės š irdi s išg irdu s šiurkščius voki šku s
žodž ius, kiek kartq ne la im ingos ios pajut o besia rtinančią mirti .
Praėjo ilgi, ba isūs slap sty mosi me tai ... 20-asis Rūtos gyve nim o pavasari s ...
O su juo į širdį pas ibe ldž ia meilė. Tuo pačiu ritm u prad eda plakti ir Pra no š irdi s. Jis ryž tas i da r vienam žings niui ... Ga lvo d amas, kad Rūta, pakeitu si pavardę, bu s išgelbėta, pasiū lo ja i savo ranką ir šird į.
Motin a, tikėdama stebuklu, pa lai min a va iku s. Paslaptį ji patiki jaun a m kunigui, kuri s, naktį atėjęs į Laucevičių namu s, jaunu os iu s sutuokia .
Jauna i šeimai reik ia pasislėpti. Kur? Kas laukia ? Kur ra st i suprantančius ir
padedanč ius žmones? Į pagalbą a tskuba Pra no moks lo dr au gas V. Mikūta,
padėjęs Laucevičiams išvykt i i Laižuvą. Pran as pr ad eda dirbti mokykloje, o
Rūta slepia si nu o pašalin ės a kies ...
Eina kupin os nerim o di enos, sava itės, mėnesiai. Okup ac ija tęsiasi. Rūta tam pa motina ... Praną pas iek ia li ūdna ž inia: baltaraiščiams jau žin oma Rūtos ta u tybė. Reik ia bėgti iš La ižu vos. l pagalbą vėl atskub a Pra n o m otina. Sus iradusi
pa tikimą žmogų, turinti ge rus a rkliu s, ir už paslaugą padovan oju s i tr is he kt aru s žemės, ji skuba į Laižuvą. Tą pačią dieną pakrik štija mažąjį Rūtos ir Pr ano
sūnelį. Vežime, prikrautam e šiaudtĮ, kuriuo se slepi asi Rūta, ant rankų laikyda ma ma žąjį, vyks ta Tel šių lin k.
Ba lsių ka imas netoli Tryškių . Jam e pa siliek a Rm a ir Pranas , o senoj i s u
mažuoju grįžta i Telšius. Vaikeli u rūpinasi visa šei ma , o C;'au g iausia Pran o sesuo Jadv yga.
Pavasa rį keičia vasa ra, rudeni - ž iema. Au ga m ažas is Telesfo ras( klasės
drau go dailininko Telesforo Valia us gar bei pavadi nta s).
Retkarčiais nak timi s sūnų ap lank o ir tėvas su ma ma, be t šitos lai mės aki \ irkos trump os ir labai reto s. Piktų žmonių dau g ...
1944-ieji, spa lio pr adžia. Jokių ž iniq ap ie Praną ir Rūtą . Ešelona i rieda į vakaru s, nu o rusq okup acijos į Vakaru s traukia si ir lietu viai int elige nt a i. Tarp
besitra ukia nč i qjų ir mok ytojas Felik sas Kudirk a. Turi išvyk ti pa skutinis trau kinys. Kudirka lauki a į stoti ateinančios žmonos. Bet Jad vyga nepasirodė. Ji
pri e širdi es g la udė m ažąjį Tel esforą. Kudirk a i Vaka rus išvy ko vie n as.
Po dviejų di em1 pro Telšius nugriaudėjo fronta s. Iš s lė ptuvės išėj o se no ji
Gurvič ienė ir Dora , o apie Rūtą ir Praną - jokios ž ini os ... Jadvyga, u žsidėjusi
ant peč i tĮ kuprinę, palik usi namu ose m ažąjį su močiute, p ėsčiomis išėj o į Tryškius ieško ti savo artimqjtĮ.
Ilga i ieškoti neteko ... Apy linkėje visi ž inojo ap ie šiur p ią tragediją ... Ju os
s ušaudė. Paskutinę vokiečių okup acijos Tryški uose dien ą.
Rūtos ir Pran o palaiku s perkėlė i Telšių mi esto kapin es gre ta Pra n o tėvo,
netruku s, pa lau žta sie lvarto , ša lia jq ats ig ulė ir geroji namq dva sia se noji La ucev i čie nė.
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Verčiu klasiq žurnalus ...

1959metais mokyklą baigė Telesforas Laucev ičius, Ka zys So pau s kas, Janina Sabeckytė ...
Jadvyga visą savo širdies šilumą atidavė Rūtos ir Pran o didelės meilės ir
kančios vaisiui, jll gyvenimo tęsiniui - Telesfo rui , Panevėžio „E kr ano" gamyk.
los inžinieriui, užauginu siam gražią sav o šeimą.
Išmintis, genima s, inteligencija trykšte tr ykšta iš geros ios Jad vygos. Ji nelaukia atpildo, negeidžia keršto , bet vis mintimi s sugrįžta i prn eitj , pri simena
tuos baisiuosius laikus, nes atmintis nežino se nati es ...
Lietuvos Jcru znlė, 1997,Nr. 6

SUŠAUDYTA
VAIKYSTĖ
Liudininke
kviečiu

istoriją

Žinia, kad i Kražius nusilenkti savo tėvų žemei iš Izraelio atvyksta žydai,
beregint apskriejo miesteli ir jo apylinkes. Vieni paprasčiausio sma lsumo
pagautiteiravosi, kas, kur, kodėl, kiti norėjo tiksliai žinoti atvykimo laiką,
kad galėtų deramai pasiruošti tolimų ir brangių svečių sutikimui, treti su
nerimu balse patarinėjo, jog nereikėtų su jais prasidėti, o tuo labi au iškvieti ·
mą siųsti. Pirmųjų elgesys visiems suprantamas.
Supratau ir pastaruosius .
Dažnai Kražiuose girdėjau tų šeimų pavardes ša lia šiurpių anų metų įvykių:
įskundinėjo, sui mtus žyd us saugojo , juos prie duobės varė, ša udė ...
Praėjo beveikpusšimtis metų, o aš niekaip negaliu pamiršti žmoniq , kurių dėka
likau gyvas, kurie vokiečiq okupacijos metais slėpė man e, sa ugojo. Už tai ir~
iausii LiellU'9~raščius, prašydamas atsiliepti tuos žmone s ar jtl artimuosius.
Aš noriu, kad visi ži notų, kokie kilnūs buvo lietuviai. Mes Izraelyje rašome ygą,
kuriojeturi būti visosmūsų tautos gelbėtojų pavardės. Mes sodin ame parką, kuria·
me kiekviena
s medis vadinsis mūsų geradarit1 vardais. Toji kelionė mums - savotiškaekspedicija, medžiagosrinkimas, o kartu aš noriu dar ka rtą padėko ti visiems,
kurių širdiesgerumo ir begalinės rizikos dėka aš gyvenu. Padėkoti ir visiems man
p~raš!u
siems, i paieškas atsiliepusiems. Ne visiems atsakyt i galėjau - aš rašyti lietu·
viška1nemoku. Tik kalbu ir skaitau. [...]

Taip viename iš paskutiniųjų laiškų rašė Jose fas Ben Jako vas.
Ir štai jie - Lietuvos žemėje. Jaudinančios s us itikimo akimirkos, o dar Ia·
biau - pačios viešnagės dienos: juk jos ėjo kruvinai s prisiminimų keliais , nuo
duobės prie duobės ...
Tyliaiplevena iš tolimos žemės vež ta žva kė pri e Med ž iokalnio . Motulei,
sesėms, artimiesiems - šimtam s čia suguldytųjų.

- Mes buvom e suvar yti į aną darži nę, - pagaliau skau s mo krešulį pramušė
Josefas. - Ten bu vo pono Šiuk š tos kia ulės. O an t to tvarto - ką tik s uv ež tas
šiena s.
Jam e aš ir apsikas ia u, kai varė ša ud yti. O štai čia stovėjo dide lis namas ,
kražiškitĮ bravoriuku vad inama s. Bet jo dabar tik pusę bematau. To namo v ienam e ga le gyveno Jasulaičiai, o kitame - pavardės neži na u . Bet toji še ima turėjo
už mane ga l porą metq vy res ni piemenį, na, sūnų, ku ris po n o karv es ganė. Kas
jis toks? Man rei kia ji s ura sti. ..
Paieška s p radedame nu o senia u si ųjų Kra ž ių gyven tojų.
- Tai ga lėjo būti ka s nors iš Jasul a ičią Tame name tuomet dvi Jasula ičių
še imos gyve no. O tas piemuo - ar tik ne Kraži ų kolūkio bri ga dinink as Vaclovas Jasulaitis?- ga rsia i mąsto Medeinės gatvės se nbu vis Kazi mi eras Ge rlika s. O pats kieno bflsi?
- Motkės.

- Mėsin in ko?
-Taip.
- Paž inojau . Oi gera s žmo gus bu vo! Kai va rė ša ud yti, aš lentpjūvėje pri e pa t
kelio dirb au . Nea tlaikiau , i miesteli nu o to koš maro pabėgau, - ir rieda ried a
upeliukais ašaros. N ieko dau giau jis nebegali pas ak y ti.
Vaclovas Jasu laitis t ądien arė dir vą. Braškes sodins. N ieko nes upr as d amas ,
ži ūrėj o ir į temptai s tengėsi ką nor s prisimin ti.
- Pameni, tądien, kai šaudė žydu s, tu ganei d va re karv es. Tave aš sutik a u
jau ketvirtą parą po to, kai išlindau iš savo slėptuvės, išbadėjęs, nemigęs, iš kankint as baimės. Tu mane iškart p amatei, liepei palaukti ir net ruku s at neše i duonos, sv ies to ir obuolių. Tai buvo trečiadienis. Tu mane išge lbėjai. .. - žiūrėda
mas i tyras Vaclovo akis, Josefas, atrodo , ned vejoja, kad tai - jis.
Pamažėl pu sam žio se numo u žmar štis krinta ir nuo Vaclovo Jasulaič io atminti es.
- Ne, žmoga u . Ne aš tave i šgelbėjau. Tau papra sč ia us ia i pasisekė. Aš duonos ir kiti ems žyduk am s nun ešda va u. Jų ga l septyni pabėgę buvo . O kitu s suga ud ė ...
Ir tvi rtos, d arb in inkiš kos rankos apkabina Vaclovą. Už du o nos riekę, kuri
per šitiek metų ne tik nesužiedėjo, bet iškilo iki gyvy bės kepa lo si mb o lio.
- Tai bu vo man gyvybės riekė. Jos vertė nenu sa koma, - ir Josefu i užlūžta
žod is.
Ne ma žiau jaudinan tis sus itikima s ir su kitu kraž iškiu Vincu Ga idjur g iu .
- Su Vincu susitikęs aš net užm irša u, kad vyksta karas , kad ma nęs tyko
mirtis . Jis man buvo kaip tikra s br olis, - pakeliui kalbėjo Josefas.
Ir štai jie stov i Vinco kiem e vienas pri eš kitą. Vincas apie ši ą viešnagę ni eko než inojo . (Tik vėliau jis pri s ip aži ns, kad ga l pri eš dešimtmeti buvo gavęs
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Josefo laišką. Betatsakyti i ji bijojo: dar apka ltin s ryš iais s u u žs ieniu, vaika111s
kelius į mokslą uždarys.)
- Svečią atvedžiau, - sakau.
O jis tik gal trumpą minutėlę stebi :
- Juozai!
_ Juozuk, koks tu dideli s užaugai , - buvo pirmi eji ir vos ne vienin teliai ir
Kazimieros Mileikienės iš Nomininkų kaimo (dabar gyvenančios Kaltinėnuo
se) žodžiai. O paskui kalbėjo žv ilgsniai , glaustėsi vienas pri e kito. Tik šįkarl
susikeitę vietomis: ji, smulkučiukė, ja u aštuo nia s d eš imtis karolėlių ant gyvenimosiūlo suvėrusi, kažkuo priminė ano meto likim o bandomą žydų vaikeli.
Anastuomet glaudėsi prie tyros lietuvės motin os širdie s, toji šia ndi en paskendo savo augintinio glėby.
- Daugiau kaip pusmetį ji man buvo motina. Pat ekau pas ją serga ntis, šunvotėmis nusėtas, kaip šiandien matau, tvar sto ji man e ir sa ko : ,,Kentėk, vaikeli
.
Kailabai skaudės, negalėsi iškęsti, sakyk: ,Jėzus Marija!' Tik neš auk : ,Ui!' Antraip supras, kad tu - žydukas. Ir Juozuk as tu, o ne Joškė ... "
Vyniojasi,tįsta atmintie s kam uolys, vis da žni a u įstrigdamas ant kraujo
krešulio. Kuprė ... Ar beįžiūrimas pro storą velėną tėv ulio veidas? Kažin ar iš
nebūti es mato jis ant kapo sūnaus atvež tas marč i ą Mariam ir anūkę Ronit?
Batakiai. Dvi ilgos ilgos duobės, jau rud en iniai s gvazdikais ·pr ažyd usios.
- Vienojejų mano vieta liko tuščia, - kažkokiu nenu sakom u ska usmo balsu
išta~ia~ose_fas.--~pgavęs mirti Kražiuose, nut aria u bėgti į Batakius pas tetą.
Aphnkima15keha1s, per lauku s. Per dieną sukori a u per penki asdešimt kilo":etrų. S~ubėj.au, kad suspėčiau ... i pragarą, - karčiai šypteli tik lūpos, - patai·
k1aul paoas zydų gaudynes ir vėl atsidūriau daržinėje. Šaud yti m ane atvežė
antru reisu. Pirmiejijau buv o sukl oti į duob es. Išrikiavo. Sukinėjosi keletas vokiečių su foto~pa~atais_ir ginkluoti civiliai - bud eliai, nu o kurių stipri ai dvokė
samago~u. L1epe nusireng ti. Vilkd amasis mar škinius, pastebėjau, kad už
manęs nerat o su šautu vu. Ir nėriau i mišką. Kiek bėgau, ne ž in au. Tik atmenu,
~uvo kl_ampusraistas, už jo - upė (Ančia). Miškui baigiantis , prie š pat nosį
iškilo gmk_luotas_
baltaraištis: ,,Kur, rupūže, va lki ojies? Ar n ež in ai, kad žydus
šaudo_?~atp t~ čia patekai? Dink iš akių" Taip aš prasiv erž iau pro mirti es ratą,
iš ~~no iš,'.ede ~ats egzekucijos vykd ytojas, neatpažinęs, jog aš- žyda s. Aš net
nezmau, kiek čia mano tautiečių suguldyt a.
O pasku! nutyl~, ilgai mąsto ir nedrąsiai, lyg atsiprašinėdamas, klau sia:
- O kodel ant visų paminklų rašo „Faš istinio tero ro a ukom s?" Ir datą ben·
drą
· · 1·
· · ·Įvardinti jo g čia suša udyti· t1
"k
, -. .karo metu?· Kode'l n epanoreio
1etuvia1
?d~i ir ben_tapytikriai kiek jų, iš kokių vietų. Ir šaudė ~u s ne p er visą karą, 0
k:: reči~ die~ą ... ~odėl ant Dirvoniukų kaim o kapinaičitĮ p a minkliuko - pen·
ampe žvaigžde? Juk mūsų, žydų, žva igždė šeš ia kampe·
·
·
···
Ką aš gal..
eiau Jam atsakyti? Kaip ir dau g kur s trigo žo d ž iai buvo gėda dėl
nepagarboska
d ·l
. . .
'
' '
.
pams, e savo tautiečių piktadarybių. Bet ne jų ieško ti atvažia·
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vo i Kražius Josefo Ben Ja kovo še ima. Nors š is retos atminties ž mo g u s tikriausiai nepa mir šo ir ją Štai žiū rint v ideofilmus, sus uktu s ap ie šiandieninį Kražių
atgim imą, jis nesunki a i a tpa ž ino vieną davatkėl ę, aktyvią š iandi en os veikėją,
kuri , užėjus vokiečia ms, Kražių gatvėje plyšavo: ,,Visu s žy du s ir komunistus
išša ud yti ..."
- Diev as jiems teisėjas, - pasakė be pykčio, be pagiežos . - O jeig u jūs rašys ite, parašykit, kad aš nepa mir ša u nė v ieno, kuri s m an page lbėjo. Tegul n es u pyksta, kurio ap lankyti nesuspėjau. Laiko lab ai nedaug . Aš širdyje kur ka s daugia u ja u či u , negu randu žo d žių tam išreikšti.
Beje, šis žm ogu s, šitiek metų negird ėjęs nė žod žio lie tu v iš ka i, ka lbos šva rumu daug kur karta is pranoko ir mu s, lietuvius. O kai pamatė ant s ienos Vincą
Kudirką, nusišypsojo ir lyg se nam pri e teliui pade kla m avo : ,,Lie tu va , Tėvyne
mosų , tu - didvyrių žem e ..."
Trumpo s, nega ilestingai trump os s usi tikimų akimirkos. Ir jiem s, ir man .
Tiek dau g dar norėjosi parodyti, sup až indint i. Bet jų tikslas tik vienas ir kukliai
kilnu s: pad ė ko ti juos gelbėjusiems žmonėm s ir sur inkti med ž iagą apie ju os .
- O i Lietu vą m es dar atvažiuosime, kai neb eb u s sien ų, nebereikės sudėtingų vizų - kai Lietu va bu s visiškai laisva. Ji bu s toki a. Ir gre it a i.
O žmonės nu o senų se novės sa ko, jog žy d a i žin o, ką šneka ...
Nijolė Petrošiūtė

Kraži11 aidai, 1990 ,

FRAGMENTAI IŠ KNYGOS IR BE GINKLO

rugsėjis,

N r. 22

KARIAI

Mokytojas

He11rikas /011aitis

Papras tai žo di s „moky tojas " s iejamas s u mo ky klin iu
gyve nimo laiko tarpiu ir tam tikru dės tomuoju da lyku.
Aš noriu pakalbėti apie vieną savo m okytoją, d a b a r
Vilni aus va lstybini o V. Kaps u ko vardo universiteto d ocentą Henriką Jonaiti, kuri s lik o m okyto ju ir drau g u visa m gyve nimui.
Buvo 1941 m etq bir že lis . Karo išva karės. Išlaikia u
paskuti n i se ptint osios klasės egzaminą. Linksmu būre
liu išskubėjome iš mok ykl os i kiną žiOrėti film o „ Didysis va lsas", o po to išsiskirstėme po namus, susitarę r ytojau s dieną va žiuoti i Trakus.
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Tačiau rytą sustaugė sirenos. Sugria udėjo bomb os. G riu vo na mai. Sugriuvo

gyvenimas.
. .
. _ .
Mes pasimetėme nuo tėvo ir pri eš svastiku o tu s a te1v 1us a ts 1d ur cme baisiai
vienišos, prislėgtos, bejėgės - motina ir keturi va ikai, - d a r d v i mano seserys
(viena vyresnė, kita pirmaklasė) ir penkeritĮ metų br o liuk as.
Po keli11dienų nuėjau į mokyklą pažymėjimo. Bet bu vęs bendr amokslis,
dar taip neseniai tariamas d raugas, neįsileido. Stumi am a tra uki au s i atatupsta,
vis negalėdama suvokti, kad mane va ro iš m a n o m okyk los.
Ir visgi mokyklon patekau . Už rank os, lyg tėvas pirma klasę, jvedė mane
mokytojas H. Jonaitis, pravaręs netikėli nu o kelio. Ir m a n s ta iga pasidarė ramu,
gera, dingo ir nuoskauda, ir baimė. Tik nesinorėjo p aleis ti tos rank os ir vėl pajusti bejėgi vienišumą. Nuo tos valando s mok y tojo rank os b u vo iš ties tos ilgam.
Štai fašistai uždėjo Vilniaus miesto žydam s penkių milijonų rublių kontribuciją, už kurios nesurinkimą grasino visu s s ušaud y ti. Ir mo ky tojo ranka siekia piniginės, išima v isą n egausų jos turinį ir p rideda pri e mū sų n ešamq pi·
nigą

Mus uždaro i getą. H. Jonaitis pal ydi, įdavęs n et sa vo d u on os d av inį . Nera•
mus dėl mūsų likimo (aš bu vau pasimetusi nu o mamo s), jis p as inaud oja pirmų
dienų maišatim bei nebaigtomis staty ti užtvaro mi s ir va ikš to p o getą, sargybiniams pasivadinęs sanitariniu inspektorium . O juk faš is ta m s talkini nkavo ir
keli mūsų mokyklos mokiniai, kurie, ji sutikę, be abejo, bū tq išdavę.
Už paramą žydams ir net jų daiktų saugojimą tebu vo v iena bausmė - mirtis.H. Jonaitis išsaugojo visą tėvo biblioteką, net neišb ra ukęs pirm ajame knygų
puslapyje jrašytos jų tikrojo savi nink o pavardės. Jis, n ep a isy d a mas mamos
prašymų nerizikuoti, būti atsa rgesniu , pats atneš d avo pri e ge to vartų maisto
produktų ir daiktų, laukdamas progos kaip no rs ju os p erdu o ti. O ka rtą jis visą
ilgą ir gūdžią rudens naktį prastovėjo netoli ge to vartų. Mat s u ž inojo, kad naktį
varė šaudyti. Tai sergėjo - jei mus varys, gal pa vy ks kaip nor s išgelbėti.
Kiekvienas toks stovėjimas prie geto vartų, kiekvien as mum s perdu otas dra·
bužis, duonos kepaliukas ar net tart as žodi s ja m galėjo ba ig tis Pan eriai s. O Pa·
neriuose žudė. Gyvus vertė i du obes. Vaikams skaldė ga lvy tes.
Aš labai bijojau mirties. Bet ir gyve nti bu vo nepapra s tai sunku : išva ryta iš
mokyklos, iš namų ir tykoma nužud y ti. Ir mano keturiolikmetė va izduotė piešė
man žmones anapus geto tvorų tik tokiu s, kokiu s matyd ava u mūsų bud eliusvokiškuosiusfašistus ir vietinius parsidavėlius.
.~ažin kur būtų nuklydusios mano va ikiškos pažiūros, je i ne mo kytojas Jonait_is. e todėl, kad bada ujan t kiekvie nas du onos kąsn is y ra reikšmingas. Ne
todel'.kad vylėmės, gal pavyks jo pa ded am iems išsigelbėti. Ne. Aš ėmia u s~prasn'.kad anapus geto gyvena geri žmonės, to kie ka ip mo ky tojas Jonaitis, ir
!mon'.ų draugystei tautybė neturi reikšmės. O fašistų nea py kant a bejėgė prieš
zmogiškumą. Aš patikėjau gėrio perga le pri eš blogį.
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Ir tas tikėjimas laba i padėjo man nepalūžti vis u s ilgu s me tu s fašis tų ko n ce ntracijos stovyk lose . Jei pas idary d avo nepakenčiamai sunku , - ste n gd ava u s i prisiminti Vilnitt ir moky toją Jon a itį ...
Autorės

pr ierašas

Mielas d rauge Jona iti! Aš žinau, Jos labai ku klus ir nemėgstate klausy ti apie
save gražių žodžių, ir aš steng iaus i jų ve ng ti. Bet jei Jūsų gyvenimas, poe lg iai,
darbšt um as (apie kurį čia nebuvo p rogos pakalbėti) ta p o man pavyzdžiu, kodėl
juo netapti kitiems? Tikiuos i, kad va rda n to atle isite man tokį, anot Jūsų, iša u kšti n i mą.

M . Rol n ikaitė

Neužmi rštami liet uviai
Tėvas

bu vo sušaudy tas dar prieš įsteigiant getą. Mes p atekome te n dv iese motina ir aš. Devynerių metų va iko, ką tik baigusio tr is prad inės m oky klos
skyri us, sąmonėje pa saulis staiga apsivertė a uk štyn kojomis . Tie, kurie vakąr_
d ar bu vo ta o..._d.[a
ugai, su.k uriais dar. tik vakar..žaide i kieme, nus~uk_Q_nų_Q
tavęs. ~as
vak~vo
pador u, jau šia nd ien-a trodė nu sikal t imu, o tai , kas
v~
uvo nu sikaltimu , paverčiama gyve nim o ka sdie ny.be. ža ib iška is tem pais buvo '2'~a
žmoga us vertės-devalvaeija. Bevei k dveji me ta i, kuri u os
te o p ragyve nti ge te, - tai ištisa tokios s iaubi ngos deva lvaci jos ir didvyriškos
kasdieninės kovos su ja epopėja. Ap ie tai ja u parašyta ir bus da r parašy ta nemaža tomų. Man čia no risi tik trump ai p ap asa koti v i eną nedideli ep i zod ą, k u riame ryškiai a ts is pind ėj o š is di dvy riškas žmo nių pasip rieš inim as n už m og ini mui.
1943 m e tų vasara. Kas di en v is aiš kiau ja utės i , koks lik imas la u kia p a kliu v us iųj ų i ge tą. Sun ki ir tva n ki vasara, kvėp uoti darėsi v is s un kia u , ta rsi pr ieš
aud rą.

-Š iomis dienomis išeinu iš ge to, - pasakė motina i vien a pažįstama, k ur ios
vyras bu vo lietu vis ir pa ruošė pabėgimą, - be t p rieš tai aš supažin d insiu jus s u
pu ikiais žmonėm is. Jie nepali ks j Osų nela imėje .
Taip motina susipaž ino su Stase ir Jon u Ru zgiais. J. Ru zgys ta rn avo sve ikatos apsaugos sis temoje, be t, ka ip su žinojau vėl iau , ja u p o ka ro, jo tikrasis pašaukimas - rašy tojo da rbas . Iš pradži ų jie nu stebi no savo beba imi u pas ir y ž imu,
rizikuoja nt gyvy be, gelbėti da r vakar nepažįstamą moterį ir vaiką. Apst u lbino
savo op timizmu ir energ ija. Ir vis tikta i mes ilgai netikėjome: ka lbos ka lbo m is,
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pažadai pažadais, o kai ateis laikas rizikuo ti ir ve ikti , - ko gero, nu sip laus ran.
kas ... Nemažai buvome prisiklausę ir apie tokius atsi tikimu s. Ką ga li žinott,
juk žmonės nepažįstami.
Ir štai atėjo sutartoji diena. Suaugusiems iše iti iš ge to bu vo len gv iau - kiekvieną rytą i miestą buvo varomos voros darbam s. Bet kaip išs prukti pro vartus
darneišaugusiam iš trumpų kelnaičių? ligai buvo ga lv ota, kol p aga liau surasta
išeitis. Grupė darbininkt1kaimišku vežimu ry tai s vy kda vo tva rk y ti Vilniaus
Žvėryno rajono gale esančių apleistų kapinių. Išsiti es iau a nt to vež imo dugno,
mane apklojo šiaudais, užmetė visokių maišų, o ant v irša u s, koja s i šonus nukorę, susėdo vyrai. Nemažas būrys. Pro sargybą, tikrinančią pri e ge to vartų,
pravažiavome laimingai. Bet toliau viskas klostėsi nelab a i maloniai. Vyrai svėrė
nemažai, kvėpuoti buvo sunku , o arklys mies to gatvėmis kiūtino lėta žingine.
Kai pagaliaupasiekėme kapines, man e ištraukė visai jau vos gyvą ... Iš čia mane pasiėmė S. Ruzgienė, nusivedė i savo namu s, kur s us itikau ir s u motina.
Dabarsunku beisivaizduoti , kokia tai buvo laimė: va lgy ti duoną su sviestu,
miegoti lovoje... Pas Ruzgius mes išbuvom e kokią sava itę. Die no s metu, kai
šeimininkaiišeidavo, negalima buvo pajudėti - apačioje gyveno kaim ynai. Bet
argi vaikasnusėdės vietoje. Kartą, kai nieko nebuvo namie, išsėlinau iš kambario i koridorių ir vos kaktomušomis nesusidau žia u su moterimi. Ji, matyt , persigandone mažiau už mane ir spruk o i gretimą kambarį. Trakštelėjo užrakt as.
VakareS. Ruzgienė man paaiškino, kad tai esanti d raugė, ji su sipykusi su
vyru, pernakvojusi pas juos. O slapstosi ji todėl, kad vyras ją gerokai apkūlęs ir
jaigėda su tokiomis mėlynėmis žmonėms pasirodyti. (Vaikui tokio paaiškini·
mo pakako.Tikpo Tarybų Lietuvos išva davim o, grįžęs į Vilnių, sužinojau , kad
Ruzgiai pervisus hitlerinės okupacijos metus savo but e slapstė moteri su maža
mergyte.)
Suprantama, kad tokiomis sąlygomis ilgiau p as mūsų vaišingus šeiminio·
kus negalima buvo pasilikti. Pamažu brendo minti s, kad geriausia būh1 slaps·
tylis kaime,pavyzdžiui, išvažiuoti i Žemaitiją. Lengva pasak y ti - išvažiuoti!
Kelionė traukiniubuvo pavojingas dalykas . Niekuomet n eu ž mir š iu tos akimir·
kos,kaiaš su motina, lydimi S. Ruzgienės, sus tojome pri eš aukštą fašistų kari·
ninką, matyt, tikrinusi išeinančius į peroną. Mano veidą, kad nek eltq įtarimo,
apmuturiavo kažkokiais šiltais skudurais, tes imatė vienos akys. Iš šalies turbūt
atrodė, kad man skauda viskas- ir gerklė, ir au sys, ir d anty s ... Riktelėjęs kažką
greta stovėjusiems kareiviams, karininka s, net nežvilgterėjęs į mane, pral eido i
peroną. Pagaliaumes visi trys vagone .
~el nespėjome atsikvošėti, kai pri eš mu s a tsisėdo mot e ris su gestapo žen·
klehu ant kostiumėlio atlapo. Galima isivaizd uoti, koki a tai bu vo smagi kelionė, kaiši moterisveik visą kelią be pers tojo kalbino, domėjosi mumis , o ypač,
p~si~odė, ji mylinti vaikus ... Tačiau ir ši pažinti s baigėsi la imin ga i dėka S. Ru:·
gienes drąsos ir orientacijos. Visoje šioje riziki ngoje, kupinoje netikėtumų ir

pavo jtl kelionėje mu s l ydėjo ir g lobojo ši didelės š irdi es m o teris. N e t kai a trodė, nebėra iše ities, v iskas žuvę, iš jos ve ido ne išn yk davo rami šy psena, o iš
akių - padrąsinantis žv ilgsnis .
Maže ikiuo se mes su motin a išsiskyrėme. Toliau ji keliavo v ien a, o S. Ru zgienė nusivedė manei turgavietę (buvo tur ga us di en a) ir suderėjo s u valstieči u,
kad tas nuv eš mu s i Varduvos kaimą.
Iki išva duojant Žemaitiją, dar teko daug ir g reita i keis ti „ad res u s" . Vien ur
buvau u ž gimin aiti arb a piemenį, kitur slapsčiausi. Bet kiek v ienas nauja s „adresas" - tai sus itikim ai s u nu os tabia i va išin gais, š irdin ga is, bebaimi a is li etuvių
va lstieč iais, kurių kiekv iena s, riziku oda ma s savo ir savo še imo s, vaikų gyvybe, žvėri ška m nacio naliz mui pri eš ino taura us žmogi ško so lid arumo jausmą.
Kiekv ienas naujas „ad resas" iš kelia atmintyj e vi rtin es vaizdų, įvykių, žmonių
veidų ... Prisim enu Kazl a u sk ų šeimą, pa s kuri ą aš ir vėliau motina s l aps tėmės
ilges ni laiką. Juo zo Kazlau sko, talenting o savamoks lio, bedi ev io (todėl ji kaime net „bolšev iku " buvo apšaukę), nu os tabios s ielos žmo ga us, kuris s u mumis vakara is slap ta klausėsi Maskvos radi jo, kartu s u mumi s taip neka ntri a i
skaičiavo diena s, liku sias iki išvadav im o, nebet eko, deja , su si tikti po karo. Šį
nebejauną žmogų žvėriška i nužudė bur žuaziniai naci onali s tiniai banditai.
Prisim enu varganą Virkečiq še imą ir dau ge li kitą Bet tokiu s žm ones nevalia pri siminti sąrašu . Kiekvienas jų ver tas to, kad api e ji būtų pa pasakot a smul kia u .
O dabar norėjosi bent trump ai papasa ko ti apie pabėg imą ir kelionę, a pi e
pirmuo sius, kuri e ištiesė paga lbos ranką. Kie k paskui ž mogus beke liautum, su
kokiais žmonėmis besus itiktum , tokia kelionė niekuomet nei šd y la iš a tm inti es,
o tauru s šių drąsit1 ir dorų žmoniq pav eikslas lyd i tave visą gyvenimą, moko
mylėti žmogq ir tikėti juo.
M. Petuchauskas

Širdysbe baimės
Kauno gete mus sup o tamsi tams i naktis, be joki os prošva is tės, be jokio šv iesos
kaip tamsią nak tį pa sirodo žvaigždės, taip žmonės, tikri ,
geri ž monės nu šviesdav o šitĮ klaikių di em1 gyvenimą.
Tokios buvo Fedorovičiq, Leščinskit1 šeim os, kuri os man , geto ka lin ei ir pogr indinink ei, padėdavo slėpti mies te žydt 1 va ikus. Tai jie, nebijodami teroro,
pasiliko humani ški ir nepal enki am i.
Dar norėčiau papasako ti apie Gudų šeimą, paprastą ir širdingą. Pa s juos
rada u pri eg lobs ti sunkiausią savo gyve nim o valandą. Buvo š tai kaip .
spindulėlio. Tačiau

65

64

Kaunogete aš buvau iki pat jo likvidav imo l 9~4 m e tais. Da lyvavau pogrin.
dinės antifašistinės organizacijos vei kloje. Bet štai mu s apsu p o a ut oma tais gin.

kluoti hitlerininkai ir nuvarė „tran spo rtui ". Tada mano vyras, v ien as pogrin.
dinės organizacijosvadovų, ir pasakė:
_ Bet kuriomis priemonėmis pas istenk išsp rukti iš čia. Ir jei tau pasiseks,
isimink: Gudų šeima. Jie gyvena Milikonių kaim e. Tai puikO s žmonės. Jie tau
padės. Jais gali pasitikėti .
...Vėlai vakare suradau Gudų namelį . Tyliai įslinkau i kiem ą. Senyvas žmogus kažką tvarkė prie čia pat stovėj usio vežim o.
- Labas vakaras, - tariau vos girdim ai.
Senasis Gudas pakėlė į mane savo ak is ir ta ip p at tylia i a tsakė:
- Labas,labas. Užeik, dukr ele, uže ik. Sve timq nėra. Vis i sa vi.
Užėjau į kambari ir papr ašiau vand ens atsige rti. Iš u ž u ž u o laido s, kuri skyrė
virtuvę nuo kambario, išėjo pagyve nu si mote ris. Ji pasta tė a nt s talo puodeli
pieno ir duonos riekę. Matyt, kad tai buvo paruošta va karien ė va ikams, kurie
sukinėjosi kieme. Nors ir buvau laba i alkana , bet pri e va lg io neprisiliečiau.
Negalėjau juk palikti ką nors iš Gudų šei mo s be va ka rienės.
- Valgyk, valgyk, dukr ele. Nesibijok. Pava lgyk, pai lsėk. O pa s kui galvosim,
ką daryti. Štai čia, ant šitos kanapo s ir per miegosi.
Suvalgiaušią „dangiškąją maną" ir užmiga u kieta i ki etai.
Kai atsibudau, pro nedidelius namelio langus i kambarį liejosi kar šti vasa·
riškossaulės spinduliai. Tokie linksmi ir šv ieso s, sa ky tum , aplin kui ir vargo, ir
getų, ir prakeiktųjų hitlerin i nkų nebūttĮ. ..
Draugai, su kuriais aš dirb au po g rind yje, v is uom e t sa ky d avo, kad aš labai
„ariškos" išvaizdos, tikra kaimo merga. Todėl ir ga liu drąsiai, be geltonų lopų
vaikšt inėti. O senasis Gud as visg i, jauč iau, pa ži n o, kas aš to ki a. Ir kada aš
paklausiau, iš kur jis atspėjo, kas aš, šis atsakė: ,,Širdimi , dukr ele, širdimi . Iš
tavo išvargusio veido, iš tavo akiq suprat au , kad atėjai pa g albos , o kas tu,
manęs nedomina. Į mane kreipiasi žmo gus, ir aš jam padėsiu . Aš turiu jam
padėti".

Šiame nedideliame, atrodo, p rie žemės priplotame n amelyje sutik au tyros
sielos,didelės širdies žmones. Tarp jų ir sulauki a u Tarybinės a rmij os išvadavi·
mo.lrnea š viena. Dar 10 žydų lemiamomi s gyve n imo va landom is su rado prieglobstiGudų šeimoje.
Daug vandens nutekėjo per tą laiką. Gud q še im a p aliko m an sava , artima.
SenojoGudo jau seniai nebėra tarp gyvqjų . Gyva jo žmona , kurią vad inda·
vau ir tebevadinu mama. Gyvi G udų vaika i. A po lis - žy mu s gy dytojas Kaune,
Petras - mok_ytojasJurbarko rajone, duktė Emi lija - d antq gy dytoja vienoje
Kaunopohkhnikų. Visi jie ger i, panašūs į savo tėvus.
_Ir kada mes kartu susirenkame pas senąją savo ma mą, tu rim e ką pri siminti,
apie ką pašnekėti. Ir apie ką bekalbėtume, vis uom et pri sim enam e šios gražios
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šei mos tėvą, kuri s pasku tiniu duonos kąsniu da lin davosi s u žmonėmis, kartais
visai nepa žistarnai s. j is savo namus pavertė prieglobsčiu uj am ie m s ir persek io jam iems, faš izmo pasmerktiems m irt i žm onėms. Senasis G ud as ž inojo , ka s jo
Jaukia , jei pa s ji s ura s tq žydą. Bet tyroje šird yje n eb u vo vietos ba im ei.
l. Šaterienė

Vytautas Žakevičius
1943 metų rudenį, pasp rukę iš Ka un o ge to, Ka un o gy d yto ja s Š. Matusev ičius ir
jo keturiLĮ as m enq še im a, ku riu os pažįstami lietuviai ga rlaivi u atvežė i Ge lgaud iški, rad o prieglobstį Pakalniškių kaim e pa s gydytoją Vytautą Žakevič iq. P asipiktinęs aplinkui vykus iais ž ia u rum a is, v is u omen ininkas Žakev ičius ėmėsi
aktyviai g lobo ti pabėgusius iš ge to žy du s, slėpė juos. Jo ma n ym u , tok ia pagalba bu vo sva rbu s kovos su fašiz mu, s u nekaltų ž m on iq žudymu bodas. Savo
įsitikinimus jis ėmė aiškin ti kiti em s žmonėms. Netrukus, Žakevičia us paraginti, bėgliams iš getų a tida rė duri s ir da ugelis kitų kaimo gyventojų. Pakalniškit 1
sod ybose - Jocio Broniaus , Petra us ko Jono , Januli o, Simokaičio namuo se - pr isiglaudė dar se ptynetas geto pabėgėlių. Bet n ea tsarg us, per daug visais ž monėmis pasitikįs Žakev ičiu s tu o m pas iten kinti nenorėjo. Jis vis daugiau ieškojo
saugių vietų, ve rbavo savo ta lkininkus. Sa vo pasekėjams, vis iems kaimynams ,
kuri e abe jojo, a r eiti tok iu keliu, a rba buvo hi tlerininkt1 įbauginti, gydy tojas
nuolat ramiaus iai saky d avo, esą b ijo ti nėra ko. Girdi, ga lim a aps id ra u sti, viską
dok um en tais įforminti.
Nemažą nepažįsta mq žmoniq borelį kaim e g rei t pastebėjo. Kalb os ap ie Vytaut o Žakevičiaus veiklą apyl inkėje g re it p ap lito ir paga liau pasiekė gestapą.
1944 m . kovo 18 d . į Gelga udiški atvyk o ginkl u o tas hit lerin inkq bū rys. Vis i
besislapsčiusieji ir jų globėjai buvo s uim ti. Januliui p avy ko iš Telšiq ka lėjimo
pabėgti. Simokaiti faš is tai išvežė i Vokietiją, kur jis din go be ži ni os. Visus kitus
sušaudė IX forte . Tarp jų buvo su ša ud y tas ir taurus kaimo gydytojas Vyta ut as

Žakevičius.

M. Cinkas

Žvėrys ir žmonės
[...] Moky toja Haškerienė paslėpė savo namu ose ke lias žy d a ites - m oksleives.
M.okytoja stengėsi sud aryt i jo ms kuo normalesnes gyven imo sąlygas, bet gr iežtai isakė niekur nes irod y ti. Deja, mergaitės, nes upra s d a mo s jo m s g resia nčio
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pavojaus, be Haškerienės žinios kartą išėjo pasižva lgy ti . Jas iš ka rto sučiu
esesininkai. Haškerienės vyras b~vo vokie tis, pasilikę~ Lie tu voje po Pirm:
pasauliniokaro ir sulietuvėjęs. Tat buv o taurus, hum ani š kas ž m og us, giliaine.
apkentęs hitlerininkų. l jų namu s užeida~o_vi ena s vokieč'.ų ~ariuomenėsgy.
dytojas antifašistas, kuris padėdavo tarybmrnms karo be laisviams. Okupanldj
vėliau Haškeri igrūdo i kalėjimą.

Prasidėjus masinėms taikių gyventojų žudynėms A lytuje, gydytojas O. Bie
~
kinas su žmona ir dukryte rado prieg lobs ti Žemės nkio m okyk los dir ektoriaus
AlfonsoNašliūno namuose. Tačiau vieta buv o nesa ugi , ir po kelių dienų teko
ieškoti kitos slėptuvės. Mergytei buvo rasta v ie ta kaim e, o tėv u s sutiko priglaustimokytojai Bajerčiai, karo metu dau g padėję okupantų p ersekiojamiems
žmonėms. Jau pirmomis karo di enomi s K. Bajerčius slapstė savo namuose tris
buvusius savo mokinius - aktyvius komj aunu oliu s.
Gydytoją ir jo žmoną reikėjo pervesti per Alyta us tiltą, o pri e abiejų jo galų
stovėjo vokiečių sargyba. Buvo nutarta tiltą pe reiti te m stant. Bajerčienė žengė
su Bielkinu, o šių eilučių autorius -s u gydy tojo ž mona . Ta i buvo ga na pavojingas žygis,bet jis pasibaigė sėkmingai: vokiečia i i dvi por e les nekreipė ypatingo
dėmesio. Bajerčių namuose, miško rajon e, Bielkin ai slap tai gyve no daugiau
kaip dvejus metus, niekam nesirodydami. Mok y tojq še im ai bu vo nelengva
rūpintis bėgliais - okupacijos prad žioje Bajerčienė-Borutaitė pagimdė kūdiki,
kuriamtėvai turėjo skirti savo pagrindinį dėmesi . Ak tyv i Bajerčiq padėjėja bu·
vo jų namų darbininkė M. Bielienaitė-Pečiulaitienė, saugoj usi bėglius nuo sve-

\

timų akių .

Bielkinų šeimai padėti, ypač jų dukr ytei išlaikyti , orga ni zavo me fondą, i
kuri keli žmonės kas mėnesi mokėdavo tam tikrą pinigų sumą. Pini gais šelpė
advokatas A. Jakubėnas, gydy tojas Misevičius, mok ytoja i Haškerienė, Purvis,
Gavelis.
Okupacijospabaigoje Bielkinai slapstėsi Nemunaičio apylinkėje valstiečio
Pečiulio namuose. Po karo banditai Pečiuli nužudė; bur žua z iniai na cionalistai
negalėjo jam dovanoti, kad hitlerininkų siautėjimo dienomi s jis pasirodė tikru
žmogumi.
O. Bielkinas dabar gyvena Vilniuje. Jo duktė taip pat gydy toja ir dirba res·
publikos sostinėje.
K. Kliniavičiu;

GĖRIO RITERIAI*
GRIGORIJUS KANOVIČIUS

Visais istorijos laikota rpiais, visų visuomeninių santvarkų sąlygomis nesto kojo
įvairialypių niekšų, be t visada truk o gėrio riterių - teisuolių d rąsiai, kartai s savo
gyvybės ka ina metusių iššūki viešpataujančiam blogiui ir mėginusių, jeigu ir ne
įveikti, tai be nt suma žinti ji.
Suprantama, teisuo liai nebūtų teisuoliai, jeigu jų būtų minių minio s ir jeigu
blogis pasiduotų be kovos. Kaip žinoma, teisi ngum o siekima s tomi s sąlygomis,
kai viešpa taujantis neteisinguma s maitina, užtikrina abejingajai did žiumai d augiau ar ma žiau ramią ate iti- pakanka tik susit a ikyti su ju o, su tuo nete isingu mu ,
jo nepastebėti, atse it ne mane žud o, o juos, - ir būdavo rū sčia i baud ž iamas,
kartai s tragi škai bai gdavosi tam, kuri s drįsdavo než mon iškumo aplinkybėmis
išlikti žmogumi . Gal tai kažkoks nepažei d žiamas dėsninguma s, kad žmogaus
vert ingum as - jo niekšiškuma s ir kilnuma s, jo drąsumas ir baikš tum as, jo nesavanaudi škuma s ir beso tiškumas - nu statoma s ne šviesiausia is, o pačia i s rusčiau
siais ir su nkiau siais žmonijai laikais, kurie jai yra tary tum sąžinės išband ymas .
Toks sąžinės išband yma s žmonijai buvo Antroj o pasaulinio karo metai , žydų
Katastrofos ir genocido metai. Sakysim tiesiai: ne visi šį išbandymą išlaikė be
priekaištų. Anaiptol ne visi. Ne visos šalys ir ne visi jų piliečiai. Bet šia ndien
kalbame ne apie juos. Šiandi en me s pagerbiame tuo s, kurie nusipelnė kilnaus
Pasaulio Tautų Teisuolio vardo .
Kad ir koks did elis, kad ir koks garbin gas būtų apdovanojimas , kurio nu sipelnė mūsq bendrapiliečiai - gelbėtojai, jiems nega li būti didesnio atlyg inim o
kaip pati gyvybė - išgelbėtų žmonių gyvybė. Mūsq taut os kartų ka rtoms, dabartinėms ir būsimosioms, amžiams bu s gyvas susižavėjimo ir dėkingumo jaus mas visiems, kas išti esė pa galbos ranką mūsų broli ams ir sese rim s, kas išplėšė iš
mirties nagų nors vieną žydq kūdikį, kas savo žyg darbiu ne tik iša uk štino savo
orumą, bet ir darė viską, kad b(ttq išgelbėta savos tėvynės garbė.
Brangūs gėrio riteria i! Aš kreipiuo si dabar ne tik i tu os, kuri e sus irink o šioje
salėje, bet iri tuos, kuri e liko už jos sieną
Žinokite: kiekvi enas JC1
s q žilas plauka s- paminkla s J(tsų tau mmui , kiekvi ena
raukšlelė- pam inklas Jūsų drąsai ir ryž tui, kiekvi enas atodnsis - paminkla s Jnsų
nerimui , kiekviena Jūsų ašara - paminkla s mūsų bendroms nete ktim s.
Savo pasiaukojimu , savo kilnumu ir gerumu J ūs ta ryt um patv irtino te tiesą,
kur ia kartais abejoja ma, jog žmogus tu ri tiek dievybės, kiek pats nori .
Žemai lenkiamės Jum s, nuostabūs, pavargę, vie niši negailesti ngo, žvėriško,
brolžudi ško dvid ešimt ojo amž iaus Dieva i!
Lietuvos Jeruzalė, 1992, gruodis , Nr. 38
• Lietuvos žyclll bendruomenės pirmininko kalba, pasakyta 1992 m . lapkričio 15 d . Vilniuje, iš•
k_ilmingoje ceremonijoje, kuri oje žyd l! gelbėtojams Lietu voje buvo įteikti pirm ieji Pasa uli o Tautų
1 eisuolio atminim o medaliai.
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FRAGMENTAI
IŠ PIRMŲJŲ DV I EJŲ GYVYBĘ IR DUONĄ
NEŠANČIOS RANKOSSĄSIUV I NIŲ
Marija Rusteikaitė
Gimė
Mirė

189201 09 Kybar/11
ose.
194912 14 Vi/11i11
je.

VadovavoVaiguvos vaik11prieglaudai.
Apdova110/a
Pasm1/io Ta11
t 11Teisuolio al111i11i
1110
medaliu ir
Garbės rnš/11bei ž ava11
6 11
j,/ gelbėji1110 kryžiumi (po mirties).

Mnri
jn R11st1'iknitė

Išgelbėjo penki olika žmonių . Tarp jų: Mesnikienė Dveira,
jos duktė Fruma , Liuba Gisaitė, tr ys Tatjan os Klibanskajos sūnūs: Samuilas - 7 metų, Abramas ir As afa s - 6 metų, Eta Gavron skaja, jos
duktė Polė Fromanienė ir anūkė Sulamit a From a n -Lev.
Marija Rusteikaitė bu vo pa siturinti moteri s, įsigijusi prieglaudą už savo
lėšas. Žydes ir vaikus ji priglaudė kaip krikščionė, nepra šydama jokio atlygio.
Mote rims ji parūpino fiktyvius pasus, vaik am s - krik š to metrikus .

Gerb. M otinėle,
aš Jums am žinai dėkinga už s ute iktą pagalbą
sunkioj valand oj. Jeigu ne Tamstos geraširdišku·
mas ir drąsa, mes būtumėm žuv<;.Kada mes bu·
vome iš v isų pusit1ap supti pri eštt ir ne turėjome
kur dingti, Jūs mum s iš tiesėt pagalbos ranką ir
mus priglaudėt. To užmir šti niekuom et negali·
ma, nes padėdama mum s rizikavo t savo galva.
Brangi Motinėle, sa ugokit savo sveikatą ir
galvokit bent kiek apie sav e. Juk aš žinau, kad
Polė Froma111e11ė, EtnGnvro11skie11ė ir
Jums pirm oj eilėj kit i, o pa skui tik Jfls pati. Daž·
S11lamitn
Fro111a11nitė
nai net ir pav algyti užmi rštat.
. .
.
Gyvenam mes kaip ir pirmiau . Sunku pradėti
viską iš nau10. Trūkumų daug, bet aš jau pripr atau tenkintis ma žu. Svarbu , kad yra
laisvė, o visa kitasusitvarkys pamažu.
Širdingilinkėjimai nuo mūsų visų visiems visiems.
Jus giliaigerbianti
Polė Fromanienė

.,Žukauskienė"

Vilnius, 1945 m. kovas

70

Vytautas Juodka (1884- 1942)
Vi/11i11
s.
Advokalas.
Apdova11
0/asžnva11čil1j,Į gelbėjimo kryži11111i
(1998).

Vilni a us sunkiųjų da rbų ka lėjimo a rchyvi ni a m e fo nd e,
1941-19 42 metų kalinių reg istra cijos kn ygose y ra žinių,
ka d Ju odka Vy ta uta s, gimęs 1884 m. , 194 1 12 12 b uvo s uimta s, uždar y ta s i Vilni a us sun k iųjų d a rbų ka l ėjim ą ir
Vytn11lns J11
odka,
1942 01 31 pe rduot as Ypa tin go jo būrio va d o ž ini on.
Vi/11i11
s /apie 1933)
Sa ugum o poli cijos ir SD Vilni a us s ky ria us a rchyv ini a me fond e, 1941-1942 m . suimtų ir sušau dy tų asmenų ka rtote koje įrašy tas Ju odka Vytaut as (tėvo va rd as nenurod ytas), gim . 1884 m. Slu cko m . ir gyv.
Vilniuje, Domaševičiaus g. 6, bt. 9, ku- Juo
d k a Vytau ta ,
ris už slėpimą savo but e dviej ų žydq
gPb , a~ 2 . ! . 1R84 ln
~ohn.1n ,-ilna , Jo~a
tautybės asmenų - Mirj am ir lzabel los (pa vardės, tėv ų va rdai , g imimo
b . l.42 . And r.
metai nenurod y ti), pabėgusių iš geto , :'estgeno,:i•1Pn 111:l
• 12 . 41 . ,iat 2
194112 12 bu vo suimtas ir 1942 01 31 ;udl nn c,n .odsel er !.'.iri am u.lza -•
bclla,ci1e
mlt
f alsch t en Auswei sušaud ytas Paneriuo se.
sen a·-1!: deri G tt o geflohen
war111
Vy tautas Juodka turėjo ne tik adin ~;e1 e r Wo ung v e r s tec k t.lst
vo kato išsilavinimą. Iš garsaus Ru- befehlsbe,:iri. ~ flMSl,l,4 2 "1its aMt
den ;~dinne
behandelt •
sijos arti sto Ale ksandro Ve rtinskio
.!l,: :r . c'·t / 42 .č lo - ll ,;.
pri siminimq su žinom e, jog jo gast , P!~
roliq m etu Vilniuj e se nov iniu instru mentu citra jam ak o mp a na vo Vil- Vytn11to/11odk
os Sa11
g111110
policijosir SD
ni a us kon servatorij os prof esor iu s Vil11ia11s
skyriaus s11
imlojo asmens kortelė
Vyta uta s Juodka . Giminės pri sime na, kad Juodka buvo pažįstamas su
Sofija Čiurlioniene, kuri neva p riekai štaud avo ja m dėl kie k a ikš tin go, ne d e mokrati ško brido . Č iurlionienė než in ojo, kad tu o me tu , ka i p as ją g la udėsi
pabėgėliai iš Ka uno ge to, Vytauta s Ju odka ta ip pa t ba ndė išge lbėti d v i gyvy bes. Pas ji atėjo ieš koti prieglobsč io iš ge to pabėgusi s u su k las to ta is d o kumentai s baleto šokėja Mirjam Pod se lve r su dukt e rim i lza be lla . Deja, n e ilga i
gyve no Mirjam pas profesoritĮ - 194l mettĮ gru od ž io 12 dieną Vy ta ut as Ju o dka ir Mirjam s u du kte rimi buvo suimti .
Ta ip tragiškai pa siba igusi gelbėjimo isto rija bu vo ir tr ag iškoji meilės ato mazga - Mirjam Pod se lver buv o pr ofeso ria us vėlyvoji meilė.
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Juozas
Stakauskas
(1900-1972)
Vilnius.
Kuni
gas.
Apdovanotas Pasaulio Taut11
Teisuolio at111i11i111
0 medaliu
ir Garbės raštu (1974)bei Žiiva11či11jz/ gelbėjimo kryžiumi (1995).

1941 metais Juozas Stakauskas buvo Vilniaus valstybinio archyvo direktorius.
Naciams okupavus VilnitĮ, šiame archyv e buvo kaupiamo s pagrobtos knygos,
dokumentai iš įvairių užkariautų miestų. Laikui bėgant tam reikėjo ir naujų
patalpų. Kai okupacinė valdžia paliepė jas surasti , J. Stakauskas nusprendė,
kad buvęs Benediktinių vienuolynas Šv. Ignoto gatvėje pati tinkamiausi a vieta
ne tik knygoms, bet ir pasmerktų mirčiai žmonių gelbėjimui:
Planas jiems padėti brendo pamažu. Ir kai okupantų valdžia pasiūlė grupę talki
susirasti archyvui patalpas ... Nuspr end žiau, kad buvęs
vienuolynas -pati tinkamiausia jų prieglobsčiui vieta. Bet mač iau , kad vienas neva
•
liosiu. Valdas (Žemaitis -R . St.) man buvo kaip lazda neregiui.. .
ninkų, ir kai paliepė pačiam

J. Stakauskas pasistengė, kad sudarant naujai archyvui surastų patalpų pla·
vienas kambarys. Labai gerai užmaskavus nedidelę pa·
talpą buvo paruošta vieta, kurioje galima buvo slėpti žmones. Sunaikinus Vil·
niaus getą, čia beveik metus buvo slepiami žydai. Šios slėptuvės gyventojais
buvo: gydytojas A. Libo su žmona Vera, Grigorijus ir Leja Ja šunskiai , dešimt·
metis berniukas Samuelis Bakas su mama , J. Jaffe su žmona Sofija ir seserimi
Fira. Paskutine šios slėptuvės gyventoja , kurią 1944 metų kovo mėnesi čia at·
vedė prof. K. Jablonskis, tapo Miriam Rolnikaitė (dabartinė pavardė M. Lisaus·
kienė). Iš viso, pasak paties gelbėtojo, šioje slėptuvėje buvo išgelbėta dvylika
žmonių. Išskirtina yra tai, kad J. Stakauskas pat s, nieko neprašomas , pasiūlė
šiems žmonėms pagalbą.
Apie nuolatinį mirtiną pavojų tiek pačiam J. Stakauskui, tiek ir slepiami ems
žmonėms byloja vien tai, kad virš kambario, kuriame buvo įrengta slėptuvė,
dirbo hitlerirunkai. Todėl slėptuvėje vyravo nuolatinė įtampa, bendraujama bu·
vo pašnibždomis. Įtampą slėptuvėje didino ir tai, kad sl e piami žydai, pasak
~ - L_isauskienės, nors ir buvo susitaikę su likimu, bet labai išgyveno dėl gel·
~~t0J0 J_-Sta~~u~ko likimo. Pavojaus šaltinis buvo ir aplinkinių namų gyventoJat, ~~n_e suzmoJę apie slepiamu s žydu s galėjo įskųsti juo s hitlerininkarns . Pas·
kutini~is_buvimo Vilniuje mėnesiais hitl erininkai s katino žydų įskundimą
talonais_cigaretėms, degtinei, ku o, deja, nereta s susigundydavo . Kaip prisim~
n~~- LJSauskienė, likus vos kelioms di enom s iki hltlerininkų pasitraukimo iš
Vilmaus, slėptuvės gyventojas, atsistojęs prie slėptuvės lango, buvo pastebėtas
ną nebūtų pažymėtas
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netoli ese bu vus io žmo ga us. Visiems slėptuvės gyve nt ojam s ir J. Stakau skui eilini kartą iš kilo mirtina g rėsmė. Laim e i, kad žm og us, pama tęs žydą pri e
slėptuvės lan go, nesusigundė hitlerininkų siūlomom is ma lonėmis ...
J. Stakau skas orga ni zav o ir bu v us io Vilni aus uni ve rsiteto Che mij os fakulteto vyr. dėstytojo J. Žirnau sko pabėgimą iš Vilniau s ge to . Tik išėjus pr o ge to
vartus , j darbą vedamam J. Žirn a uskui buvo įteikti as m en s dokum e ntai ir pla nelis, kaip nuvykti pasislėpti kaim e. Ypatingų sunkumų sudarė ketverių metų
me rga i tės Aneto s gelbėjimas , kuri buvo slepiam a p a ta lpose Teatro gatvėje.
Būdama ma ža ir judri sunkiai gal ėda vo pa klusti atsar gum o re ikal av imam s, tu o
sukeldama did e li pavoj ų tiek sau , tiek gelbėtojui .
J. Stakau skas kaip imanydama s rūpinosi gelbėjamųjų maitinimu , jų ge ra nu otaika. M. Lisauskienė pri simena , kokia laimė bu vo, kai kartą gelbėtojas i slėptuvę
atnešė gėlių, kuri os buvo gyvy bingum o, bet kartu ir situacij os tragi z mo priminimas . Atėjęs i slėptuvę J. Stakau skas informu oda vo ir apie situaciją fronte .
Ne visi ems žmonė ms, kuriem s norėjo pad ėti J. Stakau ska s, p avy ko išgy venti . Vieną vakarą patekusi j archy v o pat alpa s se nyv a mot eris kitą rytą mirė.
Išvež ti jos kūną iš arch yv o, neatkr eipiant kaimynų ir hltlerininkų dėm esio nebu vo jokių galimybių. Todėl nuspręsta mirusiąją palaid oti ar chyve. Iš grindim s
skirtų lentų buvo sukalta s karsta s. Arch yv o patalpoje, korid oriau s ga le reikėj o
atitraukti labai sunkią spintą, išplėšti grindų pl yteles, iš kas ti duobę, išne š ti
žemes , užkasti karstą ... Pad a ryti visa tai reikėjo, kad nieka s ne pastebė tų. Visa
tai per naktį J. Stakauskas padarė kartu su V. Žemaičiu.
Koki gelbėtoją pri simena jo išgelbėtieji, kokia tai buvo a smenybė?
JAV gyv enanti s dailininka s Samuelis Baka s prisimena :
Marija Mikulska ir Tėvas Stakauskas buvo nepaprastai drąsūs žmonės, rizi kuodami savo gyvybe gelbėjo žydu s tamsiais nacių okupacijos metais. Kai kur iems pasisekė, kad tokie žmonės lemtingą a ki mirką a tsidūrė šalia.
Jona s Žirnau skas rašė:
Juozas Stakauskas padėjo man išsigelbėti nuo mirties hitlerinės okupacijos metais. Jis rūpinosi manimi ir slėpė 1943- 1944 metais ... Būdamas nepap rastai aukštos
dorovės ir did elio kuklumo žmogus, J. Stakauskas visa tai darė grynai huma niš kumo tikslais. Jis sakydavo: ,,Jeigu žmonės nekaltai persekiojami, tai aš privalau jiems
padė ti" . Už savo heroizmą ir pasia ukoj imą jis nelaukė jokio atlyginimo, ir jokio atlyginimo negavo.
M. Lisauskienė prisimena , kad apie padėką už išgelbėjimą) . Stakau sku i ne galima buvo rret užsiminti. Jis teigė, kad gelbėdamas ni eko ypating o nepadaręs.
Vieno žmogau s pagalba kitam yra natūrali būsena. Nora s padėti kiek vienam ,
kuriam galima, buvo charakteringa J.Stakau skui. Išgelbėjęs se pt yniolikai ž m onių gyvybe s, jis išgyveno , kad nep av yko išgelbėti dar daugiau . Ir netikinčia
jam J. Stakau ska s, pasak M. Lisauskienės, buvo šventa s žm og us :
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dlk b
slėpti mirčiai pasmerktuosius kaim e, tvarte ir visaiki•
•
Vienas a y as uvO
.
.
· d· ··
• . '<l
dal kasmieste, organizacijoje, kur atema žmones, vyksta JU epma s, yra vok1ečiaiu
da!nėra to žmogaus, kuris prašo gelbėti. J.?a kauska ~ buvo veda mas ne konkre~115
žmogaus prašymo, o tiesiog poreikio gelbeli bet kok10m sąlygom.
Pokario metais J. Stakauskas klebona vo Gelvonuose, Kazokiškėse, Žasliu~
se. Parašė penkiolika tomų istorinių veikalų, kuri e liko rankraščiais. Mirė 1972
metais Vilniuje,palaidotas Žas liuose. Pa lydėdamas paskutinėn kelionėn kunj.
gas B.Bulikasakė:
Jis rizikavo,kai kiti visko baisiai bijojo. Jis išliko ir pasi rodė esąs tikras žmogus,
kaidaugelis buvopavirtę tikrais ir plėšriais vilkais, kai kit i nematė jokios prošvaist~
ir nebe turėjo jokiq vilčią Jis dalinosi su jais slapta atneš ta d uona, kai kiti dalijOSt
sušaudytų žmonit!skudurais. Jis slėpė ir ty lėjo, kai kiti plepėjo ir išdavinėjo. Jis luri)J
atjaučiančią ir žmogišką širdį, turėjo žmogaus sąžin ę, klausė savo sąžinės, o neari
kiekvienostulpo išlipdytq nedorq j statymų .

vardas Iz ra e lyje ir pasod inta s jo ga rbei m ed elis. B. Gotautas parūpino L. Gutmanui autentišką „smetonišką" pasą, kuri a m e rei kėjo p er kliju o ti tik nuotrauką. Iš pradžitĮ B. Gotau tas apgyvendino dr . L. Gu tmaną Panemunėje, tačia u p o
kelių mėnesi q jis bu vo atpažintas. Tad a dr. L. G utmaną priglaudė savo but e
Veter inar ijos a kad e mij os s tud e ntas, vėliau docen tas Antanas And ra i tis. Jis, rizikuodamas savo še im os likimu, sla pstė dr . L. G utmaną dv ejus metu s. Tačiau
ir čia dr . L. Gutmanas bu vo įskųstas ir turėjo skub iai kei s ti gyvenamąją vietą.
Kauno išva davim as la imės neatnešė. Sūnus Geo rgas žuvo d vi sava i tės pri eš
išvadavimą.

Pokario m etu prof. L. Gutmanas dėl savo humanistini ų pažiūrų netiko tuome tinei Kaun o u ni vers itet o va d ovy bei. Ja m bu vo d els iama su te ikti prof eso riau s laipsnį, o prasidėjus antisemi ti nei kos m o poli tiz m o ba n gai, po ga rsio s ios
,,gyd ytojtl žudikq" by los Mask voje , buvo mėginta ji neteisėta i ir be jokio p a grindo a tleisti iš Nervų ir p s ichik os li gų ka tedro s vedėjo pareigų. Be t pro f.
L. Gutmana s ir šį kartą nepalūžo. Jis liko ištikimas savo idea la m s ir pažiūroms
iki paskutinitĮ darb o diem1, kada 1954 m . ji palaužė s unki liga. Mirė 1957 m .
vasario 4 d. , ge rbiama s ir m y lima s d orų ko legų profesorių, st ud en tų ir gausių
pacientą

Antanas
Andraitis
Gimė

1913111.Rasei11iuo
se.
1996111.
Ka1111
e.
Veterinarijosakademijos docentas.
Apdovn11o
tas Pasaulio Tnit111Teisuolio medaliu
ir Žiivanči11j11 gelbėjimo kryžiumi.
Mirė

ElenaPetrau s kienė-Ža l inkevičaitė ( 1900 - 1986 )
Ka11
11as.
rašytoja, vertėja.
Apdovanota PasaulioTa11t11
Teisuolio atminimo medaliu
bei Garbės raš/11(1999) ir Žiiva11či11j,Į gelbėjimo kryžiumi
Aktorė,

Skaudžios p rof. L. Gu tman u i b u vo bolševikinė ir nacistinė okupacijos.
Antana
sAndraiti
s
Neramūs 1940m etai. Bolšev ikai naciona lizuoja gimtojoje Palangoje namą. Gre sia rep resijos .
Tragiškibuvo nacių okupacijos metai . L. Gu tmano bro lis gy d ytojas Teodoras Gutmanas ir abi seserys žūsta n uo nacių ko labo ran tt 1 pirm os iomis okupa·
cijos dienomis. Dr. L. Gutmana s iš univer siteto pa ša lin amas ir s u v isa šeima·
žmona Verair sūnumis studen tais Edua rdu ir Geo rg u įka linami Kauno gete.
Po didžiosios akcijos 1941m. spalį L. Gu tma nas s u visa šeim a iš ge to pabėga.
Dr. Gutmanas buvo žinomas Kaune gydy tojas, išgydęs ne m aža ligon iq. Pirm~
ji, suteikusi jam prieglobstį, buvo buvusi pacientė V. Serafinienė. Ji supažindi·
no dr. L. Gutmaną su legendini u žydų gelbėtoju v ienu o liu (,,Bro liuku ") B~
niurniGotautu, kuriam jau po karo b uvo p ripaži nt as Pasa uli o Ta utll Teisuolio
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(1993).

Suzi Pomerancaitė gimė karo p radžioje Ka une , žy dt t gete . Jos mama su ma ža dukr ele ant rankų n et tr y lika karh.1
bu vo vokiečit1 iš kvies ta į rikiuotę: v ie nu s varė į dešinę,
Ele11a
2.ali11kl'vitaitė
kitus į kairę. Pat e kusieji į dešinę nebesugrįždavo. KetuPelra11skil'llė ir S11
zirioliktąjį kartą stoti i akistatą su mirtimi jai pasirodė ta s
Da11111ė l'o111cra11caiti
pa ts, kas žais ti su lem ti mi : ji pas lėpė savo mažą d ukrelę
(1946)
paga lvėje. Kratą daręs voki e tis griebė pagalvę ir trenkė į
sieną, be t, nieko neįtaręs, išėjo. Taip Danutė, būdama vos
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i> l

kelių mėnesiq , jau tapo legenda.]·

.

. k

l

buvo va d m a ma „nte uom et never
.
kiančiu kūdikiu ". Atrodė, kad širna
.
ža būtybė supranta , kas dedasi a
tinkui , ir pati sugeba gintis.
~
Pasaulinio garso smuikininkė, &;g.
·."::
~' . ·-. l
?., . .,._
•..,..r, C
l;:..
tono akademijos profesorė, garsaus
mu ziko Aleksandro Livonto moki~
,
.
l
Suzi-Danutė Pomerancaitė prisimen;:
„Kai tėveliai sužinojo, kad Kipro
t
. : .'
·~.
Petrausko še ima s utiko mane priglausti, jie gete surado gydytoją, kuDanutė Pomerancaitė KiproPetrau
sko šeimoje,
ris suleido man migdomųjų vaishj.
1948
Vaistq dozė buvo labai didelė, todėl
visi baiminosi, ar aš užmigsiu , ar numirsiu. Aš u žmigau , bet jau sdama, kad
manęs laukia išsiskyrimas su tėvais, vis pabusdavau . Mane įkišo i maišą su
bulvėmis ir nešė iš geto. Kaip tik tuo momentu , kai sargybinis paklausė: ,Kas
čia yra?' - aš atsibudau. Man turbūt trūko oro maiše, ir aš pradėjau inkšti. Ma
ne nešęs žmogus atsakė: ,Maža kiauliukė'. Taip ir išsigelbėjau iš geto - kaii
maža kiauliukė bulvių maiše.
O Petrauskai mane mylėjo taip , kad aš niekada nė nepagalvodavau , jogIu·
riu kitus tėvus. Kai aprašiau savo gyvenimą prašydama suteikti Elenai Žalin
·
kevičaitei-Petrauskienei Pasaulio Tautų Teisuolio vardą, parašiau, kad jos meilė
man buvo karštesnė už saulę".

.J

:, '

ZofijaSimokaitienė (g. 1912)
Juozas
Simokaitis(1910-1993)
Kauna
s.
Mokytoja
ir agronomas.
Apdovanoti
Pasaulio
Ta11t11
Teisuolioatminimo medaliu
beiGarbės raštu(1992)ir žnva nči11j11 gelbėji1110 kryžiumi (1999).

Po poro s dienų ji
abiem va ikai s.
Adą Leibzonaitę Juozas Simo kai tis išvežė i
savo sese rs ūkį Kauno
rajone. Visiems buvo
pasakyta , jog tai to lima gimina itė, kuri priatėjo s u

žiūrės

šeimininkės

va iku s. Ada šioje še imoje išgyve n o iki karo pabaigos.
Miną Leibzonienę

su Dovydu Sim oka itis
nu vežė į savo uošviją - An tano BogusGelbėt ojai ir i~ge/bėtieji: it kairės - Efraima
s Leibzo11a
s, Ada
lausko ūkį Že maitij oLeibzo11aitė, Mina Leibzo11ie11ė, Zofij a Boguslauskienė, Dovydas
je.
Čia, s tambiame
Leibzo11a
s, Juozas Simokaitis (snnus), ZofijaSi111okaiti
e111
! ir Juozas
Si111
okaitis (1946)
ūkyje, ji dirbo siuvėja.
Tamsiaplaukiui
ga rbaniui Dovydui bu vo pri saky ta nesirod yti svet imiems; berniuko vie ta bu vo
kambarėlyje su mama arba su piemeniu lauku ose.
Efraimas Leibzon as kaip specialistas iš geto bu vo siunčiamasi kojinių fabriko dažyklą ir jam ėmė grėsti pavojus ruošian tis evakuo ti getą . Jis pabėgo ir
apsigyveno Simokaičit1 bute kaip šeimos draugas, atvykęs iš Vilniaus krašto.
Jo inteligencija, labai taisy klinga kalba nekėlė abejoniq Simokaičit1 šeim os
svečiams. Aplinkui gyveno padorūs žmonės, ir Efraimas Leibzo nas laimingai
sulaukė karo pabaigo s.
Po karo Leibzonq šeima susirinko draugėn ir aps igyveno Kaune .
Įvairiai s usiklostė gelbėtojq likimai . Juozo Simokaičio sesers šeima , kurioje
išsigelbėjo Ada Leibzonaitė, 1948 m. buvo išt rem tai lgarką ir g rižo i Lietuvą tik
1958 m.
Zofijos Simokaitienės tėvas Antanas Boguslauskas, ku rio ūkyje slapstėsi Mina
Leibzonienė ir Dovyda s, tuoj po karo bu vo areštuotas, nut eistas ir lageryje mirė.
Efraimas ir Mina Leibzonai, Juozas Simokaitis jau išėjo Anapilin. Ada Leibzonaitė gyvena Izraelyje, Dovyda s Leibzonas - Vilniuje. Gelbėtoj us su išgelbėtaisiais iki šiol jungia nuo širdo s bičiulystės ryš iai.

1943'.11·
l~pkrič'.o mė~es! į Simokaičių butą Kaune užėjo buvusi Zofijos b~nd;-:
darbe Mma Le1bzo111ene
. jos vyras Efraimas, trylikos metLIduktė Ada ir 5 p
tynmetis Dovydas buvo įkalinti Kauno gete. Moteri s prašė pagalbos .
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Antanas Tekorius (1893-1976)
Li11gė1t1/

kai111a
s, Ti!l§i11
rajonas.
Matininkas.
ApdovmzotnsŽ ii va 11či11j11 gel/Jėji1110 kryži11111i
(1993).

,,[...] Man labai ga ila, kad aš savo s traipsn yje ,,)tl negalima
užmiršti" neap rašiau plačiai Tamsto s didvyri šk umo ir ki\.
A11ta11as
Trkorius
,
numo , o tik pa minėja u pavardę ir vardą. Aš ga lvojau, kad
P/1111gė (1935)
ir vyras para šys atskirą straipsni, bet jis nespėjo. Gaida.''
Deja, nebespėjo ir Golda Perienė. Kitaip bOtq para šiu si, kaip jos draugė Lidija
buvo atbėgusi pas Antaną Tekoriq, savo svaini, ir paprašė,
kad padėtq gelbėti iš geto Perq šeimą. Kaip Antanas, ilgai
nesvarstęs, puolė veikti, kaip jam pavyko papirkti gestapo
karininką ir išlaisvinti Kauno vyriausiąji architektą JokObą
Perą ir jo vyresniji sili1qJoramą ... Kaip nele ngva buvo jsodinti Perą su sūnumi i traukini, o juk reikėjo išga benti atokiau nuo Kauno. Kaip pakeliui traukinio palydovas šn airavo i juodaakį, tamsaus gymio architektą ir kaip Antanui
teko nuraminti budrq tarnautoją degtinės but e liu . Kaip
juodu susidraugavo toje keli onėje ir ryžos i paprastai ir žaismingai išspręsti sudėtingą problemą - perdažė arc hit ek tui Arcl,itektas Joknba;
plaukus. Vėliau Antanas Tekorius įta isė savo naująjį drauPeras, Ka,11111
s (1949)
gą sodininku pas ūkininką Lingėnq kaime. Dirbdamas li.t1t1
fabrike, Tekorius iš fabriko atveždavo medž iagos, kad J. Peras galėtq ją keisti i
maistą.

Antanas Tekorius, devyn iq amatq meistr as, baigęs geodezijos mokslus,dir·
bo matininku, gerai nusimanė apie sodininkystę, tvarkė savo Okeli, imdavosi
ir juvelyrikos. Geranoriškas ir šviesus žmogus , jis ni eka m neat sisa kyda vo pa·
dėti, jeigu kas kreipda vosi, tačiau ir principingas buvo.
Vieną vakarą pro duri s nepasibeldęs įvirto įkaušęs vyriški s, jam iš kišenės
kyšojo kažkas susukta i skudurą. Išvyniodamas savo ryšulėli, svečias numetė
ant grindq sūri ir pažėrė ant stalo krūvelę ka žkokiq smu lkiq daikčiukq . ,,Pada·
ryk tu man žiedq, noriu sprukti i Vokietiją, juk bol šev ika s ir vėl ateis ", - jžOliai
pareiškė žmogysta. Anta nas pas ibaisėjo. Jis ja u buvo matęs žy dq žud yne~
Plungėje, visam gyve nimui i jo atminti jsirėžė vaizdas, kaip budeliai dalijosi
kruvinus drabužius. O štai dabar jam ant sta lo pažėrė krovą su ša knimi s išrauHI
auksinių dantų. Tuo metui gryčią įėjusi Tekorienė suš uko : ,,Iše ik, prak eiktasis
budeli, dink iš akiq!" Antana s teištar ·· ,,lšga ma! " Nuo tol Anta nas Tekorius
nebetaisė žiedq, nes gal ir jie buvo nulupti nu o kankiniq pirštą

Ncn utrCrko draugystė ir pokari o m e tai s. Anta na s Tekorius buvo pirma s is,
kuriam Go ldr1 Perienė pranešė liOdną žinią api e savo vyro Jokobo Pe ro mirtį.
„Prisimenu tamsiu s okupa cijos laiku s, kai žmonės buvo sužvėrėję, o tie, k uri e
liko žmonėmis, iš baimės bijodavo rody ti tikrąjį savo veidą ir laikydavos i nu oša liai, - rašė G. Perienė. - Ir štai tais laikai s Jūs, beve ik nepa ž indam as mO sų še imo s,
vien iš meilės artimam pasiėmėte m ano vyrą ir sOnq, kuri e palik o be pastogės,
ir jiems teb uvo viena išeitis - grįžti j getą, tai yra j mirti es nasru s, ir nusivežėte i
kaimą pa s save, kur juo s globojot e ir rūpinotės ja is iki pat išvadavi m o.
Esu netikinti , be t es u tik ra, ka d gamta Jum s bu s ga iles tin ga, kaip ir Jos bu vote mOs11šeimai, kad gyvensite ilgus, ilgus metus, s usilaukdama s d ž ia u gsmo
iš vaik q ir anOkų. Amž inai dėkinga Gold a Pe rienė".

Jadvyga Gavelienė ( 1899-1970 )
StasysGavelis (1891 - 1964 )
Genovaitė Gavelytė-Stražnickienė

(g. 1928)

Ūdrijos kaimns, Al ytaus rajo1zas
.
Ūkininkai.

Apdova11
oti Ž fiva11
ti 1J
jt/ gelbėjimo kryžiumi (1999).

1941 m . rugsėjo 12 dieną Yidzg iryje, netoli Al y tau s,
buvo suša ud yti Lazario CviJingo tėvai. Botų žuvęs
ir jisa i, bet nualpo pri eš pa s igirstan t šC1
v iam s ir jkrito
į duob ~... Tą dieną Vidzgiryje vy ko tikro s s kerd yJadvyga ir Stnsys Gavd iai po nės - č ia buvo naikinami iš s kirtingq vie tq s u va ry ti
Sibiro tremlies Odrijosk11i111ežydai , iš tolimq vietovi 11a tvež ti karo belai svi ai. Iki
(1956)
šiol nieka s než ino tikslaus nu ž ud yt11j11skaičiaus. l
negi liu s griovius įkritus ius ko nu s apipi ldavo kal kėm is ir užberdavo žemėmis ... Mat yt, nu o a itrau s kalki q kvapo paaug lys atga vo sąmonę ir ve ikiau sia ubo nei instinkto gena mas pa sile id o bėgti .
Kiek jis bėgo, nė pats než inojo, kai pamatė pirmą trobą. Tai buvo Od rijo s
kaima s, už 14 kilomet rq nu o Alytau s.
Tą pava karę, motino s papra šy ta, Genova itė nubėgo i tvartą surinkti kiau šiniq . Pamačiusi iš š ieno kup e tos kyšančią galvą, a iktelėjo ir sus tin go apimta
siaubo . Baisiai atrodė tas žmog us: purvinas , kru vina is drabu ž iais, aplipęs kal kėmis. Pašaukė tėv us, ir čia pa t pradėjo sv ar styti, ką toliau dar y ti. Grąžė ran kas Gavc liai, klau sy da mies i vaikinuko pasakojim o api e patirtu s bai s umu s . egi atstum si tokj likim o nuskriaustą žmog l!, - mąstė Stasys Gavelis. O kaipgi
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įsipareigojimai šeimai ? Sūnus Antana s, n eseniai bai

mokslus, jau dirbo girininku , visas gyve nim as prieš a:
Jaunesnioji Genovaitė, paauglė, jau gražėja ... Gresiančio
pavojaus šešėlis užtemdė visą tolesnį j ų likimą, bet Gaveliai neatsisakė slap styti našlaičio.
,,Atsibasčiau pas S. Gave li, kuri s manęs visai nepa.
žinojo, bet, supratęs reika lo esmę, m a ne priėmė ir slėpe
savo nam uose. Už slėpimą grėsė jam ir jo še imai mirties
bausmė ..." - vėliau rašė Kauno va nd enti ekio ir kanaliz.i.
Genovaitė Gavelytė,
cijos tresto darbuotojas L. Cv ilinga s.
Ūdrijos kaimns(J948)
Nuo pat 1941-ųjų rugsėjo iki 1944-ųjų liepos 29 dienos, kai vokiečiq ok up antai pasitraukė iš Alytau s, šisnepriteklių iki šiol nepatyręs jaunuoli s (Alytuje tėva i turėjo fabrikėli, berni ukas
lankė gimnaziją) slapstėsi Gavelių ūkiniame pa sta te. D vejus metus dešimt
mėnesių ir septyniolika dienų kiekvieną nakti Jad vyga Gavelienė su dukra
Genute nešdavo bėgliui maisto, su juo pasikalbėdavo.
O kai per kaimą ėjo sovietų kariai , Laza ris Cv ilin gas išėjo iš slėptuvės ir
kartu su jais nužygiavo i frontą. Po karo sugrįžęs apsigyveno Kaun e, susitikdavo su savo gelbėtojais, bet 1948 metais Gaveliai buv o ištrem ti į Sibirą.
Sugrįžę iš tremties 1956 metais , Gaveliai savo trob oje rad o sve timus žmones. Liūdnas tai buvo sugrįžimas: savo žemėje šie žmonės pa siju to svetimiir
~ereikalingi.Matyt, norėdamas kaip nors palen gv inti sunkią savo gelbėtojoda·
hą, būtent 1956metais L. Cvilingas parašė pažymą apie išsigelbėjimą.
„S.Gavelis išgelbėjo man gyvybę, - rašo L. Cvilinga s, - vadova ud amasis tik
humaniškumo principais. Aš jam jokių pinigų ar daiktų u ž tai neda viau ir net
negalėjau duoti, nes pats iš sušaudymo pabėga u apipl yšęs ir basa s, nieko prie
savęs neturėdamas. "

kas kiek išgalėdavo. Vėlia u Segalis rasdavo būdų ju os
pasiimti. Syki Pohuliankoj e suti kęs mano mamą, jisai paprašė ją pri glaus ti jo
dukrą. Gete darėsi pavojinga . Mama nuomoj o kambarį teatr o pašonėje, Vivulskio gatvėje. Ten paauglė ir apsigyveno; išbu vo kok i pu smet i, ilg iau nebeištvėrė. Buto šeiminink ai lenk ai buvo įsitraukę j sma rkią konspiracinę veiklą ir bet kurią dieną ar naktį galėjo pa sibelsti sa ugumo polic ija (ta ip netruku s
ir atsitiko) . Merga itę pe rėmė glo boti kiti žmonės, vė liau dar kiti.
Izraeli s Segalis 1961 metais laiške Galinai Jackevičiūtei parašė:
,,. .. aš niekad neužmir šiu tavo pagalbo s Rachilei, gelbstin t ją nuo pražūties;
tu tada taip smar kiai rizika va i".
Neužmir šo Izrae lio Sega lio ir Monika Mironaitė.
,.Taip, - pasakė ji, - da žnai ji sutikd avau gatvėje, stabte lda vau , nu žengdavau nu o šaligatv io ant bru ko ir mu du pasika lbėdavome."
Kaip daug duota žmogu i būdų gelbė ti savo ir sust ip rinti kito sielą. Izrae lis
Segalis anuo metu neturėjo teisės vaikščioti Vilnia us šaligatvia is. Didž ioji mūsų
aktorė žengteldavo žingsniuką žemyn, tai reiškė: i vieną gretą su n iekinamai siais ir per sek iojamaisi ais, ir tą pat akimirką jinai atsidurda vo taip pat aukštai
kaip Danijos karalius, prisisiuvęs prie šv arko Dovydo žvaigždę.
Pranas Morku s

Vladas Požėla ( 1913-19 97)
Šiauliai.
K1111igas
.
Apdovanotas Pasaulio Taut11Teisuolioatminimo medaliu
ir Garbės raštu (1980) bei žavančiųj11 gelbėjimo kryžiumi

Galina Ja ckevičiūtė (1911-1989 )
Vilnius.
Aktorė.

Apdovanota Žfivanči11jr1 gelbėjimo kryžiumi.

Rachilė buvo aktoriaus Izraelio Segalio duktė. ,.Liolka'
Segalis iki karo buvo dirbęs Šiaul ių dramo s teatre ir tu·
rėjo daug lietuvių draugų. Mama pa sakoj o, kad karometais algų mokėjimo dieną aktoriai kiekvi enas užsukda·
Galina/ackeviti atė ir
PranasMorkus (1943) vo i budinčiojo kambarėli ir kartoninėn batų dėžutėn
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įsprausdavo pinigų,

(1995).

,,Gerb. Ponas Požėla,
Gerb. kunige,
Kunigas Vladas Požė/a
Lietuvos žydll kultūros draugi jai yra žinoma, kad Jūs
(1989)
hitlerinės okupaci jos metais gelbėjote persekiojamu s mū
sų tautiečius, už ką Jums Jeruza lėje suteiktas Pasauli o
Tautų Teisuolio varda s.
. Būsime labai dėkingi, jeigu Jūs mum {>trumpai para šysi te apie save ir išgel betuosius ..."
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. ga1eio
„
Kumgas
surašyti tik trumpą sąrašą ' juk padėd amas
. . nusi
.. lp11siems
. ar
nešdamassutanos klostėse pjūkleli kalėjimo grotoms per~1aut1, JIS 1eklau_epa
,
, d.. t kuri·uos gelbėi·o. Pamatęs kameroje išblyškusią merga itę, paemė u
,a r z1ų ų,
š' l ' . ,, ., š ' 'šk 1· "
ant rankų ir iš tolo vokiškai šaukdamas: ,,Atsargiai, 1 tm.e 1~ne e I a ejilllQ
.
Vokiečiai labaibijojoepidemijos ir padarė jam kuo plač1au:1~ taką. M~rgai~
,,pasveiko", ištekėjo ir užaugino dukrelę- _Reginą _Step~nav1č1utę, režisierę._
Kapelionas kasdienėjo i kalėjimą, kasdien neše _n e tik pag ~od~ ka~m14s1~
toms bet ir žiniasiš laisvės, iš fronto, laiškus, kun e bu vo gnežč1aus1a1 drau.
džia~i. 1944m. birželio 19 d. aviacijos antskrydž io metu ant Šiaulių pasipylė
bombos. Kalėjimo sargybapanikavo ir blaškėsi . O kuni gas atidarinėjo kameni
duris...
Tuometu iš mirties fabriko drauge su kitais kameros kaliniais pabėgau ir
aš. metus ieškojaukunigo, norėdamas sutikti ji ir padėkoti už išgelbėtą gy•
vybę, už netikėtą laisvę, už galimybę džiaugtis pasauliu : Tik j_o_
dėka išlik.iu
gyvasaš ir daugeliskitų", - rašo Benjaminas Fuks1s. Kai pe susitiko, aps1kab1
no ir abu pravirko kaip vaikai...
Kaiponas Benjaminas ieškojo kunigo Lietuvoje, Vlada s Požėla tuo metu
šildė savimiamžiną Sibiro išaIą, kad lengviau bi:itų kentėti ir tikėti lagerio broliams.Kunigasbuvo nuteistas 25-eriems nela isvės metams .
Prasidėjus reabilitacijos bangai, kunigas galėjo prašy ti „kla idų atitaisymo'.
Betjis to nedarė. Lietuvos žydų draugijos Šiaulių skyriaus įga liotiniui gerb
.
M. Erenburguibuvoadresuotas toks dokumentas:
,,Respublikosprokuratūra, gavusi Lietuvos žydų kultn ros draugijos pa·
reiškimą dėl kunigoVladoPožėlos reabilitavimo, pa tikrino archyvinę baudžia·
mąją bylą jo atžvilgiu.
VladasPožėla, remiantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1989072S
isaku,reabilituotas.Siunčia me Jums V.Požėlos reabilitavimo pažymėji mą, kuo
prašomeiteikti reabilituotajam ar jo artimiesiems.
Dėkojame Lietuvosžydų kultūros draugijai už pagalbą vard an teisybės.'
Laiškų ir dokumentų pluoštuose yra dar vienas raštas, kuriuo kunigas Yla·
das Požėla atsisakopervedamų jam 6000 rubliLĮ - kompensacijos už kalinimo
metusir atiduoda tuos pinigus Lietuvos žydų drau gijos Šiaulill skyriui.
Daug būtų galėjęs papasakoti Pasaulio Tautų Teisuolis kunigas Vladas Požėla. Jo akystai nušvisdavo, tai nuliūsdavo - kažkas d žiaugiasi sa ulės švi~
kažkam ji užgesotarp raudonų Šiaulių kalėjimo sienų ... Bet niekas nepamirš·
tas-visi jiegyvenoTeisuolio širdyje ir maldoje.
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Antanas Gobis (1906 - 1996)
Pa11evėžys.

K1111i
gas.
.
Apdova11ota
s Pasaulio Ta11t11
Teisuolio atminimo 111
edal111
ir Garbės ra~t11(1979).

,,Nebijok, vaikel i, neverk . Aš būsiu tau tėvas ir motina, nes tu netur i jau savo namų. "
Taip rašė Judita Zakšteinaitė-Vainbergienė ap ie
AntanuiGobiui jteikiamas
pirmąjį susitikimą su savo gelbėtoju kunigu Antanu
PasaulioTn11t11
Teisuolio
atminimo medalis ir Garbės
Gobiu .
ra~tns(1990)
Tragiško likimo Palangos pionierių s tov ykloje buvę vaikai slinko Liepojos pusėn, ka i juos pas ivijo hi tlerininkų tankai. Leisgyvius vaikus ėmė skirstyti - į vieną pusę lietuvius , į kitą_ žydus. Geltonplau kė mėlynakė Judi ta, nepanaši i žydaitę, bu vo priskirta
prie arijų ir pateko į Panevėžio vai kų prieglaudą. Vis praš~si pas m~ mą . Ją vis
žadėjo nuvesti ir vieną dieną atvedė i Panevėžio senamiesčio bažnyčią. Po da ugelio metų Judit a Zakšteinaitė prisimins: ,,Prieš mane stovėjo nea ukšto ūgio,
švelnių veido bruožų kunigas gerom is, nuoširdžiom is akimis . Jo žvilgsnis bu vo kupinas skausmo ir gailesčio ..."
.
. .
Rizikuodamas gyvy be, globojo, saugojo , slėpė. 1990 m. kunigas , s unki ai
sirgdamas, bet išsaugojęs puikią atm inti, pasakojo: ,,Aš b uvau ne vienas, man
padėjo žmonės. Gerieji lietu viai. Ne vienas įl! gelbėjo Juditą, ka ip ir daugel į
kitų žydl! ir rusLĮ vaiką Globojome tyliai, tad ir dabar nereikia mums tų pagyrų , medalitt".
Kunigas prisiminė žmones, kurie „globojo tyliai ..." Slėpė, mokė, lavino. Mokytoja Bebrienė, mokytoja Ona Šapalaitė, kunigas Buba ... Ir daugelis kitų. Visa,
ką kunigas uždi rbdavo, siLĮsdavo Juditos globėjams. Pastebėjęs, kad Judita turi
gražLĮ balsą, mokė ją muzikos.
Visą gyvenimą kunigas globojo Jud itą. Ir jos vestuvės, ir jos va ikt1 - sūna us
Zalmano ir du kters Goldos Vainbergaitės - gimimas buvo jo šventės.
1972 m. Vainbergaitė išvyko į Izrael į. Rašė laiškus kunigui.
Tėvu vadino Antaną Gobi Judita, seneliu - jos vaikai. Go ldos Vainberga itės
Tatz, garsios JAV pianistės, but e Niujorke an t sienos kabo bro nzinis ktmigo
A. Gobio bareljefas. ,,Mano senelis", - nežinan tiems paaiš kina Golda .
Tik 1990 m. brolis ir sesuo Vainbergai atvežė i Lietuvą Pasa ul io Tautų Teisuolio atmin imo meda li ir Ga rbės raštą - 84-eriq mett1 kun igui jau buvo per
sunku nukeliaut i i Izraeli.
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Tačiau garbaus amžiaus altari sta Roki škyje gyve n o a p s upta s šve lnurnou

vaikų čiauškėjimo. Jis ir ji g lobojanti „Carita s" narė A ld o na Šukytė suteikė prie,

Bronislovas Paukštys (1897-1966)

globstj nelaimingiems, tėvų paliktiem s Obeli ų internatinės m okyk los rnergaitėms ir berniukam s. Savai tga lia is, švenčių dien omi s, per a tos togas kunigo
A. Gobio namai tapdav o jų namais . Čia jie mokėsi gėrio ir d vas in gum o. estu
gėris sukuria gėrj ... Nes koks graž us būna gyven ima s, je i padarai ką nors gen
ir teisinga.

JonasGraževiči us ( 1910- 1948)
ApdovnuotnsŽilt1n116r1jri
gelbėjimo kryži11111i
(po 111irli
es).

Marija Graževičienė ( 1918- 1962)

1992 Vili 25 d.
Gerbiamas Pirmininke!
Labai atsiprašau už klaida s, nes seniai neteko rašyti lietuviškai ir labai prašau padė ti man .
Aš, Miriam Kuperšte inie nė-Gord ona itė, ieškau savogclbėtojl1; inžinieriaus Jono Gražcv ič iaus, jo žmonos MarijosVandos Gra ževičienės ir jų dukrelės Vandutės, kuri 1941 m. turėpl
12 metų.
Jie gyveno Stoties gatvėje 25.
Marija Vanda turėjo broli Karoli Žalgevičiq - inžinierių stat ybininką .

Jonas Graiev
itius su
dukraVanda

Ka1111a
s.
K1111iga
s.
Aprlova11o
tas Pasaulio Ta11t11
Teis110/ioatmini mo 111
erlali11
ir Garbės ra~l11(1977)
ir žnva 11
l il1j,i gelbėjimo kryži11111i
(1999).

Kuni gas apie žydų gelbėji mą re tai užsi mind avo. ,,Jūs man ote, - rašė jis, - kad aš daug padėja u žy dam s, bet man
Bronislovas Pa11g1ys
ska ud a širdį ga lvoja nt apie tai , ka d aš ga lėja u padaryti
/ 1940)
žymiai d a u g iau, je igu tik Visaga lis Di evas būtų apdovanojęs man e ge res niu s upa nčio pas a uli o supratimu ."
Žydų gelbėtojas visada vaikščiojo tuščiomis kišenėmis: p e r daug bu vo
va rgšų, kad bū tum turtingas, pe r daug bu vo visko stokojanči ų, kad ga lėtum
v isiem s padėt i.
Apie kun igo 8. Paukščio da rbus pa sakoj a jo išgelbėtieji žy dai. Jis parūpinda
vo šva rius pa sus, gimim o liu dij imu s gavo net 120 žydų vajkų, slėpdavo žy du s
klebon ijose ir ba žnyčiose, maitin o, naktimis išvežiodavo pas pa tikimu s Suva Įkj
jos žmon es.
Rachil ė Rosencvei gai tė rašė:

Brangus Tėve . Leiskite ju s taip vadinti, nes ar ne Jūs su manim pasielgė te kaip
Kai aš tokia nelaimi nga po da ugel pergyvenimll pas Jus atėja u , argi manęs
neprig laudė te? Iš manęs nieko nereikalavote ir neklausinėjote. Jum s buvo vis kas
suprantama . Jos man tik pasakėte, kad pasilikčia u pas Jus, nusiraminčiau ir kuri
l aiką pabočia u ...
tėvas?

Rūsčiais okupacijos metai s ši drąsi šeima išgelbėjo dešimtis žydų. Rizikuodami savo gyvybe padėjo jiems iš paskutiniųjų jėgų .

Graževičių šeima slėpė mu s iki hitle rinės okupacijosp,!'
baigos.
Gerbiamas Pone! Būčiau labai dėkinga, jeigu Jūs padėtumėte surasti mano gelbėtojus ir j ų dukrelę Vandutę!
Su pagarba
MiriamTuchmajer (dabar tokia mano pavardė)
Recho,, Hercog 7
Shikun Bavli
Tel-Av
iv
lsrael.
P. 5. Nekantriai laukiu atsakymo.

Patikrinu s Lietuv os getų sąrašus nu~tatyta, ~
M. Kuperšteinicnė buvo š ,auhllge,
o Šiaulit1 mies te yra Stoties g-ve Nr.l-

/~gelbėtieji ir k1111i
gas A11ta1111
s S11balia11
ska:;Jerrrwlėjt' prie
medelio, 1iasodi11
to k1111ig11i
B. P1111kUi11i
at111i11li
(1982)

1946 m . kuni gas 8 . Pauk štys b uvo bolševikų suimta s
ir išvež tas i Sibirą, kur
d eši mt metų skaldė a km eni s . l Li etuvą grižo 1956 m.
Sovie tq va ld ž ia neleid o kunigauti. ligą la i ką keliavo iš
kaimo i kaimą ir s lap ta a ukojo šv. Miš ias.
1966 m. p o treč i o ši rd ies pri e puolio kuni gas
8 . Paukš tys mirė. Laidot uvės buvo kukli os, nes dau g
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KAUNO GETO IŠGYELBĖTŲ ŽYDŲ VAIKŲ
(NEPILNAS) SĄRASAS

p kš,; Pasaulio Tautų Te15uoho atmmtmo medaliu ir Ga.L
Brorus
lo, ą au ••
.
Sab .
•~
gą
.
·ko drau oas
kuniga s Antanas
a hausk as ' ku~
1·•
o
-.,..-.
15 tmesnun
ra....~
:. ·ardu medali·.. Kuru·go Bronislorn Paukščio atminimui bu \"o p:i<n.l
..
siėme JO,·
~

ELIEZERIS ZILBERIS •
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gerbbnenuo

kas ned~~
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sUSJbure
grur•
1o-'' m. fori
kreipėsi i Jad \ ·ašem me~onal_ą, pra ~y~am 1apdo~ •anoli

Anaha~
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tas medelisTeisuolių alėjoje·

Pateikiu Kauno geto žydų vaikų ir jų gelbėtojų nepilną sąrašą. Sąrašas s udarytas skelbtos ir mano surinktos med žiagos pagrindu ._
. ..
Manau, kad buvo išgelbėta 180-200 Kaun o geto zydų vaikų.
Gimimo djena / ,mlffas

Vudas , pava.rdė

Elena Uborev,cienė (g. 1905)
KD1111as.
Medicinossesuo.
ApdoronotaPasaulioTaut11Teisuolio atminimo medaliu
ir Garbės raštu (1995)
beiŽūrontiųjų gelbėjimo kryžiumi (1995).

Chasėlė Aron

1936 .09.07

Alioša Aleksandrov1č

2 me tai

Alik Abramm,ič

1941.05 .09

Rut Alperin

1cr.>6
Antosė

Roziana Bagrianski

2 metai
19420126
6 metai

Maja Berelovič -

6 metai

S. Budilovski

Aš, žemiau pasirašęs, Abramavičius Jokūbas, Saliamono ,~
Kaune, Laisvės al. 6 1 bt. 3, dirbu ši uo m etu Kauno l tarybiią
ligoninėje gydyto ju.
.

_ . _
19-B m., karo metu , būdamas Vilijampolės gete, sužinojau pei
pognn~
Ratneri (kuris vėliau žuvo kaip partizanas) apie tai, kad Vilijamp<>lės
lopšelyie,k~~ ,·ado_,·_
auja daktaras Sergejus Baublys• ir vy r. seselė Uborevi oait
Elena, slaptai pramanu 1šgeto ,·ai kai.

P~rin dininkas Ratneris man
geto, Ja~ Y'."aminėtam lopšely.

pasakė, kad jo dukra , kaip ir daug kitų vaikų il

El Suzirtoius~~ie tai,_man pa,·yko susisiekti su daktaru Sergejumi Baubliu ir ~

~ l.Jl>orenčiene del savo dukros patalpinimo i lop še li. Nors niekuom et priesW

seselesUborevičienės
•· ·
..
nepazmoJau,

seselė parodė nepaprastai

romanpadeti benltiškoje padėt)ie.

· nodaug jautrum o u

a buvo
··
·l
··
1-iv-..maMan
.,.,_1o. dukr
liibo
. . p~umta
l opšel1 rr kaip kiti geto vaikai (api e 20) buvo g V'-"'I"
"'-""es
re,•1ėienes k ·
·
1
Seselės l.Joore,•iėi . ' ~ ".1~ darydama rizikavo gyvybe .
. . . .
seseleiUibo . . .~es deka išliko gyvi da u g ge to vaikų. Mes amžinai dėkinč?
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Gydy tojas AbramavičiUS 0
Kaunas, 1965 m. kovo men-
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Elena Buivydaitė--K utorgienė,
Petras Baublys , ,aikų namų
.Lo pšelis . direktorius , katalikų
ūlcis Girėnų kaime , Plungės rajone
Lidija FugalE!';aūtė-Golubovienė,
Klaudiia šatuno ,·a
Romua ldas Statauskas, Marcelė
Gah-onytė

Pešelė lckovič

Eln-~Urormlfrr.t

Kas gelbėjo

~ būti PetrasBaubi G d .
. bovo išgelbėta daug ž •d ys. Y ytOJOP. Baublio vadovaujamoje Kauno kūdikiq prieglaudo)"

Rutelė

Bas

Marytė Federa,,iaūtė

Rachilė

Bliumental
Badaš Qonukas )

12 metų
19-U-19-12

Maksim Brauer
Šulė Birger
Šira Birger
Ri,•elė Beder
Chaselė Berezin
Arelė Brik-Barak
Chanelė Gl\JŠak

19-H
19-U.09.09

1942. 10.15
1935
1936

ir

Marytė 1..e,;ckaitės

Bronė Čepuhenė ir

':-ras

A lfonsas Ba,·arskas
Lidija Fugale,;oūtė-Golubm;enė,
Vytautas Kauneck.as. kunigas
Buda, ·as
Jonas ir Juzė Federavičia.i,
agron omas ~liekus
Sergej, Jad, •yga Baubliai
Jonas Jwe,;čius ir Benediktinų
vienuolynas

Zofija Adamjanec
Reke, ·iaus
Jonas ir Juzė Federa, iaa i, nuo
1944 m . Plokščių kaime , šakių
rajone

• Elieze ris Zilberis - buvi:s Kauno geto pogrindž.io kovo tojas, partizanas ; iki ~vykimo i Izrael i,
atkūrus Lietuvos neprikl ausomybi: , - Kauno žydų bendruomenės p imuninkas .
•• ~knygos : E. Zilberis, Dok11111mta1
liudija, istorikoan-hyristo at,;iminimailjidiš kalba ), Izraelis , 2000 ,
p. 147-1 53. Pavardės ir va rd ai pateikti pagal knyg os autoriaus vl!rsiją.

l 4 va1k4 (sud. pasi.).
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1941.05.07
K.unaGinJ..

1941.01.25

Sordė Garbcr

šulamis Gonlon - Aldona Vaičiulionytė 1928.OtOl
10 metų
1939
1932
1927

Lejelė Gure,·iė
NoemiGun;č
EtelėGurvič

Beilinkė Gun·ič

Sofija Binkienė, Natalija
Fugalevičiūtė, dr . Pranė Špo¼
Juodvalkienė, mcd . sesuo "Skačkauskaitė

Chanelė Laznik
Rivclė L.1znik

Aleksandra

lliuša Lcvi

ir Jeronimas

1941

Tašbelė Lcibes

l 930.03.09

dr. Elena Kutorgienė, kunigas
Povilas Jakas

Baselė Leibes

1928.11.17
1941.11.07
1927

Michalina Gedmanticnė
dr . Marija ir Pranas Butke,·ioai
dr . Matilda Zubrienė
prof. P. Mažylis, dr . Ona
Land sbergienė, dr . Aleksandra
med . ses u o Bimbicnė, Bronius
Go tautas
Ona Brakaitytė

Meišelė Langevič

Viktor L.12erson
Tamara L.12erson
Maja Llpšic

1939.01.29

Rivelė Hiršo,·ič

b-7

metų

Vitkin
Henelė V"rzgudiski

1940

Moris V"mer
Maja\'ISOCki
~iajaVolbė

Lena\ 'idelevski- Joana Strukaitytė
TaniaVero,ič

1940.04.19
3 metai
12 metų

Dinelė ZupO\ič

JehudisZakštein
Arelė Zilber

E1o&a
Chaitin

1941.09.05
1941

Binjomin Chajet
BaselėTa.ic

AjaTauber

Grišciė Teper<Jurgis)
EsteraJelin

Gitelė Judele·,iė- Valė Vtlka ka . .
us
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1941
1941.05

rte

Apanavičenė

Lcibelė Margolis
Rajelė Margolis

dr . P. Baublys , ,,Lopše lis•

Jehudis Mele

1942.04.12

Svygrius
Iš ge to išnešė geto sargybinis,
vokiečių kareivis Broiter. Buro
slepiama Jonavoje
arkevičius, Stast
Stanislovas

Mešores - Meter
Rut Kamovski
Stif Kriger
Avigailė Kapulski

1941.07.21
3-4 metai

Alfonsas Sviderskis

Umetų

Jonas ir Juzė Federavičai,
Antanina Klima,;aotė-

Elena Hokmanienė
Natalija Jegorova
Joana ir Jonas Stankevičiai,
Feliksas Staniulis , Bronė Borisien!
Antanas Pilypaitis
S. Aleknavičienė, T. Vedera,i&ne
Olga Randomanskienė
Kunigas 8 . Paukšl) •s,
dr. P. Baubl ys, ,,Lopše lis.

LibelėKom

1'.fujamKrakinovski
Betinkė
Velvelė

Krut
Kac

' ina Klein
Ratner

Izidorius Osipovičius

Ronelė Rozental

Domicelė Pagojūtė

1944.01.08
1940.09.09

Danutė Zubovai

Sofija

2,5 metų
10 metų
1930
16 metų
8 metai
1941.09

Nina Keilson
Meišelė Kotler

Tamarelė

Olga Dauguvietienė
prof. Pranas Mažylis
.
Sofija Čiurlionienė, Vladas u-

Bukonių šeima
dr . Petras Baublys , Elena
Abara,;aenė, P. Vitonytė
Pranas Krupauskas , Jonas ir Petrė
Zaronai , Butkus

Balčiilnienė

Mikaela Kamovski
Chaimelė Kaplan

Kunigas A. Gobis, šapalų šeiJna

13metų

1929

Veronika Žvironaitė
Mikas Cvilikas , Pranė

1936
1941

Narkutė
Frunmelė (Danutė)

Petras ir Viktorija Lembe riai
Kazimie .ras ir Vytautas Vitkauskai ,
Petronėlė Vitkauskaitė

1929.03.06

Mongirdienė

1942.01.27
7-S metų

Jako,· Goldšmit
Beilinkė Girl
P. Drnrec
Perelė Hofmek.ler

Lidija Golubovienė, L. Šatunova
Pranas ir Elena Baleliūnai
Pranas ir Elena Baleliūnai
Emilija Vasiliauskienė, Petkevičių
šeima
Jonas ir Juzė Federavičiai,
Antanina Balčiūnienė

Mordchai Michnicki
Alfonsas Bukan tas
Rozelė Milner

Stasys Lazdauskas , Jadvyga

Esinkė Goldštein

1941

Laskevičiai , Agripina Dimitri
Mešk"
. · rr
· vyras Meškėnas
It\~
·enrene

Kaupelytė-Ragaišienė-Biliūniet,

GetelėGar

Mcišclė Lafcr (Kolia)

Leo Rozental
Julinka Remigolslci
Hindelė Rozenblat
Arik Riskin
Chanelė Rubin

6metai
J metai
l metai
Smetai
1942
1939.07

Karolis ir Jevdolcija Greizai
Mykolas ir Jadvyga Šimeliai
Mykolas ir Jadvyga Šimeliai
Jonas ir Antanina , Kęstutis ir
Danutė Paula, ·iaai
dr . P. Baublys , Elena Abaravičenė,
P. Vitonytė
Veronika Žvironaitė
dr. P. Baublys , Elena Abaravičienė,
P. Vitonytė
Jeronimas ir Juzė Anevičiai
dr. P. Baublys , Elena Abaravičenė,
P. Vitonytė
Zosė Stanionienė ir vyras
Macijauskų šeima
Petras Mikuličius ir žmona
Po, ·ilas ir Alevtina Karpa, ·iaai

1939.03.™

·µ5

Binkienė, Vladas varo
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Aleksande
r štrom
Matuscvič (mergaitė)
Malkelė Muler
Margari
ta Stendcr
Jcichonon Fain

1932
Smetai

Marija Ma cenavičie nė
inž . S. Stulginskis

5-6 metai

Olga Dauguvictienė, IevaPOQ
Satkevičių šeima
trt,
Antanina ir Jona ~. K~stutis 11

1929.11.29

Da nutė Pau l avičiai

1939
ElijahuFridman
2-3 metai
AvivaFridman
1936.08.24
Chasclė Fišer
Bcncelė Finkelbrand- Benutas Širvelis 1937

Marija Macina v ičienė
Ona ir Jonas Jakai
Bronius Gotauta s, Bcržinskų
šeima, seserys Žemaitytės

šeinclė Funk
Chasclė Funk

Judita Pacaitė
Suzi-Danutė Pomcranc
JaramPer

7 metai
2-3 metai
5 metai

Veronika Band i enė
Elena Žalinkevičaitė-Pctrauskient
Nata lija ir Vytautas Linke1•iaai,
Bronius Gotau tas, Jonas Tcišers
kis,
Petrė Rudzevičiūtė-Aukštakiene,

Kotryna Jona i tytė
MajaCimerman
Salom Kaplan

7 metai
11 metų

Teklė KLimovič -

1,5 metų
1941.01.21

likvo Jerol
VovaKantor - ldcl
Asia Kalvarišski
JutaKalvarišski
Chajelė Kapulski
Elinkė Šneider
Liusinkė Šmuilov
Ziselė Šulman

Joselė Šulman

Šimelė šames
Šulamisšeinzon
Gutė Šmukler
Sorelė Šilingov
ski
SašaŠinder
Jose!Šuster

1940-1941

Viktoras Daugėla , Jevalticnė ir
vyra s, Ona Pcčkytė
Bronislava Gecevičienė
Joana Stcponavič i enė
Elena Holcmanienė
Elena Holcmanienė
J uzė ir Jonas Federavičiai

1942

Stefanija Griškevi čienė, Maja
M eškelienė

1941
10 metų

ge n. Vladas Mieželis
Pran as Jalinskas, Bronislava
Gecevičienė

1940

Jonas ir Ant anina, Kęstutis ir
Danutė Pa ulavičia i

1936.09.25
8 metai
1939
4 metai
1936.02.19

Marija Arkšai tienė
Vlad as Varčikas
Kons tancija Bražėnienė
Geceviči enė, Jalunskas

LIETUVIAI! MANO ŠIRDIS KUPINA
DĖKINGUMO JUMS!
ŠIUOS ŽODŽIUS NUOŠIRDŽIA I TARIA
JECHIJELISDAMBA IŠ IZRAELIO

jis,..gimė 1929 metais Žarė1111 miestelyje, TeW11apskrityje.
Žyd11ta11t
os katastrofą Jeclrijelisi~gyve110
ltitleri11ink11 11
žgrobtoje Liet11voje. S11a11gęs dirbo „Mastio" f abrike TeW11ose,
po to
Vi/11
i11je.
_JY_11a1970 met11/. Dambagyve11aIzraeli~ Ho(ono mi_este.
Penkerius s1111kius
darbometus Dambaatrdave k11
ygarKruv in ame sūkuryje. Jigeraiįverli11/a specialis/11.Štai kas apie ją
rafomasavaitr~tyje Ale f: ,,Neblėsta11tis skausmas tebegyvas
ra~ytojosieloje,jo atmintis ir talentas priverčia skaitytoją savo
akimis pamatyti ir savofadimi paj11stitą visą siaubą, kurį jis
i§gyve11
0."
Negalima, ra§o Ale f, k11y
goje beja11d11/io
skaityti apie ber11i11kosusi tikimą s11pirmaisiais tarybiniais kariais, apie susitikimą, kuris rei~kė, kad pasibaigė jo ka11
tios, kad jis ii:gelbėtas
11110
mirties.
,,Aplinkui b11vokeista, kurti tyla, kareiviai ėjo tylėdami.
Girdėjosi tik ~imt11koj11lapsėjimas ir lankus ei11a11ti
11jr/alsnvi/eclrijelisDamba
mas ... Ir a~ šllktelėja11, tik ne s11
s tir11
siomis lllpomis, bel širdimi: ,,Rusai!" Artėjo pavargę kovotojai. Pirmi priėjo du pagyvenę kareiviai tamsiais 11110
įdegimo veidais.,,Dari~ toloji pamaaau ... " - pasakė vienas j11.
Priėjo dar keletas ja11
1111
kareivi11.Po to prie manęs pasilenkė kareivis su apsilupusia nosim,
su iki pat skruos/1111žsma11
kta pilote, prie diržo kadanrojančiu a11/
oma/11
. ,,Ką, vaikine, išsiilgai?"- šypsodamasis pasakė jis. Ir aš apsikabinau jo kojas, 11egalėdamas sustabdyti raudos."
Skaitytoj11dėmesiui pateikiame / . Dambospublikaciją, kurioje, be kita ko, rašoma ir apie
tuos baisius karolaikus Ue/11voje
, Ią košmarą, kurį bllsimasis rašytojastadamat ė savoakimis.

[...]

Hitlerinink ams 1941 metais įsiveržusi Lietuvą, žydus užgriuvo siaub in ga
masinio naikinimo mašina. Kas mėgino juos slėpti, rizikavo ne tik savo, be t ir
artimųjų gyvybe.
Vietiniai galv ažud žiai kartu su okupantais siautėjo visuose Lietu vos mi estuose ir kaimu ose. Šie žudikai ieškojo slepiamų žydų, keldam i siaubą vietiniams žmonėms. Už žyd ui paduotą du onos riekę bu vo muša ma, kankin am a,
neretai žudo ma arba veža ma į Vokietiją da rbams. Šie didvy riai lietu viq ta ut a i
pelnė amžiną šlovę.

Deja, da ugelis tokit1 palaimintųjtl dar ir daba r nežinomi ir tikri ausia i nie ka dos nebu s žinomi. Kas tie žmonės, kuri e nuolat per Telšit1ge to tvorą mes davo

90

rz

00

91

duonos, bulvių?[ ...] Kas tie kuklūs lietuviai , kuri e n etgi po karo ni ekam nepa.
sakojo apie išgelbėtus žydus, nes manė, jog jie paprasčiausiai ivykdė savo žrnogaus - piliečio pareigą?
Hitlerinės okupacijos metais apėjau daug valstiečių sodybų, mačiau lietu.
vių veidus, sukaustytus baimės mirtino pavojaus akivaizdoje. Kai kada jų aky
s
reiškė pasimetimą, kai kada jose nemačiau op timi zm o ir pasitikėjimo, kuo lietuviai garsėjo šimtmečiais. Bet net tokiomis sąlygomis nieka s iš jų neslėpė sai·o
užuojautos man, kitiems žydams. Mačiau taip pat aki s d a u ge lio lietuvių, 1
žudynes žiūrėjusių tikrai priešiškai, iš jų akių sklinda nčią panieką ir baisią neapykantos liepsną žudikams.
Niekados nepamiršiu motinos lietuvės Činskienės iš Telšių rajo no Vabalų
kaimo.Į mano beldimą atvėrusi duris , ji nejučiomis žengtelėjo atgal , tyliai aiktelėjo ir užsidengė veidą rankomi s. O tarp jos pir štt1 tekėjo ašaros ... Įsileido...
Atėjo vakaras. Rausvoje žibalinės lempo s, pastatyt os ant apversto puodo
,
šviesojeįžiūrėjau prie stalo sėdinti stambaus sudėjimo vyriški. Ant stalo garavo didelė lėkštė bulvių su Iu pyn e. Čia pat buvo kita lėkštė - su rūgusiu pienu.
Mačiau , kad vyriškis rengiasi vakarieniauti: jo rankose bu vo nulupt a bulvė. Jis
klausiamai pažvelgė i mane, ir netruku s iš jo burn os išs lydo kimus keiksmažodis. Žiūrėjau i ji, su nežmoni škomi s pa s tangomi s tr amd žia u krūtinėje
siaubingai besidaužančią vai kišką širdį. Bet tuo pat m etu pagal ka žkokius, vos
juntamus jo judesius, pagal gyv as, šiltas kibirkštėles jo akyse jaučiau, kad šis
žmogus man nieko blogo nepadarys. ,,Eik , nu siplauk ra nk as ... " - pasakė jis,o
jo nuleista galva liudijo nerimą, kuri jis mėgino nuslėpti p o šia, atrodytų, pa·
prasta, o mano atžvilgiu lemtinga fraze. Man o viduje viskas tirtėjo, bet jaučiau,
kad kūnas po truputi atsipalaiduoja.
JonoČinsko šeima, pasiruo šusi viskam , man e priėmė pri e savo dviejų vai·
kų, ilgus mėnesius dalyda miesi tuo kukliu valgiu, kuri š ie žmonės tada turėjo.
Bet atėjo diena, kai Činskas iš kažkur grižo s ujaudinta s, sunerimęs, nors
stengėsi laikytis ramiai. Užsirūkė, po to mane kr eivai nužvelgė ir pasakė·
,,Išeik!Sužinojo, kad tu pas mus!"
Ir vėl aplinkui tyla. Ir vėl jauti esi u žgu itas šiam e svetimame, pri ešiškame
pasaulyje.Ir vėl veidą braižo miško egli11 šakų leteno s . Ir eini nesva rbu kur,
kol vė~ atsiduri priešais svetimas duris . Ir atvers jas sve tim a; žm ogus, duos
valgyti, o po lo (neretai ir abejinga i) pasa ky s: ,,O d aba r iše ik!"
Ir vėl neramiai klausaisi žiemos miško triuk š m o, s uša lu siomi s rankomis
bra~kdam~_s
besiritančias ašaras, jau sdama s savo pasmerktumą. O mišktt gilu·
rnoi: esanc10ssniegu užverstos sodybos ir teikė vilčių, ir kėlė mirtiną baimePer~engęs sveti~~ namų slenksti, visiškai atit enki nepažįstamiems žmonėms,
kuriems savo atepmu atnešei mirtiną nela imę.
~irmą akimirką šeimininkas būtinai atid žiai pasižiūrės į tavo sustingusi vei·
dą, ir tas ~ekun?es tu paga lvoji api e tai, apie ką jau galvojai d au geli kartų 
tavo kančioms tikriausiai atėjo galas ...
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Tai buv o bai s us, n esupra nt a m as, prieši škas p asa uli s, ir tu o bai ses ni s jis bu vo man , nes ni ek ur negalėjau nu o jo pasislėpti.
Būdavo minučių, kai atrodydavo, jog jau v isa i nustojai bijot i mirties. Gyven ti pasidarė tai p s unku ir baisu, kad mirt is, palyginti s u gyveni mu , atrodė
išsigelbėjimas. Tomis begalinės tu štum os, beribės nev ilti es minutėmis p aka kdavo v ieno ka žk ieno pa sa ky to gero žodžio, vienos šy p se n os, kad ši lta s vėjelis,
jautriai palietęs iškankintą širdį , kuriam laikui nustumtų mint is a pi e tai, jog tu
jau pa smer kta s, kad mirti s jau lip a tau ant kulnų, kad liūdna baigtis jau ne išvengiama . Šios minutės tame košmari škame gyvenime buvo tos vilčių ak imirko s, kuri as tau padovanodavo Žmog us.
Metai bėga - žmonės iše ina negrįžtamai . Bet kiek d ar liko nežinomų vardų.
Daugeliu atvejų m es ir paty s kalti dėl to , kad pasaulis taip ni ekados ir nesužinos v isų li etuvių, pademons travusių tikrąjį kilnumą tu o bai s iu metu . Tačiau kol me s gyvi, mūsų pareiga - visad os ieškoti ir jam žinti taip br an g iu s žy d11
tautai lietuv ių - pa l a imintųjų vardus.
Ačiū Jum s, Lietuv os žmonės, u ž išgelbėtą mano gyvybę! Tai v iskas , ką ga liu
pasa kyti. Ir jaučiuosi kaltas , kad negaliu žodžiais iš reikš ti to, ką jaučia man o
širdi s, kupin a did žiuli o d ėkingum o Jum s.
Ka 11110

liesa, 1990, gruodžio 12, Nr . 249
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111
Apie

dviejų genocidų
teoriją

Manyčiau, kndturi111
c kalbėti apie11
e11
_wlo11i11
s ~:aeiti~sdalykus ne todėl, kad

111ii
si1e111na
s / E uropą; reikia kalbėti
11111
5spaudžiažydainrkadto reikaln111a
vardan111
;;511
pnčir/. Žaizda užgyja tada, kaipiili11y
s atveriamas ir išvaloma
s.
Brandi
tauta(o111
es tokiaesa111
e jau nuo XlX a. pabaigos) nebijo atviro
žvilgsnioj savopraeitj.
.. Duiej11ge11ocid11
teorija s11k11rta
tam, kad
n11rn111i11t1111ncio11n/i11ę sąžinę.
,,Mum s n ėra ko bijoti savo praeibe '
Iš pokalbio su is toriku L. Truska, Ka1111
0 die11a,1999, gegužėsti

Blife11t
111i11t
is,jogpatys žydaikaltidėl juos ištikusios Katastrofos, sudaro
t11rbiit
esminę liet11ui
škojoantise111iti
z1110
graudį.
Iš prof. S. Sužiedėlio ivado šiai kn)p

p0 hitlerinės okupacijo s Lietu voje ap tikta apie 200 vietų, kur anuo baisiuoju
metu buvo kasami did žiuliai, gilūs grioviai, duobės (neretai žydų kapinėse),
prie kurių vyko tikro s skerdynės beginklių, taikių žmonių - vaikų, senelių,
moterų ir vyrų, kaltų vien tuo, kad jie - žydai. Lietuvoje bu vo išžudy ta ne tik
Lietuvos žydų bendruomenė. l Lietuvą sunai kinti bu vo siunčiami ištisi tr aukinių sąstatai žydų iš įvai rių Europ os kraštų - Prancūzijos, Austrijos, pačios
Vokietijos. Lietuva , nor s ir kaip tai apmaudu , tapo žydų kapin ynu .
Baisi Lietu vos žydų Tragedi ja - tai nacių globalinio nusikaltimo -Šoa dali s.
Praktiškai Šoa bu vo nacių pradėtas vy kdyti Lietuvoje, aktyviai padedant vie tiniams talkininkam s - jų id ėjini a ms se kėjams, tiems, kurie tikėjos i už savo
„paslaugas" politini o palankumo, politinių dividendų; tiems, kurie patikėję
nacitt trium fu bei savo vykdom ų nus ikaltimų nebaudžiamumu vie naip ar kitaip dal yvavo žydų žudynėse, plėšė, grobė jų turtą.
Pasibaigus kar ui, Lietuvos žydai, kurie per stebuklą išliko, perėję getus,
hitlerinius lage riu s, kovoję front e ir priešo užnug aryje, patyrę visus karo sunkumus, Sibiro tremti , grįžę i savo gimtąsias vietas rado did žiu lius griovi us su
savo artimiausiųjų, brangiausilĮjlĮ palaikai s, ir nė vieno gyvo ...

Holoka11
stas irsouieti11i
s terora
s 11iekada
11eb11
vo ir nėra
vie11
as kitą sąlygoja11tys reiški11iai.
L. Donskis, ,,Ar imanomas

lietuvių ir žydų dialogas?", Akiratiai , 1998, gegužė, Nr i
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ŠOAIR DVIEJŲ GENOCIDŲ TEORIJA
paba igoje XX amžiaus, kuris bu vo kupina s did žiausių,
susirėmimų bei ideologizuotų milijonų žmonit! žudynitĮ,
Stokholme įvyko tarptautinė konferencija, skirta Holokausto proble mai, kovai
su rasizmu, šov inizmu, an tisemitizmu ir ksenofobija. Joje dalyvavo daugiau
kaip 40 valstybiq vadovai.
Tai buvo, kaip rašė Lietuvos rytas (2000, sausio 27), ,,dar viena skau sming a
akistata su istorija", tuom etinis Lietuvos Respublikos premjeras Andriu s Kubilius, dalyvavęs šioje konferencijoje, pareiškė: ,,Lietuva, kaip ir visas pa saulis,
turi atmerkti akis ir pasak yti visą tiesą ap ie Antrojo pasaulinio karo metais
vykdytą žydq genocidą " .
Pagaliau

pačioje

kruviniausi ų

Baisūs Antrojo pasaulinio karo padariniai - dešimčių milijonq žmoniq žūi

karofrontuoseir užfrontėje, milžiniški mat er ialiniai nuo stoliai, sugriauti mi:
tai ir šaliq ekonomika paskatino pasaulio tauta s, valstybi ų vadov us ne tikimtis
ryžtingq žygil!, kad būtq atkurta visa, kas sunaikinta, užgy d ytos baisaus karo
žaizdos, bet ir daryti atitinkama s politines išva da s, sie kiant sukurti nauju,
valstybių, tautq bendravimo, sugyve nimo prin cipu s, kuri e įgalintq ateit}~
išvengti karinių konfliktq, garantuotlĮ ilgalaikę taiką.
Pirmą kartą žmonijos istorijoje buvo įsteigtas Tarptautini s karinis tribunolas
(posėdžiavęs Niurnberge) pagrindiniam s Antrojo pa sa ulinio karo kaltininkams
teisti. Tribunolas pasmerkė myriop d vylika nacistinės Vokietijos vadeivq irjie,
kaip žinoma, buvo pakarti (išskyrus nu sinuodijusi Gėiringą) . Buvo priimt
os
principinės nuostatos dėl Antrojo pasaulinio karo metai s įvykdytų nusikaltimų
ir atsakomybės už juos; nu statyta, kad naci ai vykdė žydų genocidą, žudė juos
vien dėl jų tautybės; pripa žino genocidą sunkiausiu, niekuo nepatei sinam
u
nusikaltimu žmonijai ir žmogiškumui; pasiūlė va lstybių vyriausybėms ah•
tinkamaipapildyti veikiančius baudžiamuosius kodek sus.
Vokietijoje atsirado intelektualų , dvasininklĮ, politikų, kuri e prakalbo apie
vokiečiq tautos kaltę už protu nesuv okiamu s, šiurpius na citt nu sikaltimu
smilijonų žydq vaiktĮ, senelitĮ, motent ir vyrų naikinimą dujų kamerose (poto
sudeginant juos specialiai tam įrengtuose krematoriumuose) bei sušaudanL
Vokietijaatsiprašė žydų tautos, prisiėmė ir vy kdo atitinkamus įsipareigojimus,
siekdama išpirkti, kiek tai įmanoma, savo kaltę žydų taut ai.
Vakaruose, demokratiniame pasaulyje, žy dl! genocidas - Holokaustas
(Šoa)- vienareikšmiškai vertinamas kaip nu sikaltima s žmonijai ir žmogil·
kumui.Kad tokia nuostata įsitvirtina demokratinitĮ ša liq ideolo gijoje, teisėje
bei politikoje, byloja vis nauji faktai. Tai liudija ir popiežiaus Jono Pauliaus ll
enciklika„Mes atsimename: Šoa apmąstymas", kitų konfesijų, valstybių vadovų
pareiškimai, smerkiantys Holokaustą; talkininkavusitĮjtl Šoa vykdytojams te'.:·
mo procesai Prancūzijoje, Italijoje; pagerbiami įvairiq ša lilĮ diplomatai, pad~
Antrojopasaulinio karo metais dešimtim s tūkstančių žydų ištrūkti iš hitlerinio
pragaro ir išvengti žūties.
.
Šiamekontekste norėtųsi pacituoti žinomą angll! mokslininką, filosofą, v~·
uomenės veikėją 8. Russellą, kuris 1953 metai s, pažymint Varšuvos geto sukt:
limo 10-ąsias metines, sakė: ,,Jūs veikiausiai manot e, kad aš negaliu išgyv~nl~
131
šios Tragedijos taip, kaip Jūs. Bet iš visos širdi es už;1'<rinu jus, kad labai g1
suvokiują, be to, patiriu jausmą, kurio patirti nega lite jūs- gėdos jausmą. Gėd4
už tai, kad tokie dalykai dėjosi ir niekas to nesustabdė. Ir nega liu atsikratylt
minties, jog ir aš esu atsakingas už visą blogi, daromą žemėje."

!
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Deja, šiandien, kaJ.po Šoa prabėgo jau dau giau kaip šešiasdešimt metų, Lietuvoje
dar gaji d viejq (simetrišktĮ) genocidų teorija, kuri yra nevykusiai užmas kuotas
b5md~
p~tLmasine
s žydtLžud~. _:!:a čiau kad ir kaip šią teoriją bandoma „lakuoti", iš jos k šo rasizmo „aus_ys",nes žydai buvo žudomi masiškai,
nepateikus menkiausitĮ kaltini.rnq, net nenustačius asmenybės, o ką jau kalbėti
apie koki nors-1.eismo.Jluosprendį.
Lietuvoje po karo, sovietm ečiu, su žydų Katastrofasusiję įvykiai negalėjo būti
tiriami, tai buvo tabu - jie bu vo traktuojami kaip „tarybiniq žmoniq žud y nės" .
Septintajame dešimtmetyje ir vėliau Lietuvos spaudoje pasirodė straipsniq
apie masines žydų žud ynes Lietuvoje. Juose buvo minimi žyd q žudi kai, radę
prieg lobs tį JAV ir kitose Vakarq ša lyse, tač iau apei namas pa ts Holoka usto
faktas. Tai buvo iš esmės sov ietinė „kontrp ropaganda ", susijusi su tuo, kad
JAVžydai protestavo prieš žydų engimą Sov iettĮ Sąj un goje. Kaip išimti re ikė tq
pa žym ėti tuo metu Lietuvoje i š leis tą knygą Ir beginklo kariai, kur i jau minė ta
šio leidinio prad žioje.
Istorikas prof. L. Truska savo straipsnyje „Mums nėra ko bijoti savo prae ities" rašo: ,,Žinoma, sovietinės okupaci jos metais Lietuvo je nebu vo ga lima
l
rimtai analizuoti nevienar eikšmiq lieh1v ių ir žydq santykiq Antrojo pa saulinio 0
karo metais. Mūsq išeiv ija tokią galimybę tu rėjo, tačiau tylėjo, laikėsi struč io
taktikos, matyt, man yda ma, jog problema savaime išnyks. Prabilo tik aštuntąji
dešimtmetį, po to, kai Amer ikoje pasirodė Ch. Alleno knyga Nazi WarCri111i
11als
a1110,1
g us, vilniškis dokumentq rinkinys Docume11
/s Acw se,o JAVpradėjo ieškoti
tarp pabėgėlitĮ iš Lietuvos nacitl talkininkt1." 1
Atskirai paminėtini 1977 m. Akiračiuose pasirodę T. Venclovos str aipsniai
,,Žydai ir lietuviai" ir „Atsakymas A. Žuvintui" (i pogrindžio Au~roje išspa usdintą A. Žuvinio straipsnį „Lietuviai ir žydai. Atviras laiškas T. Venclovai").
Tuo metu Akiračiuose pasirodė ir žinomo disidento A. Terlecko straipsnis „Dar
kartą apie žydus ir lietuviu s", visiškai pritarianti s T. Venclovos nuostatoms, visi jie įdėti j šią knygą. Tai buvo straipsniai, kuriuose tada pirmą kartą naujai,
principingai pažinrėta į Šoa Lietuvoje.
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Didesnę lietuvių išeivijos ir žy dtt istorikų polemiką, vykusią vėliau .

trukusią 15 metų, kaip pažymėjo istor_ika~ P:·~ak~bč'. o.nis2, b ~nd yta baig~,
1991 metais: Kanados išeivijos laik raš tyje Tev1škes t ,buna, bu vo išspausdintas
straipsnis, kuris šią polemiką rez ium av o taip: ,,Pe r tu os p enki olika meni
nepavyko nei išsiaiškinti , nei suartėti, n o rs p as iekt a š ioki o to kio suartėjimo·.
A. Jakubčionis pažymi, kad „Lietu vos va ls tybin gum o atkūrimas atgaivino
dar vieną XXa. istorijos p roblemą - lietuvių ir žy dtt sa ntykių klausimą. Sovietiniu laikotarpiu ši tema bu vo įvardyta ka ip ,buržu az iniq nacionalistų
kolaboravimas su naciais' ir didesnės pr oblem os nekėlė .( ... ] Bu vo teigiama,
kad buržuaziniai naciona listai žudė sov ietiniu s piliečius (... ]. Istori kai susidurdavo su užsien io šalyse išleistais darb ais, kuriu ose bu vo akcentuojama
lietuv ių kaltė žud ant žydu s . Tačiau tokie teigini ai jau ta d a bu vo kritiku ojami
kaip neatitinkant ys istorinės tiesos ( .. .].
Naujoji lietuviq istorijos mokslo p akilim o ban ga, prasidėjusi d ev intojodešimtmečio pabaigoje, pagrindinį dėmesį kreipė į va lst yb in g um o ištakų ieškojimus bei neigiamo sovietini o palikim o a tskl eidimą. Ne prikl a usomos Lietuvos politinė raida , Molotovo- Ribentrop o pakt as ir jo p ad arin iai kraštui,
sovietinės žmonių repr esijos ir trėmimas, g inklu ota antisov ie tinė pokario
kova - tai buvo temos, domin av usios ša lies isto rikų d ar bu ose. Šiame tyrintji·
mų kontekste lie tu vių ir žydų sant y kiq probl em a nea trodė lab a i reikšming
a.
Toks požiūris vyravo iki 1993 m. pr ad žios. Žydų is torij os tyrinėjimus pra·
dėjo seminaras ,Judaik a, žydtl civili zac ija ir žy dq minti s', įvy kęs Vilniuje 199
3
m. kovo mėnesi . Po nepriklausomybės atkūrimo pi rmą ka rtą įva iriais aspektais
buvo aptarta žydų taut os Lietuvoje istorinė raida . P ra neš imu ose do minavo
XV!l-XX amžiaus pradži os žydų is torijo s klau sim ai. Konf erencijoje dalyvave
lietuvių istorikai aptarė įvairias problema s, b et nė vien as nenagrinėjo lietuvių
ir žydų santykių 1939- 1945 metais. ( ...] Tuo m etu n etgi bu vo teig iama, kad
lietuviai nesuvokia vakarietiško s H oloka us to sąvokas [...].
'{
1_99J m. rudenį įvyko Tarpta utinė konf ere ncija, skirt a Vilni au s geto sunai·
._,. kinimo 50-mečiui paminėti. Šioje konf eren cijoje jau n eišve n g ia mai dėmesys
buvo skirtas 1940- 1945 metų įvykiams Lie tu vo je. [ ...] pran eš imuo se buvoan~·
lizuojama, kas vyko ir kaip vy ko, bet dar neliečiama pr oblema - kodėl taip
vyko. [...]
Diskusijose taip pat nebu vo ras tas komp ro mi sas. Vienintelė pozityvi ~is
'.
kusijos išdava bu vo ta, kad D. Lev inas s utiko , jog jau galima istorikams ~es~
pri~ diskusijų stalo." Taip, mano A. Ja kubčionis, baigėsi pirm as is lietuVlll ir
žydų santykių tyrinėjimo etapas.
.
1993 m. pabaigoje lietuvių istor ikai vėl nut olo nu o šios tematikos. Toki
a
poziciją nulėmė minėtos ko nferencijos metu subrendęs js itikinim as, kad ,,ko~·
sensusą rasti neįmanoma dėl absoliučiai pri eš ingo sa n ty kiLl tra ktavimo ir todel
neverta jo ieškoti".

j
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Kai kas tad a, matyt, sąžinei nurami nti , bandė iš viso p aneigt i, kad Lietu vo je
genocido. Anta i Vorntoje(1993, spa lio 7) po nia E. Lomsa rgie~ iš
__A
us trali jos rašė: ,,Iš Lietuvos išb ėgo 80 pro c. tų 150-160 000 Lietuvos žyd ų. O <
ką žyda i sa ko? Kad ,lietuv iai juos iššaudė', tiesa?" Ir toliau : ,,Galbū t Jūs ne tikės ite, bet Lietu voje ne tgi bu vo pramo nei reikaling i žyd ai laisva i palikti gyventi per v isus vokiečių oku pacijos metus, ku rie su liet uvia is pabėgėliais pasi traukė į Vakaru s".
Istorikam s n us tojus tyri nėti šią temą (1993 m. pabaigoje), ja susidomėjo publicistai, politik ai, visuomenės veikėjai. Spaudoje sumir gu liavo jų pas isaky mai,
interv iu, stra ips niai, vienareikšm išk i, be skru pulų teigiantys dviejų genocidų
teoriją. Tuo metu į tq tragiškų Lietuvos istorijos įvykių tyrim us įsitrau kė lietuvių
istorikai - L. Truska, V. Brandi šauskas, A. Bubnys ir kiti, nesaistom i išankstinių ,
apologetiniq nuosta tų. Jų nuodugnūs tyrim ai, argumentuoti stra ips niai b uvo
svarus indėlis ats kleidžian t realų Šoa Lietuvoje vyksmą, nacių vietinių talk inin kų va idmenį, prisidėjo pri e tų įvyk ių objektyva us nu šv ietim o ir įvertinimo,
principingo, vakarietiško, objektyva us Holokausto suvokimo Lietuvoje.
būta žydų

Prasidėjus

taut inio atgimimo sąjūdž iui Lietuvoje, devintojo dešim tmečio p abaigoje išliku si saujelė žydų atkakliai ėmėsi atkurt i, kiek buvo jman oma, žydq
tautinio gyve nim o elementu s ir gavo tam šalies vadovybės palai kymą.
Lietuvos žydų kultūros dr augijos steigia mojoje konferencijoje, įvyku sioje
1989 m. kovo 5 d ieną, bu vo perskaitytas Lietuvos inteligentijos pareiš kimas
„Dėl lietuviq ir žydų santy ki ų Liet uvoje" ir „Lietuvos Persitva rkymo Sąjūdžio
Seimo Tarybos žodi s". Juose išreišk iamas gilus sielva rtas ir užuoja u ta dėl Tragedijos, ištiku sios Lietu vos žyd q bendruome nę, apga ilestau jama dėl masi nio
kru vino smurt o p rieš žydu s nacių okup acijos metais, ku riame, deja, ak tyv iai
dalyvavo ir lietuviai. in telige n tijos p areiškim e pažy mima , kad „1941 me t ų
kruvinai žydq tragedi jai Liet uvoje neįmanoma rasti jokio istorin io pateisin imo,
jau nekalbant apie žmog iškąj į. Dar ne kartą bu s kla usiama, kodėl taip atsitiko.
Kodėl lietuvis p akėlė ranką pri eš žyd ą? [...] Tačiau tam pa teisinimo nėra ir
negali būti[ ...]. Žmogžu d žius ga lima atskirti nu o tautos, juos prakeik ti, bet liks
nepanaikintas kaltės jausmas".
1990 m. geg užės 8 dieną, netruku s po Lietuvos nep rikla usomybės pas kelbimo, b uvo priimt as Lietuvos Resp ub likos Aukščiausiosios Tarybos par eiškimas „Dėl žydt l taut os genocid o Lietuvoje hitlerinės okupacijos metais", ku riame l ietuv ių taut os vard u pa reiškiama, kad be išlygų sme rkiamas h itler inės
okupacijos metais vy kd ytas žyd q tautos genoci das, ir su širdgėla pažy mima,
jog tarp okup antams tarn av usiq bud elit1bu vo ir „Lietuvos piliečiq", kad tam
nėra ir nega li bttti jokio pate isinim o.
Ši formuluotė bu vo kritiku ojama kaip „ap taki", ,,miglota" , t.y. kažkodėl
neįvard ija nti kon krečia i , kas gi tie „Lietuvos piliečiai". Ir tai, žinoma, nebu vo

101

redagavimo „trnkumas". Tokį dokumentą tada diktav o ta rpta utinė opinija.ir
reikiamanyti, tai buvo „konsensusas" su Tarybo s nari a is, kuri e a tkakliai laikėsi
dviejtt genocidtt teorijos. Šiaip ar taip, minėtas d okum e nt as, nepa isant šios
esminės „smulkmenos", buvo vis dėlto reikš min gas.
Vėlesni įvykiai, Lietuvos valstybės vadov ų pa sisa ky m a i (G. Vagnoria11.1
kalba Paneriuose 1991 m. bir želi, minint 50 m e tt\ nu o Šoa prad ž ios Lietuvoje
;
A. Šleževičiaus 1994m. rugsėjo 22 d. pareiškima s minin t Lie tu vos žydų genocido dieną; Prezidento A. Brazausko pa sisaky m as Iz ra e lio Knese te 1995m.
kovo 1 d.; V. Landsbergio kalba atid ara nt Eur opos Tar ybo s Parlamentinės
asamblėjos Kultnros ir švietimo komitet o posėdi tų pačit1 metų gegužės 2 d.)
sukonkretino, kas buvo tie „Lietu vos piliečiai ".
Tuo tarpu dar iki šiol, kaip jau minėta, Lietu vo je ga ji dviejų ge nocidt1teorija,
kurios apologetai, iškreipdami faktu s, jtl pobūdi, m astą, dėl v isų Lietuvą išti•
kusių nelaimių sovietinės okupacijos meta is - nepriklausomybės netekimo,
masinių represijų, ūkio sužlugdy mo ir t.t . - kaltino žy du s, ta ip siekdami pa•
teisinti lietuvius, kurie susidėję su nacių bud eliai s vykdė kraują stingdančias
žiaurias totalines žydų žudy nes, vistĮ be išimti es - n epriklau somai nuojų
amžiaus, politinitĮ, religinitĮ pažiūrtĮ , socia linės kilmės ir padėties, tarp jų ir
žydų , kovojusių dėl Lietuvos nepriklausom ybės!
Žydo tautybė buvo jo kaltė. Tai bu vo tautžudystė, pasau lio taut 11,kaipjau
minėta, pripažinta nusikaltimu žmonijai, žm og iškumui , kuri s ni ekuo, jokiorn~
aplinkybėmis negali būti patei sintas.
l/ (T ad dviejų genocidų teorija iš esmės yra cini ška s ba nd y m as sukeisti vie( tom:5žudikus ir jų aukas. Šiai teorijai pagrindą padėjo LAF ' · eologai.
O kaltinimai- ir aršūs - Lietuvos žy dam s pirmiausiai buv o, kad jie e5<1
džiaugsmingaisutikę sovietų kariuomenę, įžygiavusią į Lietuvą 1940 m. birželi.
Bet ar tiktai žydai, ar visi?
r Istorikas prof. E.Gudavičius pa žy mi: ,,Sov ietų o kupantu s su gėlėmis sutiko
tiek litvakų, tiek lietuvių proletarai. " 3 Istorik as L. Truska ra šo, kad sovietų
kariuomenę džiaugsmingai sutik o ne tik jie: ,, Literatūroje jau lege nd a tapo nel
rizikuodamipakli ū ti po tankų vikšrais raudonarmiečia ms gėles metę ,žyde~iai', tačiau retas lietuvis žino, jog pirmi eji okupacinę ka riuomenę pasitiko
Lietuvos armijos karininkai, vykd yd ami birž el io 15 d. savos ios kariuomenės
vadovybės įsa ky mą ."~

,J

,- · Tačiau sutikti sovietų kariuomenę žydam s nekomuni sta m s ar komunistaJll5
ms, kiek jų ten dalyvavo , nebūtinai reiškė si mp ati jas sovietinia!ll
I prijau6antie_
i.. komuruzmu1.
. Svarb_i
ausia - buvo įsiplieskęs Antrasi s pa sa u lini s kara s. Susiklostė grėS·
~~nga Lietuvai situacija. Lietu va galėjo tikėtis nacistinės ar sov ietinės inva·
ZIJOS. Kc1
~ ~rėsė_žydams hitlerinės okupacijos atv eju - žydai puikiai suprato,
Ir tolesne 1vykių raida tai patvirtino. O sovietų in vaz ija Lietu vos žydat11
S,
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nepa isant v isų bėdų , kurilĮ jie ga lėjo tikėtis (dėl dau g um os jų socialinės pa- "
dėties, dėl jtl ankstesnės v isuomeninės, poli tinės ve iklos) ir kurių su lau kė, vis
dėlto reiškė gyvenimą. Tad ar yra pa g rin do man yti, kad minėtas n uo ta ikas,
kaip tvirtina dvi ejų genocidų teo rijos apologeta i, esą lėmė vis uoti nis jų pro•✓
sovietin is nu sis tat ymas, pikti kėslai prieš Lietuvos valstybę, lietuvių tautą?
Juo labi au kad Europoje prasidėjusiu a udrin gu laiko tarpiu žydų pad ėtis čia-,
nors ją junt amai temdė stiprėjančios antisemitinės nuo ta ikos , neb u vo pa lygin ti
blogia usia.
J
-Zyda i furėjo tik tokią alternatyvą: žūti a rba turėti ga limybę išlikti, nes sulaukti koki os no rs paga lb os iš Vakarų - An glijos, Pra ncūzijos, JAV - esa nt
tuom etinei situ acijai nebuvo rea lu. Be to, ar sutikti sovi etinę kariuomenę reiškė
būtinai pritarti tam , kuo ba i gėsi šios kariuomenės įved imasi Lietu vą? Juk to
niekas ir než in ojo! (Pana šiai istorika s p rof. S. Su žiedėlis ver tino tu om e tin es
lietuvių nu ota ika s: ,,da uge lis lietuv ių lau kė išs iva davimo iš Vakarų, t.y. pr a ktiškai iš Vokietijos", ir toliau jis pa žy mi , kad toks tro ški mas „neb minai reiškė
palankumą naci zmui " 5.)
Netgi LAF'o va da s K. Šk irp a savo 1940 m . liepos 1 d ienos diplomatiniam 1
rašte „Apžva lga padėties Lietu voje" akcent uoda m as „žyd ų kolaboracini va id menį" pripažįsta, jog „dau ge lis žydų, iš esmės ga l ir ne komunis tin io nu s i- •
J
statymo, velija ger iau dėtis su Sovietų Rusija ir pa siduoti komunizmui" 6 • ___)
,,Kritiniu a tveju ,šlietis pri e rusų, o ne pri e vokiečių' bu vo linkęs Lietu vos ..--\
užsienio rei ka lų mini stra s J. Urbšys , - rašo mon ografijoje A11tn11
ns Smetona ir jo
l
/nikaiistorikas L.Truska , - liberalas prof. P. Leonas ir v ienas krikščioniq demo kratų šulų A. Stul gin sk is. Iš politinės policij os prane šim q matyti, jog 4-ojo d e šimtmečio pabai goje tokiai s ,sv arstymais ', su persvara sovietų naudai (,M at
Rusija esa nti didelė ir ga lin ga valstybė, joje ni eko netrūksta, te n visiems buvo
gera gyve nti ', - ta ip manė dau giausia smulkūs ūkininkai bei darbininkai) buvo
/
užsikrėtusi ir nema ža dalis v isuomenės." 7
_.)
Paga liau ju k net tokie garbūs, atsidavę Lietuvai visuomenės veikėjai, po- -\
litikai, kaip ra šy tojas V. Krėvė-Mickevičius ir ne kartą buvęs Resp ubliko s Vyriausybės vadov u ir mini stru E. Gal vanau skas, įėjo į vadinamąją Liaudie s vyriausybę ir tik po kurio la iko, išaiškėjus tik ries iems sovie tq ket inim ams, iš jo.L)

l

V

l

pasitraukė.

Žy mu s Lie tuv os te isininkas prof. M . Rom eris, buvęs Kauno Vytauto
Didžiojo uni ve rsiteto re kt orius, kn ygoje Lietuvos sovietizncijn 1940-1941, ve rtindam as šiu os įvykiu s, rašė, kad nauji eji vyriausybės vad ova i Pa lec kis ir
Krėvė-Mickev iči us si mp a tizavo sov ietams , bet nė vienas iš j ų n eb uvo komu nistas. Jo nu o mone, ,,nai via i pasitikėję sov ieta is, jie manė galėsią Lietu vos
valstybG, a tpalaiduotą nu o ,plutokratiniq ' reakcinit1 ,Sm e tonos tautininkų'
režimo, išlaik yti, pasukant jos plėtimosi liniją de m okratij os ir lia udi škum o
kryptimi s" 8•

103

L

o ar neteko skaud žiai nu sivilti lietu v iams , na iv ia i pa tikėjusiems, kad na.
cistinė Vokietija, spėjusi (dar iki pra sidedant karui s u sov ie tai s) u žg robti ir
pavergti tiek Europos šaliq , atplėšti nuo Lietuv os Klaipėdos kraštą, besivado.
vaujanti šūkiu „Deutschl and ilb er a\les!" (,,Vokietija aukščiau v isko!"), skelbusi
sukursianti tūkstantmetę vokiečiq imperiją (supr ant a m a, ne kažka m , o vokiečiams)- suteiks Lietuvai nepriklausomybę?

Pogrindinis laikra štis Į laisvę 1943 m etais rašė:
,,(...] Patys vokiečiai gerai žino, kad iki 1941.Vl.2 2 ir dar kuri laiką vokiečių
sovietų karui prasidėjus bema ž visas šimta s pro ce ntq mūsų taut os bu vo aiškiai
germanofiliškas . Supr ant ama , tas palankum as vokiečia m ta d a ėjo ne todėl, kad
lietuviai būtq apsigimę vokie tininkai. Ne todėl, kad vokiečiai, a timdami Klaipėdą, uždarė mum s langą i pasaulį. Lygiai ir ne todėl, ka d Ma skvo s sutartimi
jie visą Pabaltijį užleido bolšev ikam s. O vien tik todėl, kad iš vokiečių buvo
tikėtasi teisingo mūsų tautinės egzi stencijo s re ikaht s upratimo
ir įvertinimo,
kad buvo tikėta, jog vokiečių kum štis, sutriu škinu s b o lšev ikini kumšti ir sutramdžius bolševikų dūkimą, įgalins jų pavergtąsias taut as atgauti laisvę. To
buvo laukta ir neabejota.
Bet kai tik ėmė ryškėti, kad kry žiau s karo su b olšev ikai s paunksmėje slypi
senasis teutonų pasiry žim as ,Drang na ch Osten ', kai tik ėmė ryškėti, kad v~
kiečių žygis rytu osin su ga rbin ga is kariuomenės laimėjimais sy kiu neša ir jų
politikos žlibumą ir kad sykiu su išva da v imu iš bolševikų okupacijos einair
nauja vokiška okupa cija; kad pasikeičia tik okupacinė spal va, og i visa kita
palieka kaip buvę, - lietuvių p alankuma s vokiečiams, lygia i kaip ir entuziaz•
mas pirmomis karo dien omi s, kaipmat išga ravo.
Ir kai šiandieną koks ,civilferva ltungo ' pareigūnas g ra udena lietuviu s dėl
to, kad lietuviai nenori jiems, vokiečiams, talkinti mu ša nt bol šev iku s, tai tatai
skamba pikčiau kaip pasityčiojimas. Vienoj mūsų pasakų milžina s, pagavęs 7
brolius, Joneli Durneli dėl jo atsidavimo ir pa slaugumo pažadėjo suėsti pačiu
paskutiniuoju.
Vokiečių dabartinė politika ir to mums ne ža d a ! Nežiūrint mūsų batalio~ų
fronte, nežiūrint mūsų ūkininko duodamų pyliavų, vokiečiai jau dabar ne tik
kad badmiri škomis maisto kortelėmis nori lietuvi iš miestų išs tumti , kad ten
vieni patys susitelktų ir per visoki as ,Gese llschaft m . b. H .' ir freuhen~e~i~
čiulptų mūsų kraštą (ne be reikalo jau Vilkavi ški s virto, Wo lfsburg ', Kėdauua'. ~
,Gehdahn o' ir t.t.], bet paskutiniu metu savo koloni zac ine s užmačias ypačiai
0
nukreipė i mūsų tautos egz istencij os pagrindą - i kaimą. Nuo amži~ 53~
sodybose gyvenę ūkininkai išmetami iš savo ūkių kaip stovi, o jų ūkiuosU1
sodinami tariami repatriantai, so din ami voki škum o d esa nt a i i mūsų tautos
erdvę, i mūsų tauto s širdj ."9

Tomas Venclova - v iena s iš pirmųjų lietuv ių ir žydų sa nty kiu s iškėlęs nau ju
aspek tu , pirma sis a iškiai ir tik sliai lietuvių au dit orijai suformulav o vakarietišką
genocido sąvoką, kuri y ra ka rtu ir iše ities taškas Šoa, t.y. žydų genoc ido , są
voka i apibrėžti, taip p at dviejų genocidų teo rijai įvertinti.
Toliau pateikiami jo pasisaky m ai šiuo klau simu . _
,,Egzistuo ja dviejų simetriš kų masinių naiki nimų teorija: nacių vy kdomų ma sinių žudynių, nukreiptų prie š žy du s, ir komunistų (sta.linistų) vykdomų masinių žudyn ių, nukreiptų prie š kita s Rytų Eur opos tau tas. Mano požiūriu, ši
teorija nepriimt ina, - juo labiau tada , kai ji susipina su anti semitizmu. Susidorojimas su žy dai s buvo absoliutus . Todėl jis yra ypatinga s pasa uli o istorijo s
įvykis. Tuo tar pu lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, rusų , žydų ir galybės kitų
naikinima s, vyk d ytas sta lini stų, bu vo dalini s ir tik atskirais atvejais peraugda vo ar galėdavo p eraugti i absoliutų genocidą, kaip Krymo totorių atveju. Šis
skirtumas yra vis iškai aišku s istorikui , bet sušaud ytam lietuvių vysk upui , badu
miru siam Ukraino s va l s tiečiui, lageryje žuvusiai ru sei ar žy dei - ,liaudie s
priešo' dukteriai š is skirtumas bu vo nejunt amas. Nu lenkim e ga lvas ir jų atminimui. "10

,,...
Į
l

O_.,,,
, l

l ,

__-:---(

GENOCIDAS , STRATOCIDAS,

ETNOCIDAS . .. r'

[...] Emigrantų veikėjas dr . Adolfas Damu šis yra gan plačiai rašęs apie žydų ir
lietuvių genocidą 1941-1945 metais. Jis pats bu vo Laikinosios vyriausybės na rys, vienas iš sukilimo vadovų, taigi taip pat yra morališkai atsak ing as už tra- '-..,
giškus įvy kius. Tačiau pri siimti dali atsakomybės, ga lbūt apga iles tauti -v iena ,
ir visai ka s kit a - atkakliai teisinti s. Lietuvių emi gracijoje ir A. Damu šio knygelėje vyrauja grynai pa siteisinimo ir apologetinė tradicij a. Paprastai ji remiasi
dviem teig ini ais. Pirm asis: nieko baisaus neiv yko, lietu viai praktiškai neka lti ,
o jei ir būta kokių nusikaltėlių, tai nebent kriminali stll, nuo kurių mes gr iežtai
atsiribojame. O kai paprašoma nur ody ti ttĮ kri minalistų pa va rd es, papra stai
atsakoma : ,,Nieko než inom , negirdėjom, visi kaltinam ieji bu vo KGB provokacijų auk os". Antrasis teiginys - buvo du genocidai : lietu vit\ ir žydų, jie ma ždaug apyl yg iai ... o kadangi esa m liet uvi ai, tai širdį labiau skauda dėl mūsi škių .
Šitos abi nu ostatos neiš laik o kritikos ir man as meniškai nep riimtino s.
Lietuvių spaudoje , tiek Lietuvoje , tiek emigracijoje , jaučiama tend encija šiek
tiek piktnaud žiauti „ge nocido" terminu . Jis išplečiamas tiek, kad nebetenk a
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· , a genocidas? Ta i taut os atstovų žud ym as (bCttent žudymas
prasme·s -~Kaass
,
..
.
.
. .
.
.
,
0 ne represavimas) vien todėl, kad )le.pr1kla uso ~a '., o_n ~ ~1ta 1 t~ut a 1. Tok1genocidą XXamžiuje-pat y.ri" tiktai ž d ~Ga lim a pn s 1mmh ir _čečen_us, kalmukUs,
kurie aliai vieno buvo iškeldinti iš savo gimtinių; d a r ga lbut ga letum e pridurti
armėnus, čigonus. Vis dėlto žydų genocid as bu vo un ika lu s - ii e lCTnastu, liet
mokslišku, pedan tiškai tikslingu vykdy m u. Ži no m a, v isos ta ut os iškeldini;;ias _ kad ir Krymo totorių - laba i sun ku s nu sika lti m as. Bet tre mt yje žmogus
dar turi galimybę išlikti; dujų kamero je ar pr ie kapo duobės ja m tokios galimybės nebelieka. Lietuviai bu vo rep resuoja mi , ša ud om i, be t ne dėl to, kad jie
lietuviai, o kad buvo apsišvietę, pat riot iška i nusiteikę, labi a u u ž kitu s pasiturintys arba rezistent ai. Tokį genocidą teis in giau būtq va dinti str a tocidu - kai
kurių visuomenės sluoksnių naikinimu . Lietu v is ga lėjo pe re iti į sov ietų valdžios pusę, kaip pasielgė Sniečkus ir da r rnkstančiai kitų. Tu om et jiems nebegrėsė mirties pavojus. Tuo tarpu žydui naci ų la ik a is jo ki os iše ities nebuvo.
Todėl tarp lietuvių ir žydų genocid o yra kokybini s skirtuma s, tar p jq negalima
dėti lygybės ženklo.
Aš išskirčiau tris nusikaltėliškus veiks mu s, kuri e p a p ras ta i v adinami genocidu .
l. Pirmojo arba antrojo laips nio genocidas. Pi rm ojo la ip sni o - ka i žmonės
rep(esuojami už tai, kad priklauso tam tikr a i ta ut a i (kai p a tsitik o čečėnams).
Antrojo laipsnio - žud ymas dėl tos pačios p riežas ties (žydų a tvejis).
/
2. tratocidas- tam tikrų visuomenės sluoksnių sun a ik inim as. Tai irgi labai
sunkus nusikaltimas, bet ne tikrasis genocidas. Ko muni sta i ji taikė lietu viams,
taip pat ukrainiečiams, rusa ms, žy d ams. Ji vykdė ir nacia i - lietuvių, lenkų,
rusų-ir kitų tautų atžvi lgiu .
./ 3. Etnocidas, t.y. nut autin imas. usika lstam as d a ly kas, ne le istin a~, ~et vis
dėlto ne žudymas, netgi ne repr esav imas. Pa vyz d ž iui , ru sifik a cija, tautm1tt mokyklų naikinimas, vert imas pe reiti į svetimą ka lbą. Beje, e tn oci da s praktikuotas ne tik Tarybų Sąjungoje, bet ir Prancūzijoje - v isą XIX amžių, kai baskai,
bretonai, Elzaso vokiečiai buvo verčiami kalbėti pra ncūziškai.
Deja, mūsiškė, lietuviškoj i spa u da visu s šiu os nu s ik a ltimu s pri eš žmo:
nes yra linkusi suplakti i vieną. O ju k kiekv ie n as sva rb es ni s kl a usimas -tai
kartu ir svarbūs ni uansai. Todėl man nuo s tata, kad buvo du genocidai , ly·
giaverčiai vienas kitam, iš principo nepriimtina . Nepai s ant to, kad man
skaudu dėl lietuvių naikinimo , stratocido ir etnocido (išs kirt a mano-/. L.).
Tvirtinimas, jog lietu vi us na ikin o dėl lie tu v išk um o, m ano m a nymu, yra
persūdytas. jei Maskva būtų rimtai norėj usi s u na ikinti lietuv ių tautą, p~r
penkis dešimtmečius ji tikrai būtų spėjusi ta i pada ry ti . Ta m būtų pakake 1'.
galimybių, ir visokių metodų. Dažnai citu oja m a frazė, p ri skiri a ma Suslov_u•
(nors dokumentais nepa tvirtint a) : ,,Bus Lie tu va, be t be lietu v ių" . Tačiau l~etuvių tauta, ačiū Dievui, gyva ir net gan a stipr i. Galbūt S ta lin o la ikais ir buili

panaš iq p lanq , be t po jo m irties jie nebeteko prioritetinės rei kšmės. Jaučiu ,
daug u ma lie tuviq su ma n im nes u tiks, tač iau i šiuo s dal ykus reikia žiūrėti
blaiviai , nepa siduo ti ne i emoci joms, ne i idėj i niams stereo tipam s.
Dėl teig inio, k.id žydai naikino lie tuvius. Taip, esa ma ir tokios teo rijos, aš ją
vad inu trog lod itiška. Tar p saugumiečių buvo ir žyd ų, ir lietu vitt, ir rusq , ir
lntvią .. jeig u Lietu voje tuo met u būtt1 buvę marsiečiq, vienas kitas irgi bOtų
dirbęs saug u me ... Deja, an tisemi tas pasižymi tokiu bruožu: jeigu jo su imti a teina du lietuv iai, vie nas rusas ir vienas žyda s, jis pa stebi tik žydą. [... ]
Ltct11
t>0sJcru:nll', 1995, gegužė, r. 2 (53) (parengia T. Venclovos kalbos , pasak ytos
susitik ime su Lietuvos žydq bendruomenė« nariai s, pagr indu )

LIETUVA - JAU NEBEAPSIAU STA STOVYKLA
Bartasevičius: [ ... ] Pas taruoju metu visuomenėje kyla ginčų ir dėl Lietuvos santyki tt su pasau linėmi s žydų organizacijom is, Izraeliu , ypač d ėl
poži ūrio i karo me ttĮ isto riją . j ūs šiais klausimais visuomet laikėtės nuostatq ,
kurios Lietuvoje d aug kam a trodo ne pr iimtino s ...
Tomas Venclova: Tais kla usimais, be abejo, galima polem izu oti, bet labai
daug kas pr iklauso nuo tono. Lietu viq spaudoje kartais pasitaiko nepriimtino
tono publikacijq , kurios, jei bū tq išverstos į kurią nors Vakarų šaliq kalbą, smarkiai pakenktų mūstt ša lies pres tižui . Negalima apie S. Wiesenthalio cent ro attavą E. Z u roffą rašy ti, kad „atvaž iuoja neaiškios organizac ijos atstova s ir
nešvario mis ra nkomis knaisiojas i po mūs tĮ archyvus" . Kad ir ką mes man ytume apie E. Zuroffą - jam ne visuomet pr itar ia ir žyd q bendruomenė, - be t neleistina taip ka lbėti ap ie žmogq, kuris aiš inasi, kok iomis aplinkybėmis žuvo
jo tautiečia i ir kas ju os ž udė. Tai yra jo teisė, k urią mes privalome gerbti. Archyvai iš viso tu rėtų bOti atviri visiems, o tokiais a tvejais ypač nederėtų dar yti
apribojimq. Ga lima spaud oje ginčytis dėl konkrečiq kaltinimtt, bet reikia tai
daryti ku ltūringai ir n ieka da nesilaikyti vie ninte lio tei uolio pozic ijos.
V. B.: Bet spa uda dažn iausiai tik atspi ndi, ir net šve lnesne forma , tuo s jausmus ir nuota ikas, kuri os bodi ngos šiais klausimais mOsq v isuomenėje.
T. V.:Tai tiesa, spa ud a fiksuoja žmoni tt nuotaika s. Daug yra tokitt, kuri e linkę
vien piktint is: kaip jie, žydai , d rįsta kaltinti visą lietuvitĮ tautą. Bet kol mūstĮ
krašte vyra us šitas te isuolišku mo pri ncipas , kad mes esame niekuo dėti dėl žyd t1
tragedijos, tol duos ime pagr indo kaltint i visą tautą. Kai lietuviq visuomenėje a tsiras paka nkamai žmo niq , kuri e p ripažins, kad biHa baisitĮ nusikaltimtĮ, kuriuos
padarė m ūsq tautiečia i, ir kalti ne tik pavienia i asmenys , bet, deja, vien u me tu ir
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nemažadalistautos buvo pasidavusi antisemitin ei id eo log ija i, tik tuomet mums
pavyks apsiginti nuo kaltinimų. Tai leis tvir tinti : taip , būta visko , bet lietuvių
visuomenėje jau ima dominuoti naujas, teisinga s po"qf·is.
Visa vokiečių t~uta po k~r~ bu vo_kalti~ama žy dt~pl o~au s tu . -~ e_t Vokietijos
garbė buvo išgelbeta, nes š101e šalYJeatsirado žm omq ka ip H . Bolhs , G. Gras.
sas, W. Brandtas - ištisa jaunųjų vokiečių mąstytojų, rašytojų, politikų karta
prisiėmė atsakomybės naštą už savo tėvus ir kaimynu s ir ištarė atgai los žo.
džius: ,,Taip, mes visi kalti". Aš tikiuosi, kad ir Lietuv oje iša u gs tokia inteligentų karta, kuri galės tai pasaky ti.
Antai Lenkijojevisada, net ir vokiečių okupac ijos laika is, bu vo gana stiprus
antisemitizmas. Lenkai patys labai nukentėjo per karą, didelė d alis jų inteligentijosbuvo išžudyta, todėl ilgą laiką man yta, jog lyg ir nepa tog u jiem s prikišti negražų elgesisu savo bendrapiliečiais žydai s. Bet dabar šioje ša lyje jau imta apie tai
kalbėti. Tokie straipsniai sukėlė labai prieštaringą reakciją. Vis dėlto, kai tik ėmė
apie tai rašyti patys lenkai, žydų priekaištai jiems ėmė silpnėti.
V. B.:Polemizuojant šia tema, Lietuvoje da žnai remiamasi vadinamąja dviejų
genocidų teorija, o tai sukelia labai nervingą žydų bendruomenės reakciją.
T. V.:Dviejų genocidų teorija iš tikrųjų žy dus įžeidžia, ir jų veikėjai viešai
tuo piktinasi. Pirmiausia reikia suvokt i, kad lietuvių ir žydų genoci dai kokybiškai skirtingi. Žydai, pradedant seneliais, baig iant kūdikiais, bu vo metodiškai ir pedantiškai žudomi vien dėl tautybės, v isiškai nepriklaus omai nuojų
pažiūrų, elgsenos, socialinės padėties. Tokio laipsnio genocidas pa saulio istorijoje yra beveik unikalus. Kartais dar jam pril ygi nam as armėnų ir čigonų naikinimas. Net Krymo tetorių ar čečėnų genoci das la ikom as šve lne sniu . Nors
manoma, kad žuvo gal net pusė šių tautų žmonių, tačiau vis dėlto juos trėmė,o
ne specialiai masiškai žudė.
Lietuvių genocidas dar kiek kitoks. Buvo tremiami ir naikin a mi ne visi be
išimtiesmūsų tautos žmonės, o tam tikri socia lini ai sluoksniai. Rep resuoti pir·
miausia patriotiškai nusiteikę, pasiturintys as m enys, re z istent a i, labiau ap·
sišvietusi, vadovaujanti visuomenės dalis . Kitaip sa kant, norėta ne tiek sunai·
kinti visą mūsų tautą, kiek nukirsti jos galvą. Tai taip p a t b aisu , bet vis dėlto
negalimaneregėti esminio skirtum o tarp lietuvių ir žydų genocidų. Dabar
linkstamatokias represijas, kokios ištiko mūsų tau tą, vad inti stratoci du, pa·
brėžiant, kad buvo naikinami tam tikri visuomenės slu oks ni a i.
_Bolše_vikai stratocidą vykdė ne tik Lietu voje, be t ir pačioje Rusijoj e, Ukrai:
~01eir visur kitur, kur tik jie įkeldavo koją. Šio pobūd žio repr es ijos neaplenke
ir ž~dų. Tvirtinama, kad mūsų krašte nukentėjusių nu o bo lšev izmo žydų tau
·
tybės žmonių_procentas net did esnis negu pačių lietuvių: žyd ai sudarė apie~
P~~e n!us šalies gyventojų, o tarp tremtinių jų būta, reg is, 10 procentų. Tai
aiškintma d1desruu pasiturinčių žmonių skaičiumi šioje ta ut oje .
.
. _v. B.: Be1e, daug Lietuvos žydų buvo ištremta ir už prikla usymą sionis·
tmems organizacijoms.
108

T. V.: Kita ver tu s, bo lšev izm u bu vo užkrėstos v isos Sov iett 1Sąjungoje gyvenusios tau tos, o ne v ien žy dai. Šią ideologiją vie nu metu rėmė ir labai nem aža
lietuvių visuomenė dalis. Tad požiOris , kad žyd a i trėmė lie tu vius , o š ie vėliau
jiems atkeršij~ , yra ne moty~ uota_sir galėjo gimti tik tam si q, istor ijos neiš manančių žmon1t1 ga lvose. Deia, dv1ejq genocidų teorija labai populiari , ją pa laiko da lis mūsų krašto spaudo s. Pa naš ios pažiūros būdingos ir iše ivijai be i jos
leid iniams.
Niekas neneig ia - ta i pripažįsta ir kiekvienas blaiviai mąstantis žy da s, kad tarp čekistų būta šios taut os žmonių, ir dauge lis jų nu sika lto. Rep resijas
vykdžiusiose įsta igose dirb o ir rusų, ir lietu viq, tačiau jei iš atėjusių areštuoti
ketu riti čekistq vie nas bu vo žydas, kažkodėl būtent jį geriausiai įsiminė žmonės
ir apie tai kalb a visą gyvenimą.
V. 8.: Ar nema note, kad antisemitinės tend encijos įžvelgiamos tu ome t, kai
viso labo kalbam a tik ap ie kriminaliniu s ar ekonominius nusikaltimus , kuriu os
padarė šios tautybės as menys? Antai tokių sa mprotav imų bū ta V. Lingio žudikų teismo procese.
T. V.: Daug nusikaltimų pada ro ir lietuviai , tačiau, kai ap ie ta i parašo laikraščiai, tautybės papras tai nemini. Teisiant B. Dekanidzę, Lietuvoje nuola t bu vo primenama , kad jis - žy das. Nederėjo taip daryti . Nusikaltėlis yra nusikaltėlis, ir jo tautybė neturi reikšmės. Ne ve ltui žydai liūdnai juo kauja, kad kai
žmogų užmu ša Petraitis, tai ir sako ma: ,,Tai padarė Pet raitis" , be t kai ž udikas Rabinovičius, jau ka lbama , kad „žydas nužudė lietuvį".
[...)
Lietuvos rytas, 1995, kovo 11

LIETUVOSVADOVYBĖ SUSITEPĖ
KOLABORUODAMA SU NA CIAIS
Nei antikom un izmas, nei antifa šiz mas negali bflti pagrindas atleis ti žmog ui
nuodėmes už padarytą nusikaltimą. Tokios nuomonės laikosi lietuvių poetas
Tomas Venclova . BClte nt dėl šiq priežasčių jis karo laikq Lietuv os vy riausybės
nelaiko sava vy riau sybe.
„Iki šiol šiuo a tžvilgiu Lietu voje buvau vien išas , tačiau pasta ru oju m etu v is
daugiau man o tėvynainiq pripažįsta, kad tuometinė Liet uvos vyriausybė sus itepė ant isemit izmu ir tarnavimu vokiečiams[ ...].
Didžioji da ugum a lenkt\ An trojo pasau linio karo m etais kovojo su vokie čia is, o lietuvi a i savo pa grindiniu pri eš u laikė Soviett1 Sąjungą ir todėl d až nai
kolabornvo su hitl erininkai s. Vokiečių ok upacijo s prad žioje Lietu va, pan aš iai
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kaip Kroatijair Slovakija,turėjo vyriau sybes , kuri os siekė ga uti vokiečiti~telito statusą, tačiau nieko iš to neišėjo", - prim ena T. Yenclova.
,
Jis pažymi, jog dabartinėje Lietuvoje pa~ita i~o ~an?y mt1 p a te is inti tokj tuo.
metinės Lietuvosvyriausybės elgesi ir „ga lim a 1šg 1rsti nuomonę, kad tuometiniai lietuviai, bendradarbiavę su hitlerinink ais, buvo p a tri otai, ve dami neprj.
klausomos Lietuvos idėjos".
Tai tiesa tačiau aš manau kad nepriklausomybė, dėl kuri os kovo ta tokiais
me;~ai s ir t~rint tokius sąjun~ininkus, neve rta savo va rdo" , - mano T. Venclova
.
,,Kartais galima išgirsti argumentą, ka d lie tu v ia i b u vo nuosekl ūs antiko.
numistai. Tai irgi tiesa. jie iš tikrųjų buvo tikri antik o muni s tai , tačiau iš to mažai
kas išplaukia. Teisingai pažymėjo lenkq publici s ta s Atla m as Michnika s, kad
Adolfas Hitleris buvo nepapra stai nu osek lus antik o muni stas, tačiau nei anti•
komunizmas, nei antifašizmas nega li būti pa g rind as atl eis ti žm og ui nusikaltimą", - rašo poetas T. Venclova.
BN
S

Uct11
uosrytas, 2000,birt.elio6

•••
Būtina pa žymėti, jog minėtų sąvokų (terminų ) esmės,

kaip rodo faktai, neretai
tiesiog nesuvokia net vyrai su aukštais mok slini ais la ip sni a is, tod ėl papras·
čiausiai „susipainioja", vertinda mi element a riu s fakt u s, su s ijus iu s su Šoa.
'A ntai mokslinėje konferencijoje, skirtoj e Holoka u stui Lietuvoj e, kuri vyko
}996m. gruodžio mėn. Vilniaus univ ersitete*, iš klau s iu s num aty tu s progra·
Inojepranešimus, seminaro vadovas pareiškė, kad jie vis dėlto neatskleidė, kas
gi nulėmė tragišką Lietuvos žydų likimą. Pabrėžęs, jog nor s ta rpuk ario metais
ir buvo „trintis" tarp lietuvių ir žyd ų, - pirmiau sia ekonomiko s s rityje , - taip
pat an t ižydiškų išsišokimų pa skutiniais pri eška rio m e tai s, kada Lietuvo s poli·
tini ir visuomenini gyvenimą vis labiau veikė Voki etijoje js ivyravusios nacių
politinės ir idėjinės nuostatos, atrodo , lietuvių ir žydų sa nt yk ia i nepasiekė
~os jtampos, kad galima būtų lau kti to , ka s n et ru ku s ta p o realybe.
1 Kalbėjr:s po jo konferencijos dalyv is is to rikas iš karto pabrėžė, kad žydų
istorija Lietuvoje prasidėjo ne nepriklau so moje Lietu voje, o nuo žy dti atsi·
kėlimo i Lietuvą, ir jiems iš pat pradžių Lietuvo s va ld o vai suteikė „išimtinę
padėtį". Kad neliktų abejonių dėl šio jo teig inio, jis iš ka rt o tėškė a udit orijai
retorinj klausimą: ar buvo žyda i baud žiaunink a is? Ir pat s be jo kiq komentarų
atsakė: rusai buvo, lenkai buv o, lietu viai buv o, žy dai - n ebu vo.
~ O toliau, pabrėžęs, kad V. Belinsk is y ra pasakęs, jog kie kv iena s žengta_s
istorijoje žingsnis lemia ei nančius po jo į vy kiu s, is tor ika s tęsė: va dinasi,
„kažkasapsprendė" ir žydų genocidą, kuris, be abe jo, bai s u s, ž iauru s . Bet jeigu
• Pateiki
amapagalgarsoirašą, saugomą VVGŽM,Istorijos skyriuje.
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,enorim e s upri eš inti taut q, esąs v iena s ke lias - liet u viams ieš koti kaltininkų
arp savęs, už uo t te is inu s is, o žyda ms irg i ieš koti priežasčių. O ka ip is torika s
'.is mano, kad isto rijoje nebūna kaltų. Isto rijoje y ra dėsningumai ... ir jis esą dėl
)tokių pažiūrtt ne retai vad ina mas fata listu. Istorika s „fa ta lis tas" iš le ido iš akirnč -1 0, kad dar G. Plechan ovas, rašęs ap ie asmenybės va id men į is torijoje, pa žymėjo, jog kie kv ie noje istorinėje s itu acijoje spren dimai, jų p as irinkim as priklauso nu o konkrečių žmonitĮ.
_
Kaip minėta, Respub likos Aukščiausioji Taryba 1990 m . gegu žės 8 dieną
priėmė pa reiškimą „ D~l žy dq -~au'.os genocido Lie~uv~je hitle_rinė~ _ok~pacij~s
metais", kuriam e nedv1pra s m1s ka1pa sa ky ta, kad nera ,r nega lt būti io k10 pateisinimo įvykd ytam Lietuvoj e žydų gen ocid ui. Kadangi diskusiją pradėjusysis
savo nuomonės dėl to neišsa kė, jis bu vo paklau stas: ar b u vo, a r ga lėjo iš v iso
būti tokiq ap link y biq , kuriom is tos visuotinės žyd ų žudynės ga lėtų bū ti pat ei sintos? Į tai bu vo atsakyta, kad istorija ne turi n ei ka ltinti , n ei teis inti . Jos u ždaviny s - aiš kinti ...
Į prašymą vis dėlto a tsaky ti į klausimą ties iai, a r ga lim a kaip no rs pateis in ti
Lietuvos žy dt1 išžudymą, bu vo a ts ak y ta, kad „pat eisint i š ito dal y ko n egali ma ,
kaip nega lim a pa te is inti. .. An troj o pa sa u linio karo ".
Paga liau pabrėžus, kad kalbama ne apie koki as nor s ap lin kybe s, dėl kurių
vertin imo ga lėttĮ būti įvairių nuomonių, diskusiją pradėjusįjį pakarto tinai bu vo
papra šy ta v is dėlto ties iai a tsa ky ti į esmin į klausimą, a r ga li kaip n o rs būti
pateisintas mas ini s sun a ikinim as dau g iau kaip 200 tūks tančių Lietuv os piliečių
žydų v ien dėl jų tautybės?
Į ta i paga liau bu v o at sa ky ta, kad to pat eisinti nega lim a, ir vėlgi pabrėžta:
„Aš Jum s sa kiau , kad ja u XVl- XVII a. įtampa buvo ir turėjo būti ... O Jūs mane
vedat j kitą klausimą ... Šta i v iduram žiais per nakt į tokstančius išpjovė hu genotų ... Tie pat ys pran cf1zai prancūzus ... "
1

Aiškumo dėlei dėl a nksčiau minė tt1 žydų-lietuviq sa nt yk it1 to lim oje praeityje
(pradedant žy dt1 atsikė l imu į Lietuvą ir vėliau) p a teiki a mo s is tori ko prof.
E. Gudavičiaus mint ys ap ie žy dq padėtį XVI-XV lll a. Lietu voje:
„Viduramžių Lietu voje n ebu vo tokių did e liq žydų ,po g romq ' kaip kad
kitose Europos ša lyse. Ta i pi rmi aus ia susiję su vėlyvu krikščionybės pap liti m u
Lietuvoje, taig i tad a dar n ebu vo g iliq be i fana tiš kq krikšč ionybės tradicijų,
skatinusių neapykantą kitatikiam s. Tačiau žy dt1 padėtis ir tu omet n ebu vo len gva, nes jie netu rėjo tt1 teis it!, kuria s turėjo krikščionys. Vis dėlto kuniga ikščiai
b_uvo suint eres uo ti žyd q bendru o menit 1 bu v imu , nes žy dai užsiiminėjo iva ina, s ve rsla is, p re kyb a, o ta i kunigaikščiams leid o papild y ti savo biudžetą.
Tod_.,ėl žydai buvo kunigaikščiq g lobo jami bei g inami.
Zyd ams bu vo draud žia ma turėti savo žemės, todėl no rom nen oro m jie m s
teko verstis a mata is, pr e kyba , pa lf1kinink av imu ir t.t. Pa lf1kininka vi ma s buvo
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labai nepopuliaru s tarp gyventojų, netgi s merkiama s, nekenčiamas, todėl susidarė tokia nuo stata, kad visi žydai yra tupik ai , kad jie gyvena tik kitų žmoni
sąskaita bei kančiomis, tačiau nebuv o paisoma pačių žydų varguomenės, n~
jų bendruomenės buvo labai uždaros , valdomo s turtingųjq elito, nukreipiančio
visą dėmesį i save [...]
Lietuvoje maždaug XVll a . ga lut inai įsigalėjus krikščionybei, nesusiformavo
kitoms Europos šalim s būdingas religini s fanati z mas , todėl žydų padėtis čia
buvo kur kas lengvesnė. Rasini s antagoni z mas Lietuvoje buvo nebent buitinio
lygio, neįgavo plate snio masto. " 11
Seminare-di skusijoje „ Lietuvių-žydų santykiai. Istoriniai, teisiniai ir politiniai
aspektai " (1999, baland žio 23), jau baigiantis renginiui, būta tokio vieno profesoriaus pasisakymo: ,,Mes viską suvedam vien tik prie žydų žudymo. Taip,
žydai buvo žudomi , turbūt niekas neneigia, bet mes turbūt turim e pasak yti,
kad bu vo nužudyta nema ža i nekaltų žmonių, aš nežinau, kokiais motyvais.
Kaip, sa kysime , čia buvo paminėtas skulpto riu s V. Grybas, V. Montvila , ar aa
sąskaitų suvedinėjimas, ar ne. Mes žinome tik apie žymia u si u s žmone s. Bettų
žmonių miesteliuose taip pat buvo nu ž udyta. Kodėl? Turbūt problema čia kita.
[... ] Bet svarbiausia problema , kad atsakomybės už savo veiksmus nebuvo .Tai
turbūt svarbiausia problema . Ir dabar mes suvedame,
kad va, jeigu vienos
tautos nužudo , tai genocida s, kitos tautybės - tai ne genocidas." 12
Komentarai , atrodo , abiem atvejais nereikalingi.

Didysis melas. Siekdami įteigti minti apie demonišką žyd ų vaidmenį Lie,l

tuvoje, dviejų genocidų teorijos autoriai šaukė: žydai - komunistai, jie sužlugdė
Lietuvos valstybingumą, jos ūki, aktyv iai dalyvavo vykdant masines lietuvių
represijas, trėmimus ir t.t .
Ogi visa ši melaginga antiž ydiška propaganda
buvo grindžiama
pirmiau·
sia did eliu žydų lyginamu oju svoriu Lietuvos komunistų partijoje (LKP). Tar·
pu~ari o metai s žydai tikrai sudarė forma lia i įspūdingus 30-40 procentų jos
nar'.ų (1941 m. prad ž ioje -jau tik 15,2 procento). ,,Fo rm a li ai įspūdingus", nes
pati ~KP tarpukario metais buvo negausi (tik šim tais narių skaičiuojama). Tad
nepaisant did elio žydų lyginamojo svorio , kuris, pavyzdžiui,
1939 m. siekė 31
p~entą, LKP narių žydų tuo metu Res publikoje lntvo iš viso 346 (dar 250 Ll<I'
nanų - beveik po lygiai lietuvių ir žydų - kalėjoy'1J
Ši~o kl_ausimu prof . E. Gudavičius pažymi : ,;Lietuviai buvo agrarinė taut~,
žydai - rruesto tauta . Žydų proletari a ta s santykinai buvo kelis kartus didesn 15
už lietuvių. [ ... ] O prol etariato nuo šimti s ir svori s lietuvių-litvakų socialin~e
struktūroje labai skyrėsi. " 14
Ir istorik~s L. :ru ska dėl minėtų duomenų pažymi: ,,Žydai suda rė tik 7..S
pr_ocent~ s v'. sų L'.e tuvos gyventojų. Tačiau ž inant , kad bent pu sę Lietuv~:
miestų Lr mies t elių varguomenės, kuri buvo itin imli so cia lizmo ,mok slui ,
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sudarė žy dai , s tebėti s n e reikia . Ilgainiui , pradėju s į KP e iles s toti da ug iau \
Jietu viq , žydų santyki s mažėjo." 1 5
Beje, toks pat s s linkim as į ka irę ketvirtąjį d eš imtm e ti - toli a u pažy m i
L. Trusk a - vyk o visoje Europ oje, kur R. Rolland 'as , H . Barbu se 'as, B. Shaw,
M. Andersen - Ne x0 bei kiti iš kilos int e le ktualai žavėjosi tikrai s, bet da ž nia usiai
tariamai s „pirmo s ios pa saulyje darbininkų ir valstiečių va lstybės" la imėjimais,
,,tautų tėvo" J. Stalino išmintimi.

T. Venclova savo „A tsakyme A. Žu v intui " net pa ž ymi : ,,Pridur s iu, kad d
:1lies žydų perėjimas komuni z mo pusėn ga l irgi bu vo kiek išpro vok uota s: nesiimčiau tvirtinti , kad nepriklausomybės pab aigo je politik a jų <ltžv ilg iu bu
šimtu procentLĮ išmintinga ir ko re kti š ka ." 16
O LAF 1941 m . pavasarį išleistą atsišaukimą „Am ž iam s išv aduokim e Lie t-;1
vą nuo žydijos jungo" ,,papuošė" provokuojančiu melu , esą 80- 90 procentų \
LKP visą laiką sudarė žydai. Pakartoj o tą melą ir Lie tu vos Laikin os ios vy ria usybės vadovas J. Ambrazevičius (Bra zaiti s) savo atsiminimų kn ygo je Vie11
i
11uie11
(p. 38), išleis toje praėjus 20 metų po karo, nurodęs, kad 1941 m. prad žioje 75
procen tai LKP narių buvo žydai, nor s faktiškai 1941 m. prad ž ioje, kaip minėta,
jie sudarė api e 15,2 procento LKP narių .
Tuo tarpu tarpukario Lietuvos žydų bendruomenės politinę orientaciją p er
visą tarpukario
periodą apibūdina tas faktas , kad joje domina vo s io nistai
(ivairiLĮ pakraipų), kurių o rgani z acijo s, užėjus sov ie ta ms, bu vo iš ka rto uždar y tos, o jų vadovai re pre s uoti . Iš keturių pagrindinių Kau ne leistų žydų
dienraščių try s {labia usiai skaitomi) buvo sioni stiniai ; jie tu o pačiu me tu buvo
uždaryti.
Lietuvoje buvo apie 50 tūkstančių sioni z mo ša lininkq. 17 Lietu vos žy dai a ktyviai dalyvavo renkan t delegatus j pa sauliniu s sionistų kongres us, kuri e vy kdavo kas kel e ri metai. Rinkimu ose j XIX pasaulinį sionistq kongresą 1935 m .
dalyvavo 45 tūkst. Lietuvos žy dq. 18 Tarpuk a rio me ta is nema ža s ioni s tini o jaunimo po atitinkam o darb ini o pasir e ngim o išvy ko i tuometinę Palestiną, sa vo
istorinę tėvynę, atkurti tautinio židini o. O išvykti pa vy kda vo, re ikia pabrėžti,
tik daliai to siekusiųjq, ne s Anglija , turėjusi Tautq Sąjungos mandatą va ld y ti
Palestiną, trukdė - dėl arabq prie š ingumo - žydam s kurti s Pal es tinoj e.
. Savo prane š ime „Žydq padėtis Lie tu voje ke tvirtajam e de šimtm e tyje" ir
istorika s Š. Lieki s pa žymėjo, kad „ Lietu va tapo žydų na cio nali z mo , Meka ', 0
sioni zma s ilgainiui tapo vy raujančia ideo log ine kr yptimi ta rp jq " N.
Lietuvo s mie s tuose be i mi es teliu ose bu vo daug s inago g q, lietuvių vadin tq „škalomi s" , kurių š iandi en beliko tik pėdsa kai . Ta rpuk a rio met a is jos n estovėda vo tuščios; per dide snes re lig ines šve nt es jos būdavo piln os, o Pc rrnaldavimo dien 4 - Jom Kipur - da žnai sau sakim šos . Lietu vo je veikė ne viena
~eliginė žydLĮ organi z acija , kel e tas žy dt1 pa sa ulyje garsėjusiq reli ginio mok ymo
tst a igų Ueš iv q) . Visa tai by loja apie ta rpukari o Lie tu vos žy dtt - pirmi a usia ,
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žinoma, vyresnės kart os - rel igingumą. Tad s uprantama , kokia galėjo buij
tikinčiųjų žydų pozicija agresyvios ateistinės sov ietq va ld ž ios atžv ilgiu.
Pagaliau nep riklausomoje Lietuvoje žydq socialinė struktūra - didžiulę dar
sudarė įvairaus lygio verslininkai, pr ekybininkai, amat inink a i - n ebuvo palan'.
klausia dirva komunizmo idėjoms plisti.
/'' Žydų komuni stai (LKP nariai) Liet u vos žy dq bendruomenėje 1939 meta~
, sudarė vos apie 0,3 procento! Ir net jeigu pri e šio ska ičiaus pridėtume žydų
komjaunimo nar itl skaičių (pagal esamus ša ltiniu s), ta i jie ka rtu nesudarytų ir
pusės procento žydų bendruomenės. Tad visa , kas anksčiau pa sa kyta, akivaizdžiai byloja, kokia demagogi ška , provokuo janti buvo dviejų genocidų
teorijos propaganda : žydai - komunistai.
.- Pagaliau, jeigu žydų komunistų lygi na m asis svor is negausio s LKP eilėse
prieš karą siekė dau giau kaip 30 procentų ir šiuo p agri ndu LAF'o propa ganda
teigė, atseit visi žydai - kom unistai, tada kaip pagal šią „logiką" ir „metodiką" vertinti lietuvių „komunistiškumą", jei lietuvių komunistų lyginamasis svoris LKP eilėse siekė daugiau kaip 60 procentų?
Tačiau, prasidėjus Lietuvos žydų ge noci dui , visq b e išimti es žydų likimas
buvo vienodai pažymėtas nebūties že nklu , nes „Lie tuv a turi būti išvad uota ne
tik nuo bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žyd ijos jun go", ,,Bolševizmasir
žydai yra vienas ir tas pats dal ykas" (l laisvę, 1941, birželio 24).

•••
Esama bandymų idealizuo ti LAF'o antižydišką veiklą. Antai istorik as A. Ja·
kubčionis teigė, kad „LAF, leisdamas tok iu s ats iša ukimu s pri eš žy du s, vienaip
V
ar kitaip įsikomponavo į Vokietijos interesq sferą, nes kitaip jiems būtų buvę
sunku plėsti savo veiklą, tačiau ka rtu tu o bu vo siek ia m a, kad žy d ai pasitraukti!
su Raudonąja armija. Jų pa sitraukimas reiškė išsigelbėjimą ... " 20 Pasak A. Ja·
,,- kubčionio, LAF savo pareiškimais tiesiog maskavo savo veiklą.
Bandydamas motyvuoti savo teiginį, istorika s rašo: ,,Pi rm iausia reikia iš·
siaiškinti, kokie buvo LAF'o tikslai - a r ša ud y ti žy dus, ar a tkurti Lietuvos
valstybę?" Ir tęsia: ,,Tikslas akivaizdus" (turim a ga lvo je - atkurti Lietuvos
valstybę-]. L.), todėl šie kaltinim ai, anot istoriko, nepagrįsti. Tačiau jeigu LAf
1
buvo susirūpinęs dėl žydų likimo ir v isa savo šiurpia anti žy diška propaga nd~
J norėjo tik padėti žydams išsigelbėti, tad , pirma, kodėl be sitraukiantys žy~ai
buvo baltaraiščių gaudomi ir geriausiu atveju grąžinami į savo gyvenarnąs~as
' vietas, o dažnai vietoje žudomi . Ir, antra, jeigu jau, sakys im, nepavyko minei~
būdu ,,išgelbėti žydų", kas vertė „ba ltaraiščius" bei kit as LAF'o įtakoje buv_ui
sias struktūras vėliau talkininkauti naciams, vykdyt i žydų ž udyn es? Tad šia
versijaitrūksta elementarios logikos.
,
M ž" . . 40 . .
d
asiekuS,
/
„ a 1aus1a1 -yJe Lietuvo s gyvenviečių, vokiečia ms jll ar nep . .-u
ginkluoti lietuviai savo iniciatyva pradėjo žudyti žyd us. Nema žai tų Iretuit

1

praeityje buvo tarnavę policijoj e a rba priklausė Šau liq sąjungai. Dalis jų sovietų va ldymo metu priklausė pogrindin ei nacional socialistinei organizaci ja i
LAF. Dabar vieni ir kit i užsirišo ant rankos baltus raišči us ir pasiva dino „par tizanai s", kuri ų užduoti s esa nti kovoti su besi traukia nčia Raudonąja arm ija ir
sovietinės sa nt va r kos šalinin kai s" 2 ' - rašo istorikas D. Lev inas. Tad ta ip iš
tikrqjų atrodo minėta prie la ida .
Pažymėtina, kad istorikas V. Brandi šauskas šiuo klaus imu savo straip snyje
,,Holokausta s Lie tu voje: istoriografinė situa cija ir pagrindinės prob lemos" nurodė: ,,Lietu viq aktyvistų fronta s [ ... ] savo dokumentuo se, programoje nevengė
antisemitinės retorik os. Trštai kas įdomu: kai kurie istorikai ima ją a iškinti ka ip
sąmoningą žydq perspėjimą, kad šie paliktų Lietuvą, Vokietijai užpuo lus SSRS,
pasitraukttĮ į Rusiją. Tuo esą išvengtų žydq žudynių Lietuvoje . Žinoma, būtq
gerai, jei tokio s prie laidos neprieštarautų istorinei tiesai ir tolesnių įvykių logikai. Juk nėra abejonių, kad Berlyno LAF'e vy ravo voldemarininkai , kuri e,
prasidėjus karui, Lietu voje į kūrė Lietu vių nacionali s tų pa rtiją (LNP). Būtent
LNP priklausę žmo nės net ir išeivi jos literatūroje bu vo pristatom i kaip labiausiai nacional socia lizmo id eologijos pa veikta politinė grupuotė. Todėl jau
vien dėl to akivaiz du , kad m inėti LAF'o pareiškimai buvo padiktuoti ne ger
valios." 22
Dviejtt genocidq teo rijos apologe tai taip įsija utė i pagrindinę jos nuostatą ,
esą žydai yra visų Liet uvos nelaimių didžia usi kaltininkai , kad neteko gebėjimo
elementariai logiškai galvoti.
Antai straip snio „Atgaila iš reika lo nebūna nuo širdi" auto rius - buvęs valstybinio laikraščio redaktorius S. Stoma , neigiamai vertindama s Prezident o
A. Brazausko atsiprašymą 1995 m. kovo mėn. Izrae lio Knesete už tuos-Ue~ttY-i
kurie talkino naciam s vykdant Šoa, metė tiesiai šv iesiai: ,,b juk kraup usis 1941 .
metų bir že& prasidėjo neKa uno „Lietokio " garaže ir ne 22-ą, o l4-ąją bir želio,
kai buvo išvež ta 34 260 įvairaus amžiaus vyrų, moten1 ir vai kų. "2J
· traipsnio au toriaus už uom iruine dviprasmt ška : taf bu vo at:Šeit „a tpil das"
žydams už dalyvavimą bir želio 14 d . masiniuose lietu vitl trėmimuose! O tai,
kad, pagal kai kuriu os šaltiniu s, iš minėto skaičiaus ištremtqjtt iki 6-7 tOkstančiq buvo žydai , - daugiau nei dvigubai viršija žydq lyginamąjį svor i tarp
Lietuvos gyve nt ojq! - įsismaginusiam au toriui nė motai s. Jis net nepajut o, kaip
įtikinamai pa tvirtino d viejq genocidq teorijo s demagogiją!
--:_
Istorika s S. Jegelevičius straipsnyj e „Lietuvos žyda i ant Kata strofos slenks- ,
či_o _(194_1 m . bir že lis- liepa)" be ma ž'.ausiq skrupult1 teigia, ~ad vie'.1a_pagr i1~
din1t1 Lietuvos žydtĮ Kata strofos pnež'::ču1 - ,,kerštas sov ietams ir Jl! nu s ikaltim bendrininkam s žyda ms( išs irta mano
(--~l už nu sika ltimu
L~a
lst- betjosn c ri klau.?omyb_ęi ir _piliečiams" 24 • Bet_tai juk gerai
pažįstama dviejtĮ genocidtĮ teorijo s kertinė nuo stata, paga l kuną tarp sąvokq
,,žy~
vie tai" ~ rba k9ffil.!111
Sta i) eaamas lygybės ženklas!
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( s iekdamas „paaiškinti" Lietu vos žydų išžudymą, i~~or ikas te'.1_pat forlllu.
luoja ir kitą „nekaltą" teiginį: ,,Karo bei nac iq okup aci ios p rad ž toJe politini
audrų netiesiogiai sukeltas ir suvešėjęs (sava ime? - / . L.) buitini s antise111~
tizmas paskui įgijęs tam tikrą politinį a tsp alvi " . Ir tolia u : ,,Sun ku šiandieną
pasakyti, ko karo metais būta daugiau - keršto bu vus ie m s sov ietų valdžios
aktyvistams ar tiesiog krimin alistiniq nu s ika ltimq , n eba ud žia m o siautėjimo?"
Istorikas tarytum negirdėjo apie LAF' o vykdytą judofobišką agitaciją ir propa' gandą, kuri, kaip gera i žinoma, savo padarė. Jis iš esmės d a lija „in dul gencijas•
tiems, kurie „organizavo, įkvėpė ir vykd ė Lietu vos piliečiq žydų žudynes",
l tvirtindamas: ,,Žudynių nebūtų buvę (arb a bent jos nebūtų įgijusios tokio masto), jeigu nebūtų buvę nešva raus Stalin o ir Hitl erio sandėrio, kuri o rea lizavimo
Vak~ rai praktiškai apsimetė nepastebėję". Ta d ka lti v isi, tik ne žu dik ai!
1oliau istorikas teigia, kad „Laikinoji vy riau sy b ~ bandė ko~tro~iu oti padėtį
·a lyje" (atseit ir antižy diškas akcijas - ]. L.), bet tomi s sąlygomis ta i esą nebuvo
įmanoma. Tačiau šiandi en gerai žinomi šios vyriausybės ar šCts, žy du s diskriminuojantys nut arimai, kurių jos nieka s nevertė leisti (2001 m . jie pa skelbti lei\... dinyje Laikinoji vyriausybė: Posėdžiai, protokolai, taip p a t įdėti į Šoa (Holokaustas)
Lietuvoje, d. l, p. 152- 157). Istorik as netgi pabrėžia, kad „Vyriausybė (turima
galvoje Laikinoji vyria usybė - J.L.) dra udė vy kd y ti sa va va liška s egz ekucijas".
Tačiau faktas, kad, svarstyd ama pasibaisėtinas žydų ž ud ynes „ Lietūkio" ga•
raže, ji savo nutarimu tenurodė - ,,vengti v ieš ų žydų egzekucijų" (Laikin
oji
vyriausybė, 1941 m. birželio 25 d . nutarimas) ir ni eko d augiau!
/La ikinosios vyriausybės vadovo J. Ambrazevičiaus nusistatymą „žydų klau·
simu" - net daugeliui metų po karo prabėgus - atskl eid ž ia tokia „detalė" jo
atsiminimų knygoje Vienų vie11i
: ,,Sovietų Sąjungos v ald ž ia ofi cialiu keliu kreipėsi į Jungtines Valstybes, kad būtų išdu oti toki ,karo nusikaltėliai' kaip Paš·
kevičius, A. lmpulevičius. Kreipėsi laišku į Čikagos visuomenę, kad tokių ,karo
nusikaltėlių' savo tarp e nelaikytų" 25 • Taigi M. Paškevičius ir A. Impulevičius,
kurių sąžinę slegia tūkstančių, dešimčių tūkstančių nekaltai išžudytų žydų
Lietuvoje ir Baltaru sijoje, J. Ambrazevičiui tėra karo nusikaltėliai kabutėse!
- Per laikotarpį, praėjusį nu o Lietuvo s nepriklausomybės atkūrimo, kai kurie
Lietuvos istorikai (kaip pažymėta straip snio prad ž ioje ) dau g nuveikė tirdami
1940-1941 metų tragišku s įvykius, su sijusiu s su Šoa Lie tu vo je. Didžiulį darbą
atliko istorikas prof. L. Truska, pateikęs išsa miu s atliktų tyrimų rezultatu s savo
knygose, spaudoje bei pr anešimuo se įva iriose konf e re ncijose.
.
Šiame knygos skyriuje sudėti kai kuri e L. Tru skos str a ip sniai , ištraukos '.š
jų - juose, remiantis konkrečiais (dokum entu ota is) faktai s, skaičiais, atsk!ei·
džiamas tų istorinių Lietu vai jvykių, kuriu os b ando iškr a ip yti d viejll genocidu
teorijos apologetai, tikras is vyksmas.
.
.
.
.
kleidžia
P.1rmame1ų
-,,L1etuvos Respublikosžlugimas 1940m ." aut o nu sa ts.
ui
11
susidariusią tuomet Lietuvo s valstybei grėsmingą situaciją, galin ga m ka 1111Y

l"
1

įžūliai ir atvira i gras inant jėga, Lietuvo s valstybės vadovybės pr iimtu s sprendimus ir v isuomenės poziciją bei reakciją į tuom etinius įvyki us, nu lėmusius
tolesni šalies liki mą - jos aneksiją, o vėliau sovietizaciją bei kitus tragiškus šaliai

padari nius.
Pažymėti na, kad K. Škirp os vertinimai 26 dėl Respub likos žlug imo, jos ne-- )
priklausomybės p raradim o aplinkybių visiškai atitinka L. Truskos teiginius.* / {.;
Tad apie kokį nor s žydų poveikį m inėtiems įvykia ms, tuo lab iau neigiam~apie ką šaukė LA_F'op rop~gand a - iš viso negali būti nė kalbos, nes žydų, kaip
žinia, nebu vo nei va lstybe s vado va ujamuose orga nu ose, nei kariu omenėje.
L. Trusko s p ran eš im~__,
,B oloka_!;!~ ptiel aidos Lietuvoje. Kodėl Lietuvoje
toks gajus žyd11 kąltės....1940- 19_41. me tais m itas?", skait ytame Ta rptau tinėje
I«inferencijoje Ho loka usto tyrinėj imų ir šv ietimo klausimais „Holokaustas Lietuvoje. Mod ern iosios isto rijos, šv ietimo ir teisingu mo aspektai", vyk usioje
Vilniuje 2002 m . rugsėjo 23- 25 d ., p lači a i nušviesti įvykiai, susiję su Lietuvos
aneksija. Savo pran ešime ist orikas at k ū rė p lačią ir gyvą tų istorini q įvykių
pa noramą, į va i rių visuo menės sluo ks nių poziciją, j ų siekius, nu otaikas, taikliai
ir išraiškinga i apib ūd inda ma s to trum po, bet lemt ingo pe riodo realijas: ,,1940
met~
Lietu voj_e - kone ištisinis mitinga s".
uo tai baigėsi - žinom a. Istorikas cituoja rusų filosofo N. Berd iajevo žo...
džius: ,,Nieko nėra lengviau , kaip žemo sąmoningumo žmones įtikinti , kad dėl
visko kalti žyd ai. Emocinė d irva visada paruo šta suku rti mitą ap ie pasaul in į
žyd ų sąmo kslą, api e sla tąsi as ž dų maso n ų jėgas ir an ." _
„1941 m. pern elyg d aug lietuvių troš o užmiršti praėjusios vasaros ka pituliaciją ir kolaboravimą, m itingus ir balsavimus, [... ] , naująjį gyvenimą' šloYinusias eiles ir prozą, savo iliu zijas ir klaidas . Versija, kad dėl visko kalti žydai,
jie s..buvo itin arank i", - rašo L. Truska.
Kitose pa teiktose L. Trusk os st raipsnil l ištra ukose atskleidžiamas jau minėtas "\
melas ap ie tariamą LKP žydiškumą; esą žydai buvo gausiausi, aktyviausi šalies j
1
sovietizaciją, repres ijas vykdžiusiq organq nariai. Šiame knygos skyriuje įdėtas
v
„LTSR Valstybės Saugumo liaud ies komisaro įsakymas" dėl 1941 m. birželio
trėmimo dar kartą akiva izd žia i de mas kuoja šį melą. Istoriko atliktq tyrimų re1
zultatai paneigia piktybišką LAF'o propagandą apie žydq dominavimą vado~auja,~čiuose valstybės, vietin iuose, ūkio, teisėtvarkos organu ose, jtl „prag aiš~
tmgą įtaką 1940- 1941 metais.
Čia pažymėtina neigiama reakcija, suvietmečiu įsivyravusi nacionalistiniu ose lietuvių - ir inte lige ntijos - sl uo ksniuose, į žydtL įdarbinimą valstybinėse
.1
įsta igose bei įmonėse, i ku rias tarpu ka rio metais žyda i nebuvo priimam i. Mat
Lietuvoje tuo laikotarp iu „lietu viq ir žydt t sąmonėje įsišaknijo iš esmės gėdinga /
civilizuotai ša liai nu ostata, jog žydam s nevalia ir negalima dir bt i valstybės
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• Žr. iširau ką iš K. Škirpos knygos šio leid in io p. 134
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'l staigosebei įmonėse" 17• žydų įsidarbinimas naujose sovietinėse įstaigose, imo.
nėse buvo traktuojamas kaip talkin ink avima s ša lies soviet izaci jai ir panau.
1
dojamas antižydiškai isterijai kurstyt i, nors po liaudi es ūkio n ac iona lizavimo
bei uždarius nepriklausomoje Lietuvoje ve iku s ias žyd ų o rganizacijas bei įstai,
\ gas žydai tiesiog nebeturėjo kur kitur įsidarbinti.
t'>S.Sužiedėlis savo strai snyje „Penkiasdešimčiai metų praėjus: lietuvių tau.
/ tos su 1 1mas ir Laikinosios vyriausybės istorijo s in te rpretacijt1 di sonansai•
1nagrinėdamas ap)inkybes'. kur!o~ pri_~idėjo prie antižyd iš k~ n~otaikų suve1šėjimo, pažymi: ,,Kadangi sov1ehzaC1JOSpro cese dalyvavo 1r kitos tautybės,
, jskaitant lietuvius, savaime kyla klausimas ap ie ski rtingų ta utų proporcin•1
!
vaidmenj vykdant okupacinę politiką." 26 Ir tęsia: ,,Lietu vos mažumos, praktiškai kalbant, žydai ir rusai, sudarė nep rop o rcin ga i didelę dalį tarybinių aktyvistų, ypač komjaun imo tarp e. Tačiau tos pr oporc ijos nebu vo tiek ryškios, kad
galimabūtų kalbėti apie kokią tai ,žydų va ldžią'. Taip pat rei kia pabrėžti, kad
l sovietinės represijos skaudžiai palietė Lietuvos žydų kultūrines bei ekono\ mines organizacijas. 1941m. birželio trėmimai užka bin o v isus Lietuvos gy\_ventojus, įskaitant žydus ir rusus."
r,: Kaip tad paaiškinti, - kelia klausimą aut o riu s, - gana g iliai jsišaknijusj
1940-1941metais žydų kolaborantų įvaizdi lietuv ių tar p e?" Ir to liau pažymi:
\,
,,Istorijojegana dažnai populiarios nuotaikos atspindi tiktai dali tikrovės. Įsidė
mėtina, kad, nepaisant nepropo rcingo Lietuvos mažumų atstovų dalyvavimo
sovietizacijosprocese, tų ,dalyvių' skaičius sudarė palyginti mažą dali tų mažumų visumos. Tačiau stebintiems ,iš arti ' tas d a lyvav im as galėjo užpildyti
beveik visą stebėtojo akiratį. Toks stebėtojas nebūtinai jsidėmėht, jog viena
prielaida, kad ,komunistų tarpe yra daug žydų', nebūtinai veda pri e išvados,
kad ,žydų tarpe yra daug komunistų'."
Prof. S. Sužiedėlis šioje vietoje pabrėžia: ,,Svar biau s ia a tminti , kad, atsi·
''.elgi~nt i ~endrqskaiči11, kolaborantai sudarė nežymią visuomenės dalį. Vis
eito hetuvruose paplito nuomonė, jog būtent žy dai sukūrė Lietu voje penktąją
ietuvosokupantų koloną [ ... )".29
Paliesdamas ši fenomeną, prof . E. Gudavičius lab ai es ming a i pa žymi: ,,Ir
lietuvių, ir litvakų komunistai bu vo kolaborantai, bet mi es tietiškos šių kola·
borantų ištakos lėmė tai, kad sovietiniai lietuvių funkcionieriai sudarė nedidelL
0 žydų daug didesni ir, sva rbiausia, kur ka s labiau matomą nuo šimti [...].
1
~~nių akysekaip tik funkcionieriai vykdė okupantų , tvarką' ir ta s žydų funk·
ci~ruenų trečdalis buvo matomas per padidinamąjį stiklą. Okupacija, pablo~Jęs _g~'en~as, ~e;oras - visa tai lietu viams ėmė asocij uo tis su žydt1 vardu,
nors IŠ hkrŲJŲ pah zydų tauta bu vo niekuo dėta." 30
„Kad sovietų valdžią palaikė lietuviai , to tars i ni ekas nepastebėjo, tačiau
J kad tą darė žydai - visiems krito i akj. Taip sus iformavo nu os ta ta (savotiška
kauke),kad žydai buvo bene pagrindiniai sovietinės sa ntvarko s rėmėjai." 11
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Tą pa ti iš esmės nurodo prof. A. Štromas savo stra ipsnyje „Holokau s tas.
žy dll ir ne žy~ tl p~ti~ti .~: as menin_is_~o ž'.f1ris": ,,Ta i, kad saujelę žydų bu vo
galima matyti sov 1ct 111e1
e oku~acme 1e Lietuvo s adminis tracijoje, lie tu viams
buvo pakankama s (nor s n ep agris tas) argume ntas patikėti, kad ,sovietų va ld žia '
iš tikrqjq buvo ,žyd q va ld žia '." 32
šia me kontekste paminėtinas prof . A. Štromo teigin ys, esą: ,,Ž iauriau si lietuviško sov ietini o s augumo (NKVD) tard ytojai bu vo Lietuvo s žydai komuni sta i..."
Dėl šio teiginio prof . S. Sužiedėlis savo anksčiau minėtame strai psnyje pa žymi,
kad „Atsk irq žydų tardytojų žiaurumai tapo bendru kaltinimu visai tautai. Be
abejo, tokie ap ibendrinimai yra neteisingi ir erzi.nant ys apka ltintą tautą [...] Tokie
apibendrinimai dažnai paremiami atsiminimai s ir vieno kito liudy tojo parodymu, tai yra an ekdotini o pobūdžio dokum entacija , kuria remianti s pavoj inga
bandyti atkurti bendrą to meto situaciją."33
Nepagrista s, atrodo, p rof. A. Štrom o pamąstymas api e žydų san tykiu s su
tautomis, tar p kuritĮ jie gyve na, anksčiau minėtame turining a me jo s traipsnyje
„Holoka ustas. Žydų ir nežydų p a tirti s" . Vargu ar ir šiuo atveju prof eso riu s
pasirinko pagrįstą motyvą savo- kaip žyd o- ,,tautinei sav ikr itika i" rašy damas :
„Kaip žydas, aš turiu a tm es ti įsitikinimą, kad mes , žy dai , visada buvome tik
nekaltos ir bejėgės kitų tautų blogo elgesio ir neteisybių aukos , mes turime
pripa žint i tikras savo kaltes [...)".
Žino ma, ir žy dai - n e visi ange lai. Tačiau pernelyg rimtai , katego ri škai
skamba prof eso riau s „savik ritik a", kad apie „kalte s" būtų galima kalbėti be nd rais žodž ia is, kaip jis tai d aro. Tuo labia u kad š iame straipsnyje atskleistų ir jo
paties išgyventų Šoa baisumų fone jo žodž iai skamba ties iog grėsmingai - lyg
iš tikrųjtt būtų tokių „įka lčitt", kuriais galima būttĮ net patei sinti Šoa, kaip ir
priimti dviejų genocidų teor ijos peršamą ko lek tyvine žydtĮ ta utos atsakomybę.
Straip snyje „1941 metų sukilimo baltosios dėmės" prof. S. Sužiedėlis kelia '
mintį: ,,Reikia pagaliau visoms pusėms nustoti vartoti tas nelemta s ap ibendrinančias formuluotes: ,lietuviai šaudė žydu s' a rba ,žydai trėmė liet uvi us '. [...]
gal tada išvengsime tų nelemtq kolektyvinės ir ,tautinės kaltės' išmetinėjimų, o
svarbiausia - ga u sis tik slesnis vaizdas." :i. Ir iš tikn1jų tokiom is formuluotėmis
atsakomybė u ž tauto s dali es veiksm us iš esmės primetam a visai tautai , nors
tautą sudaro įvairios socialinės grupės, jvair iq politinių, religirtiq pažiūrų žmonės. Tad taut os dali es nu os ta tas, veiksmus, tuo lab iau nu sikalt imus prikergti v.isai
tautai - tiesiog nusikalstama.
Lieka tik pridurti , kad tok ios „kolektyvinės atsakomybės" sa mprata bu vo ,,...
iš esmės politinit1 demagogų, tt1 pačit\ LAF'ininktĮ vary tos antižyd iško s, ž mog~driškos propagandos n ea tsiejam as elemen tas, kuriuo sąmonin_gai buvo sie~1ama sukl a idinti , s u vedžio ti žmones, negebančius kritiškai ga lvo ti. O tai ne
hk gali turėti, b e t jau ir turėjo sunkiausiq padarinių, kaip a tsitik o Lie tuv oje
žydams.
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,,Kodėl išdaugybės tautinių gmpill , dal yvav usiq _repr es i_niu ose'. t. y. čekistq,
organuose, buvo išskirti vieni žydai? Kodėl iš latv 1q šaulių, kurie suvaidino
labai solidq vaidmenį bolševikq revo liucijoj , iš lietuvių revoliucionierių, ij
daugybės kitų tautų buvo išskirti vie n žydai~ Ar_tai a_tsi~ik_tini s_daly_k~s?"Toks
klausimas buvo aptariamas diskusijoje „Api e šiand1en m1 anhsem1hzmą Lietuvoje", įvykusioje Akirači11 redakcijoje 1995 m etais (dalyvavo L. Donskis,
L. Mockūnas, z.Rekašius). Ir joje, atrod o, buvo prieita prie aktualiai skam.
bančios išvados apmąstant šoa problemą.:!5
'Diskusijos dalyviai svarstė situaciją, susiklosčiusią 1940 m etai s, kai i Lietuvą
~tėjo „kosmopolitinis" (t. y. sovietinis) režimas, o kita vertus , ,,y ra Hitl eris, kuris
žydams egzistuoja kaip did žiausias sia uba s". Filosofas L. Mockūnas iškėlė
klausimą: ,,O kaip vertinti tokiu s gryn ai jau sminius faktus? Sakykim, ateina
1
Raudonojiarmija, dalis žydq visuomenės ro d o jai pritarimą ir džiaugsmą. Tai
\ stebi lietuviai, ir kyla didžiulė neapykanta n e tik tiem s, kuri e d žiau giasi ir kelia
~ acijas,bet ir visai grup ei."
-Akirači11 redaktorius Z. Rekašius i tai atsakė: ,,Kaip tik čia ir buvo lietuvių
nelaimė. Nelaimė ta prasme, kad lietuvit 1vad ai arba tie, kuri e norėjo būti vadais,
turėjo pajusti pavojq, ispėti jaunus karštakošius ir pa aiškinti , kad jeigu daug žydų
buvo komunistai, tai vis vien tokia nebuvo žydų d au guma. Ir jeigu tau pikta dėl
žydo, kuris, užsikabinęs raudoną žvaigždę, džiaugiasi okupacija, tai pyk ant jo
\ .{lkaip komunisto, bet ne kaip žydo (išskirta man o - f. L.). Bet to n ebuvo. Ir šiuo
, \ požiūriu aš pritariu Tomui Venclova i - nors ir nesijaučiu kalta s (anuomet buvau
\
13metų vaikėzas ir ko nors padary ti negalėjau), bet jaučiu tam tikrą moralinę
atsakomybę už savo tautą. Už tautą, kurio s va dai anuomet neatliko savo mora·
linės pareigos... Man dėl to nesmagu."
FilosofasL. Donskis pažymėjo: ,,Esu pastebėjęs, kad antisemitizmas didžia
'dalimi yra jokiu būdu ne paprastų lietuvių problema . Ir todėl sutinku su Vene·
lova, kad mes visq pirma tur ime kritiškai ve rtinti elitą - tiek politinį, tiek
kultūrinį. Jokiu būdu nepradėti kalbėti apie tautos ka žkokj vos ne genetini
•; \ piktumą, -apie jos kažkokį vos ne genetinį antisemitizmą, kas, man o manymu,
"
yra visiška nesąmonė, bet kaip tik mes turime kritikuoti politinį ir kultūrini
elitą, kuris privalo atlikti savo misiją, užkir sd a ma s kelią pan aš iem s dal ykams.
Pagaliau jie tam ir yra, kad kritiškai analizuotų savo tautą, savo visuomenę ir
suprastų, kas vyksta joje.[ ...] Aš manau , kad tai yra did elė pam atinio politinio
\ ir kultūrinio elito klaida. Kad nebuvo suprasta, jog tai gali įvykti, ir nebuvo
..,bandytato išvengti".
.
.
0 k"
ią pat nuomonę 1š esmės išsakė ir istorika s p rof. L. Tru s ka straipsnyie
{,,Mumsnė~a _ko b!joti ~avo praeities". Jame jis rašo: ,,Su apga iles tav imu tenka
k?n5latuoh, Jog hetuv1ų inteligentija ga n a sva riai prisidėjo p rie antižydiškŲ
~:~~ k~rstymo. daug r~š~t_a ap ie mūsų kairi os ios int elige ntij os klystkelius.
au zmomi, taciau apga1letm1bu vo de šiniosios inteligentijo s klaid žioji01al·
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1939 m. NaujojojeRomuvoje pasirodė filoso fo Antano Maceinos straip sni s ,Taju
ir va lstybė', kuriam e a ut o riu s propagavo tau tin i totali zmą ir rasizmą . ..
~ Tarvy d as savo Geopolitikojene tik p akart ojo A. Maceinos minti s, bet ir pal gino ki tataučius s u dinamitu ... " 36
y „Antise miti zmu pe rsunktu s LAF'o atsišaukimus, kuri e buvo ga ben ami per ,
sieną ir platinami sovietų okup u oto je Lietu vo je, daugiausia rengė fronto propagand os komi s ijos pirm~inka s, ~~mu s mūsų p.u_bHcis t~s Bronys Raila_ir p ~~s
K. ški rp a. 1941 m. vasarą 1r rud en1 Juodą puslapi I hetu v1škos spaud os 1stonią
įrašė kauniškė [ laisvę, Vilniau s Naujoji Lietuva,kone kiekvienu savo num eri u
kurstę zoologinę neapykantą žy dams . Šiuo kont eks tu ke ltin as klausimas kieno s unkesnė nuodėmė: ar a ntižydiškas aistra s ku rsčiusių inteligentų, ar
mažaraščio berno , kuri s, pasiskaitęs antisemitini ų atsišaukimų, laikraščių ir
išgėręs buteli samagono, nuėjo šaud yti žydų?" 37
Pro~. Piročkinas savo s traipsnyj e „Kur tikroji žydų tragedijos esmė" (pateiktas šioje knygoje) rašo: ,,Ka i palygini skirtingą tautinių grupių l iki mą vokiečių ok upuot oje Lietu voje, kyla minti s, kad ir žydų tr agedija n ėra ko kia
atsakomoji akcija už jų tautiečių aktyvų dalyvavimą lietuvių rep resijose. K~o
paaiškinti, kad mūsų žydšaudžiai taip kraupiai keršijo tik visai žydų tautai ,
bet už tokius pačius rusų, lenkų ar gruzinų budelių nusikaltimus toms tautoms nepareiškė jokių pretenzijų? {išskirta man o - /. L.) Išvada ga li būti tik
viena: matyt, žydų žudynių priežastis yra ne šios taut os žmonių dal yvavi mas
represinėse komunistų va ld žios akcijose, dė l kurių nukentėjo kelios de šimtys
tūkstančių Lietuvo s žmonių. Čia re ikia turėti galvoje , kad per jas nukentėjo
taip pat nema ža pač ių žy dq, kas bu vo gera i žinoma ir jtl bud eliams ir kas gerai
žinoma tų bude lių šiokiem s ar toki ems jų u žs tojams ."38
Ieškant atsakymo i ši klausimą, reikėtų p risimint i - nė kiek ne menk inan t'
aršios naciq propagando s va idm ens ir atsakomybės - nežabotą LAF'o ant isemitinę propagandą, kuriai pli s ti Lietuv oje palankią dirvą, kaip nurodė istorikas L. Truska, paruošė pa s kutini ais prie š kario metais nacionalistinės pakraipos
ideologų skelbt os tautinės valstybės konc epcijos ir „eko n omini s a nti sem iti zmas su ra~istiniais atspalviai s" 39 • Visa tai pažadino per daugeli am žiq s u siklosčiusius ir dau ge lio pasąmonėje snūduriavusius antižydišk us mitu s ir s tereotipus (žydai Kris tq užmušė; žy dai n aud oja krikščionių, ir biHinai va iko , kraują
ritualiniams tik slam s, kepdami macus; žydai nuodijo šu liniu s maro epi d em ijos
metu; su sidariu s so cialinei , politin ei, eko n ominei įtampai - dėl v isk o kalti
žydai, ir pogromas - nebl og as „ž aibola idi s" norint nukr eipt i masių n epa s i~enkinimą; o kur „pa sako s" api e „pasa ulio žydų sąmokslą u žva ld y ti pasaulį"
ir pan .), kuri e sutraukė n orma liu s moraliniu s sa itu s, sudarė dorovinę terpę
nežabotam, neba ud ž iam am nu si kal stamumui , beje, ir did žiul es ga lim ybe s
plėšti, u žva ld y ti a ukq turtą. Lietu voje „b uvo iš esmės išgrobs tytas visas išžudytų žydq turta s. Brangenybės atit eko vokiečių reichui - rašo L. Palm aitis ,
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kam atiteko namai, baldai, drabužiai? [...], o jų juk bu vo tiek, kiek reik•·
•
•
v•
d . "4 0
e10
eveik dviem šuntams tūkstanc1ų nuzu ytųJų ...
r -o toliau tame pačiame straipsnyje s~ait~n'.e: ,,Kai š~lyj~ išž~doma apie7
procentai gyventojų, kurie yra ne pagrmdmes tau tybes , 1r kai pagrindin •
tautybės vaidmuo nėra tam nepalanku s [... ], reik ia kalbėti apie XX all\Žia:
tipišką tautini valymą. Žydų komunistų kolaboravimas su sov ietais bei naci
okupantų užplanuotas žydų genocid as buvo tik geras pr eteks tas, o nuostat~
,žydai-ne žmonės' - moralinis pateisinimas." Tačiau ir toks m otyvas nepadeda
atsakyti į prof. A. Piročkino iškeltą klausimą, nes, b e žydų, Lietuvoje, kaipjis
pabrėžė, buvo ir kitų tautinių mažumų, kurių atžv ilg iu net bandymų ką nors
panašaus daryti nebuvo , nors kai kuriuose tuom etiniu ose laikraščiuose pasirodė šiurpių grūmojimų jiems.
-.; XIXa. pabaigoje L. Pinskeris , vienas sioni zmo ideolo g ijos kūrėjų, savo knygojeA11t
oema11cipa
cija - dokumente, žyminčiame did žio, lemtingo žydų tautos
istorijoje
sąjūdžio
- sionizmo idėjos gimimą, kurį va inik avo Izrae lio valstybės
1
atkūrimas, - apie judofobiją įžvalgiai rašė: ,,Kartu su kitai s nesąmonin ais
prieštaringais vaizdiniais , instinktais, prie šiškais nusi statymais i<Judofobi)
įgijo pilietines teises visose tautose, su kuriomis žy dai bendravo . Juclbrol5ija
psichozė, todėl yra paveldima ir nel ygina nt liga ištisą tūkstantmetį per siduoda
iš kartos i kartą.
•
X Priešiškas nusistatymas ir niekingi instinktai nesitaiksto netgi su pačia aki,vaizdžiausia argumentacija."41
Su šiomis mintimis siejasi ir jau minėti N. Berdiaj evo šimtmečiu vėliau
pasakyti žodžiai: ,,Nieko nėra lengv iau, kaip že mo sąmoningumo žmones iti·
kinti, kad dėl visko kalti žydai ".
0

V

'
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Švedijoje 2000metais įvykęs Tarptautini s forumas Holokausto tema , kuriame
dalyvavo daugiau kaip 40 pasaulio valstybių vadovai, pabrėžė būtinumą ty·
rinėti, aiškinti, kalbėti apie šoa (Holokaustą), anali zu oti, kodėl, iš kur, kaip jis
atsirado, siekiant užkirsti kelią panašios Tragedijos pasikartojimui.
Lietuvoje, kaip ir visame demokratiniame pa sa ul yje, imam as i švietimo,
edukacinių, teisinių priemonių prieš rasizmą, šovinizmą, antisemitizmą, ksenofobiją ir netolerancijos apra iškas .
Tolesniuoseskyriuose pateikti moks lo, kultūros, politinių bei visuome~ės
veikėjų pasisakymai ir straipsn iai apie Šoa Lietu voje turėtų padėti skaity:
tajams suvokti dviejų genocidų teorijos esmę, jos kūrėjų, siekusių pateisinti
amžiaus nusikaltimą, demagogiją.
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o diena, 1999 , gegužės 19.
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pareikšti protestą, išvy kti i užsieni , ir tai būtų gerokai apsunkinę ypatingojo
Kremliaus įgaliotinio V. Deka nozovo bei SSRS pasiuntinio Kaune N . Pozdniakovo uždavinį inscenizuoti savanoriško Lietuvos įsijungimo į SSRSspektaklį.
Deja, nebuvo padar y ta net to.

LIUDAS TRUSKA

Ar buvoalterJ7atyva?
Ar turime moralinę teisę kaltinti šved us, kad jie pripa žino sovietinę aneksiją, ir
priekaištauti pasauliui , jog jis 50 metų bu vo mu s užmiršęs? Tikriausiai ne, nes
ilgi okupacijos dešimtmečiai, matyt, buvo ne tik Molot ovo- Ribb entr opo pakto
padarinys, bet ir Dangaus bausmė už mūsų nuodėmes : kad 1940 m . negynėm
nepriklausomybės, kad gėdingai kapitu liavo mini stra i ir ge n ero lai, liaupsino
„tautų tėvą " intelektualai, kad liepos 14-ąją a tėjo pri e balsadėž ių daugelis
rinkėjų.

Baigiantis 4-ajam dešimtmečiui, naujai

sus ikūrusiom s Rytų

Euro pos vals•

tybėms atėjo sunkau s išbandymo meta s. Ir ne visos jos , d eja, i šlaikė istorijos
egzaminą. Vydūnas

yra sakęs, jog tai, kas neiš ve ngiama , reikia s utikti didin•
gai. Gražu būtų buvę, jeigu Lietu va 1940-uo s iu s būtų sutikusi bent garbin•
gai.
Paskut inis Lietuvos Respubliko s užsieni o reikalų mini s tr as J. Urbšys iki sa·
vo gyvenimo pabaigos buvo įsitikinęs, jog Lietuva 1940 m . bir že li neturėjusi
alternatyvos.' Dr. J. šaulys yra rašęs, kad „Lietuvos likima s tad a (1940 m. - L.T.)
buvo ne pačių lietuvių ir ne jos vyriausybės rankose". 2 „Mes turėjome paleisti
bent simbolini šūvį,- ironizuoja monografijo s apie Lietuvo s kariuomenę autorius ir klausia: - Koki ir kada? Tuo metu , kada Eu ropos vakaruose griaudė
tūkstančiai artilerijos pabūklų, - kas ir kada būtų a tsiminęs tokį šūvį ir ko jis
būtų vertas?"3
Taip , Stalinui sudarius sandėrį su Hitler iu , Lietuvo s nepriklausomybės, ma·
lyt, nebuvo galima išsaugo ti. Tačiau taut os ga rbė ir koziriai ateities kart oms jų
kovojedėl valstybingumo atkūrimo buv o pačių lietuvių ranko se. Istorijoje nie·
kas neįvyksta veltui. Anksčiau ar vėliau būtų buvęs išg ir s tas ir simbo linis šūvis
(po karo pasaulis buvo kurčias Lietuvos partizanų ša uk smui , tačiau 1985 m.
rugpjūčio 17 d. JAVKongreso deklaracijoje Baltijos kraštų partizanų kova pasta·
tylai vieną gretą su rytų vokiečių sukilimu 1953 m ., Vengrijos įvykiais 1956 m.,
Čekoslovakijos-1968, Lenkijos -1956, 1970, 1980 m .). Sve ika ta ut a negaili krau·
jo šv~ntų _dalykų gynimu i. Baisus yra tiktai bepr as mi s kra ujo liejim as.
Didysis J. Aistis keliomis žinom o eilėraščio eilutėmis „Viena s kraujo lašas
būt tave nuplovęs [ ...) vienų vienas žod is būt tave apgynęs" apie 1940 m. pa·
sakė da~giau negu istorikai ir politikai de šimtimi s monografijų ir šimtai~
straipsnių. Jeigu Lietuvos vadovybė 1940 m . būtų gy nu s i nepriklausomybę, tai
1988-1990m. nebūtų mum s reikėję įrodinėti, jog bu vom ok upu ot i.
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Beje, kap ituli acijos gynėjai atkak liai ignoruoja politinio pasipriešinimo galimybę. Juk Lietuvos vy riausybė ga lėjo atmesti u ltimatumą, įva rdyti agresiją,

Kapituliacija
1939 m. rugsėjo 28 d . pasi ra šius Maskvoje Vokietijos ir SSRSsuta rtį, Kremlius
jau kitą dieną galėjo užimti Lietuvą. Niekas nebūtų jam to sutrukdęs, nes Lenkijos jau nebu vo, su Berlynu susitarta , o Londonas ir Paryžius, kilus karui, neturėjo įtakos įvykių Rytų Europ oje eigai . Jeigu sovietai aštuonis mėnesius laukė, tai vien todėl, jog Maskvai kur kas labiau negu Berlynui rūpėjo sud aryti
agresijos teisėtumo regimybę.
Sakoma, jog sovietų ultim at um as užkl up o Lietuvos vadovus nepasiruošusius. Tačiau dar labi au jiems trūko ryžto. Ministrai ir genero lai, anksčiau kiekviena proga skelbę savo ryžtą ginti nepriklausomybę ir net mirti už tėvynę
(,,Nieko nega li būti pranaš iau, kaip mirti už savo tėvų žemę", - prezidentas
A. Smetona kalba Šaulių sąjungos suvažiavime 1939 m. kovo 11 d.'; ,,Krašto
gynimas yra v isų mūsų tautiečių šventa pareiga", - krašto apsaugos ministras
K. Musteikis kalba Šaulių sąjungos suvažiavime kovo 12 d. 5; ,, [ ... l nepriklausomybė yra brangiausias tauto s turta s, kur is turi būti ginamas visomis priemonėmis, t.y. ir ginklu . Šioje kovoje ger iau yra garbingai žūti ar net tą kovą
prieš stipresnį priešą garbingai pralaimėti, bet tik bejėgiškai nepasiduoti ", kariuomenės vadas gen. S. Raš tikis, 1939 m. kovo 23 d. atsišaukimas į kariuomenę6), 1940 m. bir že lio 15-osios naktį nutarė besąlygiškai priimti visus sovietų reikalavi mu s.
Beje, Lietuvos va d ova i savo d vas ia jau buvo kapituliavę gerokai anksčiau,
bent 1939 m. spalį, kad a, pradėda mi derybas su Maskva, paleido i kariuomenę
pašauktus atsarginius (,,Mano nu omone, tada demobilizuodami savo kariuomenę mes pasidavėme", - V. Šliogeris) , o gal dar anksčiau -1939 m. rugsėji, kai
nesiryžo ats iim ti Vilniaus . Sovietų Sąjtmgos Liaudies komisan1 tarybos pirmininkas ir užs ienio reika lt1liaud ies komisaras V.Molotovas, matyt, buvo visiškai
nuoširdu s, kai liepos 1 d. kalbėjo V. Krėvei: ,, Nenuslėpsiu nuo tamstos, kad tuo
faktu (Berlyno siūlymu Lietu vos vyr iausybe i atsiimti Viln ių- L. T.) mes buvome netikėta i už klu p ti ir labai susirūpinę[ ...]. Lengv iau atsidu some tik sužinoję,
kad Lietuvo s vyriausybė neišdrįso pakl ausyti vokiečitt, atsisakė gin kluota ranka užimti Vilnill [...]".7
Pasirašyda ma 1939 m . spa lio 10 d . sutartį, numačiusią Raudonos ios armijos
igultĮ įkurdinimą, Lietuvos vyriausybė iš esmės pri pažino SSRS protektoratą.
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Priimant 1938m. Lenkijos ultimatumą ar 1939 m . pavasarį atiduodant Vokietijai Klaipėdos kraštą, dar buvo galima guostis, kad išs ižada ma vieno kūno
sąnario, idant būtų išsaugota gyvybė. Šikart agresoriaus ranka tiesėsi jau ne.
1
kuri tautos kfmo sąnari, o į pačią gyvybę - valstybingumą.

Aukateisinabudelį
Lietuvosvyriausybė ne tik negynė nepriklausomybės, b et netgi ėmėsi teisinti
agresorių. A. Smetonai išvykus į užsienį, einąs p rezide nt o pareigas A. Merkys
iš esmės tapo Maskvos advokatu.
Birželio15-osios popietę, kai Lietuvos keliais jau plūdo raudonarmiečiai
buvo paskelbtas vyriausybės pareiškimas: ,,Atsižve lgia nt į tarptautinės pa'.
dėties plėtojimąsi Europoje vykstančio karo akivaizdoje, šioje Eu rop os dalyje
taikai palaikyti ir saugumui sustip rinti buvo reikaUnga padidinti Sovietų Są
jungos ka riuomenės įgulas Lietuvoje".8 Kariuomenės va da s ge n . V. Vitkauskas
ir kariuomenės štabo viršininkas gen. S. Pundzevičius įsakė ka riam s, o šaulių
sąjungos vadas pik. P. Saladž ius - šauliams kuo dr au giškiau su tikti SSRSkariuomenę, nors ji žygiavo i Lietuvą gav usi kovinės parengties įsakymą Nr. 1:
bet kuriuo metu būti pasirengusiai sto ti i kautynes su priešu . Da r iš ryto).
Urbšys telegrama iš Maskvos pa liepė Užs ienio reika lų mini sterijai sudaryti
užsienio diplomatams įspūdi, jog Kremliaus re ikala vi m ai nesąs ultimatum as,
o tik saugumo pageidavimai.9
Birželio16 d. A. Merkys savo kalboje per radiją vėl pabrėžė, jog Raudonosios ~rmijos nauji daliniai i Lietuvą „atvyko kaip draugiška sąjunginė kariuo·
mene[...] tik dėl pačios Lietuvos ir Soviet11Sąjungos did es nio saugumo sumetimt~"-_Val_s~bės vadovas kvietė gyventoju s „iš la iky ti tvarką bei rimti (šitai
labair~peJO1rV. Dekanozovui .. Vadinasi, interesai sutapo - L. T.), [ ...] vengti
nep~~r1stų gandų (kad Lietuva okupu ota, kad bu s kolcho za i - L. T.) [ ...] ir apie
~ade~1klausyti tik atsakingų bei autoritetingų šal tini11 (t.y. oficialių, kuriems
Jau:~~utas V. D~kano~ov? apynasr is - L. T.) teikiamų inform acij11".
?kiais sa:o veiksmais Lietuvos vadovybė dezorientavo ta utą, klaidino pa·
saul1_(daugelio ~alstybių masinės informavimo priemonės beveik pažodžiui
kartoioA. Merkio pareiškimus) ir sudarė SSRS ag res ijos teisėtumo regimybę.
Kariuomenės tragedija

Ne vien
· skaity
· d amas gen. S. Raštikio atsiminimu s pasigedo atsa·
1 gens,
. V· Šl"o
kymo I kla 5 ·
k
d·
l
- kariuomenės
·
0
u imą'.
e musų
vadovybė neparodė' bent sen timen·
talaus gesto gmll Ievynę.
. Ldižetuvos
Respublika nešykštėjo lėšų savo armijai. Per 20 metų iš valstybės
biu eto krašto apsauga·1b
· ta l m1h1ardas
. ..
·
uvo I"šie1s
litų, daugiau negu kuIWrai,
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mokslui, šv ietimui, sve ika tos apsaugai kartu . Kariuomenė buvo pusėtina i apginkluota'.o_lė~tu.:ų tu r~j_om da_ugiau negu suomiai. Karininkai ėmė nemenkas
algas, kana i deveJ~ g~azias unif~rmas, ša uniai pasiro d ydavo paraduose, bet,
kai atėjo metas at likti savo pareigą, neiššovė net simbolinio šūvio ir atidavė
priešui gink~us (b_erods ~alj Lietuvos armijo s ginkluotės Maskva perdavė su
japonais kariavus iem s kinams).
Jau girdžiu opo~e nto prieštaravi mą: kariuomenė buvo drausminga ir vykdė
politinės vadovy b es nurodymus. Su tuo būtų ga lima sutikti , jeigu nežinotume,
jog karinink ai 1926 m. nuvertė teisėtą demokratine vyriausybę, o per kitus 12
metlĮ dalyvavo d a r be nt septy niu ose pučuose.9 • Esu tik ras: jeig u kariuomenė
1940m. būtq pasipriešinusi agresoriui, tai šiandi en mes dovanotume ja i tą „nepaklausymą" ir dar pastatytume pa minklą.
Nerimta taip p at visą atsakomybę už ar mijos kapituliaciją užkrauti vienam
gen. V. Vitkauskui. O kurgi buvo vy riaus iasis kariuomenės vadas, Genera linis
štabas, Krašto apsaugos ministerija , divizijų ir pu lkų vadovybė?
Lietuvos kariuomenės tr aged ija 1940 m. pirmiausia buvo ta, kad ji neatliko
savo pareigos ir negynė valstybės.
Estafetę

perima „ Liaudies vyriausybė"

Svarbus vaidmuo aneksionistinėje Kremliaus po litikoje buvo skirtas vadinamajai Liaudi es vyriausybei. Kadangi sovie tams rūpėjo viską pavaizduoti taip,
lyg pati tauta prašosi priimama i SSRS (anot M. Rčmerio, sovie tai bu vo patyrę
klasting11inscen izaci jtl meistrai), tai LKP kol kas bu vo laikoma nuošalėje. Iki
birž~li_o24 d . Ko mint erna s jai netgi draudė ren gti mitingus bei demon stracijas.
Todel iš pradžitt nė vieno komunist o nebu vo ir birželio 17 d. sudary toje „Lia udies" vyriausybėje.
Beveik vis i šios vyriausybės n ariai buvo nepartiniai demokratinit1 pažiūr11
inteligentai arb a valstiečiams liaudinink ams artimi žmonės. Pasak buvusio ministro J.Audėno, ,,visiems žino m11asmem 1pa sirodymas vyriausybės sudėtyje,
k~s nežinojo jtĮ parinkimo užkulisi11, pirmomis dienomis padarė ne per blogiausią ispūdį. Reikia pa sa kyti , kad tau ta jais pasitikėjo [...]". 1°Ką reiškė vien
gr_upinė nau jos ios vyriausybės naritĮ nuotrauka pirmuosiuose birželio 19 d.
lai~~~šči11 puslapiuose: ce ntr e - J. Paleckis , jam iš dešinės - prof. V. Krėvė,
kaireie- impozan tiška E. Galvanausko fignra , šalia jo - nepriklausomybės kovt1
~: lyvis, ~rezidento ~- ~me~ono~ paski:tas ka:it'.omen ~s vadu ~~n. v ._Vitkausk s. ~~ viena m atrode, Jog št vyria usybe negali Lietuvai pakenkti iau vien todėl,
1
; d )~1 ~ad~va uja populiarusis
rašytojas, Vytauto Did žiojo univer siteto prof.
· Kreve-M1ckev ičius.
:urbftt niekas neitars V. Krėvės, E. Ga lvana usko, o ga l ir kitq „Liaudies "
?n~us_ybės naritt bl oga va lia. Je igu ne visi, tai bent dali s jtl vylėsi išsaugoti,
act ir ribotą, Lietuvo s va lstybingumą. Deja, isto rija ve rtina politinius veikėjus
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ne pagal gerus ar blogus jų norus, o pa?al ~bjek ty_vi~s jų_ ve ik_los pad_ariniUs
.
Iliuzijos greit išsisklaidė, tačiau savo viešais pare 1šk1ma1s apie nepriklauso.
mybės išlaikymą, Nežinomo kareivio kapo pagerbimu, o sva rbiau sia - savo
visiems gerai žinoma Lietuvos patriotų repu tac ija jie m askavo Y. Dekanozovo
štabo vykdytą Lietuvos valstybingu mo griovim ą, klaidino tautą bei pasauliir
tuo galiausiai pasitarnavo aneksionistinei Kremliaus politikai.
J. Aistisbaiminosi, jog 1940m. vasarą Lietuvoje nebuvo žm ogaus, kuris būllj
suvokęs, i kur stumiama Lietuva. Per kelias d iena s einan ti prezidento pareigas
J. Paleckivizitavo liaudininkų O- Brazaitis tv irtin a, kad ir krikščionių demokratq11
) vadovai, tautininkiškojo Seimo prezidiumas, kariuomenės, šaulių,sava
noriq kūrėjq ir kt. visuomeninit\ orga nizacijų atstova i. (O ga l savo lojalumą
naujajai vyriausybei būtų pa reiškusi ir tautininkq partija, jeigu M. Gedvilas
nebūttl pasiskubinęs jos uždaryt i?)
Jeigu „Liaudies" vyriausybe pripažino politinės visuomeninės Lietuvos organizacijos,tai kodėl to neturėjo pad aryti užsienio šalys? Tuo lab iau kad užsi~
nio reikalų ministro Y. Krėvės raginami, Liet uv os pasiuntiniai tvirtin o akredituotų šaliq pareigūnams, jog naujoji vyriausybė Kaune sud ary ta konstitucine
tvarka ir kad Lietuva nėra okupuota. Birže lio 26 d . P. Žade ikis pranešė iš Vašingtono, kad jis jtikinęs Valstybės departamentą, jog „Lietu vos naujoji vyriausybė nuoširdžiai eina lietu višku ir nepriklausomu
keliu, kaip radikalu s jis
bebūtų". Pasak pasiuntinio, JAV lietuv ių susirūpinimas pradėjo atslūgti ir „auga gilesnis jvykitt supratima s" .12 Vienu met u buvo pasiryžęs „s ug lausti pečius"
su „Liaudies" vyriausybe pa siuntin ys Šveicarijoje J. Šaulys. 13
Lietuvos pasiuntinių prote stai pasipylė tik po liepos 21-osios, kai „šaukštai
jau buvo po pietq".
Užsieniodiplomatai ne tik nebuvo iš Kauno atša ukti, bet bir že lio 21 d. vizi·
tavo užsienio reikalų ministrą V. Krėvę.

E. Galvanauską fina nsų ministro po ste pakeitęs J. Vaišnoras savo atsiminimuose rašo, jog 1940- 194 1 m . ,,soc ia lizmo pag rind us" krašte padėjo kurti
Lietuvos Respublik os ūkio „kapi tonai". ,,Pieno centro" direktorius J. Glem ža,
Lietūkio" - V. Meilus, ,,Ma isto" - J. Tallat-Kelpš a, ,,Paramos" - J. Pakalka ir
"5odybos" - J. Strazdas - jie „visi penki[ ...] buvo mano artimiausi ne tik padėjėjai, bet ir patarėjai, suprant antiej i gyvenamojo mom ent o reikalavimus" .17
Jeigu reikėtų suminėti poet us ir prozininkus , menininkus ir mokslininkus ,
kurie pirmuoju sovietmečiu atidavė duoklę „nauju keliu p as u ku siai Lietuvai "
arba net šlov ino tironą ir jo armiją, ta i lengviau būtų išvardyti pavardes intelektualų, kurie tu ome t tylėjo. Rugpjūčio mėnesį DarboLietuvos (buvusio Lietuvosaido)pas kelbt ame sovietinių dainų konkur se, kuriame dalyvauti tikrai niekas nevertė, antrą vietą laimėjo K. Jakubėnas (ei!. ,,Negrįš ta diena, kur praėjo"),
0 trečią - A. Miškini s (ei!. ,,Išsilaisvin imas"). K. Binkis bažnytinę giesmę perfrazavo taip : ,,Nu o maro, bado , ugnies ir karo išgelbėk mus , Raudonoji armija"; Lenino skulptCtrą lipdė V. Kašuba ir t.t.
Kai A. Merkys įtikinėjo žmones, jog raudonarmiečiai atėjo kaip sąjunginin
kai, o Paleckio-Krėvės kabineto ministrai dievagojosi, kad bus išsa ugota šalies
nepriklausomybė ir kad Lietuvoje neb us nei kolchozų, nei tikybos persekiojimo, ar reikia stebėtis, kad netrūko dalyvių komunistų organizuojamuose mitinguose, o daugelis dalyvavo „ Liaudies" seimo rinkimuose. Žinoma , daliai
gyventojų, y pač va rgingesnių sluoksnių, darė pov eiki ir komunistų propaguoti socialinės lygybės bei n etolim o „šv iesaus rytojaus" šūkiai.
„Pasau lyje nėra teisybės" - tvirtina liaudies išmint is. Ir iš tiesų. Ne viena j
komjaunimą įstojusi mergaičiukė ar KP na riu tapęs naujakury s 1941 m. vasarą
buvo sušaudyti, o polit ika i, ge n erol ai, intelektualai, užtraukę gėdą Lietuvai
prieš istoriją ir savo vei kla nemažai prisidėję prie eilinių žmonitĮ suklaidinimo ,
tapo didvyriais ar kankiniais. Gen. S. Raštikis 1941 m. birželio pabaigoje grįžo
į Lietuvą kone ant balto žirgo . Visuomenė įžymybėms yra atlaidesnė negu mažiesiems žmog eliams. O ju k turėtų b Cttiprie šinga i.
J. Aistis 4-ojo dešimtmečio pr adž ioje šaukė: ,,Kelią herojui! ", nes tau ta i, ypač
jaunimui , jų reikia . Tačiau jeigu norėtume pastatyti paminklą 1940 m. herojui,
tai negalėtume, nes jo nebuvo.
Ar pa stojo kelią Ra udonaja i armijai bent vienas Lietuvos kariuomenės dalinys? Ar įvardijo agresiją bent v iena s politikas? Ar pasakė „Ne! " ben t vienas
,,Liaudie s" sei mo deputatas? Ar perspėjo tautą apie rengiamą klastą be nt vie~as intelektu alas? Deja , ne. Vien i pataikavo ok upantui, kiti bėgo į Vakarus , treh susigūžę tylėjo.
.. Deja, teisus yra Ma skvos žurn alistas l. Sed ychas: ,,Liaudies " seim o delegaciios (kaip ir A. Merkio ar J. Pal eckio-V. Krėvės vyria usybės nariq - L. T.) n evežė i Maskvą su antrankiais kaip Dubčeko, nelaikė kalėjime kaip Gom ulk os ,
nesušaudė kaip N agy .

Nuosmukis
1940m. vasaros įvykių Lietuvoje tyrinėtoją stebina mūsti valstybės vyrų nai·
vumas, kažkoks proto „aptemimas", ner etai besiribojąs su moraliniu nuopuoliu. Liaudininkų vadai - blaivau s proto advokatai spyrė V. Krėvę greičiau skelb·
ti rinkimus i seimą, idant „atstatyti A. Smetono s pamintą demokratiją" 1 \ 0
daugiau kaip 20 metų politinės kovos užg rCtdintas kun. M. Krupavičius mynė
LKPCK ir ,,liaudies" ministrų kabinetų slenksčius, pir šdama s naujajai valdžiai
Ba7:nyčio~ partnerystę 15; vienas buvęs kariuomenės vadas pa su ko išdavystės
k_
~hu, o k'.t~s ~elnėsi duoną dirbdamas likvidacinėje Kra što a psa u gos ministe·
nios ~omis11°J_e;buvęs premjeras tikėjosi po sto „Liaudies" vyriausybėje 16, ir nel
~-Škirpa talkmo A. Merkiui bei V. Dekano zov ui, s iekiant sugrąžinti iš Eitkūn•I
l Kauną prezidentą A. Smetoną.
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Lietuvospolitikų bei intelektualų oportunizmą ir net žeminimąsi, matyt, iš
daliessąlygojo jų noras apsaugoti nuo smngių tautą (ano t E. Galvanausko
išsaugoti„lietuviškas galvas"). Tačiau politiškai ak tyvios visuomenės dali~
likvidavimasbuvo užprogramuotas. uolatinės baimės atmos feros visuomenėje palaikymas, represijos,areštai, kankinimai ir trėmimai - esminė bolševikinės politikos,stalininio socializmo modelio knrimo dali s.
patingasisKremliaus emisaras V.Dekanozovas su savo uždaviniu susidorojo puikiai. ,,Lietuva įkrito į Sovietų Sąjungos glėbį lengvai - be aktyvaus ir
pasyvaus pasipriešinimo [...], įkrito lengv iau, nei bolševikai tikėjosi",_
pagrįstai daro išvadą J. Brazaitis.18 Tauta pradėjo atsipeikėti ir kilti į kovą su
~kupacijatik nuo 1940 m. rudens, kai spektakli s jau bu vo suva idintas .
1940m. vasara-didžiau sio politinio ir moralinio nuopuolio meta s, gal pats
gėdingiausias laikotarpisilgaamžėj e Lietuvos istor ijoje.

J

Kapituliacijos padariniai

v

1

1

S. šalkauskis manė, jog kai kėsinamasi į švenčiausias taut os teises, tai vergiškas
nusilenkimasprievartai yra pavojingesnis negu griežtas, pirmu žvilgsniu netgi visaibeviltiškaspasipriešinimas, nes kapituliacija demoralizuoja tautą ir daroją nepajėgią visuomeninei veiklai.19 Pasak J. Ai sč io, n epriklausomybę „reikia
ginti net ir tada, kai tikrai žinai, jog pralaimėsi. Pats tokio klau simo (verta ar
neverta ginti- L T.)svarstymas savo esmėje yra niekšingas, nes suabejojama
~ty be, kuriai nėra lygios žernėje". 20
Tautą kamavusiamkaltės, nepilnavertiškumo ir gėdos jausmui įveikti prireikė 1941 m. birželio sukilėlių ir pokario partizanų kraujo . Tačiau visais atžvil\ giaisprasmingiausia buvo lieti kraują 1940 m. vasarą.
\.,~ Matyt, reikia sutikti su K. Griniumi, jog tautai , kaip ir žmogui , psichologiškailengviau priimtina, kad ji buvo apgauta, išduota , negu kad ji pati klydo
ar blogaipasielgė. elaimė lengviau pergyvenama , kai kitas kaltas. Gal todėl
tarpli_etu~ių atsirado žmonių, kurie taip lengva i patikėjo (ar leidosi įtikinami),
kadvisų JŲ nelaimių kaltininkai - žydai ir tikri ar tariami komunistai . Todėl ir
1~41m. ~•asa~ą, ir poka~io~etais liejosi, deja, ir nekal tas kraujas.
.
~ Jie(zyda1ir komurusta1- L. T.) buvo pražudę Lietuvos nepriklausomybę JI
vals~bę, - 1941 m. liepos 12 d. rašė Waisvintas panevėžietis. ,,Jie (Lietuvos
~yd~i~ L T.) pasikvietė Maskvos žydišką komunizmą pagalbon, kad visiškai
iš~aikintų mūsų tautą", -bir želio 29d. paskelbtame atsiša ukim e tvirtino LAF'O
(Lietuvių_ ak~istų fronto) Vilniaus srities vadovybė.
Svar~iausia 1:40 m. pamoka lietuvių tautai - nepriklausomybė turi būti gi·
~~a , Jei~u ~e del savęs, tai vardan ateities kartų. Ši moralinė nuostata ir isto·
n!os patvir~mta politinė '.šmintis yra aukštesnė negu kompromi sa is parernti
.d1pl
. .as1. silpn
. esn iojo nenaudai..
_ ornatm1a1gudrav1·ma1, kur1·e papras t a1. ba1g1
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Kodėl taip įvyko?
Kaip galėjo atsitik ti, jog tauta, kietai kovojusi dėl išlikimo XIX a. 2-ojoje pusėje,
savanoriLĮ krauju a tkūrusi va lstybę 1918-1920 metais, taip sugniužo 1940 m.
vasa rą?

J. Aistis buvo linkęs man yti, kad demokra tinė santva rka būtq pasirinkusi
1940 m. ka tastrofos šaknys, maty t, siekia 1926 metus.
S. Šalkauskis, perversmą laikęs didžiąja klaida, jau 1929 m. pavasarį sielojosi, kad režima s ugdo tau tos servili zmą. 21 O po deš imties metų filosofas
pranašavo Lietuvai blog iau sios rūšies katastrofą, nes režimas ne tik moraliai
nuginkluoja, bet dargi daugina dva sios vergų skaičių. 22 Diktatūros žalą visuomenei aiškiai suvokė K. Griniu s. 1939 m. senasis varpininka s rašė: bet koks
antidemokratinis valdyma s „mažoms valstybėms ne tik netinka, bet tiesiog yra
kenksmingas, nes atstumi a gyventojus nuo visuomenės ir valstybės reikalų,
mažina tautos atspa rumą ir veda prie nepriklausomybės pražudymo arba bent
apribojimo".23
Savo prisiminimu ose A. Smetona priekaištauja krikščionių demokra tų ir
liaud ininkų vadovams, kad jie lemting omis Lietuvai dienomis svarstė, ,,katriemsgeriau nusileisti, rusams ar vokiečiams, į katruos geriau šlietis". Bet kad
ir pats prezidentas, kaip tai liudij a jo adjutant as V.Šliogeris, tą patį klausimą su
J.Tūbeliu svarstė dar 1935-1938 m.23.>
Neteisėtu keliu a tėjęs i valdžią ir laikęsis
vien policinėmis priemonėmi s, režimas nepasitikėjo tauta ir neskyrė jai vietos
savo politiniuose apskaičiavimuose, o Lietuvos ateiti siejo tik su išorinėmis
jėgomis~r ty kiq eiga Eur_opoje.
Stengdama sis išs ilaik yti va_ld žioje ir kovodamas su veiklesniąja vis~
menės dalimi, režimas, pa sak K . Škirpos, tiek išsisėmė, jog didie siems politi - \ \)
niams įvykiams pastačius Lietuvą prie š dilemą apsispręsti, jis visiškai sup asavo,palikdamas demoralizuotą ir dezorganizuotą tautą savo likimui. Beveik
20tūkst. narių turėjusi Lietuvių tautininkų sąj unga, 50 tūkst. - Jaunalietuv ių,
70 tūkst. - Šaulių sąj unga, - visos subyrėjo lyg korh.1nameliai, neparodę nė
mažiausio pasipri ešinim o okupantui . Režimo finalą K. Škirpa apibndino žo- ,,
džiu „klaikus".
.__
. Tačiau 1940 m. įvykių tyrinėtojui nekelia pagarbos ir opozicija, aiškiai nesusigaudžiusi sih.iacijoje ir nai viai siekusi, pasinaudodama krize, perimti valdžią.
Todėl J. Aistis buvo linkęs „visus vienan maišan kišti".
1940 m. pabaigoje susikūręs LietuvitĮ aktyvisttĮ frontas priėmė visti partijų'\
· narius, tačiau griežtai reikalavo, kad įstoj usieji nutr auktq bet kokius ryšius su l
savo ankstesniąja partija. Šiandieninio partijq nepopuliarum o Lietuvoje ša knys kur kas gilesnės, neg u dau geliui atrodo.
,
Pasak J. Aisčio, diktatC!rose neauga asmenybės, o tik pataikCmai ir ciniški
~pozicionieriai. Matyt, todėl 1940 m . neturėjome Tanerio, Paasikivio lygio politikų, neturėjome ir lietu viškojo Manerheimo.
suomių kel ią.
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Llcluvos ndnhnd, 1940m. nebuvo poll1lnlt1jėg11, )Vll<1j11Hlll ve:,1tllnu1nginu
ncprlklo11so111
yh~•
.
D1~jo
, h•mlin)it
ljt1jvyklt1okivoizdojL'pnkrlkirnns rci!l kės i 1w lik „vlršOnl'Sc
'.
Dcmnroliwolo
s buvo Ir „npnčlus".
D,1uw•IIrncll1:,1
loplnnnt politin~•inlclntyvo ir dit•gi,int nkl,1 komnnd11
vyk,
dymn, v isuomenė, nnot J. Brnzoičio, buvo „nu po lllintn". llg,1itrukcs nutorllarj.
nis režimas ir lnbnl sunki ekonominė podėlis 4-njnm • deš imtmetyje devnlvavo
žmoni11
snmoni•jt•žodi „nepriklnusornybė". Todėl, kni n tėjo 1940 m. vnsnra,vi~
ni lnnkė komu11isll
1mitingus, o kiti 011buvo didžiulė dnugumn) , nors irsu
sknudnmn~irdiml, tnčinu pnsyvini stebėjo, knip lnidojnmn neprik lnusomy~.
A. Merkelis vnizdžioi nprnšo, knip J. Pnleckis su snuje le bendrnmintių
1939m. spnlio 11d. su,.lugdė kn uniečiq, n tėjusiq pndėkotl prezidentui A.Sm~
tonni už ntgnutn Vilni11
, mitingn. ,,Numntytos iškilmes ne tikėtai bnigėsi irsusi•
rinkusieji iš pr<.'zidcntūros nikštės skirstėsi It musc knnd~•" , 2◄
O štni kitos visuomenės „nupolitinimo" pnvyzdys . 1940 111. bir'.elio 24d.
LKPCKnnrysJ. Grign l.ivičius ntvyko j Šinulius orgnn izuuli kompnrlijos legali•
zavirnuiskirtn 111it
ing11
. Užėjęs pns senriji, dnr nepnkeis tri npskrilies viršininką,
jis pnreiškė: ,,Tnmstn viršininke, mono prnšymns būtq toks: pirm a, knd rinkos
aikštėje bOt11
pastatyta t ribūna, ji radiofikuotn, pnsirOpintn orkes tru, kurissu·
grot11Himn;Jir lnternacionnl11
. Antrn, duoti nurody mri mies to jmoniq ir jstaigų
vadovnms, kad jie organizuotq darbininkq ir tarnnutojq ntvykim11i mitingą.
Trečio, duoli nurodymą valsčiq viršaičia ms, knd jie orgnnizuotq valstie<'
iq ai·
vykim;J.Mitingas turi prasidėti 16 va lnndą ,"
Pusr: keturi11atėjęs i mitingo vietą J. Grign lnvičius jau rado npskrities vir·
šinink;J
, kuris jam pranešė, jog padaręs visk11,kns buvo liep tn. Lygini4 va landą
„masės organizuotaipradėjo žygiuoti pro tribūną . Policija pav yzdingai palaik
e
viešąj;J tvnrk;J. l miting.J atvyko daug va lsticčiq [..,]. Kolonq pr iekyje buvo
nešamitransparantaisu užrašais: ,,Tegyvuoja SSRS!", ,,Mes reikalaujamelega·
lizuoti Lietuvosko111unist11
partiją!", ,,Šalin fašizmą l", ,,Tegyv uoja Liaudiesvyriausybė!" ir t.t. Baigus kalbėtojams sakyti kalbns, vieningni buvo priimta rezo·
liucijndėl LKPlegalizavimo. Kaip mitingo prad žioje, taip ir pabaigoje orkestras
grojoHimn;Jir ln ternacion alą ", 25
MitingasSiauliuose nebuvo išimtis. V. Dekanozov as ir N. Pozdn iakovas liepos 10 d, pranešė SSRSužsienio reikalq liaudies komisa riatui : ,,Liepos 9-tnUk·
mergės rinkiminėje apygardoje įvyko susirinkimas, kuriame dalyvavo daug
va~sticč'.11, ,,Da~bosąjungos" programai ir kandidatnms buv o pritart a vienio·
ga1.Tačiau paaiškėjo, jog va lsčiq viršaičiai (dar smetoniniai! - L T) valstiečius
iši rni~in~ą.surinko grasinimais".2• 1.Šeinius Rn11d
o11njn111c
tvn11erašo, jog liepo~
24 d. '· nuh~gą ~nune „dauguma Raudonojo Kryžiaus tarna utojq, turėdanu
~alv~hn~ lik.apiesave,bet ir savo šeimas, išėjo. Išėjo [...] lyg nematomo, bel
Jauvi5ur Jaučiamo botagolupami". Kad 1940 m, vnsarą buvo lankomi milin·
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gnl, 0 liepos l 15 d. nebu vo tuščios rinkimq apy linkill būstinės, pa liudija ir
kitialslminlmll nulorlnl.
Nnivu1Jūt11 mnntl , Jog 1940 m. vasarri per kelias dienas ar snvniles pi l iečini
tapo „sr,1igtclials". Zmonės bu vo iprntinti vykdyti valdžios pnlicpimus nnksčlau, dnr „prie Smetonos" .
Jeigu J. Pnleckis su kel insdcšimčin bendrnminčiq jstcngė pakrikdyti dau glatokstnntinc •:<i~
gn~i:u~otos", a.n?t A..~ e~kelio, Knuno visuomenės mnnifostacijo,os meton1111
s Šmuliq npsknti es v1rš111111k
as suorganizavo LKP legaliznvimui skirtc1milingri, tai v isuomenė buvo ncsveikn. Todcl ir Lietuva tnip lengva i
ir gcdingal įkrito i SSRS glėbį.
Akimtiai, 1993, birželi s, Nr, 6
' ). Urbšys, Uct111m
lt-111l
/11g11is
i11
is 1939- 1940 melais, Vilniu s, 1988, p. 9 1- 94,
•Cituoju pagal : S. lfaš tikls, Kouoscth'I Uc/11
110s,
t.11, p . 55.
, V, Starkus, ., Reikėjo pr lc~inl is?", Karys, 1989, Nr. 9.
• Ur111
vosmdas, 1939, Nr. 115.
' Tenpal,
• Urllm1saidas, 1939, Nr. 136.
7 V, Krėvė, /Jol~111k
11i11mzija ir /in,111/r
s vyriausybė, Vilniu s, 1992, p. 59,
'Urt11m
s aidas, 1940, Nr, 28 1,2 82.
• 19~0 m. bir!clio 15 d , J, Urbšio telegramos tcksla s: .,Perdu odami vyria usybl'S atsakymq , ml~
ginsimercikalij ivt'Sli i sul.irline s vėžes, nuimdami jam u llimatyvini aštnamq . Tam tikslui reikalinga
diskrcdja lš mOstt pusės. Todėl bokite šy kštūs informuodami dip lom atu s. Ka lbėkilc ne apie reikalavimus, bet apie tam llkru s sa ug um o pageidavi mus . Urbšys ." (Lietuv os valstybinis arch yvas,
l. 3883,op. 7, b. 2259, l. 14)
" A. Kasparnv lčius, ,.Sukilinmi Lietuv oje 19 18- 1938: fak tai ir skaičiai ", Atgi111w
1as, 1991, Nr. 47-49 .
N J, Audėnas, Pask11li11i
s post!dis,Vilniu s, 1990, p. 241.
11
l /mstlf, 1956, Nr. 11(48), p . 24.
" R.2cpkaitė, ,.Ant intc rcst1 sv ar s lykli t( , Laikasir iuykiai, Nr. 14.
u R. 2cpkailė, ,,1940-qjtl vasarn pa siu ntini o akimis ", Laikasir iuykiai, 1989, Nr. 16.
"V, Krėvė, min, veik., p . 74.
" Kun, M, Krupavlčiaus mem o randuma s nau jajai vald žiai paskelbtas 1980 m. Čikagoje išleistojc
knygoje: M. Krupavičius: Valstybi11i11ka
s politikos snk11ri
11
ose, p. 195-2 14. Plg. su J. Vaišnoro at siminimais: Prrgalė, 1988, Nr . 10, p . 135.
"Ž r. V.Sidzikausko at siminimu s, Dinm, 1978, baland žio 27.
"Prrga/ė, 1988, Nr. 10, p . 134.

: / la,sr'(, 1956, Nr. t 1(48), p . 24.
,, S. Š.,lkauskis, ,.Spaud os draudim o pamoka lietuvių tautai ", '2.idi11ys
, 1929, Nr. 5-6.
.,J, Aistis, Milfordogn/1.N
;g,•legijos
, p . 94.
,, S.š.1 lkauskis, min . s tr.
u Naujoji
Romuva, 1939, Nr . 14-1 5, p . 3 16.
Va " ,.
,, 'P11
11u.:11
kt'li11s,
Kauna s, 1939, p. 12.
,, • V. Šliogcris, A11l
1111as
S11,c
/01111
, p . !69.
,, A. M.crkclis, A11/a11a
s S111,
•to11
a, p. 550.
,.J. Gngalavičiaus atsimininrni , Ti,'Sl1, 1989, vasario 14.
llo.u,peilo,l'006U(fl /OIII ,,,, M OCKIIII, 1990, p, 461.

133

HOLOKAUSTO PRIELAIDOS LIETUVOJE*
KODEL LIETUVOJETOKS GAJUS 2YDŲ KALTES 1940- 1941 METAIS MITAS1

LIUDASTRUSKA
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11/tima/111110,
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lštraulaiš K. Škirpos knygos S11b/1masLielrm,;

sm,.-w1u111u1
atsta~
t.

Vašin gto na , 19i3, p. 1,-1.

Lietuviškų"t1

insti tufij q - LietuvitĮ aktyv istq fronto (LAF), Laikinosios vyriau -

s~~ės valdžios įstaigų, kariniq formuočių - tiesioginis ar neti esiog in is
dalyvavimas žydq žudynėse, forsuotas , iš esmės be parengiamųjų etapq vykęs
žydų naikinimas, sti riau ne~1 kitose šalyse reiškęsis pagrindinės tautybės gy-

venloJtl, 1etuvit1,pri ešiškum as žydams- Holokausto Lietu voje ypatumai. Juos
daugiausia nu lėmc 1 elės lietuv iq tautos dalies sąmonę 1940- 1941 metais
užvaldęs žydų- Lietu vos nepriklausomybės priešll, sovietinių okupantų aktyvių taTl<ininkq
, komunistų ir NKGB-istų, lietuvių kankintojų ir trėmėjų įvaiz
dis. Ji pracleJo kurti 1940 m . rudenį Berlyne įsikū ręs LAF. 1941 m. pavasarį
C-A
F'o išleistam e atsišaukime „A mžiams išvaduokime Lietu vą nu o žydijos ju ngo" sakoma: ,,Rusiškas is komunizmas ir jo amži nasis tarnas žydas- yra vienas r
bendras ir tas pat s priešas. Rusiškojo komunizmo okupac ijos ir žydi jos vergovės pašalinimas - yra vie nas bendras ir tas pat s švenčiausias reikala s [...]
Lietuvos komunistq partiją, ti krųj ų Rusijos bolševizmo agentq ir Lietuvos neprikl ausomybės duobkasiq gaują, visą la i ką 80-90 proc . sudarė žydai. Visi veiklesnieji Komintemo agen tai, rausęsi po nepriklausom os valstybės pamatais , ir
būsimieji komisara i[ ... ] buvo žydai , žydai , žydai ... [...] Mūsų miestuose ir miesteliuose žyda i ir vei k tik vie ni žy dai karštai svei kino okupacinę kariuomenę .. '--'
Žydų vadova ujama komunistq partija [... ] įvykdė tariamąjį ,savanorišką', ,legalų' Lietuvos prisijungimą prie Sovietų Rusijos. Žy dai buvo aktingiausi visokių šlykščiausių ,rin kimq ' komedijų organizatoria i, balsavimtĮ klastotojai , gyventojų terorizu oto jai [... ]. Patys pikčiausi čekistai, lietuvių įskundėjai ir
suimtųjų lietuvių kank intojai bu vo ir yra žy da i." ' 1941 m. vasarą ir rudenį an tisemitinę LAF'o liniją pratęsė periodinė lietuvių spa ud a, po to - Liet11vir1
arclryvas
ir kiti leidiniaAp atin go žydų vaidmens krašto soviet izacijoje, jų kaltės
Lietuvaimitas užvaldė ne tik eilinių lietuv it1, bet ir politikų, iškilių intelektualų, Bažnyčios hierarchq sąmonę.
VincasKrėvė savo politiniuose memuaru ose rašo , jog birželio 15-osiospavakarę, kai raud onie ji d a liniai žyg iavo Kauno gatvėmis, ,, nusi minusių lietuvių minia verkė, džiūgavo vie n žyda i, o jų mo terys apmėtydavo raudon armiečius gėlėmis". 3 Krikščionių demokra tų veikėjas, 1941 m. Lai kin osios
vyriausybės teisingumo vice mini stras, antinacinės liet uvit1 reziste ncijos dalyvis ir gulagų poka rio me tais kalinys Povilas Šilas savo atsim inimu ose rašo,
• Pra'.1ešimas
skaityta s tarptautinėje konferencijoje . Holokaustas Lietuvoie . Moderniosios istorijos,
Svretimoir teJSmgumo
· ·
· · 23-25 d •
aspektai ". Vilnius , 2002, rugseio
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jog 1940- 1941 metais „žydai buvo jų (okupantų - L. T.) pirmieji ir aktyl'Qs
talkininkai, sukuriant bolševikų valdžią . Jie u žiminėjo sva rbiau sius valstybės
valdžios ir administracijos postus. Jie i sav~ ra~kas paėmė V~lstybės saugu.
mo ir viešąją policiją, jie užėmė vis us sva rb1au sm s su va lsty bint os pramonės
ir prekybos postus, jie atsistojo bevei k vi so mūsų kultūrinio gyvenimo
priešakyje. Lietuvos žydai labai aktyviai talkininkavo bolšev ikams, sudarinėjant suimtųjų ir išvežtinų iš Lietuvos tūkstančių lietuvių sąrašus, žyda
i
aktyviai prisidėjo prie lietuvių tauto s naikinim o. Pe r pirmąjį bolševikmetj
Lietuvos žydai labai daug nusidėjo lietuvių tautai [...], iš pirmo s dienos,su
mažomis išimtimis, nuėjo drauge su okupantais ir jiems aktyvi ai talkininka.
'1 vo lietuvių tautos genocide ".' Pasak Mykolo Birž iškos, lietuvių kantrybė
S?i plyšo dėl žydų vaidmens parengiant suimtinų ir išvežtinų lietuvių sąrašus,
taip pat dėl „dažno žydų dalyvavimo ·ir ne kartą ž iaure snio už dau geliokitų
NKVDpareigūnų jųjų elgimosi su suimtaisiais tardymo me tu ". 5
(žymusis mūsų istorikas Zenonas lvinskis , vienintelis iš La ikino sios vyriausybės narių (buvo atsakingas už LV ryšius su vokiečių įstaigomis) siūlęs, kad
vyriausybė atsiribotų nuo nacių inspiruotų žydų žudynių6, tvirtina : ,,Lietuvia
i
pasijuto nepriklausomoje Lietuvoje gyvenusių žydų skaudžiai apvilti ir net
išduoti, nes šie [...] ėmė visokiais būdais bendradarbiauti su okupantais[ ...].
Vyresniojižydų karta ir jų sionistinis sąjūdis buvo nusistatę antikomunisti škai,
[...] tačiau nieko nedarė, neatsiribojo nuo anų „nužydėjusių" žydų siaut~imo
ir tuo būdu[ ...] užtraukė atsakomybę visiems žy dam s". 7 Lietuvo s pasiuntinys
Londone Bronius Balutis 1941 m. vasarą rašė: ,,u ž savo toleranciją ir liberalų
traktavimą susilaukėme baisaus nedėkingumo ir neįtikėtinos išdavystės",nes
„dabar paaiškėjo, kad ir geriausi iš jų geriau siu atveju yra tik šalies parazitai,o
1
blogiausiuatveju - tiesiog tautos giltinės ... Lietuviai turės reviduoti savo nusistatymą !inkui kai kurių savo piliečių grupių"8• O Kauno metropolita s arkivyskupas Juozapas Skvireckas 1941 m. bir želio pabaigoje savo dienora štyje rašė:
,,šaudomi žydai. Šaudomi visi šeimynos nariai, maži ir dideli. Bet ir jų nusikai·
timai esą nežmoniški: buvę daromi ir padaryti sąrašai lietuvių, kurie turėjo
būti sušaudyti ar kitaip nužudyti (jeigu nebūtų kilęs kara s - L. T.). Sadizmo
ŽJduose yra gana daug ."9
Ir lietuvių, ir žydų istorikai (Dovas Levinas , Salomonas Atamukas , Saulius
Sužiedėlis, ValentinasBrandiša uskas, Nijolė Maslauskienė, Liudas Truska) neaptikojokio_y~a_tingo žydų vaidmens Lietuvos okupa cijos ir sov ietizacijosP~
e~, bol_ševiki~io
teroro politikoje.10 Nepaisant to, žydų kaltės mita s gyvasšių
dien~ Lietuvoie: Da~gelio lietuviųsąmonėje jo neįstengė išdild yti nei P~~
a~ iaus trukus i sovietų okup acija ar d emokr a tiniuo se Vakaruose prale15ti
deš_imtrnečia}'. ~ei nepriklausomybės me tai, ne i istorikų tyrinėjimai. štai ~
kelt pa?zdzta1. Buvęs Laikinosios vyriausybės mini str as Ad olfas Dam0 15
(1997m.). ,,Faktas, kad nemažai žydų tautybės piliečių s tropi a i talkin o sov1e-

!

136

tams, sudarinėdami tremiamųjų sąrašus ir aktyviai dal yva ud ami nekaltų ž mo- /
nių (vaikų, moterų, senelių) veži me i aiškią mirt j Sibiro ta igoje." 11 rikščionių
demokratų sąjungos pirm inink as Seimo nar ys Kazys Bobelis (1997 m .): ,,Bet
jūs, ponai (žydai ir jų ~žtarėja_i - L_T.), ~urite atminti, kad 1940-1941 m. 85 procentai prokurorų, kuri e kankm o het uv1us, buvo žyda i." 12 Rašytojas Jonas Mi-

kelinskas 1996 ir 1999 m . ra šo a pi e „pragaištingą žydų vaidmenį" 1940-1941
metais, ,,neeilinę žydų veiklą tremiant lietu vius į Sibirą", tradicinį žydų nedėkingumą: ,,Žydai ge rbi a ir my li tik lietuvių prie šus, o tuos , šalia kurių ra miai
ir saugiai gyveno 600 metų [... ], pirmai progai pa sitaikius, pani ekina ir išdu oda"A-ms-metu pab aigoje, ryšium su Aleksandro Lileikio ir Kazio Gimžaus ko
teismb procesa is, grupė Lie tu vos politikų ir mokslininkų (Seimo vicepirmininkas Romualda s O zo las, pa rlam entaras Rimanta s Smetona, buvęs šv ietimo ir
mokslo mini stra s akademikas Zigmas Zinkevičius, Lietuvos istorijos instituto
direktoriu s prof . Antan as Tyla, Mokslų Akademijo s nar ys ekspertas dr . Romualdas Grigas, te isininkas prof . Mindauga s Maksimaiti s ir kultūrinės Vydūno
draugijos pr ez ident as dr . Vacys Bagdonavičius) paskelbė pare iškimą, kuriame
tvirtino, kad genocide pri eš lietuvių tautą yra dalyvavę šimtai , o ga l ir tūks- / •
tančiai žydų. 1
p skritai v isas šiuolaikini s lietuvių antisemitizmas remiasi isto- J
rinėmis speku iacijo~is, teigiamąja žydų kalte 1940-1941 metais. 1
~lydų kaltės mito atsiradimo ir jo patv arumo lietuvių sąmonejep\-iežasčių
reikia ieškoti 4-ojo dešimtmečio pabaigos Lietuvos istorijoje. Lietuvos vy riau.J
sybės penkios kapituliacijo s p er labai trumpą laiką (1938 m. pavasarį - Lenkijai, 1939 m. pavasarį - Vokietijai, tų pačių metų rugsėji- žygio i Vilnių a tsisakymas, spali o mėnesi - Raudono s ios armijos įgulų įsileidimas ir galiau siai 1940
m. birželį - visiškas nepriklausomybės praradima s), ypač pas taroji, 1940 m.
birželio 15-os ios, kai net nebuvo įvardyta agresija ir pare ikš tas bent protestas, _
palaužė tauto s dvasią ir d emorali zavo lietuvius -fl ymiausia s ano meto Lietuvos teisės specialistas ir įžvalgus psichologa s prof . Mykolas Romeri s 1939 m.
kovo 22 dieną, atidavu s Vokietijai Klaipėdą, savo dienora štyje rašė, kad „pralaimėjimas kovoje ned e m orali zuoja , tuomet kai kapituliacija yra irim o prad žia .
Ji susijusi su gėda, kai pralaimėjimas kovoje suteiki a didvyriškumo aureolę" .16
Tačiau tuo lietuvių pa že minim a i ir nu siže minim ai nesibaigė. ,,Tautos va dui" Smetonai pabėgus į užsienį, einąs prezidento pareigas Antanas Merkys
~akartotinai (bir že lio 15 ir 16 d .) pareiškė, jog i Lietuvą įžengė dr augiškos są
Junginės valstybės kariuomenė SSRS ir pačios Lietu vos interesais , taiką ir saugumą šiame Europos reg ione palaikyti .17Tomis dienomis Maskvo je buvęs u žsienio reikalų mini s tras Juo zas Urbšys paliepė savo ministerijo s pareigūnams
su~aryti pasauliui įspūdį, jog sov ie tt1 reikalavimai nėra ultimatuma s, o tik pag_eidavimai .18Lietuvių literatūroje iki koktumo prira šyta apie okupacinę kariuomenę pas itiku s ius „žy d elius " . Tačiau pirmi eji drau giš kai pasitiko raudonanniečius, net su gėlėmis ir siūlydami jiems savo pa slaugas, Lietu vos armijos
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/karininkai
, vykdydami kariuomenės vado gen. Vitkausko ir kari uomenės štabo
1
viršininkogen.Pundzevičiaus birželio 15 dienos įsakymą. ''. B_u_vo ~tsitikimų, kai
Lietuvos keliais riedėjusių, tačiau, pristigus <legalų, pak eltut 1stngusių Raud
o"--nosiosarmijostankttbakus užpildydavo <legalais Lietuvos ar mijos benzovežiai
.~
Atkreiptinas dėmesys, jog Kremliaus „kur sas" 1940 m. va arą Pabaltii)~
buvo nei „socialistinę revoliuciją", o į okupacijos ir aneksijos teisėtumo regimybės sudarymą. VisasLietuvos 1940m. aneksavimo pro cesas vyko koneskru.
pulingai laikantis1938m. Konstitucijos ir kitų juridin i ų Lietuvo s Respublikos
aktų. Šiamereikaleokupantams dau giausia galėjo pa sitarnauti, ypač pradiniu
laikotarpiu,nevietinės kompartijos, kurios iš pradžių bu vo laikomos nuošal~e
,
o teisėtos vyriausybės autoritetingi, tautos pasitikėj i mą tur intys politik i,vi,S.!;!Omenės veikėjai, intelektualai. Deja, tokiq žmonių Lietuvoje netrūk . Prezirdeniopareigasėjęs Merkys birželio 17 d. patvirt ino ypa tin gojo sovietų igaliotinio Vladimiro Dekanozovo ir SSRSpasiw1tinio Kaun e Nikolajaus Pozdniakovo
sudarytą marionetinę Liaudies vyriausybę, o pat s atsistat ydino . Naujosiosvyriausybės premjerassovietams simpatizavęs žurnalis tas Justa s Paleckis pagal
Lietuvos Konstituciją tapo einančiu preziden to pa reigas. Visuom enei žinomų
asmenų -populiariausio šalies rašytojo universiteto profes o riaus Vinco Krėvės
Mickevičia us, praeityje kelis kartus ministro ir netgi vyriausybės vadovo postą
užėmusio ErnestoGalvanausko, 1918-1920 m. nepriklausomybės kovų dalyvio,kariuomenės vado gen. Vinco Vitkausko ir kitų - įėjimas į Liaudies vyriau·
sybę žadino žmonių pasitikėjimą šia vyriausybe. Joje buvo ir..tl_en~yqassveikatos apsaugosministras Leonas Koganas. Per kelia s di enas marionetinę
Paleckio-Krėvės vyriausybę (Paleckiui perėmus prez idento postą, užsienio rei·
kalų ministrasKrėvė ėjo ministro pirmininko pareigas) pripa žin o kone visos
politinės Lietuvosjėgos: Seimo prezidiuma s, kariuomenės, šau liq, savanorių
kūrėjų, svarbiausiųjų ūkinių organizacijų ats tovai, krikščioni ų demokratų ir
valstiečių liaudininkų partijų vadovai.21 Pafymėtina, kad ta_!E..!!lllr.io
netin~
-riausybę pripažinusių jėgų nebuvo nė..vi.enos žydų orga ni~~
skritaijokia Lietuvos.žydų institucija nepadarė jokio antivalstybinio , antilietuviško
ar prosovietinio pareiškimo (išskirta mano-/ . L.). Lietuvo s pasi untinybės Lon·
done patarėjas H. Rabinovičius-(\,ienintelis žydų tautybės asm uo diplomati·
n~am
e korpuse)pirmasissviedė iššūkį marionetinei vyriausybei. Savo lie~
b d. telegramojeUžsienioreika lų ministerijai jis apg ailes tavo, kad „nepasi·
sekė išlaikytinepriklausomybės[ ...]. Stalino tvarką Lietu vai laikau netinkamą
ir pražūtingą ".22
_Tuo
t~rpuV.Krėvės diriguojami Lietuvos pasiuntiniai įtiki nėjo akreditu?lll
šalių \'ynau_sybes,
kad naujojivyriausybė Kaune yra teisėta, sudar yta konst•t~·
cinetvarkair kad Lie~uvanėra okupuota. Užsienio dip lo matai ne tik nebuv~iš
Ka~noa~ ukll, ~etbirželio21 d. vizitavo V.Krėvę, tu o pr ipa žind ami Liaudies
vyriausybestctSetumą.u

138

m

l94D m. vasara Lietuvoje - kone ištisinis nenutrr,kstantis mitin gas. Komu- , •
nislll ir jll ša lininkų organ izuojami mitingai, eise nos ir demonstracijos vyko
!(as ,en ir visur: miestuose ir miesteliuose, bažnytkaimiu ose ir net kaimuose.
l,ntQ!lacionalą (iš p ra~ žiq ~ar ir Lietu vos ~~mną) juose grojo Lietu vos kariuo menės, šauliq, jaunahetuv1 ų o rkes trai , o dalyvav o įvai rių tautybiq žmonės;
netrūko juose ir žydq , ypač jq jaunimo .2• Prezicfentas Valdas Adamku s, tuomet
Kauno„Aušros" gimnazijo s moksleiv is, pri simena: ,,Tomis pirmosiomis okupacijosdienomis (ir mėnesiais - L. T.) i mitingu s žmonių da r niekas nevarė.
Nemažos minios susirin kdavo savo noru, tik tu rbū t daugiau sia vien iš smalsu010, kaip ir aš" .25 Deja, ne vien iš sma lsum g. 1940 m. vasaros įvykių Lietuvoje
nesuprasime, jeigu ignoruo sime soc ialines žmonių iliuz ijas, Visi gyventoj ų
sluoksniai ko nors troško, o kom unistai žadėjo patenkinti jų lūkesčius: atleisti
,,darbo valstiečius" (bolšev ikini s termin as, priešprieša „b u ožėms") nuo mokesčių nepriemok tt ir skol ų (nebegrės va ržytinės!), bežemius ir mažažemius apdalyti žeme, pagerinti darbininkų padė tį, sumaž inti miestuose buttĮ nu omos
mokesti, plėtoti kultū rą, sve ikat os aps:._~ą, užtikrinti demokratines laisves,
tautų lygybę, įvesti civ ilinę metr ikacij~
irželio 24 d. Kaune, Vileišio aikštėje,
jvykusiame mitin ge iš 9 oratorių 2 bu vo zydai (MOPR'o vardu kalbėjęs GenrikasZimanas ir buvusiųjq politinių kalinių vardu-Jankelis Vinickas).27 Birželio
26 d. Vilniaus mies to teatro sa lėje įvykusiame mitinge , kurio tikslas - ,,pasidžiaugti atgautąja laisve ir pareikšti pritarimą Liaudies vyriausybei, draugiškai Sovietų Sąjungai ir jos kariuomenei", dalyvavo apie 2000 asmem1, kuritt
dauguma buvo lenkai, kiek ma žiau lietuvių, o žydų buvo visai mažai. Mitinge
kalbėjo savivaldybės tarnautoja s Ksave ras Kairys, Krestnikovas, dienraščio Vilniaus balsas redak tor ius Albina s Žukauskas , Šv. Jokūbo ligoninės darbuotojas
Karosas, kalinių komiteto vardu - inžinierius Jonas Drūtas ir Šulija, tarnauto jas Aleksandras Uld u kis ir darbin inkas Bumbuli s.28 Liepos lO d. miti11geTrakuose dalyvavo 300 žmonių, da ug iausia lietuvių ir lenkų; mitingą vedė iš
Kauno atvykę aktyv istai, taip pat ne žydai. 20 Vadinamajam Liaud ies Seimui
priėmus rezoliuciją apie Liet uvos stojimą i SSRS, liepos 22 d. Dotnuvoje įvyko
eisena ir mitingas, ku riame dalyvavo ap ie 500 žmoniq, o kalbas pasakė valsčiaus viršaitis Sakalauskas, Žyd elis (lietuvis - L. T.) ir Bagužis. Ta pačia proga
Raseiniuose įvykusiame mitin ge kalbėjo apskrities viršininkas Banys ir vie tini q
~omunistqvadovas Petkeviči us, mitin ge Utenoje- miesto burmis tras Čepėnas
ir_mokytojas Volovičius. 30 Liepos 28 d. mitinge Šakiuose kalbėjo aps kriti es
viršininkas, RA karinink as, tos pat kariuomenės politvado vas (,,politruka s"),
mokyklqinspek torius, 0 „Jurb arko da rbo žmonitt vard u" - skulptori us Vincas
C~ybas.11 Rugpjūčio 4 d. Panevėžyje, Laisvės aikštėje, susirinkusiai (ar surink ta,) 18 tflkst. žmoniq mini ai kalbėjo komunistė Basė Garba i tė, RA karinink as,
komjaunuolis Jonas Macevičius, buvęs politkalin ys Joselis Šorferis, cukrau s
fabrikodarbininkas Lipnevičius, moter q vardu - Butkienė, ,,Maisto" fabriko
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komisaras Siniakas ir Jonas Kanopa.32 Rugpjūčio 17 d. Veisiejuose mitingo
toriai- Seinų apskrities viršininkas M. Vaškevičius, Lietuvo s liaudies kario;
:
menės karysKvedaras, Liaudies Seimo narys J.Švitra , mok ytojas Sabalius
, RA
karininkas, LKPSeinų apskrities komiteto atstovas Vy tauta s Žalionis ir Kapčia
miesčio gydytojasGoliskas.33 Mitingų...org iza toriai są~oningai ven ė išleisti
_į tribūną žydųJautybės oratorius, nes susirinkę lietuvi ai ir lenk~
akeento,-laidė antižydiškas replikas ir net šaukdavo „Šalin žyd~! (~ Liepos)
d. Valstybės saugumo policija pranešė, jog Šakiuose demonstraciją stebėję ūkį.
ninkai buvo nepatenkinti, kad didelę eisenos dalyvių dalį sudarė žydai. .Esą,
jeigune žydai, -sakė jie, - tai ir mes galėtume dalyvauti eisenoje". 35 Liepos7d,
Kalvarijojeįvykusiame mitinge audringomi s ovacijomis buvo palydėta advokatės Bulotienės, raginusios aktyviai dalyvauti Seimo rinkimuose, kalb
a,
tačiau, pradėjus kalbėti „žydukui ", ,,daugelis ūkininkų ir šiaip piliečių paliko
aikštę". 36 Liepos 11 d. įvykusiame rinkiminiame mitin ge Trakuose (dalyvavo
apie 800 žmonių) ,,pradėjus kalbėti vienam žydų tautybės asmeniui, minioje
tuojau pradėjo iš jo juoktis ir replikuoti [...]. Šūkavo daugiau sia lenkai, kurie
mitingesudarė daugumą" • Liepos 12 dieną susirinkę į Išlaužą (Alytausapskr
.)
mitinguoti keli šimtai valstiečių, pradėjus kalbė ti oratoriams žydams, šūkavo:
1
„Nereikiamums jūsų aiškinimų!", ,,Jūs mum s ne reikalingi!" , ,,Šalin žydus!"
tižydiškos lietuvių ir lenkų nuotaikos , matyt , buvo viena priežasčių, kodėl
1940m. vasarą buvo rengiami ir atskiri, vienų žydų mitingai.
Pati svarbiausia komunistų partijos priemonė, įtraukusi į vyksmą labaididelę Lietuvos gyventojų dalį, buvo 1940 m. rugpjūčio-spalio mėnesiais į1•yk·
dyla žemės reforma. žemė buvo atimta iš 27,8 tūkst. 11 buožių", o jos panoro
gauti ir parašė prašymus 201,7 tūkst. šeimų39, t.y. mažda ug kas antra trečia kai·
miečių šeima. Tiesa, žemės visiems neužteko , liko daug nepatenkintų prašymų.
Tarpžemės prašiusiųjų nebuvo nė vienos žydų šeimos, nes kaip per pirmąja,
1922metų, taip ir per antrąją, sovietinę, reformą žemė buvo dalijama tikkai·
miečiams. Reformą vykdžiusios Valstybinės žemės komisijos visi 8 nariaibuvo
lietuviai.Tarpbeveik 1,5 tūkst. apskričių ir valsčių komisijų narių buvo ir vietinių rusų, lenkų, tačiau nė vieno žydo.40
Tai,kas kaimebuvo žemės reforma, miestuose - bankų, pramonės ir preky~
nacionalizavimas. Jau liepą visose stambesnėse įmonėse buvo sudaryti darbi
·
ninkų komitetai,vėliau buvo skiriamos įmonių perėmimo komisijos, komisarai.
l nuosavybės ekspropriaciją buvo įtraukta arba paty s įsitraukė tūkstančiai miestll
darb~ų ir tarnautojų. Tarpjų buvo nemažai žydų, nors vyravo lietuviai!'
. š:11'.~ aneksijabuvo vykdoma svaiginamu greičiu, kad žmonės nespėtų a~·
sipeik~tt,susivokti, kas darosi. Birželio pabaigoje buvo palei stas senasis Set·
m~s,_hepos 5 dieną pranešta, kad bus renkamas nauja s, o liepos 14-15dien~
mis Jau v~ko_vadinamojo Liaudies Seimo rinkimai. Liepos 6 dieną Palec~o
aktu paskirto1e Vyriausiojojerinkimų komisijoje, tiesiogiai falsifikavusiojenn·
37
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rezultatus, bu vo Vladas Niunka, Kęstutis Domaševičius,
Andrius Bulota, Valerija Na rvidaitė ir J. Kvetkauskas, taigi nė vieno žydo.
Liaudies Seime, kuris liepos 21 dieną paskelbė Lietuvą sovietine respublika ir
kreipėsi į Maskvą, prašydama s priimti Lietuvą j SSRS, posėdžiavo 67 lietuviai,
4 žydai, 3 lenkai, 2 baltaru siai, l rusas ir 1 latvis.42O seimo paskirtoje delegacijoje,kuri liepos 30 d. išvyko i Maskvą „parvežti Stalino saulės", iš 20 jos narių
tebuvo vienas žydas {lcikas Meskupas).43
PaskutinisV.Dekanozovo ir N. Pozdniakovo surežisuoto politinio spektaklioaktas įvyko rugpjūčio 3 dieną Maskvoje, kur SSRSAukščiausioji Taryba patenkinoLiaudies Seimo prašymą priimti Lietuvą j Sovietų Sąjungą.
1940m. vasarą - did ysis lietuvių inteligentų blūdas. Nedaug surasime poetų ir prozininkų, menininkų ir mokslininkų, kurie tuomet nepašlovino Stalino
ir jo Raudonosios armijos arba bent neatidavė duoklės „nauju keliu pasukusiai
Lietuvai". VincasMykolaitis-Putina s, kurį okupacija užklupo Lietuvosužkampyje- Likėnuose, tuoj pat parašė eilėrašti „Darbo Lietuvai".-wSkaidrią „naujosios Lietuvos" viziją paskutiniame (Liepos 7 d.) NaujosiosRomuvos numeryje
nupiešė Juozas Keliuotis. LKP rinkimų programą parėmė VaclovasBiržiška,
Augustinas Janulaitis, Kazys Binkis (žinomą religinę giesmę perfrazavęs j „Nuo
karo,bado, ugnies ir maro išgelbėk mus, Raudonoji armija"), dailininkai JuozasMikėnas, Liudvikas Strolis, Stasys Ušinskas, Petras Kalpokas, Mečislovas
Bulakair kiti įžymūs intelektualai.45 Liepos 21 dieną susirinkusi galutinai numarinti Lietuvos va lstybingumą Liaudies Seimą eilėmis sveikino Kazys Boruta; jisnukalė ir „ga rsiąją" frazę „par vežti j Lietuvą Stalino saulę". Rugpjūtį paskelbtame sovietinių dainų konkur se, kuriame dalyvauti tikrai niekas nevertė,
antrą vietą laimėjo Kazys Jakubėnas (ei!. ,,Negrįš ta diena, kur praėjo"), o
trečią- Antanas Miškinis (eil. ,,Išsilaisvinimas"); nepralenkiamas buvo Antanas Rūkas (ei!. ,,Mes su Stalinu į saulę"). Liudui Dovydėnui „neužteko žodžių"
išreikšti džiaugsmui, kad Lietuva priimta j Sovietų Sąjungą. Diplomatą Vaclovą Sidzikauską „liūdesys apėmė matant, kaip su raudona vėliava po sceną
švaistosi mūsų mielasis Kipras" (operoje „Tykusis Donas").46 Lenino skulptūrą
lipdė Vytautas Kašuba 47 ir t.t. Nei už Dovydėno, nei už kitų „naujojo gyvenimo"šlov intojų nugaros nestovėjo su naganu čekistas. 1940 m. vasarą prievartos,ypač intelektualams, dar nebuvo.
1940m. vasaros įvykiai nepuošia lietuvitĮ tautos istorijos. Lietuvos seimo
delegacijosnevežė į Maskvą su antrankiais kaip 1968m. čekų Dubčeko, nelaikė
kalėjime kaip po karo lenkti Gomulkos, nesušaudė kaip 1956 m. vengrų Nagy.
,,Lietuva įkrito j Sovie tų Sąjungos glėbi lengvai - be aktyvaus ir pasyvaus pasipriešinimo[ ...), įkrito lengviau, nei bolševikai tikėjosi", - pagrįstai daro išvadą
JuozasBrazaitis48.Stalinas ir Molotovas pasiekė savo tikslą Lietuvoje,beje, Latvijojeir Estijoje taip pat : okupacijai ir aneksijai pačiq lietuvit1rankomis buvo
sudaryta teisėtumo, savanoriško įsijungimo i SSRSregimybė.
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Vienapolitiniolietuvių oportunizmo priežasčitl buvo man ymas, jognuolankumasapsaugos tautą nuo represijų. Tačiau tai buvo iliu zija, nes potencia.
lių priešų sunaikinimas arba bent izoliavimas buvo užprogra muotas bolševi
kinėje ideologijoje
. Sovietinė tikrovė jau 1940 m. rudenį išsklaidė iliuzijas
:
smukęs gyvenimo lygis, smurtas, prasidėję masiniai areštai, po to ir trėmimai
ž'.11
o~iškosi~s savigarb~~ ta_ut!nio orum? ~rypim_as_-_
Li~tuviq savijauta b~
J
~
un,
d:as
1
a_
sužalota_J
v
toralme
tautos
_
knz
e,
pr
as
1
d
e!us1
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,sa1
V VokulmmaoJą pasie e 1940-1941 metais. Po daug ybes ea tirtq pažemmimųir
nusižeminimqlietuviaisiekė reabilituotis savo pačių aky;\ Tautai, kaip iržmo/ gui.-k!)gviauatsigauti po nuopuolio, kai atsakomybė iizkra un ama kitam
.Ta:-...._,_
sak Nikolajaus Berdiajevo, ,,kai žmonės jaučiasi nelaimingi ir savo asmenin
es
nelaimes siejasu istorinėmis nelaimėmis, tai ieško kalt inink o, kurį būtq galim
a
padaryti už visas nelaimes atsakingą. Tai nedaro ga rbės žmogaus prigimčiai,
bet žmogusjaučia nusiraminimą ir bona patenkintas, kai kaltin inkas rastasir
jo galimaneapkęsti bei jam keršyti. Nieko nėra lengv iau, kaip žemo sąmonin
gumo žmones itikinti, kad dėl visko kalti žydai. Emocinė dirv a visada paruošta
r sukurti mitą apie pasaulini žydų sąmokslą, apie slaptąsias žydq-masonų jėgas
9
\l ir pan."' Lietuviai susikūrė mitą apie šalies nep riklausomybę pražudžiusius
,
~ai
okupantuitalkinančius, tautiečius kankinančius ir tremiančius iš tėvynės
žydus.1941m. pernelyg daug lietuvių troško užmiršti praėjusios vasaroskapi·
tuliaciją ir kolaboravimą, mitingus ir balsavimus, žemės dalijimą ir įmonių nacionalizavimą, Staliną, Raudonąją armiją, ,,naująjį gyvenimą " šlovinusiaseiles
ir prozą, savoiliuzijas ir klaidas. Versija, kad dėl visko kalti žydai, jiems bm•o
itin paranki. 1ik stipri asmenybė ir brandi tauta pati imasi atsakomybės. 1941
m. subrendolietuvių siekis atsigriebti už 1938-1940metais pa tirtu s pralaimėji·
mus, pažeminimą, įveikti savo menkavertiškumo jausmą. Komunistų vadai
,
aukštesniojorango sovietiniaipareigūnai, enkaved istai ir enkagėbistai kilus
karuipabėgo, liko tik eiliniai komunistai, komjaunuo liai, iš soviettĮ valdžios
gavę žemės naujakuriai, o svarbiausia - bejėgiai ir nekenčiami, su komunistais
sutapatinti žydai. Lietuvių įniršis nukrypo prieš žydiškąjį komunizmą arba
tiesiogpriešžydus.
'- 1941m.Lietuvojeįvyko tai, kas epidemijų metais atsitikdavo viduramžių Eu·
v
~poje,~s po P_irm 0} 0Įasaulinio karo darėsi Vokietijoje, o dab ar vyksta Rusijo1e- kalti_tapo ~yda1.~m. pavasari LAF'o vadovybė konstatavo: L~~
,,~entoJ~ n~sist~tym_as~ra griežtai antikomunistinis 1r antižydiškas".50 G~it
~u~oužmirštisavi kapituliantai (gen.S. Raštikis 1941 m. birželio paba igojegrižo
1Lietuvą „antbaltožirgo", kaip Laikinosiosvyriausybės krašto apsa ugos mini5t·
ras), ko!aborantai
(nenukentėjo prof. V.Krėvė, 1940 m. vasarą daugiau negu bel
~s ~asitarna:ęs okupantams; lengvu išgąsčiu atsipirko L. Dovydėnas). Pirrnos1om1s
karodienomis Ka
tr li
•
b. ·nka
k
.
uno me opo to arkivyskupo J. Skvirecko pagal 1n1
5
vys upasYmcentas Brizgys,bene itakingiausias asmuo bažnytinėje hierar
·
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chijoje, buvo_pasirengę ~~l b~~i netgi „ne~usi~ratusius'.', anot LAF'o proklamaci·os,,,savuosius pak lyde hus - LSSR L1au d1es Komisarų Tarybos pirmininką
~ečislovą Gedvi lą, LSSR plano komisijos pirmininką, 15 metų Lietuvos kalėji
muose išsėdėjusi Pijq Glovacką, LSSR švietimo liaudies komisaro pavaduotoją
Juozapą Žiugždą, tik_tai vyskupo u_žtarirno _neprirei kė, nes anie spėjo pabėgti į
Rusiją.s 1 p uvi~ ~ac1onah_stq~arlIJ?S'.l kurią 1941 m. vasa rą susibnrė voldemarininkai, labiaus1a1pronac 1ška 1 n usi teikę elementai, generalinis sekretorius Zel
nonas Blynas patarė Rokiškio apskrities viršininkui „atidžiai žiūrėti, kad be reikalo nenaikinti lietuvią Atsargiai su represijomis komjaunuo liams". Priminęs
Lietuvojegyvenančius žyd us, lenku s, rusus, patarė „atsiminti, kad mūsų tėra du
milijonai[...], patys nesiskerskim" .52
ietuviai nemėgsta ka lbėti apie n emalon ius prae ities dal ykus. Po 50 metų
i
(rukusios okupacij~s, ~ai_bu vo ju odinamo s bet kokios nepri klausomybės siet io apraiškos, taut ai dieg iamas menkave rtiškumo kompleksas, Lie~ voje kles,ti-ž.)Lgių-~r-kančiq kulta s, populiari herojiškoji - mazochistinė istorijos samprata. Tauta nori matyt i savo istoriją „gražią" - tik kovas ir kančias, o dėl visų
netolimos praeities nelaimių kaltinti „kitus", pirmi aus ia žydu s. Savikritiškas
požiūris į praeitį tarp lietuvių ne itin populiarus.
emalonių praei ties problemų kėli mas į dienos šviesą dažnam atrodo kaip Lietuvos šme ižimas ir juodinimas.
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IŠTRAUKOS
IŠ LIUDOTRUSKOSSTRAIPSNIŲ

[ ... JDeja, beveik vi~a'.k~s iki šiol parašyta ~p!e lietuv_ių ir žydų santykius, yra
ne mokslas, o publicistika. Natūralu, kad JOJe mažai faktų, o daug emocij
išankstinio nusistatymo , stereotipų.
ų,
Daugelislietuvių mano, jog žydai sudarė LKP pagrindą, o 1940-1941m. sugužėjo j sovietinės valdžios, ypač represinių struktūrų, įstaigas, todėl daugiauar
mažiau yra atsakingi už masinius lietuvių areštus, kankinimus ir trėmimus.
Kuriant žydo komunisto ir žydo kagėbisto įvaizdi, nemažai prisidėjo kai
kurie Lietuvių aktyvistų fronto dokumentai, Laikinosios vyriausybės bei kitų
' lietuvių valdžios atstovų vieši pareiškimai 1941 m. vasarą, tuometinės spaudos straipsniai. Antai 1941-ųjų pavasarį LAF 'o išleistame atsišaukime „Am~aduol<i
me Lietuvą nuo žydijos jungo" tvirtinama: ,,Rusiškasis komunizmas ir jo amžinasis tarnas žydas yra vienas bendras ir ta s pats priešas [...J.
Lietuvos komunistų partiją, tikrųjų Rusijos bolševizmo agentų ir Lietuvosnepriklausomybės duobkasių gaują, visą laiką 80-90 proc. sudarė žydai [...J.Žydų
vadovaujama komunistų partija, tarnaudama Stalinui, Kominternui ir Maskvai,įvykdė tariamąjį ,savanorišką', ,legalų ' Lietuvos prisijungimą prie Sovietų
Rusijos. Žydai buvo aktingiausi visokių šlykščiausių „rinkimų" komedijų or·
ganizatoriai,balsavimų klastotojai, gyventojų terorizuotojai [... ]. Patys pikčiau
si čekistai, lietuvių jskundėjai ir suimtųjų kankintojai buvo ir yra žydai." [...J
Net to meto spaudoje publikuojamose oficialių asmenų kalbose žodis „bol·
•izmas" dažniausiai būdavo siejamas su būdvardžiu „žydiškasis", o žodis
ydas" kone tapo komunisto sinonimu. Deja, mąstymo stereotipų neįstengė
keis_ti nei_laikas, nei vakarietiškoji demokratija, nei Sovietijoje skiepytas „in·
~ emaaonalizmas". [... )
r O_k~ipgibuvo i_šti~ųjų? Ką sako konkretūs duomenys, faktinė medžiaga?
Pradekimenuo tanamoio LKP žydiškumo. Iki 4-ojo dešimtmečio vidurio išties
mažd~ugpusė jos narių buvo žydų tautybės, nors žydai sudarė tik 7-8 proc.
v15_ų Lietuvos gyventojų. Tačiau žinant, kad bent pusę Lietuvos miestų ir mies·
tehų_ ~arguo~~nės, kuri itin imli buvo socializmo „moks lui ", sudarė žydai,
ste~~s nereikia. ilgainiui, pradėjus į KP sto ti daugiau lietuvių, žydų santykis
maž~J0 - 1939_~- paba_igoje
, Lietuvos saugumo policijo s žiniomis (o ji apie kom·
parhJOSpadet1buvo mformuota gal geriau negu pati LKP vadovybė) laisvėje
buvo
1120ko
· tų k ·
'
ž d . . . m~s ' ~nų 670 (beveik 60 proc.) buvo lietuviai, 346 (31 proc.)~ ai_,k'.h- rus~i, lenkai, vokiečiai. Dar pustrečio šimto komunistų beveik lyg1offilS
· ··
•
'
b·
. hetuv1ų 1r
. žydų' sėdėJ. 0 ka 1ejlmuose.
Tačiau tikrai nė vieno žydo ne u
vo L1etuvos vynaus b · · k ·
•
Y eie, un , l939 m. spalio 10 d . pasirašydama Savitarpio
pagalbos su SSRSsut tj · · il ·
ar ir 1s e1sdama RA įgulas, prisiėmė SSRS protektorato
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tatusą, o 1940 m. birželio 15 d. besąlygiškai priimdama Kremliaus ultimatumą
.
k .
·r net teisindama sovietų anuomenės įvedimą, itin padėjo Stalinui ir Moloto~ui sukurti savanoriško įsijungimo j SSRS regimybę[ ... ]
Turbūt visi sutiks, jog žyda i niekuo dėti, kad einąs prezidento pareiga s
A. Merkys, vykdydamas iš Maskvos atvykusio V. Dekano zovo valią, birželio
J7 d. naująjį Ministrų kabinetą pavedė formuoti Justui Paleckiui , nors niekam
nebuvo paslaptis prosovietinės pastarojo pažiūros. Vadinamojoje Liaudies vyriausybėje, suvaidinusioje
labai svarbų vaidmenį kuriant Lietuvos aneksijos
teisėtumo regimybę, tebuvo vienas žydas (L. Koganas), ir tas pats vadovavo ne
Vidaus reikalų, Krašto apsaugos, bet tik Sveikatos apsaugos ministerijai, kurios vaidm uo vykdant aneksiją buvo minimalus . [ ... ]
Viena svarbiausių okupacinio sovietinio režimo atramų, be abejo, buvo
kompartija. Siunčiant i Lietuvą kadrus iš „Centro" ir stojant j partiją lietu"' /
viams,jos sudėtis iš esmės pasikeitė. 1941 m . sausio pabaigoje iš 3,1 tūkstančio
LKPnarių 53,3 proc. buvo lietuviai, 15,2 proc. - žy dai ir net 31,5 proc. - rusai ,
baltarusiai, ukrainiečiai bei kiti. Birželio mėnesį žydų santykis partijoje buvo
sumažėjęs maždaug iki 10 procentų. LLKJS - ,,artimiausias partijos pagalbininkas ir jos rezervas" - 1941-ųjų gegužės pabaigoje turėjo 13,3 tūkst. narių,
kurių 63,1 proc. buvo lietuviai, 17,5 proc. - žydai, o kiti - rusai, baltam ~
lenkai.
valdžios institucija Lietuvoje buvo LKP(b) CK b~
ras, kuri sudarė A. Sniečkus, L Meskupas, K. Preikšas, M. Gedvilas, J. Paleckis,
A. Guzevičius ir iš „Centro" atsiųstas baltarusis D. Šupikovas. Po V LKP(b)
suvažiavimo 1941 m. vasari biurą papildė N. Gridinas, P. Gladkovas, J. Grigalavičius ir V. Morozovas. Taigi biure tebuvo l žydas - LKP(b) CK II sekretorius
L Meskupas. O iš 47 LKP(b) CK narių 26 buvo lietuviai , 4 - žydai, 17 - rusai ,
baltarusiai ir kiti. 1941-ųjų birželi tarp 55 apskričių bei miestų partinių komitetų sekretorių buvo tik trys žydai ( ... ]. Karo išvakarėse iš 53 LTSR liaudies
komisarų bei jų pavaduotojų buvo keturi žydai [ ... ]. O iš 54 apskričių ir miestų
vykdomųjų komitetų pirmininkų bei jų pavaduotojų 30 buvo lietuviai,
rusai, baltarusiai , ukrainiečiai ir nė vieno žydo.
. Šio rašinio temos požiūriu svarbi tautinė represinių institucijų sudėti~
.
Btr~elio18 d. iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo išėjęs ir jau kitą dieną Valstybessaug um o departamento direktoriaus postą užėmęs A. Sniečkus kartu su
~vo „komanda" [ ... ] ėmėsi kurti sovietinį saugumą. Pirmaisiais mėnesiais
,J
Ydų tautybės komunistų vaidmuo šioje įstaigoje išties buvo didelis. Antai liep_os 7 dieną A. Sniečkaus įsakymu s udarytame politinių partijų bei organiza~'JŲ ~adovaujančių asmenų areš tams parengti š tabe iš 12 narių buvo net 6
/dai._Tačiau jau nuo rudens , pradėjus masiškai siųsti i Lietuvą čekistus ir enavedistus iš Sovietų Sąjungos, lietuvių ir žydq vaidmuo ·saugume bei kitos ~
represinėse institucijo se labai sumažėjo.
__.,,,.
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{F irmuojusovietmečiu vidaus reikalų liaudies komisarn s buvo A. Guz.
f ? i.us, 0 jo pav_aduotoja("- F.Krastinas ir A: Mickevičius, valstybės saug11010
e_
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iš
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V m. sausio pabaigojeiš 74 NKVDVilniaus miesto valdyboje d1rbus1ų komunist
(nepartinių šios žinybos vadovų postuose nebuvo) tik 2 bu vo lietuviai, 5~
žydai, o visi kiti rusai bei kiti iš_S~RS a t~iųst_i ~a~buotojai. 1~41-ų!ų. pavasaą
daugumaNKVDir NKGBapsknč1ų skyrių vITšmmkų bu vo hetuv1a1,oj4 pa.
vaduotojai - rusai (,,antrųjų asmenų" sistema). Žydq tarp jų, sprendžiantiš
avardžių, buvo keli.
1940m. pabaigojesuformuotame LTSRAukščiausiajame Teisme iš 11jonav rių žydaibuvo du Q.Zimanas ir B.Fridmanas), o iš 28 apygar dq teismq narių
trys. 1940-ųjų gruodį prie NKVDsudarytame karo tribunol e iš 20 jo nariqžyda
i
buvo trys. LTSRprokuratūroje iš 30 vadova ujančių da rbuotojų žydų buvode/ vyni.1... ] Tačiau žydai sudarė tik 8 procentus apskričių ir miestų prokuror4bei
\J.ų pavaduotojų. [ ... ]
Apskritaisovietinė kadrų politika buvo grind žiama ne tautiniu, o „klasiniu" principu, t.y. daugiausia buvo žiūrima „geros" (darbininki škos ar „pusiau proletarinės") kilmės ir aklo atsidavimo partijos „reikalui". Kadangi vietiniams „draugams" trūko „patirties", be to, jais mažiau buvo ir pasitikima„j
pagalbą" masiškai buvo siunčiami vadovaujantys darbuot ojai iš „broliškų" respublikų. Per nepilnusmetus jų atvyko mažiausiai 1,5 tūkstančio. Išlikusi ar·
chyvinė medžiagaliudija, jog sovietų valdžia tikrai neprot egavo žydų.[ ...]
Katalikų bažnyčių pirmuoju sovietmečiu valdžia dar nedrįso liesti, o žydų
sinagogasjau pradėjo uždarinėti. 1941m. vasario l dieną Šiaulių miesto vyk·
domasis komitetasnutarė patenkinti „žydų darbininkų prašymą" įsteigti vienojemiesto sinagogoje vaikų lopšelį. Kėdainių apskrities vykdomasis komitetas nusprendė perduotistalių artelei dviejų Kėdainių sinagogų pastatus. Kovo
26-ąją Telšių apskrities vykdomasis komitetas, dalyvaujant posėdyje pirminin·
kui D. Rociui,LKP(b) apskrities komiteto II sekretoriui B. Mironovui, NKVD
Telšių skyriausviršininkui P. Raslanui ir nariams V. Lali ui bei J.Zaleskiui(nė
vienožydo!),nutarė: Žaliojojegatvėje esančią sinagogą perduoti NKVDka·
riuomenės daliniui,o didžiąją, kurioje mokosi 200 būsimųjų rabinų, panaudoti
kultūros reikalams
.
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Tiek_nepriklausomybės metais, tiek ir valdant sov ietams politinės žydų,
kaip;beje,ir lie~uvių, nuot~ikosb~~o diferencijuotos. Toli gražu ne_~isi ~i~!~voszydailaukeRaudonosios arm1ios, nors, gresiant Vermachto ate11mu1
, )1 ir
ešė išsigelbėjimą nuo mirties.
r 1940-ųjų gegužės pabaigoje, tvenkiantis debesims virš Lietu vos, Vyriausia·
V s~ ra~in~tasparagino visus rabinus primin ti tikint iesiems, jog žydai gyvyb1š~~
-sumte~
~ uoti ~ietuvos valstybingumo išsaugojimu . Valstybės saug~rno
pohc1josManiampoles apygardos biuletenyje rašoma, jog birželio l d. Varen
OS

.,,,

148

karčiai priekaištavęs

tautiečiams,

inagogojerabinas
komunistuojant iems savo
)
~adjie kenkia ne tik sa_u,bet ir visa i žydq tautai, nes „Lietuva yra antroji
zalė. 1... ] Klausykite Lietuvos va ldžios ir ją remkite". Biuletenyje rašoma, jog
rabino karštas įti ki nėj imas, atrodo, nemažai paveikęs vietos komunistu s ir
"'ierns prijaut·ianč.1us "zy d us" .
, '-..J
J žydų varguomenė, ypač jau nimas, 1940 m. vasarą gaus iai lankė mitingus,7
tačiau juose tikrai netrūko ir l ietuvių; dauguma oratorių taip pat buvo lietuviai,0 Internaciona lą visur grodavo šaulių, policijos ir Lietuvos kariuomenės
orkestrai. Žydų požiū ris į vad inamąją Liaudies vyriausybę apibūdintas birželio
27d. Valstybės sa ugumo departam ento biuletenyje : ,,Žydų visuomenės tarpe
pastebimosdvi nuomonės. Turtin gesnieji pareiškia, kad būtų geriau, jei išsilaikytq dabartinė vyriausybė, nes ji garantu ojanti demokratiją ir turt o nuosavybę
(pirmosiomis sava itėmis „Liaudi es" vyria usybę palankiai vertino ir daugu ma
lietuvių - ;: T.). Tači~~ žydų varguomenė laikosi priešingų pažiūrų (nori so- J
vietų valdz1os- L. T.) . [ ... ]
_/
Prasidėję „liaudies priešų" areštai neaplenkė ir žydų. Vien tik Ukmergėje
liepos18 d. buvo suimti 3 „fašistinės" Beitar organizacijos nariai - R. Cibinskas, L. Cepelinskas ir J. Šmitas, o po 2 dienų - ,,provokatorius ir komunistų
išdavikas" D. Kanemanas bei jo žmona Frida. Tą pačią dieną Utenoje areštuotas „žiaurus da rbininkų išnaudotojas " ir gandų (nepalankių sovietams - L. T.)
skleidėjas Ch. Faivušas. Areš tai vyko visoje Lietuvoje, ir jie, kaip ir prasidėjusi
nacionalizacija,nedidino žydų simpatijų naujajai valdžiai. Liepos 23 d. Valstybės saugumo departamento biulet enyje rašoma, kad „ryšium su paskutini uoju metu darytomis kratomis ir suėmi mais Vilniaus lenkai ir turtingesnieji prekybininkai žydai yra labai susirūpinę ir nusiminę. Kai kurie nenakvoja
namuose,o slaps tosi pas pažįstamus". Dėl tos pačios priežasties Eišiškių „žydų
tarpe įsivyravo nusivylimas ir susirūpinimas ateitimi. Ypač šiuo atžvilgiu sielojasi turtingieji žydai ". O liepos 24 d. Valstybės saugumo policijos Vilniaus
apygardosbiuletenis inform avo, jog šiomis dienomis įvyko Vilniaus žydų organizacijos „Brit Hachail " vadovq pasitarimas , kuriame buvo kalbėta, kad „jie,
kaip buvę, taip ir liksią sion ininkai revizionistai"; jie pasiryžę veikti ir toliau,
tačiau, ,,reikia nieko nekalbėti [... ] nereikia leisti kairiesiems elementams išprovokuoti. Komunistai s, kaip iki šiol, taip ir toliau būsią nepasitikima". [... ] Sovietinis teroras neaplenkė ir Lietuvos žydų. [ ... ]
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,,Lietuv iai ir žydai . Apie vieną gaj11mitą ",
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!rdLĮ - ~ietuvos nepriklausomybės išdav ikli'._u~lių_so':'ietini~t- okup~nt~ tal~i-
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tyvistLĮ frontas. 1941 m. vasarą ir rudenį antisemitinę LAF o lm1ią pratęs:,..--'
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periodinė lietuvių spauda , po to - Lietuvi!/ archyva s bei kiti leidini ai. Ši propa.
ganda, matyt , buvo pa ve iki . [... ]
1940-1941 m . Lietuvai nusikaltusių žydų stereot ipa s da ugelio lietuvių 5 •
· ..
kl'
"kl
ą
monėje neišbluko iki šiol. Pažymėtina, jog lie tuvių pcm s e 1am1 a tinimai Yra
perdėm deklaratyvūs, paremti vien emocijo mi s, ge riau siu a tvej u - asmeniniais
atsimin imais.
Pradėkime nuo tariamojo LKP žy diškumo. Yra ž inoma , jog šią antivalstybinę
organizaciją, visados vaidinusią Mask vos penk tosios ko lono s vai dm enj, ikūrėir
jai vadovavo lietuviai, daugia usia buvę kairi eji socia lde m okra tai : 1917- 1920m.V. Kapsukas, z.Angariet is, P. Eidukevičius, K. G iedrys , A . Jakševičius, R. Pileris,
R. Rasikas, vėliau - dar ir K. Požėla, J. Greifenb erg eris, A. Sniečkus, K. Preikšas
K. Sprindys (pasta rasis, beje, tarnavo ir Lietuvos sa ugum o įstaigai). [ ...)
'
Akivai zdu , jog Lietuvo s okupaciją lėmė Ma skvo s ir Be rlyno sandėris, o už
gėdingąją 1940 m . kapituliaciją (kad ne i ginklu , nei po liti škai nebuvo ginama
neprikla usomybė, nepare ikštas prot estas , neį va rdyta ag res ija, teisi nami okupantai)a tsa komybė tenka tuome tinei politin e i b ei kari ne i Lietu vos vadovybei,
kur ioje nebu vo nė vieno žydo . [...]
Apskritai jokia Lietuvos žyd ų institucija nepadarė jokio antiva lstybinio,
antilietuviško ar prosovietinio pare iškimo.[ .. .]
Liepos 6 d . J. Paleckio paskirtoje Vyria usio joje rinkimų komi sijoje, tiesiogiai
falsifikavu sioje rinkimų į nauj ąjį Seimą rez ultatu s, buvo V. Niunka , K. Domaševičius, A. Bulota, V. Narvydaitė ir J. Kvetka uskas, taig i nė vieno žydo.
Vadinamajame Liaudies Seime , kuris liepos 21 d . pa s kelbė Lietuvą sovietine
respub lika ir kre ipėsi į Maskvą, pr ašydamas prii mti Lie tu vą j SSRS, posėdžia
vo 67 lietuviai, 4 žydai , 3 lenkai , 2 guda i, l rusas ir 1 la tv is. O „ Liaud ies" seimo
pas kirtoje de legac ijoje, kuri liepo s 30 d. išvy ko į Maskvą „parvež ti saulės", iš
20jos narių tebu vo l žydas (l. Mes kup as). [... )
Sovietinės respublikos gyveni m e svarus buvo a ukš tesniųjų CK apa rato darbuotojų vaidmu o. Šios institu cijos skyri tt vedėjų rea li va ld ž ia buvo didesnė
negu ministrų. 1941 m . birželį iš 25 sky riq ir sekto riq vedėjq bei jq pavaduotojų
4 buvo lietu viai, 5 - vie tiniai žyda i, o net 16 - a ts iq s ti iš SSRS ( ... ].
Karo išvakarėse iš 49 liaudi es komisarų (ministrų) be i jų pavaduotojų 26
buv o lietu via i, 18 - rusa i, 5- žy dai[ ... ]. Tarp 54 apskričių ir m ies tt t vykdomųjų
komitetų pirmininkų bei jų pavaduotoj ų žy d o ne buvo n ė vie no. [ ...)
Per viener ius sovietų va ldžios metu s visose Lie tu vos gy venimo sritys e buvo įdiegta „antrųjų asmenų" sistema : virš ininka s - ,,naciona la s", t.y. lietuvis,
nere tai dar nep artini s, o jo pavaduoto jas - ru sak a lb is, paprastai komunista s'.
turįs darb o sovietinėje sistemo je pa ti rti, o todėl ir lemia mą balsą įstaigoje. žyda i
sunkiai tilpo į šią schemą .
Nuo sovietų va ldž ios žy dai nukentėjo ne ma ž iau , o gal net da ugiau ne?~
lietuviai . 1940 m . liepo s prad žioje buvo uždaryti visi „bur ž ua z iniai " laikraščiai
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. žurna lai tie k li et u viq, tie k žydų ka lbomis, taip pa t organizaci jos ir draugibel žyd iškas kn ygas iš bibliotekų pradėta šalint i ir na ikinti anksčiau negu lieJOS·
tuvių. Lietuv iškų moky ~ht, :a.I dant so vietam s, padaugėjo, 0 žydiškų - surnažėjo (1940 m . pava sari ve 1ke 23 žydų gimnazi jos bei progi mna zijos, 0 po
rnettl liko 12). Mo kyk lose buvo uždrau sta dėstyti hebrajų kalbą. Spalio 3 d.
LJ<P(b)
CK įpareigojo Švie tim o liaudies komisariatą „išaiškinti" žydų mokyklų
rnoksleiviams ir jų tėvams, jog šeš tadie ni ais tur i vy kti pamoko s.
Kadangi Lie tu vo je prekyba , pramonė, dide sni miestų namai daugiausia buvo žyd ų ranko se, tai , vykdant nacionalizaciją, šios tautybės sav ininkai nukentėjo dau giau negu lie tuviai. An tai iš 1,6 tūkst. nacionalizuotų prek ybos įmo
nillnet 1320 prikla usė žy dam s [ ... ]. Beje, du trečdaliai nacionalizuotų prekybos
įmonių buv o pe rduota „Lietūkio" pagrindu įkurtai vartotojų kooperatyvų są
jungai, kuri ir sovie tams valda nt pas ilik o lietuvių rankose . Ir LKP(b) CK l sekretorius liet uv is Sniečkus, ir II se kretor ius žyd as Meskupa s buvo „internacionalistai", idėjinia i bolšev ika i ir nedarė jokių „nacionalistinių nukrypimų".
1941m. bala nd žio 23 d . LKP(b) CK biura s sva rs tė Kinofikacijos valdybos viršininką rusą A. Prokanovą, kuris „ užteršė"
savo žinybo s aparatą , įdarbindamas nacionalizuotų Kaun o kino teatrų savinin kus,
daugiausia žyd us. Už ši „nusikaltimą "
Pr okanovas gavo griežtą papeikimą, jam
pažemino parei gas ir įpa reigotas žinybos
apa ratą bei respublikos kino teat rus nuo
,,socialiai svetimų bei priešiškų elementų"
per mėnesį „apvaly ti". [... l
Manyčiau, kad pa teikta medžiaga leid žia dary ti išvadą, jog žydo - Lietuvos nepriklausomybės duob kasio, žydo - komuni sto ir kagėbisto, lietuviq kanki nt ojo
įvaizdis yra nepagrįstas, kaip , beje, ir lietu vio - žyd šaud žio. [... ]
1940111
. gruod!io 111<'11. Kėdai11i11 apskrityje
sov1
etr1sa11g111110aptikins plakatas

"

Ar 1940 m. žydai nu sikalto Lietuvai ",
Akiratiai, 1997, N r. 7

151

LIETUVIŲ Į SSRSIŠVEŽIMO VYKDYTOJAI
Masinislietuvių išvežimasI SSRS
amžiais liks gyvas mw,ų tautos atminimeir
kartų kartomsgraudžiaibylosapie nepaprastą bol~ev1kų ži aurumą ir pastangassunaikinhlietuvių tautą. Šiam žygiui buv~ ruoštasi _labai sla~tai, Jb ltg1pat
jo l'ykdymoišvakarių buvo slepiamas ne hk nu o v1~uom~nes, ~el ir nuo
aukštųjų partijosir sovietinės valdžios pareigūnų . Vadmamoio antisoviehnio
elementoihežimą iš Pabaltijo valstybių sovietinė vyriausybė laikė d1delf)
svarba~politiniuulda\ iniu, kurio 1vykdymas buvo pa vestas tam reikaluiPabaltijosovietinių socialistiniurespublikų sostinėse sudar ytoms slaptoms apskričių operatyvinėms trejukems.Dabar iš surastų slaptų dokumentų yra pakankamaiišryškėji:, kaip tam išvežimui buvo stropiai ir slapt ai ruoštasi ir k.lip
jis buvo vykdomas.
žemiau duodame LTSRvalstybės saugumo liaudi es komisaro valstybes
saugumovyr.majoroGladkovo 1941m. gegužės 23 d . Kaune išleistą visiška
i
slaptą isakymą Kr 0037apie išvežimo operacijos parengimą . Šis labai svarbu,
ir daugeliuatžvilgių jdomus dokumentas mums rodo, kas buvo tikriejilietuviu t SSSRišvežimovykdytojai.
LTSRVabtybė, saugumoliaudiesKomisaras Glad kovas minimame jsakyrne
rašo:SSRSValstybl>s
SaugumoLiaudiesKomisaro, valstybės saugum o 3-iojoran·
go komi,arodrg. Mcrkulovo1941m. gegw..ės 19 d . direktyv ai Nr. 77 ivykdyti
i!,akau:
l Kenksmingam
antisovietiniamir kriminaliniam ir socialiniai pavojingamelementuiiš LietuVO!>
TSRišvalyti operacijai vadovauti, paruo šti ir vykdyti prie
LietuvosTSRNKGBsudaryti šios sudėties operatyvinj štabą:
1 LietuvosTSR~alstybė5 saugumo liaudies komisaro pavadu otojo, valstybiossaugumo
majorodrg. Bykovo(vadovauti).
2. 1.JSR(NKGBSPO)Valstybi,sSaugumoLiaudies Komisariato Specialiojo
Skyriausrnšinmko pavad., \'alstybės saugu mo leitenant o drg. Cholel'O,
3 LTSRNKGBROr2:valgymoSkyriaus) viršininko pava d ., valstybės sau·
gurnokapitono drg Bakulino,
4 2skynau viršininkopavad., valstybės saugumo leitenant o drg. Med1·edc\o,
5 KRO(KontražvalgybosSkyriaus) dalies viršininko pavad., valstybb
saugumoscr,.anto-drg. Popovo,
6 LTSR KGB Sl'O dahl'S viršininko, valstybės sa ugum o iaun. leilenan·
to-drg. Gerasimovičiaus,
7 3-10Joskynau~
dalies viršininkopavad, - drg. Jvanovo.
11 Suderinimui1'.lau~1mų parengimooperacijos pagal NKVD lini jil ir patiafll
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parengimui prašyti vidau
. s reika
. . l ų liaud. ies komisa rą drg Gu 1evič1ų i vado•
. u·ant io štabo sąsta tą 1vesll iš NKVD šiuos draugus:
\a /_ URKM (DVMV) Darbininkų Valstiečių Milici1os Valdybos skyriaus
viršinink4, milicijos vyresniji leitenantą - drg. Gu1e1evą .
2. NKVDkariuomenės operatyvinio pulko vadą pulkinin ką - drg. Nikoliną, jam nesant - štabo vi rši n in ką majorą - drg. Antonovą.
Visusnurodytus draugus NKGB darbininkus ligi operacijos pabaigos ,11leisti nuo visokių kitų da rbų.
111Vietoseparuošiamajam išaiškinimo, ataskaitos ir bylų suformavimo darbui
pravesti,taip pat įvykdyti pačiai operacijai a pskriči ų skyriuose ir dalyse, Vilniausmiesto valdyboje ir NKGB geležinkeli ų dalyse, dalyvaujant NKVD darbuotojams,sudaryti šios sudėties operatyvines trejukes:
1. ALYTAUS
APSKRITIS

a) LTSRNKGB apskrities skyriaus viršininko pavad., valstybės saugumo jaun. leitenantas - drg. Judin,
b) LTSRNKGBsekretoriato vyr. operjgaliotinis, valstybt-ssaugumo leitenantas - drg. Kariagin,
e) NKVD apskrities skyriaus viršininkas - drg. Burovenkov.
2. BIRZŲ APSKRITIS
a) LTSRNKGB apskriti es skyriaus viršininko pavad., valstybės saugumo leitenantas - drg. Guskov,
b) LTSRNKGBSPO vyr. operjgaliotinis- drg Mirskij,
e) Apskrities milicijos skyriaus viršininko pavad., milic1jm,leitcnantasdrg. Skvorcov.

3. VILKAVIŠKIO
APSKRlTlS
a) LTSRNKGB apskriti es skyriaus viršininko pavad., valstybės !>ilugu
mo leitenantas - drg. Šurepov,
b) LTSRNKGBSPO vyr. operigaliotinis, valstybės saugumo leitenantas
- drg. Plotkin,
e) NKVDapskrities skyriaus viršininkas - drg. Bartkevičius.
4. ZARASŲ APSKRITIS

a) LTSRNKGBA/S (Apskrities Sk) naus) rn š. pa\'., valstybės saugumo
seržantas drg. Kosolapo\ ,
b) NKGB 2 skyriaus dalies viršininkas, valstybė3 saugu mo seržantas drg. Lichvmccv,
e) NKVD11./Sviršininka s - drg. Gui auskas.
S. KFDAINIŲ APSKRITIS
a) LTSRNKGBA/5 virš. pav., va lstybės saugumo scr,a ntas - drg. Močalov,
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SPOdalies viršininko pav., valstybės saugumo i'au
NKGB

~~. l ·tenantas- drg. Ovsejenko,

-

nys1sei
·· s le1·tenan tas - d rg. Kovo!
A/ S viršininkas, rru·1·1c11o
~ ~NKVD
~
6 KRETINGOS
APSKRITIS
.
.
· a) LTSRNKGBA/ 5 virš. pav., valstybes saugumo Jaun . leitenantas_

drg. Petrušenko,

.

b) LTSR
NKGBKROdalies viršininkas, valstybes saugumo leitenantas

- drg. Dunkov,

. . ..

.

.

e) A/ 5 milicijosvirš. pav., m1hc11os
1aun. leitenant as - drg. Berezin.

7. KAUNOAPSKRITIS
a) LTSR
NKGBA/ 5 viršininkas, valstybės saugumo seržanta s - drg.Šustarev,
b) LTSR
NKGBA/5 vyr.operigaliotinis, valstybės saugumo seržantas-drg.

Serdun,

e) LTSRNKVDA/ 5 virš. pav., valstybės saugumo vyr. leitenantas - drg.
Korolenko.
8. MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
a) LTSRNKGBA/ S viršininkas - drg. Petrikas,
b) LTSRNKGBKROdalies virš. pav., valstybės saugumo seržantas drg. Bogoduch,
e) Milicijos virš. pav.,milicijos leitenantas - drg . Stepin.

b) LTSRNKGB I<RO vyr. operįga liotinis, valstybės saugumo leitenan-

tas _ drg. Radionov,
e) LTSRNKVD A/ S viršininkas - Ramanauskas.
12_RASEINIŲ APSKRITIS

a) LTSRNKGB A/ S virš. pav., valstybės saugumo seržantas - drg. Klemin,
b) LTSRNKGB Vilniaus miesto valdybos tardymo dalies vyr. tardytojas, valstybės saugumo leitenantas - drg. Sidorenko,
e) LTSRNKVD A/S virš . pav. - drg. Janulevičius.

13. LAZDIJŲ APSKRITIS

a) LTSRNKGB A/S virš. pav.,

valstybės

saugumo seržantas - drg. Mi-

rošničenko,

b) LTSRNKGB I<RO vyr. operįgaliotinis, valstybės saugumo leitenantas - Stepanjan ,
d) LTSRNKVD A/ S viršininkas - drg. Zavadskas.
14. TEl.ŠIŲ APSKRITIS
a) LTSRNKGB A/ S virš. pav., valstybės saugumo jaun. leitenantas drg. Morozovas,
b) LTSRNKGB kadrų skyriau s virš. pav., valstybės saugumo vyr. leitenantas - drg . Babskij,
e) NKVDA/ S viršininka s - drg. Taurinskas.

9. MAZEIKIŲ APSKRITIS
a) LTSR NKGB A/ S virš. pav., valstybės saugumo jaun . leitenantasdrg. Muchin,
b) LTSRNKGB tardymo dalies vyr. tardytojas, valstybės saugumo ser·
žantas - drg.Krymov,
e) LTSRNKVDA/ S viršininkas - drg. Balsys.

15.TRAKŲ APSKRITIS
a) LTSRNKGB A / S virš. pav., valstybės saugumo seržan tas - drg.

10· PANEVĖŽIO APSKRITI
S
a) LTSRNl<GBA/ S Vlfš
· . pav., valstybės saugumo seržantas - drg. No-

16· TAURAGĖS APSKRITIS
a) LTSRNKGB A/ S viršininka s - drg. Martovičius,
b) LTSRNKGB RO vyr. operįgaliotinis, valstybės saugumo leitenant as drg. Ermakov,
e) LTSRNKVD A/ S viršinink as - drg. Lepa.

VikOV,

b) LTS
RNKGBvals b ·
ki"
e) LTSRNKV
DA ty.e~s~ugumo leitenanta s - drg. Dobrotvors ),
/ S Vl!Šininkas
- drg. Morkovkin .
11. ROKišKioAPSKRITi
s
a) LTSRNKGBA/ 5 .
zai·
cev,
Vlfš. pav., valstybės saugum o seržantas - drg.

Grišačev,

b) LTSRNKGB Vilniaus miesto valdybos ACHO virš. pav., valstybės
saugumo jaun . leitenanta s - drg. Vilavickij,
e) LTSRNKVD A/ S virš. - drg. Štendelis.

17.UTENOS APSKRITIS
a) LTSRNKGB A / S virš. pav., valstybės saugumo jaun. leitenanta s drg. Kuzmin,
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b) LTSRNKGBVilniaus miesto valdybo s KRO vy r. opcrįgaliotinis, vats.
tybės saugumoseržantas - drg. Metelkin,
c) LTSRNKVDA/ S virš. pav. - drg. Malofejev.
18.UKMERGĖS APSKRIT
IS
a) LTSRNKGBA/ S virš. pav., valstybės sau gum o leite nantas -dr g.Ka
rpačev,

b) LTSRNKGBVilniausmiesto valdybos vir š. pav., valstybės saugumo
vyr.leitenantas- drg. Anochin,
e) LTSRNKVDA/ S viršininkas - drg. Lisas.
19.ŠIAULIŲ APSKRITIS
a) LTSRNKGBA/S viršininkas - drg. Mačev ičius,
b) LTSRNKGBtardymo dalies virš. pav., valstybės saugumo vyr. leitenantas- drg. Vilenskij,
e) LTSRNKVDA/ S viršininkas - drg . Vicas.
20. ŠAKlŲ APSKRIT
IS
a) LTSRNKGBA/ S virš. pav., valstybės sau gum o jaun . leitenantas drg. Balamutenko
,
b) LTSR KGBVilniausmiesto valdybos SPO vy r. operįgaliotinis, vals·
tybės saugumoleitenantas- drg. Surmač,
c) LTSRNKGBA/ S viršininkas - drg . Visčulis.
21 . ŠVENČIONIŲ APSKRIT
IS

a) LTSRNKGBA/ S viršininkas, va lstybės saugumo leitenantas - drg.
Vasiljev
,
b) LTSRNKGB5 skyriaus viršininkas, valstybės saugumo jaun. leitenantas- drg. Michailov,
c) LTSRNKVDA/S viršininkas - drg . Blinovas.
IV.PrieLTSRNKGBVilniausmiesto valdybos sudar y ti šios sudėties opera~··
vinjštabą:
l. LTSRUNKGB(Valstybės saugumo liaudi es komi sariato valdybos) vir·
šininko,valstybės saugumo majoro - drg . Šarok ,
2. SPOvirš. pav., \'alstybės saugumo jaun . leitenanto - dr g. Belova,
3. KROvirš. pav., valstybės saugumo leitenanto - dr g. Bogatovo,
4. LTSRUNKGB2 dalies viršininko, valstybės sau gumo leitenanto - drg,
Charčenko.

5. LTSRUNKVD(Vidausreikal ų liaudies komisariato valdybos) viršinin·
ko - drg. Vildžiūno.
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V. Kiekvienam ataskaitiniam, pagal Sąjungos liaudies komisaro 1941 m. geužės 19 d. Nr. 77 dir ektyvas tremli niam sufo rmuoti bylą, kurioje būtina i tur i
~ūti sutelkti šie dokum entai (jų nesan t - liud ininkiški parody mai arba piliečių
areiškimai, patvirtinti liudi n inkiška is parodymais):
p
a) agentūrinė medžiaga;
b) archyvinė medžiaga;
e) šeimos galvai piln ai išryškinti duomenys (anketa);
d) šeimos nari ams pilnai išryškinti du omenys (anketa);
e) žinios paga l agentūrinę ir oficialinę medžiagą ir žinios paga l archyvinę med žiagą;

f) smulkios žinios apie turto būklę.

vr.Operatyvinės trejukės kasd ien ap ie praėjusiomis paromis išaiškinti.t ir paimtų ataskaiton tremtimi asmenų kiekį d uoda žinias štabui, pasiųsdamos į
NKGBspecialų raštą su dviejų egzempliori ų žinių priedu .
VII.Prie LTSRNKGB ODTO ( Kelių transporto skyriaus dalies) sudaryti šios
sud ėties operatyvin es trejuk es:
l. KAUNAS
l. ODTO viršinin kas, va lstybės saugu mo vyr. leitenan tas- drg. Savčen
ko,
2. Vyr. operįgaliotinis, valstybės saugumo jaun. leitenantas - drg. Gaponenko ,
3. Geležinkeliq milicijos d alies viršininkas - drg. Dubov.

11.VILNIUS
1. ODTO viršinin kas, va lstybės saugumo leitenantas - drg. lvanov,
2. Vyr. operigalio tinis, va lstybės saugu mo jaun. leitenantas - drg. Pugač,

3. Geležinkeliq milicijos da lies viršinin kas - drg. Mazurov.
lll.ŠIAULIAI
1. ODTO virš ininkas , valstybės saugumo jaun. leitenan tas - d rg. Michlik,
2. Vyr. operįgaliotinis - dr g. Šilov,
3. Geležinkeliq milicijos dalies viršininkas - d rg. Mozgovoj.
~11.Operatyviniam štabui ir trejukėms duot i būtiną kiekį operatyvinil1darbinmkų.

LTSRvalstybės saugum o liaudies komisaro pavad uotojui, valstybės saugurnomajorui - drg. Bykovui, dalyvaujant KVD, paru ošti operacijai vykdyti
Opera_tyvinį planą, pateikti man ji tvirtinti.
1kdamas šiam darbui ypatingą reikšmę,
KGB operatyvinitĮ skyriq virš1ninkams, apskričių skyritt ir dalitt viršinink ams tsa
· kau mob'1l'1zuo t·I visą
. ap-

.:e
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skričių skyrių ir dalių opera~i

sąstatą, kad sėkmingai ir kiek galint lruin
.
- . laiku šis uždavinys būtų 1vykdytas .
pesniu
G
.č. d
.
p raš ;ti liaudies komisarą drg. uzev1 1ų uoti nurod ymu s vietos ...
ap y
·· b-tų ded
NKG
nuUnjosorganams, kad pravedant operac11ą u pa
ama
B organams (nu.
statymasir t.p.)
(Rankaprirašyta:
Susipažinusnedelsiant grąžinti atgal.
. . .
Su jsal-ymuoperatyvinio sąstato nesupažmdmh) .
Kaipiš šio įsakymo matome, dauguma išvežimo operacijos vykdytojų bu\"
0
ne lietm;ai, bet iš SSSRatsiųsti patikimi ir prityrę čekistai. [...)
Ateitis, 19-13
, sallSIOb

1941 METŲ SUKILIMO BALTOSIOS DĖMĖS

POKALBIS
SU SAULIUM S UŽIEDĖLIU

m. birželio 22 dieną, p o metu s trukusios sovietinės okupacijos, prasidėjo
1941
lietuvių sukilimas prie š okupantu s. Sukilimas su tapo su sovietų-vokiečių karo
radžia. Šiais metais sueina 50 metų nu o to sukilimo pradž ios. Anuo metu į ši
Buvo tikėtasi laisvės ir nepriklau somybės. Tačiau viltys neišsipildė - vieną okupaciją pakeitė kita, ne mažiau

~ukilimą buvo dėtos didelės lietuvių viltys.

kieta.
1941 m. sukilimą pas mus įprasta vaizduoti vien šviesiomis spalvomis.
Tačiau yra ir tamsio sios jo pusės: sukilimo vadovybėje ir jo paru ošime pasireiškė politinis naivumas; i nacių Reichą buvo dedamos nepagrįstos viltys; sukilimometu pasireiškė ker što bei savivalės faktų ir prasidėjo dalies Lietuvos
piliečių žudynės; vokiečiams užėmus Lietuvą vyko neilgai trukęs kai kurių
LAF'oveikėjų flirtas su nacional soc ializmu . Šie dal ykai atsispindi Amerikos
archyvuoseesančiuose dokumentuose (pvz., dr . E. Turausko dokumentu ose).
Redakcijapakvietė istoriką Saulių Sužiedėli, dėstanti Rytų Europos ir Rusijosistoriją Milersvilio universitete Pensilvani joje, peržiūrėti dokumentus ir
atsakyti i keletą klausimų, liečiančių šiuos įvykius. S. Sužiedėlis šiuo metu
rašo stambų istorinį veikalą apie Lietuvą Antrojo pa saulinio karo metu. Šių
metų sausio mėnesi jis praleido Lietu voje, tyrinėdamas Antr ojo pasaulinio
karo dokumentus, liečiančius vokiečių okupaciją, ir rinkdamas medžiagą savo veikalui.
Pradėkime 111101941111
. s11ki
li1110
užuo111azgi1.
I11
stnikdjose s11Jci/i1110
centrams Lietuvoje„Uet11vai
i~/aisvi11t
i nurodymai" (1941111
. kovo24 d.) lietuvi11aktyvist11
fronto<LA
F) vadovybė Berly11
e kalbaapie vis dažniau pasikartojm1či11s Reiclrovyriausybės
at~kin~1111
ari11parei~ki11111
s, jog„ VokietijosvadovaujamojeNaujojeEuropojebus suteiktavisoms tautoms teisė pačioms tvarkytis pas save,kaip nori,akinėje srityje be11d:~da
rbiauja11t
su visomis kitomis valstybėmis, Vokietijosglobojamomis
". Kodėl, atsrzvel~a
nt i Reicho vie11
eri11metr1valdymo padarinius Vakarr1
ir Šiaurės Europoje ir
ypač.~mant, kq Reichas per pusantnĮ met11buvo padaręs Lenkijoje, buvo tikima 11ad11
,>a
/dz,osžmo11i11
parei~kimais?

ki ~tsimenu , kaip mano tėvas kartą pasakojo apie savo komandiruotę i voš ečr~ okupuotą Lenkiją, kuomet buvo likvidu ojamos Lietuvos įstaigos Vari uvo1e.Tėvas, nors ir kilęs iš lenkų okup uotos Varėnos, gailėjo spaudžiamų
Ja~ ~pač liūdną įspūdi paliko nacių arogancija ir rasizmas. Taigi voka ų pol'.hka okupuotoj e Lenkijoje buvo kai l<am žinoma. Tačiau atrodo ,
d apskritai Lenkijos likimas nacių naguose liet uviams nepaliko gilesnio

k:~t
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·s ūdžio. Pirmiausiatiksli informacija apie pačius žiauri ausius nacit1genQci.
~~ faktusnebuvo prieinama. Be to, daugeli s \ietu viq jautė gan didelę antipa.
tiją

lenkams.
. .. . .
Reikiapabrėžti, kad Molotovo-Ribbentropo _~a-~to ga h_opmo _laikotarpiu
(1939-1941) Reicho genocidopolitika dar nebuvo 1s1s1U_bavus1.
~k~a1po 1941m.
vasarosnacių genocidassavo mastu ir žvėriškumu pnlygo sta_lmtzmo nusikaltimams Požiūrį į Trečiąjį Reichą taip pat lėmė tai, kad dauge lis europiečių nacizmeI iūrėjo barjerą prieš „azijatų" nešamą bolševizmą. Toks mentalitetasleidokai kuriems stebėtojams Hitleryje įžvelgti „Europ os ku ltūros" gelbėtoją ir
jvertintinacizmą vien kaip savotišką „nacionalizmo " variantą. t. BfldavoroJ maneUždra11
stns steb11kln
s (vaikystėje viena mano mėgstam1ausitt knygų) vienas lietuvis profesorius tvirtina kaip savaime suprantamą prielaidą, kad„vokietis kultūringas žmogus, ne koks bolšev ikas, su juo visuomet susitarsi".
Tačiau Aušvicas(Osvencimas) ir IX fortas parodė, kad „Vakarų kultūra" nesuteikė nei naciams,nei jų kolaborantams imunit eto prieš nežmoniškumą. Daktaras Mengelė buvo kultūringtl pretenzijų ir žvėriško elgesio sintezės ryškiausias pavyzdys, išsilavinęs civilizuotas laukini s, savo žiaurumu nė kiek
nenusileidęs aršiausiam„azijatiško bolševizmo" bud eliui!
{N ukrypau kiek nuo temos, norėdamas pabrėžti to meto tiek ~aka~ų, tiek
1 Rytų Europojepasklidusių nuotaikų nenuoseklumą. Daug žmomų laikunesuspėjo jsisąmoninti, kad genocidas buvo nacizmo ideologijos sudėtinė dalis
,
o ne „ekscesas".Taiprivedė prie tam tikro savęs apgaudinėjimo vertinantHit·
lerj. Peršasipalyginimas su tais Vakarų intelektualai s, kurie gėrėjosi Stalinu
,
nenorėdami pripažinti stalinistinės sistemos masinių žudynit1. Deja, istori
j*
turimeper daug pavyzdžių to atkaklaus žmonių noro nematyti. To sindromo
neišvengė ir dalis lietuvių Antrojo pasaulinio karo metu .
~Painesnis klausimas - antisovietinės rezistencijos sant ykiai su vokiečiais.
Manonuomone, LAF'o požiūrį i vokiečių Reicho tuometinę politiką Europoje apsprendė faktoriai, konkrečiai lemiantys Lietuvo s likimą. Tad nuožmi
okupacinė vokiečių politika Lietuvos kaimynų ir artimų ša litĮ atžvilgiu (pa·
vyzdžiui, Lenkijosir Čekoslovakijos atveju), net ir Klaipėdos okupacijabuvo
ivertinta kaip antraeiliai reiškiniai. Psichologine pra sme santykius su v~
1
kiečiais nulėmė faktas,kad tuo metu vienintelė reali ir logiška viltis atsikratyti
stalinizmobuvo Reicho-SSRSkonfliktas. Tokia išvada tapo neišvengia~_a,
Prancūzijai kapituliavus ir Didžiajai Britanijai patyru s skaud žius pralairn~i_i0
mus1940metų pavasarj. Mūsų tautos negailestinga geopolitinė padėtis tu_reJ
itakoskonekiekvienamLietuvos gyvenimo aspektui , tarp jų ir antisovietUl
e5
rezistencijospobūdžiui, ir net santykiams tarp krašto gyventojų (pvz., jtam·
pa tarp žydų ir lietuvių).
Sunkiaup~a-~~namą istorinę problemą sudaro kiti LAF'o pogrindžiosantykių su vok1eoa1sklausimai, iš kurių, mano manymu, išsiskiria dvi opios
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oblemos: pirma , kaip LAF'as isiva izdavo išvaduotos Lietuvos ekonominius- ,
pr olitinius santykius su Reichu; antra, kiek nacionalsocialistinė ideo logija ir
:p~itritaifašistinės idėjos paveikė lietuvių aktyvistų pasaulėžiūrą?
.J

L,

Tuosepnliuose„Nurodymuose" snkomn:,,Artėjant išsilnisvi11imovnln11dni
iš sovietiškaiko1111111is
ti11ioteroro ir žydijos iš11n11doji111
0, reikės visomis į111n1101110111is priemonėmis s11int
e11syvi
11tiAklyvis/11Sąjlidžio veikimą Lietuvoje,kndpribre11di11u
s visą
lietnvir/tautą idėjiniai ir ją parengus orgn11izacinini
le111in11
liam aktui, 11110kurio priklausy
s Lietuvosliki111a
s.
ldėjinin111 liet11
vi11/nutos pribrendinimuireikalingasustiprintia11tiko1111111isli11ę ir
antižydišką akciją ir skleisti besąlyginiai mintį, jog rus11
-vokieli11
ginkluotas s11
sikirlimastikraiįvyks, knd ra11do11oji
nrmijngreitai b11siš Lietuvos ifoytn ir kndLietuva vėl
taps/nisvn, 11eprikln11
so111a
valstybė ),a~svnrb u šin [!!Oga
1111
sikrnty ti ir 11110žyd11
.
Todėl reikiakraštesudaryti tokią tvankią priešžyd11
s nt111osferą, kndneiVieiins žycrasnedrįstr1 ir minties prileisti, jog nn11
.jojeLietuvojejis dnrgnlėt11 turėti be11tmini111nlinir/teisir/ir bendrai pragyvenimo gnlimybi11.Tikslas- priversli visus žydus bėgti i!f
Lietuvos
draugesu rn11donnisinis
rusais./110 j11dn11
gin11
šiaproga iš Lietuvos pasišalins,
juobusvėlinu lengvinubaig ti 11110žyd111111sikrntyti
. Savo lnik11Vytn11t
o DidžiojosuteiktasLietuvoje žydamssvetingumas ntšnukinmasvisie111
s nmžinms už ji/ 1111olnti11ini
pasiknrtojnntį lietuvi11 /nutos išdavimą jos engėjnms.
[...] gnlimn tikėtis, jog sukilimo vykdymas visamekrašte praeiti/ sklandžiai. Tik
reikn
lingnparodytidauginu ryžtumo, drąsos ir revoli11ci11io
akiplėšiškumo, kai, vokiečiams p11oln11t,
raudonojiarmija, miis11žydijnir visi 1mis 11tautos išdavikai, panikos
perimti,bėgs iš Lietuvos arbaskubės slapstytiskur norspo 11
rv11
s".
g kurkiloLAF'on11tižydiškns
nusistatymasir kokiomis prie111011ė111is buvo tikimasi „priverstivisus žydus bėgti iš Lietuvos"? ,,Lietuvai mnisvi11ti1111rodym11
s" pasi- /
rašė LAF'ovadovybė. KnsBerlyne /110 me/11vadovavoLAF'11i
?
_____
_
Reikia patikslinti - tie „Liet1:1v
ai išlaisvinti nurod mai" ne asirašyti jokio .._
asmens,nors išleisti LAF'ovad~
. a1p žinia, LAF'ą sudarė beveik
vi~ų nepnl<lausomoie C1etuv oje veikusiq i1akingesn it1 nepriklausomybę rerniančit1 grupuočių atstova i. LAF'as formaliai įsteigtas 1940 mcttĮ rudenį Bcrlyne. Okupacijos sąlygomis aktyvistų judėjimas kai kur pačioje Lietuvoje igijo
kiekradikalesni pobndj. Neži nau, konkrečiai kokiomis priemonėm_is „Nurodymų" autoriai numatė priversti žydus pasitraukti iš Lietuvos, tačiau tekste
Viliamasi, kad „mūsų žydija ir visi mnst1 tautos išdavikai" bėgs iš Lietu vos
kartu su rusais, tokiu būdu išsprend žiant „žydtĮ klausimą". Atrodo, kad buvo
norima sudaryti sąlygas, verčiančias žydus pasitraukti iš Lietuvos. Mi nėtame
d~kurnente apst u raginimtĮ kovoti su visais žydais, nepriklausomai nuo politini4 isitikini mų, indi viduc1liosveik los ar atsakomybės. Tačiau neradau d uornen4, kad LAF'o vadovybė būtų numačiusi pc1tiimtis organizuo ti žydtĮ likvidavirną. Atskirų as menq pa sisakymai ar L1etuvoie
·
· rasti· ats k"
m· a kt yv1·s t ll
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;;:g rindžia lapeliai, raginantys _žudyt'. ~yd_u s'. či~ būtq tikt ai ta~,syklę patvirti( nančios išimtys._Abe
joju, ka~ ,,L1e~uva11_
šla_1svmh ~urody mu os_c skatinanio111s
V \ priemonėms pncš žydus butų pntarus1 visa LAF o vadovybe, tuo labiaunl'manau, jog tokiai politikai galėjo pri_tarti Škirpos da žnai kon eve ikiama Lietuvos diploma tinės tarnybos vadovybe.
(
Reikalinga pabrėžti štai ką: Europos žydq ir čigonų v isuotini sunaikinimą
sugalvojo, 0 vėliau planavo bei organizavo Trečiasis Reichas. Nutarimasnaikinti Lietuvosžydus buvo perduota s instrukcijo se, skirto se einzacgrupių vadovams,dar 1941metų pavasari, planuojant žyg i prie š sov ietus. Kaip žinia
,
l
šitos
grupės turėjo užduoti „apvalyt" Rytuose užkariauta s sritis nuo vokil')v '\
čiams priešiškų elementq (suprasti, žydų ir komunistų). Pagaliau galutinio „žydų klausimo sprendimo" gairės visos Europo s mas tu buvo nu statytos 1942m.
sausio mėnesi Bcrlyne (Wannsee)ivykusioje konf erencijoje, kuri oje dalyvavo
" vien vokiečių nacių pareigūnai. Aišku, tai, kad ge nocid o politika buvo nustatyta Berlyne, nepakeičia fakto, kad naciq inspiru oto Hol oka usto vykdyme dalyvavobe\·eik visų Europos tautų atstovai, tiksliau tariant , kolaborantai , tarpjų
ir tam tikras ska ičius li e tu vi ų.
\

l

J

f' K.Škirposknygoje Sukilimascit11
oja111i
„Liet11
vai išlaisvinti 1111r
ody111a
i", tačiau
minėtos vietosapiepla1111oja111q
žyd11liJ...imq
išbra11kto
s (žr. Sukilim as, p. 175ir 182
).
Ką taisako apiešiosdok11111enti11ės knygospatiki11111111ą?
Nepatogių „praleidimų" problema yra kiek platesnė negu vien K. Škirpos
veikalenurodyti teksto „apšvarinimai". Teksto ir tikrovės „apšvarinimo" pa·
vyzdžių turime ir daugiau. 1952 m. redag uotame rinkinyj e Liet11vi11
archyva
s:
bolševizmo metaiižangojepažymima, jog kai kur „išleistas vienas kitas sakinys•
dėl nenormalių, t.y. vokiečių okupacijos, sąlygų. Iš tiesų buvo išimta vokiečių
laikaisi Liet11
vit1archyvą patekusi antisemitinė med žiaga. Tokių pavyzdžių ga·
!ima rasti ir daugiau. Kupiūrų randame ir J. Braza ičio veikale Vie1111
vieni(žr.
tenai paskelbtą „Lietuvos Laikinosios Vyr. atsišaukimą i tautą" ir plg. / laisvę,
1941,birželio25). Tai rodo nenorą pripažinti nemalonius Lietuvo s istorijosas·
pektus.
KiekŠkirpos atliktas minėto dokumento „baltinima s" paveikia nurodyto
veikaloSukilima
s patikimumą? Mano nu omone, pulk . Škirpos dokumentų ir
komentarų rinkinys dar naudingas atskleidžian t to meto kai kurių LAF'o
vadovų galvoseną. Antra vertus, politini ais mot yva is at liktas dokumentų ap·
karpymas noromis nenoromis verčia atid žiai analiz uoti rezis tencijos publr·
kuot~i~-~rchyvinę medžiagą. Anksčiau vartyda va u Sukilimą su kiek didesniu
pasi~ike)lmu
, dabar jau reikia apsidra usti, t.y. atsa rgiau vertinti ir kitus ten
pa~e_rktusdokumentus, pavyzdžiui, LAF' o p latformo s m etmeni s, 1941rn
:ge·
guzes 1_d. ,,Bendrinius nurodymus Lietuvai išlaisv inti" , ir pan . Visa tai vilki·
na to laikotarpio istorijos rašymą.

~

,nsupra sti redaktoriaus

padarytus stilistiniu s pakeitimu s tob ulin ant

~~ačiau, a11otŠkirpos, Su kilime buvo pristatyti „instrukcijos es111i11ini
daly-

~1>

ą~ Wies praleisti visi 1111rody111ni
, ištisi snki11iai
, rngi11a11ty
s imtis n11ti
žydi§k11
::ik;,1111
karoatveju (išsk irta mano - /., .). (Nepavarto ti net kupiOros taškeliai,
ž mintys praleid žiamo teksto dali s.) i!li pirmą kartą palyg inau Stan forde, Hoo~erioarchyve esančią „Nurod
' or iginalo kopiją su skelbiamu tekstu Sukilime,buvau suk rėstas. Kažka ip lengv iau suprasti, kai autorius nu sprendžia
kokiais nors sum etimais iš viso neskelbti kompromituojančio d okumen to,
tačiau dokumentą „apšvar inti" ir po to visuomenei pristatyti kaip sva rb· ,
tentišką med žiagą - tesp rend žia apie tai patys ska itytojai.
Turiu prisipa žinti, kad šitok ie faktai būna tiek nemalon ūs, jog sava ime kyla
pagunda d ėl švent os ramybės ir tautos vienybės juos nuty lėti, kaip nors ape iti,
atidėti. To neleid žia minti s, kad tokiu atveju bOtume nė kiek ne ge resni už jermalavičius, burokevičius, žiugžda s ir kitu s nepato g ius faktus nuty lėjusius „istorikus". Apie „ kupinrų" mot yv us nesir yžtu spėlioti. Turbūt tos pr iežastys ir
nesvarbios. Neįsivaizduoju, kad gali būti skirtumas tarp „gerais" ir „blogais"
tikslais padar yti.l istorijo s iška rpų. Nesuprantu , kaip visapusi ška istorija, kuri
nevengia išryški nti kla idas, iš kurių ga lima pasimokinti , galėtų kaip nors pakenkti. Tačiau natūralu , kad kai kurių žrnoniq, pripratusių prie idealizuotos
Lietuvosistor ijos vers ijos, pirminė reakcija - emociškai atmesti nemalonius faktus, gal net įžiūrėti juos e kaž kokį tautos „juodinimą". esen iai teko tuo klausi mu atvirai ir įdomiai pasi kalbėti su Lietuvos isto rika is.
Jeikas turi ir kitų Škirpos skelbtq dok um entt1originalus , arba origina lq kopijas,galėtq juos lyginti su spau sdintomi s versijomis. Rastas kupiOras (nekalbu čia
apie stilistinius ar nežy mius techniniu s nenuosek lumus), br1tina paske lbti.

KokiaTavo, kaip istoriko, 11110111onė apieministroK. Škirpos veiklą Berly11
e?
[ ..• J Sykiu žiūrėdami iš šiandieninės perspek tyvos, matome ir šio įdomaus
ir_energingo d iploma to ve iklos probl emiš kus aspektus . Škirpa buvo isiti kinęs
Lietuvos neutralumo politikos pri ešininka s, propagavo glaudžią Lietuvos
valstybės ekonominę ir karinę sąjungą su Vokietija ir smarkiai kritikavo
nepri tarianči us jo kon ce pcijai. Labai su nkiai su prantama s tas nelemta s
19
~1.Vll.11 „Grundleg en ", ku r planuojama prašyti Reicho leidimo Lietuvai
plestis i rytus ir šiaurę.
Būdamas Bcrlyne, žiūrėdamas iš arti, Škirpa gana aiškiai sup rato, jog Rei:ho:SSRS karas bu vo be ne v ienint elis būdas greitai atsikrat yti rusų jungo .
·· amerikiečia i sako , būna taip
· , kad zmogus
·
.•ačiau
. ' ka1p
, b u- d ama s per ar 1·1
~vyki_o
ir stebėdamas medži us, kartais nema to miško. Sunku dabar įsivaiz. l. k.1tą pust: Va k arq są·ulloti.'. kud
' L"ietuva būtt1 taip lengva i pers1·on·entav us1
lsrn
ngrnrnka
k
š
·
·
·
d
·· · šk•1rpa vis
·
. ms arą l a imėjus, kaip kirpa 1s1va1z avo . l'se ·1v1101e
arkiau gynė savo provokišką koncepciją ir jo arg umentai darėsi vis labiau
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nenuoseklfls. Pavyzdžiui, jis smerkė Lietuvos diplomatinės tarnybos ir Srnetonos nenorą angažuotis Reicho atžv ilgiu, ne kartą tv irtindama s, jog tokia
politika buvo viena sukilėlių pastaty tos vyriausybės nepripažinirno
priežasčių. Kitur jis rašė, kad LAF'o politika sie kiant Lietu vos valstybingu.
mo neišvengiamailėmė konfliktą su vokiečiais. Nėra irod y1!1tl, kad vokiečiai
botų galvoję atkurti kad ir apkarpytą Lietuvo s valstybę. Be to, Škirpa niekuomet nepaaiškino, ko ga lėjo būti ver ti susitarimai su Reicho vadovybe, kuri
sulaužė kone visas savo pasirašytas tarptautine s su tart is ir ra miausia sąžine
suorganizavo milijonų beginklių žmonių skerdynes.
Daug blaiviau ir atsargiau pasaulinio masto įvykius, t.y. ,,mišką", o ne tik
medžius, vertino Škirpos aštriai kritikuojami žmonės: Lozoraitis, Klimas, žadeikis,šaulys ir kiti didesnę tarptautinę patirtį turėję Lietuvo s diplomatinės tamy•
bosnariai.Gal todėl savo raštuose Škirpa vis labiau puolė jo koncepcijai nepritarusius, kartais apibūdindamas paprasčiausią kritiką kaip „purvo drabstymą"ir
t.t. Tačiau reikia pažymėti, kad kai kurios čia nurodytos ydos bfldingos nevien
Škirpai.

F

idėja

JuozasBrazaitis savo veikalo Vie1111
vieni „Dokumentacijos" skyriuje
1941
m. birželio25dienos„LietuvosLaikinosios Vyria usybės atsiša ukimą i tautą". Iš atsišaukimo teksto J. Brazaitisišbraukė visus sakinius, pagarbiai mininčiu s vokiečių
kariuomenę, Hitleri ir nacionalsocializmą.
Iš ketvirtoatsišaukimoparagrafo,pavyzdžiui, išbrauktas sakinys „Suypatingu
dėkingumu vertiname vokiečių nesulaikomos kariuomenės žygi i Rytus".
Išbrauktapenktoparagrafo pradžia.Ji skamba taip: ,,Šitas vokiečių tautosvado
AdolfoHitlerio sumanymas, nacionalsocializmo įkvėptas, narsiosios armijosvyk·
domasžygisyra milžiniškos reikšmės naikinantba rbariškąjį, antikultnrini,antižm
ogišką antplndj,kuris yra paskandinęs skurde apie 200milijom1žmonių. Mum
s, ku·
rievisą laiką buvomeribose tarp tų d viej ų pasaulių, kurie metus su viršumbuvom
bolševizmoniokojami, ši pasaulinio masto Hitlerio misija ir jos reikšmė galibūti
labai geraisuprantama,teigiamaivertinama ir nuoširdžiai remiama".
Atsišaukimo
pabaigojelietuviairaginamipakelti karo naštą ir visus nepriteklius
su tokiupasiryžimu,su tokiunesireklamuojamu atsidėjimu, ,,su kokiunarsiojiVokietijosarmijavykdonacionalsocializmo
misiją Rytuose".Žinoma, ~icitata apie„na~iąją
Vokietijos
armiją" ir „nacionalsoc
ializmo misiją" išbraukta iš J. Brazaičio pateiktoteksto. Visas ir neišgrynintasLietuvosLaikinosiosVyriausybės atsišaukimoi tautą tekst
as
yradienraščio/ laisvę 1941m. birželio25 dienos laidoje -Akirati!/ red.
__.J
Pavyzdžiui, daugelis lietuvių nesusiga udė, kad Vakarų sąjungininkai savo

karą su Hitleriu suprato kaip žūtbūtinę kovą tarp demokratijos ir totalitariz·

mo, o ne kaip Vakarų kultūros valstybių laikiną konfliktą (išskirta mano/. L). Todėl buvo plačiai paplitu sios iliuzinės vilty s apie galimą atskirą taikos
sutartį ir eventualų bendrą vokiečių ir Vakarų alijantq frontą pri eš bolševikus.
O dėl perdėto jautrumo kritikai, tai tą matome ir šiandien. Atsimenu, dar ne~
niai vienas išeivis pokalbyje mane apkaltino lietuvių taut os kančių „pažemini·

u" ir paniekinimu , vien dėl to, kad , rašydamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios

1

~ toriją, apsistojau p rie kiek atsa rges nio sovietų deportuotų lietuvių skaičiaus,
:uris dabar, beje, priimta s Lietu vos kaip beveik oficialus.

~~-~iai1
ne paslaptis,kad Birželio sukilimodienomis taippat vyravoIim~onuotaikos:
buvosuvedinėjamos asmendkossąskaitos, į kalėjimus metamiir prie sienosstatomi
kamimistais įtariami lietuviai ir nelietuvini. Kai kurie buvę sukilėliai pasakoja,kad
sukilim
ovadovybė buvo visiškai praradusikontrolę. ,,Laikinosios ministrų tarybosnutarimi((teisiškai administracinio pobūdžio) birželio26 d. įraše sakoma:,,Partizn1111
veiklą stiprinti,bet iš ji/ eilii1greitinu išskirti nepageidaujamą elementą, kurispripuolamaiprisiplakė". Kasbuvo tas „nepageidaujamas elementas",kiekjo buvo tarpparti1
zani/irarjis buvoiš ji/ eilių „išskirtas"? Norėtume komentan1.
Nors 1941m. sukilim as išeivijoje buvo ir yra dažnai minimas, bet konkrečių
apie partizanų operaci jas tu rime palygint i maža i. 1984 m. f laisvę
(balandžio ir rugsėjo num eriuose) randame A. Darnušio užfiksuotą labai įdomų
pasikalbėjimą su vienu sukilėlių vadu, kuris det aliai apibūdino kaut ynes prie
metalofabriko Kaun e. Gaila , kad panašių aprašymų tiek mažai. Tenai minima ,
jog,,...vėliau vienur kitur atsira do kiek padau žiško elemento , kuri s nieko b~
dro neturėjo su sukilimo pav ojais ir tikslais". [...]
Tautos sukilima s prie š žiaurų okupantą sukėlė smurtingu s įvykius, nesusijusius nei su kariniais veiksmais, nei su laisvės kovomis. Pabrėžiu, jog šitokie
atvejaiistorijoje gana d ažni. Kitataučit1 ir komunistų autori ų raštai sukilim o
ekscesų tema mūsų visuomenėje sukelia įtarumą, nes kai kurie tie autoriai yra
gana neobjektyvos , kiti bu vo susiję su sovietų pogrind žiu arba net sa ugumu
[...]. Visdėlto tas fakta s, jog kai kurie autoriai lietuvit1 visuomenei gali nepatikti, dar nereiškia, kad tq autorių duom enys būtinai neteisingi.
Be to, randame ir „mūsų" ša ltiniuo se pakankamai užuominų tuo klausimu .
Pavyzdžiui, Liudas Dovydėnas 1970 m. leistuose atsiminimuo se Mesvaldysime
pasaulį rašo: ,,Kilus rusų-vokiečių karui , kai kuriu os apėmė keršto, kažin kokio
siautėjimo aistra , kuri ypač skaud žiai palietė jaunimą". Toliau Dovydėnas aprašo, kaip ji sulaikė parti zanai. Galima bfttq du oti ir daugiau tokių pavyzdžių,
perduotq ne kokitt nor s kerštingų kitataučitl arba komunistų propagandistų,
~et patikimų ir patriotiška i nu siteikusiq lietuvių. Esu girdėjęs iš pačit1 ivykit1
h~~ininkų visiškai prieštaraujančius pasisakymus . Vieni tvirtina, kad sukilėliai
visiškai nekovojo su rusais , o tiktai šaudė žydu s, kiti aiškina, jog nebuvo jokių
ekscesų. Istor ikai žino, kad gyvas liudijima s ne visuomet yra patikima s bendros padėties rodikli s.
_
žinių

...,/

J

_,

kin~_i_
ek b~vo to „išskirtin o" elemento, kaži~ ar ~ada tiksliai nu ~tat~si~e. L~~
JIVyriausybė varg u ar ga lėjo tą nepage1dau1amą elementą 1šsk1rti, nes JI .__
fana greitai pateko vokiečių kontrolėn. Kaip žinia, vokiečiai sutelkė dali t
ietuviško elemen to, organ izuoda mi bau d eJll
.. 1r
· ž u d 'k
- . s savo t'1._
ks lan
1 l! b unu
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Faktiškai Laikinoji vyriausybė nekon troliavo savara nki škos kariuomenės, 0
tiktai laikinai disponavo kai kuriais ginklu otais suk!lėliq bOri~is . !...]Arvy.
riausybės, lietuviq visuomenės ir Bažnyčios atstovai padare viską, kas buvo
įmanoma, idant sustabdyttĮ to lietuvi ško „nepageidaujamo"
elemen to dall'vavimą žydq šaudyme? Tai jau kitas klaus ima s, kurį re iki a konfrontuoii,
atvirai ir neišsisukinėjant.
[...]
LAF'o(žr.LAF'oštabo viršininkoigaliotinioL. Prap110/
c11ioproklamaciją„ Viskas
u1•

t11
vai")ir kaik11ri11ose
Laikinosios
vyriausybės pareiškimuosera11dame
dn11g
žodiių,
ir beatodairi
škai smerkin11čir1 buvusią S111e
tonosVfl/.
džiq.,,Nepr
iklausomo
s LietuvosLaiki11osios
vyriausybės žodyje i /nuią" proklamacijoje rašoma:
,,Šitas vokiečil/ ta11to
s vadoAdolfoHitleriosumanymas (karassu Sovie/11
Sqj1
•
111
gn- red.), nacional
socializmoikvėptas, narsiosiosarmijos vykdomas žygisyramil
žiniškosreikfo1ės naikinantbarbariškqji,
n,1/ik11lt11rinį, n11tižm011išką antplnd;
, kuns
yrapaskm1dil1('S
sk11
rdeapie200 111ilijo1111
žmoni11.Mums, kurie visą laiką buvom1
ribose
tarp 111
dviej11pasa11li11,
kurie111et11s
su viršum buvome bolševizmoniokojami
,li
pasaulin
iomastoHitleriomisijair jos reikšmė gali biiti labaigerai s11prn,1/a111a
, teigiamaivertinama
ir nuoširdžiairemiama.Taigali biiti vie11nsiš pngri11d11
, k11
risjaunet
vienas šiuome/11duoda bendradarbiavi
mo snntykinms tarp Didžiosios Vokietijos
ir
neprikla11
somosLiet11vos.
To bendrn
dnrbinvimo konkrečioms formoms išryškėjus, bus
sudarytanuolatinė Lietuvosvyriausybė ir prasidės 11n11jni
kuriamas atgimusios1111/s
·
tybės darba
s. Tainebustoksdarbas,kaipn11is11
vis11blogont111i11imo
režime prieš194
0
m. birželio15d., negarbingaipasibaigęs valstybės s11/i
kvidnvi11111.
Nebus ir toks,kaip
tarybinėje Liet11
vojeprieš1941m. birželio23 d. raudonojorežimo metu. "
Proklamacija
baigiama
šiais žodžiais:
,,...bnkimepnsirnošę darviskopakelti. Apiplėšti likome-ir akininkas,ir darbinin
kas ir tarrrmrtoja
s. Karonašta visą pasaulį vis sunkinu slegia. Tačiau tapome laisvi.Ta
vienamintis padės pakelti- turipadėti -v isus 11
epritekli11
s. Ji turi pnskntirrti
kiekvieną
lietuvi
, mylintį sm,okraštą, imtis knsdienir1pnreig11
su tokiu pasiryžimu, s11tokiunesirekl
am11
ojam11
atsidėjimu, s11kokiunarsioji Vokieti
jos armija vykdo nacio11n/
social
iz·
momisiją Rytuose,s11kokiušiomis dienomismas11didvyriai ėjo mirti dėl tėvynės.
Gyve11t
i dėl tėvynės yrataippat heroizmas,kaip ir mirti dėl jos."
NejaugiLAFir Laikinoji
vyriausybė n1111ome
t 11ieko11eži11ojo
apie Molotovo-Rlir
bentrop
o paktą ir vokiečiams 11žėj11s manė, jog „tapome laisvi"? Mums suprantamas
ji/ dėkingumas vokieči11 knri1o1me11ei.
Ji visgi išlaisvino lietuvius 11110 bolševikinio
teroro.Tačiau kaipsuprasti pašlovinimus
Adolfui Hitleriui ir „11n
cio11nl
socinlizmo ,uisi·
jai"?J.Brnzaitis
ir P.Nnrutis,rašydami apieLAF'oprogramą LietuvirĮ e11 cik/opedijoįe
(X~l l., 27p.)sako:,,fojebuvo to meto 111
ading11totnlisti11i11
tende11
cij11,su vadii,5~1
11
_žuo,mn~mi
s". Kaipgiliniir pinčiai buvo pasklidusi ši įtaka ir kokiosreik5ni
i'S
JI t11r
e10/1etuv111
1ržyd11santykiams?
šlovinnnčil/ nacionnlsocinlizmą
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Šio klaus imo genezės ka i kuriuos aspektus jau aptarėme. Ironišk a, kad šitie
areiškimai primena tuos Stalin o pa š lovinimus, ku riuo s skleidė prasovietiniai
folaborantai Lietu voje 1940-1 941 m . Tai pamo ka, kaip pavoj inga pas ikliau ti bet
kuriuo „didžiuoju" kaimynu . Be abe jo, jei galėtų, LAF'o ir Laikinosio s vyr iausybės žmonės m ielai atsiimtų čia pacituotas ištraukas, bet, sakoma, žodis, kaip žvi rblis, syki pal eistas , jau nebegrįžta. [... Į
Ne visi tais laikai s susigaudė, jog nacio nalsocia lizma s - tai ne kokia istorinės vokiečiq valstybės ar mi s ijos tąsa, bet visiškai nau jas, nihilistinis, iš esmės
antinacionalinis jud ėj imas, s u kuriuo neįmanoma „s usitarti ". Nėra abejon ių,
kad vokiškasis fašizmas turėjo kai kuri ems lietuv iams įtakos. Fašizmo , kaip ir
komunizmo , įtaka neaplenkė nė vieno Eu rop os kra što, kai kur pasireik šda ma
stipriau, kitur s ilpni au. Diskutuotini klausimai : kur tos įta kos ša knys, kiek ji
buvo svarbi ir kaip ji reiškėsi lietuv ių pol itin iame gyvenime?
Svarbu šitą klausim ą aptarti nuo pa g rindą Lig šiol mūsų isto riografija iš
viso vengė mok s liš kai tyrinėti fašizmo ideologinės itako s Lietu voje klausimą.
Išdalies dėl to kalta s mūs q perdėtas jau tru mas, lyg vien to klausim o na grinėji
mas kažkaip įtartinas, ga l įs pasi ta rn aut i Lietuvo s prie šams. Ši tokią nuomonę
skatino kai kuriq kitataučitt ir stali ni stq autorių neobjektyvūs, karta is ties iog
sąmoninga i iškre ipt i raštai api e nepriklausomą Lietuvą. Tq faktorių padarin ys
yra tai, kad lietuviuose vyra uja , mano nuomone , klaidingas (ir sykiu patogus)
įsitikinimas: kadangi neprik lausomoje Lietu voje nebu vo oficialiq arba masinių
fašistiniq ir an tisemi tiniq judėjimq (veikusių , pav yzd ži ui, to meto Rumunijoje), tai iš viso nega lim a kelti klausimo apie fašizmą.
[...]
1926 metais trum pai ėjo ge n . Glovack io redaguojama Tautosvalia- galvienintelis to meto au ten tiškas fašistin is lietuvitt periodini s leidin ys. Ketvirta m e
dešimtmetyje išsivystė lietu viq ve rslininktt sąjūd is, pasireiškęs gana aštr ia konkurencija su žyd a is. Fašistinės įtakos stipriaus iai matomos deš iniqjt\ vo ldemarininkq ir LAS pogrindinėje veikloje prie š pat nepriklausomybės netekimą. Pastarasis judėjimas leid o Žygį ir Be11drą žygį, kuris ne tik veikė p rieš Lietu vos
vyriausybę, bet gana a tvirai kurstė tautinę neapykantą ir, paga l vokiečiq dokumentus, gavo š iek tiek pinigt\ iš Reicho valdžios. Tačiau vo ldemarininkai ir
LASturėjo tikta i ribo tos įtakos Lietu vos vis u omenei ir prieš ją kovojo saug um o
organai. Nepriklausomybės la ika is protarpiai s, tarp stu dentq, rečiau miestuose ir kaimuose, vyko konfliktt1 tarp lietu vi tl ir žydą Kartais jie pasibaigdavo )
muštynėmis ir langq d au žy mu . Lietuvos vyriausybė ir universit eto vado".y.bė
smurtingu s ko nfliktu s bandė suva ld yt i ir oficialiai juos smerkė.
Kitur Eu ropoje, tiek Vakaruose, tiek Ry tuo se, tie konfliktai buvo aš tresni ir
net pareika lavo žmonių aukq (PrancOzijoje, Rumuni joje ir t.t .). Baltijos kraštuo se buvo nepa lygint i ramiau. Nep rik lausomoj e Lietuvoje an tisem itizm as (rasiz :._J
mas) reiškėsi kur kas šve lnes ne forma.
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Manonuomone, jeigu kalbame apie lietuviq ir žydq santyk ius po SSRSokuacijos, tai tų sa ntykių paaštrėjimo pagrindinė prieža stis buvo dėl sovietų agresijossusidariusi politinė jtampa Lietuvoje. Ne paslapti s, kad dalies žydų,
ypač jaunimo, jsijungimas į sovietų kolaborantų eiles geroka i sujaudino lietuvių visuomenę, nors iš tiesų skaiči umi didžiausią vietinių kolaborant11ir komunistlĮ nuošimtį sudarė lietuviai. Tuo tarpu visai natūralu, jog daugeli s lietuvių laukė išsivadavimo iš Vakarų, t.y. praktiškai iš Vokietijos. lr nors šitoks
troškimas nebūtinai reiškė palankumą nacizmui , jis, supra ntama , gąsdino žydų
visuomenę. Kitaip tariant, kad ir prie geriausių norlĮ (kurių, deja, trūko), geopolitinė tikrov~ūmė abi visuomenes i diam etraliai priešingas stovyklas. Tai
buvo tragišk:fa l klystu, tačiau manau, kad ir be LAF'o vadovybės čia minėtų
111urodymtr,11etuvių ir žydų santykiai būtų neišvengiamai ėję konflikto ir antai gonizmo link.' Tačiau jokiu būdu nenorėčiau paki š ti minti es, kad stalininių ir
( hitlerinių budelių jvykdytos žudynės buvo „dėsningos". Jas reikia traktuoti
kaip sąmoningai padarytus nusikaltimu s.

'VISKASLIETUVA
I
Raudoniejibudeliai, žiauriaikankinę mūsų kra štą , rodę savo drąsą prieš begin·
klesmoteris ir vaikus,kurie dar ir dabar dūsta nuo troškulio užkaltuose vagonuose,
šiuo metu siauboapimtinetvarkingaibėga ... Artėja visų Lietuvos žemių išvadavimovalanda.
Vokiečių tautasu savošauniąja kariuomene išgelbėjo Europos kultūrą ir civiliza·
ciją.

Ketvirtišimtmeliosiautėjęs negirdėto žiaurumo raudonasis teroras sudužoi vo·
ir Tautosnarsumą ir ryžtingumą .
Broliai Lietuviai!Imkitės ginkloir padėkite vokiečitt kariuomenei krašto vadavi·
modarbe.
Neatsiliepkitei bolševikų mobilizaciniusšaukimus ir slėpkite nuo jtl maistą,
pašarą, gyvulius.
Neleiskite padeginėti ir naikintiturto. Saugokiteimones ir darbo įrankius, ken·
kite raudoniesiems okupantamskaip ir kuo galėdami.
Supasitikėjimu ir dėkingumo džiaugsmu sutikite žygiuojančią Vokiečių kariuomenę ir teikite jai visokeriopą paramą .
Tegyvuojadraugiškiausi ryšiaisu Didžiąja Vokietijair jos Vadu Adolfu Hitleriu!
Tegyvuojalaisvair nepriklausomaLietuva!
Lietuvių Aktyvistų FrontoŠtabo
Viršininko igaliotas
LeonasPrapuolenis
,
kiečių kariuomenės

_pradėjo

Į laisvę. Pirmą 111ė11esį,

k~j po s11
~ilimo_L~F
Ka1111
e _leisti dienrašti
ko
0/
;sitvir
ti,wvok1el111
c1v,l'.ne_valdžw, o gal t,~p1r111ą_porą sav~iliit, dienraštis tikria11sia
i
bllVO
priž1nm11a
s vok1el111
cenzaros, Kokias paž,nras skle1deĮ laisvę ,r koks buvojo
111
• ir
· žyd11
t yk'wms.7
vaidmllO
liet11v111
sa11
Iš / laisvę leidusių asmenq atsiminimų (pvz., žr. N. Būtautostraipsnj Dra11g
(j
!981rugsėjo 26) išplauki a, kad cenzūros išvengė tiktai patys pirmieji laikraščio
numeriai.Pasak Būtauto, tik vokiečiams įžengus į Kauną, leidėjas jonas Virbickasturėjo gerokai „sukti s", bandydama s prakišti bent kiek lietuviškesnę liniją.
Kaipžinome, pirmasi s laikraščio numeri s (1941birželio 24) gana piktai pasisakė žydų atžvilgiu , pareik šdama s, kad „bolševizmas (sic) ir žydai yra vienas
ir tas pats nepersk iriam as dalykas". 1941 m. liepos 5 dienos/ laisvę numeris
paleidostraipsnį „Apval yti lietu vių tautą nuo grybo", kuriame žydai ir rusai
kaltinaminuodiją lietuvių tautą ir vedą ją „rasinio išsigimimo" linkme. Šiandientokie pasisakymai skamba gana liūdnai.
[...]
Avrnha111as
Tory savo knygoje The Kovno Ghetto Diary pasakojaapief. Gold~

gopasikalbėjimą• su Laikinosios vyria11sybės fi11a11s11
111
inistru Mat11/io11i11,
ivyk11si
liepos
6 dieną. Goldbergas,buvęs Lietuvoskariuomenės karininkas
, žyd11
, dalyvavusi11
Liet
11
vosnepriklausomybės karuose,draugijospirmininkasir patssėdėjęs sovietų
kalėjime perpirmąją okupaciją, paprašė Matulio11i
o intervencijos,
kadbat11
sustabdyti
lyd11ž11dymai.
Matulio11is
jamatsakęs: ,,Žyd11klausimuliet11viai
11
es11
taria. Egzist110jatryspnžiaros:pagalkrašt 11tinia11sią patiarą, visi Lietuvos žydait11ri
bati iš11
aiki11
ti;
11110
snikes11i
eji reikalauja
, kadblllt/įsteigtos koncer,
tracijosstovyklos, kuržydaikra11j11
irpra
knituturiatsiteistiuž lietuviams padaryt11
s 1111
sikalti11111
s. Trečioji pažiara?M
1511praktikuojanti
s katalikas. Aš ir kiti panašas i ma11
e įsitiki11ę, jognegalimažmogui
atimtigyvybę. Tik Dievas gali tą padaryti.M niekada11eb
11
va11priešką nors n11si5latęs, tačiau valdantsovietams aš ir mano draugaiįsitikinome, kadnėra bendrokelio
sužydais ir niekadanebus. Miis11požiiiri1,1fiet11viai
turibatiatskirti11110 žyditirjuo
anksčiau - t11
0geria11.Dėl tospriežastiesyra blitinasgetas. Tenjas basite atskirti11110
nuis11ir negalėsite m11m
s pakenkti. Taiyra krikščioniška laikyse11a
" (p. 13).KaiGoldberga
s paprašė, kadLietuvos valdžia įsiterpti/ ir s11
stabdyt11ž11dyn
es,Mat11/ionis
ja111'
at~kfs: ,,Ž111011i11
pyktis yra per didelis ir nėra jokit/prie111
oni11
sustabdytižudy11
es.
Kai/Usapleisitemiestą ir sueisite; getą, reikalai1111sira
111in
s". KiektiksliaiA. Tory
perpa
sakoti Matulioniožodžiaivaizduojaanometo liet11
vi11nuotaika
s?
1

• Šiojevietojepastebėtina, kadviltys, sudėtos i LAF'o propaguotą Lietuvos išvadavimą nacių
pagalba, kaipgreitpaaiškėjo, buvomažiausiai naivios, o ką aktyviai dalyvaujantLAF'ui taiatnešė
žydams- gerai žinoma. Ų. L.)
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a:

, Tory perpasakoti žodžiai skamba autentiškai ir neabejoju, kad karo prad žio- j
iežydų atžvilgiu lietu viams iškilo jvairitl nuotaiką Tarp kraštutinių nuotaiktĮ
•ŠisPūk~Jb.18 .
'
minima
s Šon (Hotoknustns) Lietuvoje,
l d., p. 158.
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,"'(nuo žydų naikinim o iki jų gelbėjimo) tikri a usia i egz is ta vo iva iru s spektras
nuomonių. Nenustebčiau, jeigu pe rp asakoti M atuli oni o žo d žiai a ts pind i dalj
to spektr o.
Savo karo metu rašy tam e dien ora š tyje Nera mios die 110s pa ts Jo n as Matulionis apibfldin o žydų sunaikinimą š itaip : ,, ... nen us ak o mai ž ia uri ir s iau binga
20-ojo am žiaus dėmė". 1...] Kitose to d ienoraščio v ietose, ka lbėdamas apie pirmąji bolševikm etj, Matulioni s apibfldina žy du s ka ip pa g rindiniu s komun izmo
\ ram sčius Lietuvoje. Tais laikai s tokios mint ys, ku rios ypač ja unesnės kart os išeiviams kart ais atrod o prie štaring os, bu vo plačiai paplitu s ios tarp vis iš ka i padorių žmonių (dau gelio mflsų tėvų) . Pri eš tarin go mi s ir s ud ė tin gomi s apl inkybėmis iškyla ta s aplink ybes atspindinčios tokio pat p o bfld ž io nu o taikos.
Aišku, čia nekalbu api e aktyvų žmonių persekiojimą. f...]

l

' Kada prasidėjo žyd11žudy11ės Lietu voje - pri eš vokietia111s nt ei11n11tar jiems jau
dėjus?

j

Kol kas nerad au med žiagos, pan eigianči os jau minė tą tezę: žy dq ir č igon ų
enocidą planavo Reicho va dovybė, tuo tarpu vy kd a nt tą pl a n ą (ka ip minėjo
Lietuvo s ATpirmininka s), pri s imename , kad dal y vav o ir lie tu vi q. At s kiri epi~odai, išimty s, nepaneigia bendro dėsnio. Teko kartą išs amiau kalbėtis su latv iu istoriku A. Ezerga iliu, ty rinėjusiu žy dq ge nocido istorij ą ir dariu s iu tuo
klau simu praneš imą 1986 metai s įvy kusioje AABS konf e rencij oje. Eze rgailis
aiškino, kad, atid žiai tyri nėdamas žydų žud yne s pro v incij ose, js it ikino , jog tos
skerd yn ės, kartais iš šalies atrod žiu s ios kaip „s pont a ni š ko " py kči o pra si1eržimai arba v ietin ės ini ciatyv os reiš kiniai , iš ti kn1jų bu vo b eve ik v is ur in spiruotos v okiečių saugumo .
1 Pasak žydų ir vokiečių šaltinių, pirmo s ios did es nio ma s to ž ud y nės jvyko
birželio 25- 26 dien omis, t.y. jau vokiečiams įžygiavus j Kauną.[ ... ] Žydų auto·
riai aiš kina, kad žud ynes ma siškai vykdė lietuviai „parti zan a i", tuo ta rpu Jie·
tuvi ai ta tema dau gma ž tyli arba žudyne s ne igia. Kadangi duomenq maža,
remiama si labai schemati škomis žiniomis, pv z. , einzacgrupės A vadovo Štalekerio rap ortu , kuri kiek viena pusė aiškina savo naudai.

1...]
Daugum a žydų bu vo sušaudyt a 1941 metų vasarą kruopščiai or gani zuot ose
/ skerdynėse. (...]
Viena pas taba: kartais pagal voju, kad reikia p aga liau viso ms pusėms nu sto·
ti vartoti tas nelemtas apibendrinančias formuluote s: ,,lie tuviai šaudė žy du s"
arba „žydai trėmė lietu vius". Pava rtoję žo d žiu s „kai k ur ie " arba „tam tikras
skaičius", gausime maž iau dramati š ku s, labiau gremėzdiškus sakiniu s . Bet gal
tada išvengs ime tų nelemtų kolektyvinės ir „tautinės" kaltės pri e ka iš tt1, o svar·
biausia - ga usime tiks lesni vaizdą .
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NU~ ME~ RAŠ~ DIENRAŠTIS l

~

~AISVĘ

l941_m. b1r7:e lio 2_4 d ieno s r~t;i vok1eč1ų _dar ~eužim tame Kaune pasi rodė pirmasis d 1~nrnščio [ /111
sv~ n um eris. ~a r~ant šio laikraščio pi rmųjų numerių puslapius, neaišku, kas bu vo JO red aktoriu s 1r redak toriai. Leidėjais pasiskel bė Lieluvos
aktyvistų frontas. Ju ozas l3razaitis, rašydamas apie ( laisvę, knygoje Viemi vieui sako: . Po bolševikmcčio pirma s d ienra š tis išėjo 1941.VJ. 25, vardu „ l laisvę", leidžiamas ~ietuvilt Ak tyv ist~1 _Fro ~to U. ~- kly~o , p~ri:nas is d ienraščio num eris išėjo
birželio 24 d. - red.). La 1kmo s1os vyriausybes ve1k1 mą sustabdžius ir LAF'ą uždarius bei _turi~ kon fis ~a~~ s, d ienraš tis ,~ebu vo konfis_k uotas, nes jis buvo suspėjęs l
sudaryt~naup1sau l~1d ep1- ,,Spa ud ? s. bend rovę. Laikraštis ėjo toliau kaip patrio• /
tinės minties rc1škcJilS. Propaga nd mes mcdž iag~ §o_t i~
05 atsi ųsdavo
DNB(De_uts~he_Nachri ch ten Bu~o)" (p._12~12 4)f Pavarčius pirmuosius ( laisvę nu- i
menus a1škcJa, 10g g reta pa tn otm1t1 mmči tt d ienraštyje koegzistavo pašlovinimai
. Naujajai Europai ", ,,nacio nalso cia lizmu i", ,,Fureriui" ir neapykanta Lietuvoje gyvena nči o m s mažum oms -y pa č žydam s. Ir visa tai ne DNB propagand in ė medžiai ga, o jvairi11žmonitt bei šio lai kraščio redaktorilĮ kalbos, pasisakymai, vedami eji.
Skaitytoj_ll dėm ~s iui p atei_ki_a m kel etą i štra ukų iš ank~tyvltjų / laisvę numerity
ihustruoianč1ų šmos re1škm1us .

l

1·

PR I ESPAUDĄ NU METANT
(Vedamasis, pasirašyta s „ K. P." inicialais)

\,,

...Galvo1rakti111
s bėga ir bolšt'Vik11sėbrai žydai, kuriems kom1111i
zmas buvo geriausioji
ir valdyt i, 11
es bolševiz111
11
s ir :ydai yra vienas ir tas pats 11
eperskina111a
s dalykas.
l laisvę, 1941, birže lio 24

prie111011ė iš11a11d
oli kitus

TOJI KRAUJO U PĖ (TEKA l NAU JOSIOS EUROPOS KORIMO UPĘ
(Kauno pa rliza nų ats tovo kalba prie žu v usi 11j ų kapo)

l
--\

...Tojikraujoupė jteka j Naujosios Europos karimo upę, kurią vykdo 11a
cio11
alsocialiw 10
ir Fiirerio js11k
yt1111ar
sioji vokidi 11armija. Tik plie11i11ės ll()kietirt armijos kolona
isteugė per porą die111
1 sudaužy ti tą pabaisą, kuri raudonosios armijos pavidalu :ndėjo pa1
ska11di
11tivisą Europos kultnrą žydiškojo bolšc'Vizmo griuvėsiuose ... fas11
, kovos draugai,
l Kraujas, sumišęs s1111
arsi11
j 11vokidi11 k11ri11krauju, bičiulystės ryšiais suj u11
g~ matą lietuvi11tautą su didžiąja vukidi it /1111
/11,syki11sudarydamas g11/im1111111
ir mums, lieluviams,
prisidėti prie Naujosios Europos karimo.
Pasirašė - ,,Vienas kritusiųjų dr augas."
l laisi,·, 1941, birželio 27
ikvėpta

Prof. Balio Vitka us• kalba ūkininkams, pasakyta liepos 2 d. per radiją:
... Šimu/ie11s1111
k11pas mus rasti /it'11wii:kq ifeimq, kurios 11,
,bnt11palietusi žydiškm
bolševikiilko budelio rauka ... Buvome tikri, kad didžioji, galingoji Vokit'lijt1nepakęs žyd11 ir
!~dbe~ni11grėsmis kultn riugai Europai ir kad boH,'11ik11
ms ateis _nt11
ildu valn11
da. Pagaliau,
btrte/ro 22 d. prasidėjo Didžiojo Vokietijos VadoAdolfo l-/1tlerro1s11
kytas !yg,s .. .

l

l lar, t\', 194t, liep os 3

l . • Balys Vitkus _ La ikinojoje Lietuvos vyriausybėje 19,11m. buvo žen~t!SOkio mi~ lru. 1941- 1944 Žemės ū kio akademi jos rektor ius. ~ uo 1955 m. VLIK O narys.
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vietinių partizanų ve ikl os kritik a užga us dalį žydtĮ visuomenės. Vienas iš

APVALYfl LIETUVIŲ TA UTĄ N UO GRYBO

(Vedamasis)

...Todėl 11ž pastangas /ie/11vi11ta11/i11ę k11ltflr
q niekinti, už iš pasa/111111
dobt11partiznu,1
už fflkslani'i11deportuofl1j,/ nelaimes
ir galvas Uet11
vosžydai turi atsakyti. Neganajuos eliminuoti iš valsty binio gyvenimo, bet
kol bus ga/11ti11ai
itspręstas j,/)ikimas, jie, kad veltui 11
evalgyt11111fl
s11krašto duonos, uieko
nede/sia11tturi b11tisuvnryti i darbo kuopas prie vieš11
j 11darb11
, kad bent dalimi prisidėt,1
rieatstatymoto, kq raudouiejij11dvasiostėvai j,/ pai'ii/ rn11k
o111i
s y ra su11aiki11ę ...
ydai,burliokairusai,baudžiavinės po11i
jos likučiai ir /e11kaikolonistai beiat bėgėliai yra
11
s11JE!!_
tos_!1ry
bas, kuri reikitll!.Q_greiti
ausi!1ii~J.t!.!!JL)f
au užtenkamai turėjome laiko isit, 11tijo stabda11
au ir 1111
1s11 tautos dvasią 11u
odija11
i'iu veikimu. Daugiau ticsiogi11
i 11ar
11e
tiesioginill
badu vnromogriovy/Josdarbomes negalime leisti. Mums, isiju11
g 11
siems ; Na11
•
josiosEuroposstatybą, prid akis stovi didžiuliaiuždavi11ia
i, reikalaują vis11tauti11
i11jėg11 ko
damia11
siosutelkimo. Todėl varda11
šviesios ateities tegyvuoja laisva lietuvi11tauta, apvalyta
1111
0ją 1111od
ija11i'i
o grybo!
l laisvę, 1941, liepos 5
kra11ją, 11
ž s11
w11
dyt11
osi11
s ir kalėjime kanki11/u
osi11s,

"._)

Du mėnesiai po Lietuvos11epriklausomybės atkarimo, 1990 m. geg u žės 8 d. Uelllvos Respublikos A11~čiausioji Taryba išleidopareiškimq „ Dėl žydų tautos ge11oci
do
Lietuvoje hitleri11ės okupacijosmetais", pasirašytą ATpirmininko V. Landsbergio. Jame AT „s11širdgėla pažymi, kadtarpokupantams tamav11
si11b11d
eli11buvo ir Lietuvos
pilieti 11:N11sikaltima111
s, ;vykdytiems prieš žyd11tautą Lietuvoje ir už jos rib11
, nėra ir
negali blitijokio pateisinimobeibaudžiamojopersekiojimo senaties termim( '. Taipirmas oficialios lietuvi11politinės istaigos pripažinimas, kad kai kurie lietuviai dalyvavo
žyd11žrldynėse. Dabartik liekaj uos ;vardinti, nustatyti žudy11il1aplinkybes, pateikti
dalyvavusi11j,Į skaiči11. Kokia Tavo nuomonė? Kas daromašioje srityje tarp Lietuvos
istorik11
?
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko V. Landsbergio pareiškimas dėl žydų
genocido yra sveikintina s istorinės reikšmės dokumentas. Gaila, kad to dokumento nesugebėjome kaip reikiant pareklamuoti tarptautinėje arenoje . Pavyz·
džiui, recenzuodamas Avrahamo Tory atsiminimus, žinomas istorikas l. Deakas to pareiškimo ne žinojo.
Lietuvoje istorikai bando nustatyti stalinizmo ir hltlerizmo nusikaltimu s ir,
kiek galima, nusikaltėlius, taip pat renka informaciją apie nukentėjusius. Su
vienu tyrinėtoju teko išsamiau pasikalbėti, tačiau, artimiau nesusipažinęs su jo
tiriama dokumentacija, kol kas nenorėčiau konkrečiau nurodyti detalių. Dėl
visiškai suprantamų priežasčių visuomenėje šiuo metu daugiau dėmesio
kreipiama i stalinizmo nusikaltimus , kurie praeityje buvo mažai tyrinėjami ir
apie kuriuos turime mažiau dokumentacijos.
Stalinizmo ir nacizmo nusikaltimų Lietuvoje tyrinėjimas neapsieis be kontroversijos, nes visuomenės dalyje jau yra susiformavu sios išankstinės nuomonės apie t~ , ~ -s vyko karo metu . Atvirai kalbant - neigiamų 1941 m . sukilimo aspektų 1škehmas sukels kai kurių lietuvių nepasitenkinimą, tuo tarpu
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:rimą keliančių

k~ro m_eto_isto rijos

tyrinėjimo bruožų _ jau

pastebim as kai

kurių istorikų ven gima s imti s temų, kurio s gali „sue rzinti " visuomenę .

Neseniai Pats buvai Lietuvoje, vartei An trojopasaulinio karovokiečių okupacijos
arc
/ryv11
s. Ką naujo radai? Ar rasta medžiaga pakeitė, ar patvirtino Tavo a11k
stes11
es
patinms dėl ;vyki11Lietuvoje sovietų ir vokiečii1 karo pradžioje?
Lietuvoje lanki ausi 1990 m . g ru od žio mėn.-1991 m . sausio mėn. Tyrinėj imą
archyvuose sukliudė dramati š ki ivy kia i sau sio pradžioje. Vietoj istorijos tyrinėtojo teko ta pti istorijos liud ininku . Vis dėlto buvo pro ga patūnoti Lietuvos
Respublikos va lstybiniam e archyve (bu vus iame LTSR CVA),susipažinti su viena kita Lietuvos MA rankra š tyn e esančia b yla (labai įdomus M. Biržiškes fondas) ir pan. Tikiuo si artim oje ateityj e ir toliau tyrinėti archyvus, turiu kvietimą
išVilniausuniver site to, o mokslin es kelione s par emia Milersvilio uni versiteto
tyrimo fondas.
Nepaisant sun kumų , rad a u vertin gos med ž iagos tiek apie pirmąji bolševikmetj, tiek ir vokiečių okup ac ijos tema . Apž iūrėjau LAF'o ir Laikin osios
vyriausybės bylas, Kaun o arki vys kupi jos fond us, kai kurių vietinių aktyvistų
dalinitt rinkiniu s. Šiti e fond a i negausūs, tačiau papild o kai kuri as „baltas
dėmes". Band ž iau kiek įmanoma medžiagą vertinti be ap riorin ių nusis tatymų , tačiau žmo gus ne tabu/a rasa - nešame su sav imi visą kompleksą jsitikinimų , ispūd ž ių, net mitų. Vie na išvada - pirminė a nalizė rod o, kad dau gelis
sovietų c ituotų vokiškų ir lietuvi škq įstaigų d o kumenlLĮ tokiuo se leidiniu ose
kaip Documents Accuse rinkin yje, Masinėse fodynėse ir kitur yra aiškiai a utentiški, nors, žinoma , at sa rg ia i pa rinkti , idant mestq kuo tamsiausią šešėli an t
„buržuazinių nacionalistLĮ". Viena kita išimti s nepakeičia ben dro dėsnio (čia
nekalbama api e Jakaičio „d okum entu s" Išdavystės kelyje).Tą pati tvirtino kie kvienas mano sutiktas Lietu voje mok slini s d a rbuot ojas, ta ip pa t ir antik omu nistiškai nusiteikę lietuviai.
Keletas kitLĮ išvadų. Palyginęs archyvuo se esamą dokumentaciją su daugelio išeivijojeiki šiol sk elbiam a ka ro meto Lietu vos istorija jsitikina u, kad mum s
~~r gana toli iki atviro žvilg snio pra eitin . Jaunystėje augęs lietuviškoje kolonil~Jeir dalyvavęs daug e lyje minėjimtĮ, neatsimenu , kad bent vieną kartą lie tuviškame renginyje kas būtq paminėjęs Lietuv os žy dLt likimą. Dr jstu tvirtinti ,
kad 1941 metLĮ vasara _ pat s kruviniau sias na ujt1jq laiktt Lietuvos istorijos laikotarpis. Nežinau kito laikotarpio , kai per tokį trumpą laiką bntt1buvę nužud yta liekbeginklitt žmonių.
Dėl opiau sio klausimo _ ko ks buv o ta me pra ga re lietuvių va idmu o - v iešn_a gė Lietu voje mane dar lab iau jtikin o, kad teisybė laikos i „a uks inio vidurr_~"-Viena ve rtu s, tas lie tu v iq vaidmu o bu vo did esnis, neg u d auge lis iše ivi1oje linkę pripa žinti. Tai mat om e, p vz., Lietu vos vals tyb ini ame archyve
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laikomuo se Laikino sios vyriausybės nu os tatu ose ir Jo ni š kio aktyv istų štab
0
dokumentuo se. Vokiečių okupa cijai įpusėjus, ypač nu ožm i bu vo Vilti"1
ypatingojo būrio ir kai kurių lietuvių sav isa ugo s dalinių ve ikla Gudij oje ~~~
~
rios turime pakankamai dokumentacijes. Antra ve rtu s, nėra pagrind o ;victinti, kad lietuvi ai, a 1p ta uta , ,,ma siškai " a rba „s u e ntu z iaz mu " dalyvavr0
J
'--- Ž dų genocide, kaip aiškina ka i kurie auto riai Vakaruose.
Kitas reiškinys, kuri patvirtina Lietuvos archy vuo se randami d okum entai
tai
įvykių prieštar inguma s tikro chaoso sąlygomis, ypač tą kruviną 1941 m.'
~
v~sarą. :ai sąlygoja tam tikrą atsargumą e inant prie bendrų išva dq ir hipotezių, kunoms neišve ngiamai a tsiranda išimč ių . Tas įvykių prie šta rin gumas atsispi ndi ir band ymu ose įvertinti kontro ve rsišk us pra e ities į vy kius. [...]
Lietuvos patirti Antrojo pa sa ulinio karo metu itin stmku kompl eksiškai ivertinti . Be abejo, da r reikės konkrečiai pervertinti dau ge li įv y kių ir istorin iq personažų. Kai ką reikės ir man pač iam ga l kitaip apibūdi nti, pag a l naujai perskai~tus šaltiniu s. Re ikės tarpai s ir klaidas ištai sy ti, dialogo ke liu artėjant prie
tiesos. Bet koks dan gsty masis nek laidin gum u svar stant šią labai sunkią ir sudėtingą epochą turėtų kelti įta rum ą.
Radau vieną kitą dokumentą, verčiantį iš naujo pa žiūrėti į kai kurias detales. Pavyz džiui , papra sta i rašoma, kad vokieč ių okupaci nė valdžia LA F'ą užd~rė 1941 m. rugsėjo 22 dieną. Tačiau Roki š kio a pskritie s vir šininko bylose yra
vidaus reikalų tarėjo Kubiliūno a plinkraštis nr . 10 (1941.V lll . 19), draud žiantis
,,organizuotai " veikti bet kuriai politinei partijai, išskyrus Lie tu vitt nacionali~tų partiją, ir įsakantis perduoti „buvu sio Lietuv ių aktyvistų fronto " bylas jo
žmion . Taigi, kaip ir kiekviename tyrimo darbe , sutinkam e ir smulkių detaliq,
nenuoseklumų, kuriuos reikia iša iškinti .
Manau , kad ki ekv ie ną to meto tyrinėtoją kart a is apga ubia d epr es ija, pasibaisėjimas. J(jek dau g žmonių kentėjo ir žuvo! Bet gal naujas jautrum as tam
~aik~t~rpiui P:i vers mu s visus ne tiktai susimąstyti, bet ir susirūpinti, kad tokie
1vyk1a 1 nepas ikarto tų . Vis da žniau man kyla mintis, kad s unki ausia nugalėti
save. Kai pernai sausio mė n . s tebėjau arogantiškai besi švaistanč ius sov i etų kareivius_Vilniuje, supratau , kaip be galo sunku nugalėti šird yje neapykanto s ir
kerš to Jausmus, panaud oti tą nuodingą energiją p oz ityviai kovai u ž ž moni škumą ir laisvę. Esu įsitikinęs, kad mūsų atv iruma s praeičiai, įvertinant ne tiktai
atliktu s žygdarbiu s, bet ir apgail esta ujant nuodėmes_ būtų svarbus ž ingsnis
to tikslo siekiant.
Alrirntiai,1991, N r. 9, Nr . 10, 1992, Nr. l

ISTORIJOSTAMSA TEBETEMDO DABARTĮ
VALDASBARTA SEVIČIUS
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Supra1'.tama,žy dai n'.~~~o me t nepamir ~, kad 6 milijonai jų tautiečitt Antrojo
me.tais .1snyko kremato numt \ di:1muosear , ka·1p a bso 1·1u1·I d au_
Pasaullmo karo
gum~2~0 1u_kst~nč1ų Lietuv os žy dq bendru ome n~s, buvo išguldyti pakelitt ir
pam1šk1ttgnovmose.
Tokios normaliam ž mog ui vien pasibaisėjimą keliančios praeities neturi
teisės pamiršti ir lietuviai. Kaip ir pamir šti savo tautos istorinių tragedijų. Tik
stebina, kad ir X,~aus.LieJl.!Yo·e
ma sin· ž d naikini
~s _lietuvi s
~gina teisinti savomis skriaudomis.
l
Turbūt nė viena tema n esula ukė tokios gausybės komentarų internete kaip
R. Rivlino• žodžiai, Lo
2 tūkstančiai lietuvių noriai dalyvavo baisiausiame
~oje
nusika hm:__i!]? elnėsi iš žydų,genocido.
~i nepa~e1~a~ ~
dy~as , _kad R: Rivlinas teisus , sakydamas, jog lie- \
t~dar
nera...s..YXokę, l<olq ba1s
1dmen· dalis jų tautiečių suvaidino / 1
~ų žud ynėse. Tar si pe r kokią dykumą buvo galima risti per šimtus vien
koktulį keliančių antisemitinių atsiliepimų„ ir nerasti nė vieno pasipiktinusio )
balsotokiu tota liniu žydšaudžių teisinimu ir žydų keiksnojimu.
Buvo prisiminti ne t XIX amž iau s pabaig oje carinės Rusijos ochrankos agen.._
tų skleisti mitai apie ne va pasaulinį žydijos sąmokslą, nekalbant jau apie
Lietuvosistorikų ne kartą paneigtą dviejų genocidų „ teoriją", kad neva prasidėjus Antrajam pasauliniam
karui lietuviai tik keršijo žydams už jų visuotinį kolaboravimą su sovietų okupaciniu režimu.
Kas nenori, tas vis viena neg irdi , kad tik nedidelė Lietuvos žydų dalis !apoi
okupantlĮ taĮkininkais ir daugelis tokit \ dar spėjo paoeg t1su sovietine kariuo~ l Rus iją, o pirmosiomis karo dienomi s buvo išžudytos ramiai sau kailV
mene
muose ir miesteliuose gyvenusios nieko bendra su politika neturėjusios jų
tautiečių šeimos.
Vadinasi, vien informacija apie holokaustą sunkiai išsklaidys antisemiti- nes legendas . Dar reikia įveikti ir psichologinį kompleksą, kad tik lietuviai
;
peristoriją buvo vis skriaudžiami jiems niekšybes krėtusių kaimynų, o patys
pasižymėjo vien darbštumu, dorumu

ir skaistumu.
Lietuvos rytui iš d emokratinit\ poz icijt\ ,,Laiko ženkluo se" pakomentavus

R. Rivlino kalbas , jau ir int e rn ete atsi rado daug racionalesnit1 samprotavimų

~z raelio Kncsc to pirmininko knlb.i Lietuvo s Res publik os Seime minint Vilniau s ge to likvidavim o
.. meti 2003 m. rugsėjo 20 d .
Tunmas omenyje int crnetns .
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ap ie lietuvių ir žydų santykiu s. Tarsi pratrūkusių antisemitinių klyk s
.
d . .
. 1· . 1·.
mų Ia.
vinoje būtų reikėję kažko k10 pa rąsnnmo ne v ien 1ett tu Zl ant žy dq galv
· ·
· ·šk. 1·
bl
ų, bet
ir pamėginti ram1a1pas1a1 m 1 pro emas.
abar Lietuvoje gyvenančių žmonių karto s iš tie stt nėra kal tos dėl ž
tau tos tragedijo~. Žy~š~ud~iai
baigia ~šmirti.' Bet kiekvieno

išmirė._ar~a

·ri:~
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.,Jie"ir „ mes".
Hitlerio naciona lsocialistinės ideologijos esmė
1931metais išleistoje knygoj e Du moralės ir religijos šaltiniaižymus prancūzų
filosofas Henri Bergso nas teigia, kad žmonių psichologija remiasi instinktyviu
kiekvienoindivido noru dalinti žmoniją i d vi pag rindines kategorijas:,,mus" ir
,,juos".Jis tvirtina , kad istoriniu požiūriu sąvoka „mes" tolydžio plečiasi ir apimavis dide sni žmonių skaičių: šeimo s ir bendruomenės savimonė išaugo i
gentiessavimonę, pastaroji - i tautinę; šiuo metu vis daugiau randasi įvairiau-

~irštauti_nė_s savimonės koncepcijų.

~

siq
.
. _ _•
..
Š1nuolatme sąvokos „mes" plėtra Bergsonu1 yra v1enmtebs zmomJOSpazangosmatas. Tačiau Bergso na s nėra įsitikinęs, kad šio vyksmo pabaigoje sąvoka
„jie" išnyks, ištirp s visą žmoniją apimančioje sąvokoje „mes". Jis svars to, ar
mes,žmonės, turėsime pakank amai dva sios tvirtybės įveikti nevalingą norą
viską skirstyti ir pas ieksim e tokią savimonę, kai iš tikrųjq nebus „nei graiko,
nei žydo". Jeigu, nepa isant nesantarvių, mes, žmonės, sugebėsime pasiekti_v'.suo~inisąmoningumą ir tap sim e vie na Dievo taut a, tada , anot Be~gs~n~, b~SI·
~e.išgelbėti; jei ne, apvil sim e Dievą, dovan ojusi mums laisvą va_hą, ir ~iknau~1~1 negailestingai susinaikin sime kru vinu ose susirėmimuose bei konfli~e
ir išnyksime kaip din oz aurai.
•
Be ~bejonės, Bergson o kn yga at spindi pasauli, kur!~me _ji buv? ?a~as~ta,
pasauli, kuriam e plito
karin gos ideolog1ios, 11ek_~a
š1stines, ttek
komunistinės, begėdiškai manipuliuojančios masinės ps1cholo~11os ar? u~1entu
„mes"prieš „juo s", tari amai trukdančius harmoningam , pad oriam, laimingam
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gyvenimui ir net keltančius grėsmę nekaltų ir dorybingų „mūsų" išliki mui. Tie
„mes " galėjo būti arba darbo žmonės, arba ra siniu požiūriu šv a rios ir teritorijų
vienijamos pasaulio tautos .
Kaip teigia 1932 metais išleistoje kn ygoje Mnsi11sukilimas Bergso no pasekė
jas Jose Ortega y Gasse tas, tiktai dabar , XX am žiuj e, m es įstengėme iki galo
supra sti tiesą, glūdinčią ietzs che's posakyje , kad vidutinybė - tai mirt is, nes
kaip tik vidutinybės, žmonės, nesugebantys ra sti naujų, konstruktyvių idėjų,
desperati škai band yd ami įkūnyti savo bergždžią vald ž ios geismą, du oda postūmį ir leidžia išsikeroti ideologijoms , kurių vieninteli s tiksla s - pa kurstyti
šiuolaikines susvetimėjusias miesto gyventojų bendruomen es įsijungti į ryžtingą kovą su tariamais išnaudotojais ir prispaudėjais, į kovą, kuri , neišspr<;sdama tikrų ir, be Jokios abejonės, skausmingų masių problemų, galų gale baigiasi
visišku sunaikinimu ir mirtimi.
Grynai nacionalistinės ideologijos nėra toks jau mirtinas blo gis. Jos yra ribotos arba viso labo regioninės, todėl ir samprata „jie " taip pat rib ota. Paprastai VJenos tautos nacionalistai netrokšta sunaikinti arba pavergti kitų tautų,
tačiau siekia to, kas, jų požiūriu, būtų teisinga jų tautos santykiuos e su kitomis
tautomis . Iš tikro , kol nacionalistai kovoja už savo tauto s deramą vietą ir lygiateisiškumą su kitomis pasaulio tautomis , jų tikslai yra visiškai pat eisintini ir
girtini.
Hitlerio nacionalsocialistinė ideologija buvo , beje, visi škai ne nacionalistinė,
o globalinė ir universali ideologija , numatanti naują, arijų rasės vieš pata vimu
grindžiamą, pasaulio tvarką ir vokiečių tautą skirianti į kovo s u ž šią tvarką
,,pasiauko1antį " avangardą. Dėl šio globalinio matmens Hitlerio nacion alsocializmas tr buvo absoliučiai pražūtinga ideologija . Hitleriui „jie " buv o po visą
žemės rutult pasklidusi „žydų rasė", kuri , jo nuomone , buvo beu žgrobianti
valdžią visame pasaulyje . Hitleris tikėjo, kad, jei žydams pavyktų tapti pasaulio valdovais , Jie, be jokios abejonės, sunaikintų žmoniją, kuriai išgelbėti turi
būti pasitelktos visos priemonės. Hitlerio nuoseklus ir g lobalia i suvokta s antisemitizmas suteikė 1am tam tikrą „internacionalinį" pagrindą ir leido pas iskelbti gelbėto1u visų pasaulio tautų, kad ir iš kokių rasių jos būtų sudaryto s. Nesvarbu, kad naujai pertvarkytame pasaulyje šitaip „išgelbėtos" tauto s turėtų
pasitenkinti griežtai pagal rasės „kokybę" nustatyta vieta tautų hierar chijoje ir
nepriklausančiosios ariJŲ rasei turėtų susitaikyti tiek su vidiniu , tiek su išoriniu arijų viešpatavimu. Hitlerio manymu, tokia tvarka būtų didžiai naudin ga
„nepilnavertėms" tautoms, arijų asmenyje įgysiančioms tobuliau sius vadu s ir
galimybę džiaugtis aukšoaus1os , tik arijų sukuriamos , kultūros vai siais.
Hitleris, be abejo, suvokė, kad nebus lengva sukurti šitokią naują pasaulio
tvark.ą. Tiktai ilgaamžė, intensyvi, visas priemones panaudojanti vidinė ir išopnė tautų „rasmė kova", galinti trukti i~tisą tūkstantmetį, teįstengtų tai pad a:
rytt. Hitleris tvirtino, kad šį bekompromisint „rasinės kovo s" tūkstantmeti
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r,idėjo jis ir jo nacional soci alis tini s judėjimas, kad toji kova liausis tik tada , kai
;njai galutinai bu ~ s~nai_kinę žy d ~s ir _visus, kuri e, prisišlieję prie jt1,tapo akli
žydų tiksi~ bendnmnk~t. A~ot H1tle~10, akt yviai veikiantys komunistai ir ne
iydų kilmes a_n~lo s~k~1~kOJO pa sa_uh o_plu tokratai be i politikai ėmėsi žyd
tikslų igyvendtn1mo m1c1atyvos. H1tlen o manymu, demok ra tinis liberalizma
beimarksistinis komuni zma s - tai d vi „ž ud ikiškos" pasau lio žyd ijos rank ,
ketinančios pasmaugti lfmoniją. Vadin as i, norint sunaikinti žydu s, pirm iau a
reikiasunaikinti kapitalizmą ir komunizmą, tai yra užka riauti pasaulį nac onalsocializmui. Taigi Nietz sch e tikr ai neklydo, sakydamas: vidutinybė - tai
mirtis.Hitlerio ir jo partijos veikla ta i įrodė ir pan aikino visas abejones.

Nuopražūtingos ideologijo s iki holokausto vykdymo
ideologijos įsigalėjimo iki nacių
holokausto vis dėlto nebuv o tiesus. Pati ideologija atvirai nereikalavo fiziškai sunaikinti visą žydų rasę. Savo knygoje Mein Knmpf ir dvidešimtpenkiuose „nekintamuos e" NSDAP (Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partijos) programos punktuose , nenurodydam as veikimo būdų, Hitleris
tiktaipasižadėjo pašalinti žydu s iš Volksgemeinschaft (žmonių bendruomenės),
panaikintiišskirtinę jų įtaką Vokieti jos žmonių gyvense nai ir galvosenai.
Iš pradžių ši ideologinė nuostata buvo įkūny ta 1935 metų iurnbergo įsta
tymuose,atėmusiuose Vokietijo s žydams pilietybę ir pavertus iuose juos paprasčiausiais Trečiojo reicho subjektai s. Remiantis šiais įstatymais, žydam s
buvone tik atimtos pilietinės teisės, ne tik uždrausta dirbti valstybinėse ar visuomeninėse įstaigose, aptarnaujančiose arijus (pavy zdžiui, advokatų kontoroseir ligoninėse), jiems taip pat buvo uždrausta turėti seksualinių ryšių, jau
nekalbant apie vedybas, su nežydų tautybės žmonėmis. iumber go įstatymuo
seatsirado nauja nusikaltimo rūšis - RassenscJran
de (rasės užteršimas), už kurį
buvobaud žiama įkalinimu, o nuo 1939 metų - mirties bausme . Beprecedentiniogriežtumo ir žiaurumo seg regacinis įstatymas garantavo visišką žydų pašalinimą iš bet kokio reikšmingesnio dalyvavimo tautos gyvenim e, tačiau prireikus leido Vyriausybei panaudoti žydus tauto s interesam s, jos man ymu ,
tinkamiausiu būdu.
Segregacija ir pilietinių teisių atėmimas, Hitlerio manymu , buvo tik pirma s
žingsnissp rend žiant žydų klausimą, laikinos priemonės, p~dėsiančios neati_d~
hojant pradėti kurti naują Judeurei11(be žydų) Volksgeme111
sc/1aft. Jo galutinis
tikslas buvo _ ir to jis niekada neslėpė - visai išvaly~i Vokietiją nuo ž~dų. Iš
tikrųjų Niurnbergo įstatymai visų pirma buvo sukurtt ne tam, kad padetų sutvarkytižydų gyvenimą Vokietijoje, 0 kad duotų ga~n_gą ~ostū'.'1į ~ic;ų jt\ emigracijaiiš Vokietijos. Šį tikslą Niurnbergo įstaty~at tikrai ~as1eke: dau gu_ma
Vokietijos žydų buvo pasircng~ išvykti , 0 Hitleris savo ruo ztu troško skatmh
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tą emigraciją visomis jo di sponuojamomi s priemon ė1nis. Ja u 1934 metais .i

pradėjo bendradarbi auti su sionistų orga n izacij o mi s, mėgind~mas padėti

jo~
:

išgaben ti žydu s iš Vokietijo s į Palestiną, tačiau britų vyri au sy b e, bijod ama įžeis
ti arabu s, bloka vo kelią į Pažadėtąją žemę. Dau g uma Vokie tijos žydų, vis dėlto
įstengusių į ją atv y kti ir įsikurti, buvo at g ab enti n eleg ali a i, pade d a nt sionistų
pogr ind žiui.
JAV admin istra cija taip pa t nedarė rimtesnių žygių įsileisti Vo kie tijos žydus
į savo šalį. Ji gri ež tai laikėsi metinių Voki etijo s im igra nt am s skirtų kvoh.l ir
ryž tingai a tmesdavo vi sus „pap ild omu s" Vokie tijos žydų pr aš ym u s leisti atvykti įJAV. Sunkią t o meto Vokietij os žydų, bandančių imi g ru o ti įJA V, padėtį
iliustruoja plačiai žinom a „St. Lou is" laivo istorij a. Gabenęs d evynis šimtus
trisdešimt Vok ietijo s žyd ų įJAV p er Havaną (ka ip Kub os, o n e Voki etijos imigran tu s), laiva s buvo prive rsta s nuo Havano s grįžti at g a l i Vokietiją. Ir tai toli
gra žu ne vienintelė istori ja.
Paradok salu , bet tik Sta lin as iš pradžių priėmė Voki e tijo s žy d us, atvykstančius į SSRS. 1934 me tais jis net įkūrė Pie tų Sibire au to nomin ę žydų sritį, kur
buvo leis ta įsiku rti Vokietijos žyda ms. Kai ku rie jų, ypa č simpati z u ojan tys sovie tam s, nepai sydami atšiaura u s Sibiro klim ato , aps igyv en o ten , d eja, neilgam.
1937 m etais sovi e ti nė vyria usybė visai užda rė siena s p apr as tiem s užsienio
imigran tams , ir taip baigėsi žydų iš Vok ietijo s im ig r acija į SSRS, o tie Vokietijos
žydai, k urie jau gyve n o Birobidža ne (žyd ų a u ton omi n ės sriti es Sibir e sostin ė
je), b u vo suimti kaip u žs ieni o šnip ai bei samd y ti kenkėjai ir su ša ud y ti arba
ištremt i į gulagą, iš kur ni ekada negrįžo. Sta lin o įvykdy ta ma sinė Vok ietjjos
žyd ų egzekucija p enkeriais metais pralenkė H itlerio priimtą ga l utinį klau simo
spren dimą.

Su sirūpinęs dėl

n u ola t blogėjančios Voki e tijo s žydų padėties, bet kartu
nenorėd amas radi kaliai keis ti JAV imigraci n ės p olit iko s, p r ez id ent as Rooscveltas sukvie tė ta rptautinę konferenciją (tikt ai Mu sso lin i iš It a lijos ir Sta linas
iš SSRSa tsisakė joje dalyvau ti), tikėdamasis, kad b en dr omi s pa s tan gomi s bus
imanoma padėti Vokietijos žyda m s išvy k ti iš Trečiojo reic h o ir p ersik elti gyventi ku r nor s ki tur . 1938 metų liep os 6- 14 d ieno m is tri sd ešimt dvi ejtl šalių
atstovai sus irinko Pra ncūzijos ku rortin iam e mi este lyje Evian e, tačiau jie tik
konsta tavo bendrą nenorą kaip n ors pad ėti Vo ki e tijo s ž ydam s atvykt i į jtt
val stybes . JAV d elegacijos na rys pradėd a mas konferenciją pa sakė, kad jo
šalies pr ez ide nt as sušaukė šį forum ą todėl, kad JAV „neke is sav o ir taip liberalios imigracinės p oli tik os" ir todėl nėra pajėgi vie n a išspręs ti Voki etijos
žydų problemų. Didžiosios Britan ijos a tstovas paprasčiausiai atmetė galimybę priimti Voki eti jos žydusi savo šalį, sa kydama s, kad „Jungtinė Did žiosios
Britanijos ir Šiau rės Airijos Kara l ystė nėra imigra ntų ša lis". Ja m pritarė Austra lijos a tstovas, pa reiškęs, kad A ustralija ni eka d a ne t u rėjo ra sin ių problc~ų
ir „ nenorėtų jų imp or tuo ti" . Kitų 29 valstybių de legatai , ,,s ekdami lyderių
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pavyzdžiu ", p atv irtino savo vyriausybių nenusiteiki mą padėti. Visų jų požiū
ris į šią problemą buv o to ks bekomp rom isjn is, kad jie net atsisakė išklausyt i
Trečiojo reicho žydų orga nizacijų atstov u s (ku riuos Hi tleris p aska tino vykti į
Evianą ir kuo prim yg tini a u p ap rašyti p aga lbos). Delega tai taip pat a tsisa kė
išklausyH Pasaulinio žydų k ong r eso ir kitų žydų organiza cijų ats tov us,
bandžiusiu s pav eikti ko nf er en cijos d a lyvius. Laisvojo pasa ulio atsa kymas
tiekžydams, tiek naciam s bu vo n ed v ipra smi škas: ,,Mums tai nerūpi. " (1938
metų liepos mėnesį Evi a n e įvykusios tarptauti nės konfe rencijos pa bėgėlių
klausimu d okum entai ir vi sa m ed žiaga yra saugo ma: Rona ld S. Lauder Foun dation, F. D. R. Station, P . O. Box 5125, New York, N. Y. 10150.)
Liūdnai paga rsėjusi Kristnllnncht - toji banga nacistų inspiruotų žydų pogromų, persiri tusių p er Vokietiją 1938 me tų l a pkričio 9 dieną, turėjo sukrės ti
kaimynystėje gyvenančias laisvąsias ta ut as ir priversti jas d ar kartą per1iūrėti
savonusistatymą dėl žydų emi gr acijos iš Vokietijos, tačiau ir vėl visi tylėjo.
štai kodėl 1939 m etais, Antr ojo p asa ulini o karo išva karėse, Vokietijoje vis
dar buvo trys ketvirtadaliai jos žydų ir tikta i 140 000 įs tengė išvykti iš šalies.
(Po 1938 metų Anschlusso prie Trečiajame reich e buvusių žyd ų prisidėjo daugiau kaip 100 000 Au str ijos žydų. )
Nebepajėgd ama s tęsti žydų emi gracijos iš nu olat besip lečiančio reicho, Hitlerisn uspre ndė depo r tuoti žydu s iš Vokietijos ir visų jos okupuotų šalių į tolimas ir izoliuo tas teri torija s, kuri as tikėjosi užkariau ti. Taip atsirado Madagaskaro planas. Ne t pri eš ga lutin į Prancūzijos sutri uškinimą Hitleris jau buvo
sumanęs a tplėšti Madagas karą nu o Pra ncūzijos ir paversti šią tolimą ir gerai
izoliuo tą salą specia liu reze rvatu , į kuri bū tų galim a perkelti visus Europos
žydus. Mad agaska r o sa la tapo viena pirmųjų teritorin ių pretenzijų, kurias Hitlerispatei kė Viši vyr iau sy be i po galutinio Prancūzijos sutriu škin imo. Negalė
damas pasipri eš in ti Hi tleriui , Pierr e'as Lavalis, Viši vyria usybės p remjeras, pasirašė suta rtį, p aga l k urią Prancūzijos vyria usybė pe rleido Madagaskaro salą
Vokietijai, kad p as taroji galėtų tenai ap gyve ndin ti žydu s. Tačiau Madagaskarasbuvo per toli, kad Viši vyriausybė galė tų juo dispon uoti, todėl Lavalis negalėjo tesėti p ažado . Tuo metu buvęs Lond one generolas de Gaulle'is sut art t
paskelbė negaliojančią, pareiškęs, kad Mad agas karas yra neatsk in ama Prancū
zijosdalis, ir ėmė sk ub iai steig ti tenai bazes. Po kelių ad m inistraonės ir karinės
sumaišties mėnesių Chur chill is, gavęs d e Ga ulle'io sutiki mą, isakė britų laivynui laisvosios Prancūzijos va rdu u žimti Madagas karo salą.
Tuo tarpu , 1940 ir 1941 metai s, nacių okupu otoje Lenkijoje buvo įsteigti žydų
?etai, pavc:,čia n t gausią šalies žydų be~1d1:1~menę ~2~~~ 000) !ag~~o gy~~ntoiais
ir vergais. Zlug us Madaga skar o planU1, pilm traukirua1zydlt emc n edett 1~ Austrijos,Bohemijos, 0 vėlia u ir iš ki tų naciq okupuotų k~a~tų l Lc_nkijo~ žydų getus.
Kad ir kokia žiaur i žy dtt at žv ilgi u buv o ši nacių pohnk a, tač~au tai dar ~ebuv o
holokaustas, arba, fašistų ter m inolo g ija, galutini s žydų klau simo spre ndim as.
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/ Man atrodo , - nors tam nepritars kai kuri e hol o kau sto tyrinėtojai, _ kad
mintis apie žydų klausimo galutinį sprendimą ma siškai sunaikin a nt visus Europos žydus naciams atėjo į galvą tik tada , kai 1941 metų bir želio mėnesį jie
J
užpuolė Sovietų Sąjungą ir pamatė, kaip vietiniai gyve nt oja i pat ys surengė ir
jvykdė tokins žudyne s. Pasimokę iš Stalino , kaip rei kia susidoroti su tikrais ir
tariamais pri ešais, ir žinodami , kad naciai tokiai s viešai pripažįsta žyd us bei
komuni stus, kai kurie buvę sovietiniai piliečiai, pa s itrauku s iš jų šalių Raudonajai armijai, negaišo laiko laukdami naujos valdžios nurodymų ir ėmė patys
naikinti žyd us bei komunistus.
~
Reikia pasakyti, kad tuo metu daugeli s ukrainiečit1, baltarusių, rusų nekenčiamą komunistinį režimą įsivaizdavo kaip žydų sąmokslą pri eš jų tautas
../ ir nesvy ruodami laikė žydu s kaltai s ir atsakingais (suprantama , visa i neteisin' gai) už nežmoni škus komunistų valdymo ž iaurumus. Jie ms , kaip ir daugeliui
lietuvių, latvių ir estų, komuni zmas buvo žydų darba s, ir vietinis komuni stas,
j tautietis , buvo ne kas kita s, o tiktai žydų padlai žys.
Dauguma Sovietų Sąjungos užgrobtų kraštų gyventojų sutiko vokiečių kariuomenę su ašaromis akyse ir duona bei dru ska, simbolizuojančiomis tose
/ šalyse did žiausią paga rbą . Nenuostabu, kad „ išvaduoti eji" žmon ės nedelsdar mi ėmė suvedinėti sąskaitas su visais, kuriuos laikė buvu siais prispaudėjais, ir
stalininiu būdu ėmė juos ma siškai naikinti . Kaip kitaip suve sti sąskai tas, jie
nežinojo, o gal ir žinoti nenorėjo.
- Tik ką paskirtas okupuotų Rytų teritorijų Reichministru Alfredas Rosenber1f,as, susidūręs su masinėmis žydų žudynėmis, skubiai ir ne kartą te legrafavo į
/ Berlyną, prašydamas atsiųsti jam policijo s pastiprinimų, be kurių, jo tvirtini_, mu , būsią neįmanoma sus tabdyti savavališkų žudynių ir atkurti tvark os. Atsa/ kydamas į tai, Berlynas atleido Rosenbergą nuo atsakomybės už tvark os palaikymą ir suteikė Heinrichui Himmleriui, 55 Reichsfiireriui ir Vokietijo s policijos
vadui, ypatingus įgaliojimus bei išskirtinę teisę prižiūrėti ir vadovauti visiems
policijos veiksmams bei operacijoms okupuotose Sovietų Sąjungos teritorijose.
Užuot sustabdęs žudyne s, Himmleris nusprendė tinkamai jas organizuoti
ir kontroliuoti , sukurdamas liūdnai pagarsėjusias 5onderkommandos, tai yra specialius policijos daliniu s, sukomplektuotu s iš vietinių gyventojų, jau pasižymė
jusių „žydų žudynėse", tačiau vadovaujamus SS karininkų iš sustiprintų Eini satzgruppen
, specialių 55 dalinių, kurie žyg iavo pa skui Vokiet ijos kariuomenę
' (Wehrmacht), užtikrindami saugumą naujai u žg robto se teritorijos e. Sonderkom·
111a11d
os gavo iš Himmler io užduotį prižiūrėti ir se kti eksperimentą, numatant
ateity gerai suplanuotą ir sistemingą žydų naikinimą. Tikriau siai , fa šistinės vy·
riausybės nuomone , tas eksperim enta s vyko visi škai sėkmingai, nes 1942 metų
sausio 20 dieną Vanzė įvykusioje nacių pa rtijo s vadovybės konferen cijoje buvo
pa sirašyta s - suprantam a, slaptai - galutinis žydų probl e mo s spre ndim as,
tapęs oficialia Trečiojo reicho politika . Tiktai po to visu sm a rkumu prasidėjo
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holoknustas . Tam bu _vo sukur~ a ištisa ma sinio naikinim o pramonė. Pe r ki~~ { /
trejusir pusę metų ši pramon e sugebėjo praryti šešių milijonų Europos žyd_:_J
gyvybes.
Ką laikyti

atsakingu?

Norsanksčiau pateikta s pasak ojima s remia si ne tiek man o asmenine patirtimi ,
kiekyra pagrįstas priei namų dokumentų tyrinėjimais, vis dėlto iš da lies tai yra
ir mano asmeninis požiūris. Kaip viena s tų, kuri e liko gyv i, aš didelę savo gyvenimo dalį st udijavau holokau sto genezę ir sten giau si supr as ti, kodėl įvyko
šis siaubin giau sia s žm onijo s istorijoje nu sikaltim as. Visi sutink a, kad Hitleri s
ir~ugalv0j_Q-i:r--v~dė~o_lokaus~ tod~ jie visiš~
tsal<~ g_i:Toks Y
pūžiūns man, kaip 1r daugeliui žmomų, sava ime supr antama s ir negmč11amas.
Tačiau aš norėjau išsiai škinti , ar tai galutinė tiesa ir ar iš tikrųjų visa ir ned alomaatsakomybė u ž holo kaustą turi būti užkrauta vien Hitl eriui ir naciams. Manoišvada nei originali, nei nauja, ta čiau nėra plačiai ž inoma ir dar neta po kiekvieno iš mūsų suvokimo apie holokaustą natūralia ir neatskiriama da limi. Štai
kodėl aš nutariau savo paskaitoje sutelkti dėmesį į klausimą, kas, be Hitlerio ir
nacių, galėtų būti tam tikru ma stu atsakingi dėl hol okau sto, ir dar labiau pabrėžti kolektyvinį atsakomybės už šią tragediją aspektą.
Iš tikrųjų JAV, Did ž iosios Britanijos ir Prancūzijos politiniai lyderiai iš d;\
lies taip pat yra už tai atsakingi. Suvokdami , bet dėl savanaudiškų politinių
priežasčių neįsijausdami į žyd tt padėtį, jie menka i tepadėjo žyda ms emigru oti
iš Vokietijos, pa siprie š ino perkeltų žydų apgyvend inimui Madagas kar e ir
šitaip pastūmėjo Hitlerį priimti galutinį sprendimą. Linoma , niekas Vakaruose
negalikonkuruoti su Stalinu dėl atsakomybės už žydų holokaustą. 1929-19 33
metaisnegailestin ga i sunaikinęs darbščiąją Rusijos va lstietiją (maždaug 10-1 3
milijonų), Stalinas pirmas įvedė „galutiniu s sprendimus " i XX amžiaus politiką, parodydamas ir kitiems , kad tokie sprendimai įmanomi ir sektini. Pirmi eji,perėmę Stalino galutinių sprendimų pam okas, aišku , buv o jo paties valdini ai,
kurių tam tikra dali s po nacių „išlai sv inim o" visiškai natūraliai ir spontani škai
griebėsi teroro prie š tuos , kuriuo s laikė atsaki ngais už nepaprastas kančias,
patirtas sovietų valdymo metu . Aš labai abejoju , ar naciai, nepamatę, kaip „Stalino mokiniai " vokiečių okupuotose sovietinėse terito r ijose elg iasi su vieti niais
žydais, būtų išdrįsę pabandy ti tai, ką jie eufemist iškai vad ino „galutiniu žydų
klausimo sp rendimu ".
. Hitlerį ir jo sekėjus aktyviai rėmė tam tikr os žmonių grupės visoje Europoje, ir tie ne vokiečių tautybės žmonės taip pat dalina si su Hitleriu ir naciais
atsakomybe dėl fašiz mo p olitik os įgyvendinimo. Tuos žmone s Hitl eris pa traukė bekompromi sin e antisemitine id eologija, kuriai jie visa šird imi pritarė.
Jie telkėsi apie Hitlerį, nuo šird žiai tikėdami, kad , pri sijungdami pri e Fiilrrerio,
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išgelbės savo tautas ir visą pasaul i nuo sunaikinimo , kuri rengia žydai. lšsk
Leono Degrelle'io Rex'istų judėjimą Belgijoje, nacistinės pakraipos politinė/prus
artijos Europoje buvo palyginti negausios, jos egz istavo visur , ir jas sudarė lūks.
tančiai ypač aktyviq, ambicingq ir atsidavusių žmonių, kuri e vėliau teikė Hitlerio okupacinei administracijai patikimų vietinių kolaborantų. Ir d augiau žmonių,
anksčiau nesusijusių su naciais, par eikšdavo norą be ndradarbiau ti su savo okupuotų šaliq nacistine adm inistracija ir trokšdavo talkininkauti Hitlerio sumanytai „Naujajai tvarkai" . Apskritai naciai kiekv ieno je jt\ ok upu otoje šalyje rasdavo
daug daugia u kolaborantti, negu jiems iš tikro reikėjo, ir tas did žiai stebino net
pati Hitleri. Jis tai ne kartą pažymėjo savo„ Užsta lės poka lbiu ose".
Europos žydų holokaustą buvo stengiamasi laiky ti pa slaptyje. Naciams
labiausiai rūpėjo nusl ėpti tai nu o pačių voki ečių . Todėl ir Hitl erio koncentracijos stovyklos buvo ikurto s Rytų Europo je ir aptarna ujamos dau giausia ne
vokiečią Tiktai pačius a ukščiau sius po stu s tose mirti es s tovyklo se užimdavo vokiečiai - rinktinė grupė pa ti kimiausių Himml erio SS fun kcionierių. Kitas stovyklos personalas - budeliai, sa rgy biniai , priži ūrėtojai - bu vo arba vietiniai žmonės, arba u žsien i eč ia i . Pavy zdžiui, Len kijo s m irti es stovyklose
sargybini q ir budelių daugum ą sud a rė ukrainiečiai ir latviai. Ka un o gete (Lietuvoje), kur prieš pabėgdama s išbuva u dveju s su pu se met ų, ka i kuriom s 1943
ir 1944m etų pačiom s baisiausiom s čia ikali ntų žydų ma sinio naikinim o akcijoms buvo pana udot i rusų sa vanorių, tarnaujančių voki eč iams, daliniai. Mes
regėjome „stovyklos pa reigas" atliekan čius Jacques' o Dori o t' o leg ionierius iš
prancūzų „savanorių " būri ų, kovojanči ų vo ki ečią pusėje Rytų fro nte. Sutikome nemažai olandų, vilkinčią voki eč iq uni fo rma s, da ug iau s ia Olandijos vietinės naciq partijos narių, kurių užduoti s bu vo efekt yv iai panaudot i vergus
darbininku s jų vad ovaujamo se Vok ietijos i m o nėse. Vis dėlto „ įprastinė " dauguma mū s ų sargybinių ir bud eliq buvo vietinia i lietuv iai. Tikt ai ge to komendantas, triją pa ma inų ge to sargybos viršininka i ir geto dirbtuvių viršininkas
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vokiečiai.

Anksčiau paminėti

faktai rod o, kad vokiečių buvo tik m ažu ma tarp tll, kurie dalyvavo praktiškai igyvendin an t holokaustą. Sava im e supra ntama, kad
vokiečiams, pagrindiniam s holokau sto or g an izatoriam s ir „naikinimo pramonės" vadovaujantiems asmenim s, tenka d id esnė atsakomybė ne gu jų klusniems vokiečių ar nevokiečių kilmės valdini ams. Ši did esnė a tsakomybė, be
jokios abejonės, tenka pirmiau sia nacių partijo s vadams, kur ie ir nutarė pradė
ti holokaustą, vidurin iosios grandi es SS ir ges ta po pa reigūnams, tokiems kaip
Adolfas Eichmannas, kuriem s buvo pav esta organ izuo ti šio spren dim o vykdymą, ir mirties stovyklų komenda ntam s bei kitiem s aukšto ran go vykdytojams, prižiūrėjusiems, kaip spr endima s prakt iškai įgyvendinamas.
Faktas, kad šie pagrindinia i nusika l tėliai buvo vokiečiai, vis d ėlto nereiškia,
kad dėl jų nusikaltimo atsakinga visa vokieči ų taut a, kuri dažn iausiai ne tik

nedalyvavo, b~t i_rtik sliai n ež in ojo, ~as _daro~a su žy dai s „te nai Rytuo se". Kai
kasgali suabeJ~t1 mo _ra lu~~ t~ . vok1eč1_~ kune pa sirink o tok i patogų neži no„
vietoj neri ma s tingo zm op m o, ta ciau niekas neturi teisės i· ų apkaltinti
piną
'k l .
·esiogiai dal yvav u s nu si a tlmu ose. Ir netgi griežtai ve rtindami tokią „ne žinot:mo"poziciją, me s netur im e pamir š ti, kok iu nesaugiu, nereikšmingu ir bejė
l išku paverčia žmonių gyvenimą totalitarinis rež im as. Svarstant vokiečių
~altės problemą, taip pat derėtų prisiminti, kad Hitleri s atėjo i valdžią palaikomas trupučio dau giau negu trečdalio Vokietijos rinkėjų (36,5% 1932 metų liepos mėnesio rinkim u o~e,_? 19~2 metų lapkričio mėnesio rinkimuo se, pa sku tiniuose laisvuose Vok1etl)OS r111k1muo se prie š Antrąjį pasaulinį karą, u ž jį
tebalsavo tik 33,1% rinkėjų) ir net gi tie, kur ie balsavo už Hitl eri, nesuteikė jam
teisės priimti N iu rnb ergo įstatymų, jau neka lban t apie totalinį žydų holokau stą. Hitleris puiki ai suprato, kad vokiečių taut os akyse jo ve iksmai su žydai s
absoliučiai neteisėti , todėl jis be ga lo atsargia i, kaip koks sąmokslininkas, vykdė
holokaustą svetimų kraštų teritorijo se, pasitelkęs šiam reika lui ne savo tautiečius. (Masinės žydų d eport ac ijos iš Vok ietijos „i Rytu s", kur jie bu vo su naikinti, prasidėjo 1943 m eta is ir buv o pa teikto s plačiajai visuome nei kaip žydų
mobilizacija da rbams s tiprinant Vokie tijos kariuomenės veiksmus Rytų fronte.)
Valdančios klikos ideo log iniai fanatikai sumanė ir slap ta ivykdė holokaustą
ne tik vokiečią tauta i, bet ir pačios nacių partijos nari ams, tiesiogiai nesusijusiems su žudynėmis, ne ž in ant. Jokia tauta negali būti laikoma atsaki nga už
taip suplanuotą sąmokslą; tačiau jame dalyvavę visų tautų žmonės, tiek vokiečiai, tiek ir nevok ieč ia i , turi būti pr ip ažin ti kaltais už tą vaidmeni, kurį kiekvienas suvaidino šiame žudik iškame sąmoks le.

V

Kitostaut os žydų holokaus to akiva izdoje

.......,

Savaime aišku, kiekv ienoj e o kupuotoj e tauto je aktyvių Hitlerio kolaborantų !
buvo mažum a. Dauguma žmonių stengėsi neb endradar biauti su okupan tais ,
nekentė ją ir žiūrėjo v ien savo reikalų. Piktindamie si visais kitais nacių darbais, kai kur ie šitų žmonitĮ vis dėlto da u giau ar mažiau pritarė fašistų poli tik~
žydų atžvi lgi u .
Yra daugybė liudijimų, kaip eilini ai pra eiviai du odavo pa vojaus signalą ir
net padėdavo sa rg ybiniam s pa gau ti nelaimingą bėglį, band žiusi pa sprukti iš
kolonos,arb a kaip leng vai žmonės įskųsdavo savo buvusius kaimynu s žy du s.
Istorija apie Pa ryž iaus concierges (namų prižiūrėtojus), mielai skundu sius žyd~s, yra taip plačiai ž in oma , kad jos net nev erta kartoti , tačiau norėtųsi pa mmėti, kad tie patys conciergessukūrė efektyvų tinklą slap styti prancūzų karo
belaisvius, pabėgusius iš vokiečių kon centra cijos stovyklų.
_
n· Vis d_ėlto kiekv ieno je tautoj e buvo saujelė nepapr ~stai ~il~i~ ir narsil1_žmoių, kune paprasčiausiai negalėjo likti abej ingi savo tevynamtų zydt \ tra giškam
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ti kimui . Rizikuodami savo ir savo šeimų gyvybėmis, ši~ žmonės padarė viską,
ką ga lėjo, gelbėdami žydu s nu o su naikini mo. Jie padeda vo žy dam s pabėgti
""
iš mirti es stovyklų, slėpė juos , do sniai dalijosi s u jai s savo skurd žiu karome to maisto daviniu . Jų auka buvo nei šm a tu ojama, tačiau š iti e žmonės manė
kad, neatlikę jos, jie prara s kažką daug sva rb es ni o neg u gyve nim as - doryb~
1
ir savigarbą.
'Mane, pavyz dži ui , išgelbėjo vidur ini ojo lu omo ma žiau pasiturinčiam
sluo ksniui priklau san ti lietuvių Macenavičių še im a , kuri laiką priglaudu si,
slėpusi ir maitinu si ne tik mane , bet dar penk is žydų pabėgėlius iš Kauno
geto ir Devintojo forto . Mano seseri su vyru ir a ny ta liejy klo s pastogėje, tam
tikslui specialiai iren gtoje slėptuvėje, paslėpė Lietuvos liejy kl os m eistras Vytau tas Rinkeviči us. Prie š karą mes n ebu vom pa ž istami n ei su Rinkevičiais,
nei su Macenavičiais; jie taip pat nepa ž inojo mūsų ir mūsų šeimų. Sėkmingai
pabėgusi iš geto mane nu ved ė pas Macenavičius mūsų bendra pa žistama,
kad permiegočia u vieną n aktį jų namuose . Ta čia u ir Antanui, ir Ma rijai Macenavi čiams vie n mintis apie tai , kad aš turėsiu palikti jų na mu s, neturėda
mas kur dingti , buvo nepakeliama , ir jie pakvietė man e p as ilikti su jais ir jų
dukra , kiek tik reikės.
O Rinkevičių man o svainis susitiko liejykloje, i kurią buvo pas kirt as kaip
vergas darbininka s. Tarp dviejų vyrų, meis tro ir paga lbinink o mirtin inko , užsimezgė nuo širdi draugystė . Kuo toliau, tu o labi au Rinkevičius jautė, kad turi
žū tbūt išgelbėti savo naująji draugą ir jo šeimą nu o neišve ngiamos mirti es. Tada abu vy rai ėmė statyti slėptuvę, kurioje Rinkevičius ištisu s devynis mėnesius
išslaps tė mano seserį, jos vyrą ir anytą. Kiekv ieną tų devynių mėnesių dieną
Rinkevičius rizikavo savo, žmono s ir va ikų gyvybėm is, nes nacių okupuo toje
Lietuvoje už pagalbą žy dams bu vo taiko ma mirties bausmė vietoj e, ir ne tik
kaltajam, bet ir visa i jo šeima i.
Nacių okupu otoje Lietuv oje, kaip ir kituose fašistų valdomuos e kra štuose,
ietinius žmones pag a l tai, kaip jie laikėsi žydų ir holok au sto a tžvilgiu , galima
l _
ūtų suskirsty ti į tris aiškias grup es: viena dalis (ma žum a) a ktyvi ai bendradar ·
V l biav~ su naciais, p-~~ėd~mi per ~ ~o~ ir žu dy ti žy~~ s; kita dalis (ma žum ~) ~asiaukoJOžydų gelbepmu1; o tarp me diduma stenges 1 gyvent i sa vo asmen mt gy·
venimą, nepaisydama , kiek tai buvo imanorna, tiek nacių, tiek žydų. Kaip ir visur
Europoje, šioje didumoje buv o žmonių, daugiau ar ma ž ia u simpatizavusių
žydams arba dau giau ar maž iau jiems priešiškų; buvo ir tokių, kuri e manė, kad
žydai bausmės nusipelnė. Tačiau apskritai šie žmonės stengėsi nekr eipti dėm~
~ io i žydų likimą, sakydami, kad , nepaisant jų jausmų, jie ni eko negalį pad aryti.
_Iš šių trijų grupių l~ngv i~usia su~r~sti _abejingosios da ugu m os ir pa~ia_uko:
us1os mažum os elges1. Ab iem atveJalS viska s bu vo, Nie tzsc he's žo dž1a1s ta
nant , ,,žmogiška, perdėm žmog iška ". Tačiau kaip paaiš kinti žydų žudikų el·
esį? Kaip galėjo žmog us daryti savo artimu i tai, ką da rė žydų ž udik ai?
J
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Zinomas lietuvių poeta s Ma rcelijus Martinaiti s neseniai Vilniuje išleistam e'
laikraštyje (Sąjlidž!o žinios:198_8, ~gpjūči~ 2_0)teigia, kad žydų žudikai - tai žmonijoSatm~to~, k~r.•tt_yr~ ~1e~~ 1~no!e tau~oJe ~-k~rie_i~kia_itautai nepri_kla~so ._Ti~rai, krimmaltsta1 1r 1šs 1g1meltm - zmogz ud z1a1, pleš1km, vagys, sad1sta1, ps1ch1•.; maniakai ir, ž inoma, pato log ini a i a ntisemitai - kiekvieno s tautos dalis ir
~
'
tiesa,kad nacių ma sinio naikinim o pramonė davė šiems žmonėms galimybę patenkintivisus jų kraug erišku s ir sm urtinius instinktu s, nesibijant atsakomybės.
Šiame kontekste pakank a pri siminti „Ivano Rūsčiojo" žygius, kuriuos It ę
gyvi liudytojai taip iška lbingai ir šiurpin amai papasakojo lvano Demjaniuko 1
teisme, vykusiame Jeruzalėje.-@ taip pat žinau , jog nemažai žmonių neturėjo
neipolitinio, nei id eo logi ni o pam ato būti nusistatę prie š žydu s, bet mielai istojoį žudikiškąsias Sonderkommandos dėl antisemitizmo arba dėl puikių ga limybių, kurias teikė dalyvavimas
mirti es būriuose, plėšti žydų namu s bei vogti
paslėptas bran genyb es nuo ką tik nužudytųj'.L]
Tačia u aš žinau ir visiškai kitokių žmonių, taip pat įstojusių i So11
derkomma11dos.
Paga uta s Sonderkommandos būrio vadas, karo metu ak tyv iai veikęs pietinėje Lietuvos dalyj e esančiame Prienų mies telyje, 1952 metais vyk usiame teismeį klausimą, ar laiko save kaltu dė l žmonių naikinimo , išdid žiai a tsakė: ,,Aš
niekada nežud žiau žmonių, aš šaudžiau žydu s ir komuni stus." Jis buvo idealistas,did žiavosi, ka d a kt yv iai dal yvavo va la nt žemės paviršių nuo , jo nu omone,nužmogėjusių padugnių, keliančių grėsmę jo tauto s ir visos žmonijos egzistavimui ; jis ne t jautėsi esąs did vy ris, pasire ngęs verčia u mirti už savo
įsitikinimus negu nu siže minti , m elagingai atga ilodam as ar maldaudamas pa sigailėjimo neapkenčiamų ir niekinamų komunistinių priešų. Per daug buvo
tokių žydu s žudančių „ idealistų" lietu vit1, kad ga lima būtų paprasčiausiai
išmesti juos į žmonij os šiukšlyną. 2ydų žudikų problem a Lietuvoje yra kur kas
sudėtingesnė, nei Martinaičiui a trod o.
Nenun eigiama s faktas, kad daugiau kaip pusė mažytės prosovietinės Lietuvos komunistų partijos narių (apie aš tuoni šim tai žmonių) buvo žydai. Taip
pat neginčijama, kad šie žy d ai komuni stai 1940- 1941 metais užėmė atsaking us
postus sovietinėje okupacinėje Lietuv os admini stracijoje. 2 iaur iausi lietu viško
sovietinio saugumo (NKVD) tardy toja i bu vo Lietuvo s žydai komunis tai ir daug
tokių žydų komunistų sudarė NKVD skyriu s, be jokios sistemos suiminėjusius
ir trėmusius į Sibirą tari a mu s klasi ni us prieš us ir vad inamu osius Liet uvos „an tisovietinius ele mentu s". Tąi,.kad..sauifil žydllb u gal,ima..ma~tintje..
0~pacinėje Lietuvo s admini s tracijoje , liet uviam s bu vo pakank amas (nors E!:,·
pagrįstas) a rgum e nta s patikėti, kad „sov ietq va ld žia " iš tikrųjų yra ,,11y
d tt
~ dif°"· r. kad Lie tuv os ž-ydai išdavė savo šalį, tapdam i Maskvos „penktąja
.@lona". Ne nuos tabu , kad vos lietu viai nusimetė sovietinį jungą (tai padarė
visa sukilu si tau ta pirmąją rusų-vokiečių karo dieną, ~erėmusi vi_s?s šalies
kontrolę geroka i pri eš vokiečiams ją okupuojant), per Lietuvą pers mt o žydtt
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, pogromų banga - pirmie ji pogromai Lietuvos žemėje p er 600 taikau s lietuvių
ir žydų bendr o gyv enimo metų. Manoma , kad vien Kauno mi es te per šiuo
pogromus buvo užmušta 3800 žydų. Kartu su šiais savavali škais smurt o žygiais
J lietmių sukilėlių daliniai ėmė beatodairi škai , labiau organi z uotai , bet ne mažiau atsitiktinai suiminėti žydus u ž „bendradarbiavimą su komuni stais". Kaune tokiu būdu suimti žydai , tariami sovietų kolaborantai , buv o suvaryti i
didžiulį garažą ir kitą dieną žiauriai nu žud y ti. Mano tėvas buv o v iena iš „ Lietū
kio" garažo aukų. 2udynių dieną į Kauną įžygiavę vokiečių kariuomenės daliniai buvo tik paskutinių šios bai sios orgijo s akimirkų liudininkai .* t.LtG)
Labai puiki , dro vi, gerai išsilavinusi lietuvė moteris kartą pri sipa žino man,
tiesa, labai gėdydamasi savo jausmų, kad , nepaisant visų pastangų, negalinti
įveikti neap ykantos žy dams . Ši neap y kanta, jos žod žiai s tariant, prasidėjusi
1941 metų pavasari, kai NKVD būrys, susideda nt is iš trijų žydų tautybės vyn 1
ir mot ers žydės, atėjo suimti jos tėvų, kurių ji niekada daugiau nebematė. Šio
KVD būrio vadas bu vo žydas , kurį šeima laikė savo draugu.
( Tolyd žio rusen anti iracionali neapykanta žydams , šių ir panašių įvykių vis
pakur stoma , galin gai šaukėsi keršto ir karo metu išsiliej o Lietuvoje į masini
/žydų terorą. Kitas žydų žudika s, 1962 metais sovietinėje Lietuvoje vyku siame
1teisme paklausta s: ,, Kodėl šaud ei žydus? ", atsakė:,, Todėl, kad 1941 metai s Pravieniškėse (sovietinėje koncentracijos sto vy kloje Lietuvoj e) aš buvau ištrauktas iš po lavonų krūvos. Šaud žiu sieji į mu s daugiausia buvo žy dai. "
~ Gtu odama s šiuos ir pana šius faktus , šiuolaikinės lietuvių savi laido s autorius A. 2uvinta s rašo: ,, Dėl šios priežasties lietuviai , šimtmečiais taikiai gyvenę kartu su žydai s, tik per vienerius metus ėmė jų neapkęsti... 2yda i peržengė visas riba s ... Per vieneriu s metus šve lni pašaipa iš žydų prigimti es,
'l
kalbos ir papročių peraugo į neapykantą. Tad ar ga lim a stebėtis, jog, karui
prasid ėjus, prasidėjo ir žydų p ogromai . Savo la išk u nebandau su vedinėti
sąskaitų ... Paprasčiausiai noriu pabrėžti, kad pogromai buvo tik atsaka s, o
pirmą žingsnį iš tikrųjų žengė žydai." (Išspausdinta anglų kalba Cross C11rrents, nr. 8, 1989, p . 65-66.)
Iš tiesų lietuviai, kaip ir kitos tauto s, kurios buvo sovietų paver g tos ir kurios nuošird žiai sukl yd o, palaikiusios sovietinę valdžią „žydų valdžia ", turi
teisę iškelti šiuos motyvus, aiškind ami sa vo elgesį žudant žydu s p er Antrąjį
pasaulinį karą. Sovietų neužgrobtų tautų žmonės, pa vyzd ž iui , lenkai , chorvatai, prancūzai, belgai ir kiti , tarp kurių atsirad o ne mažiau žydų žudikų negu
tarp lietuvių, šitaip pas iaiškinti negali . Tačiau ko verti toki e pa si aiškinimai?
Esu įsitikinęs, kad nieko nevert i.
Šie pasiaiškinimai remiasi klaidingu įsitikinimu, kad už saujelės žydų blogus darbu s atsaking a visa tauta . Pri.eš karą Lietuvoj e gyveno 240 000 žydų,
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• Lietu vos istorikai patiks lina, kad ši trag ed ija ivyko vokiečių armija i jau esa nt Ka un e. (Re.t. pa5I )

188

uoni procentai visų jos gyventojų. Diduma jų buv o g riežti ort odok sai, n~ . . . .
..
ė'ę nieko bendro su komu111sta1s 1r Jautę Jiems priešiškumą kaip visi tikr i l
1ur l
.
. 1.
d
. k .
'kintieji.Tiktai saui e e, n e augiau a 1p du , o daugių da ugiausia trys tūks11 čiai (maždau g 1%) Lie tuvo s žydų - sudarančių gyventojų mažumą - ta po
~:munistais arba komuni stam s prijaučiančiais-;-rabiausiai man e stebi na, kad
ne tik žydų žudikai ir nekentėjai, be t ir toki e objektyvūs žmonės kaip 2 u vintas visiškai pražiūrėjo faktą, kad sovietų va ld žia persekiojo žydu s p roporcingai, 0 gal ne~ di?e~niu m_a stu ne?u vietiniu s lietu v ius, ir šito reikėjo tikėtis,
kadangi sov1eta1 L1etuv o1e kovojo su bur žua zija, o buržuaziją Lietu voje sudarė daugiau sia žy dai. Ne ma ž iau kaip dvid eš imt procentų visų 1941 metų
birželio mėnesį į Sibirą ištremtų Lietu vos žmonių (iš viso 34 200) suda rė
žydai, ir tai du su pu se karto viršija jų procentą Liet uvoje; Pra vieniškių koncentracijos stovyk los lavonų krūvoje, iš po kuri os gyv as išsiropštė anksčiau
minėtas žydų žudikas Matiukas , šalia lietuvių la vonų buv o d au g ir Lietuv os
žydų lavonų: žydai ir lietuviai komunistai be jokios atrankos šaud ė įtaria
mus lietuvius ir žy dus an tik omunistu s, nekreipdami dėmesio nei i jų tautybę, nei i religiją. Ir kaip toks apsišvietęs žmogu s kaip 2 uvintas, nepaisydamas šių faktų, ga li teigti , kad žy da i žengė pirmąjį žingsnį engd ami ir
žudydami lietuvius sovietų okupaci jos me tais ir todėl jau po to įvykę lietuvių
pogromai prieš žydus buvo tik atsakas i žydų ve iksmu s? egi 2 uvintas tikrai nesugeba atski r ti komunistinio teroro , siekiančio iškreipt i ir sud ark y ti
tikrąją tautos prigimtį ir nukreipto ne i vieną, bet į visas ta utas - ar tai būtų
lietuviai, ar rusai , ar žydai , nuo nacistin io tero ro , nu si taikiusio sunaikint i
vieną konkrečią - žydų - tautą? Jeigu taip y ra, jeigu net tokie žmonės kaip
2uvintas neįstengia suprasti , kaip absurdi ška vaizdu oti 1940- 1941 metų terorą Lietuvoje kaip žydų ir rusų sąmokslą, siekiantį suna ikinti lietuvių tautą,
jeigu jie nemato , kad tų dienų terorą kartu vykdė saujelė rusų, žydų ir lietu vių (taip, lietuvilĮ!) komunistinio režimo pakalikų pr ieš daugumą šių ir kitų
tautų žmonių, spon taniškai ginančių nu o komunistinių kėsltĮ savo tautinį
identitetą, tai ką jau ka lbėti apie kitus , ma žiau ap siš vietusius ir dau giau bes ivadovaujančius instinktais žmones?
Tačiau ir patiem s žydam s - a r dėl id eo login io aklum o, ar siekia nt asmeninės naudos - nesv e tim a s noras n elogiškai apk altinti ištisas tautas dėl to,
~ad tam tikra jl\ dali s vykdė žudynes . Ar me s neg irdim e kai kuritĮ žydų tv ir~inant, kad visa vokiečių tauta at sakin ga u ž holokaustą, nors, kaip jau minė
Ja_u
: dauguma vokiečil\, prie šingai negu lietu via i, lenka i, ukra iniečiai, ru sai ir
kit_i Rytų Europos gyv entojai , kurių šal yse buv o vy kdomas holokausta s, beveik_nieko než inojo api e galutinį sprendimą, jau nekalbant api e masi n i, p ra ~oninio pobūdžio jo įgyvendinimą? Ar gi stin ga žydt1, įsitikinusitĮ, kad lenkt i,
h_et~vill, ukrainiečių ir k itos tautos , kurit\ teritorijo se buv o vykdomas ma sinis žydų naikinima s, yra tautos žudikės, anti semiti škai nusistačiusios,
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nepaisant neginčijamų faktų, kad šių tautų žmonės i šgelb ėjo daug žyd .
kad absoliuti šių tautų dauguma visai nedalyvavo vykdant žydų holokau~ ':
Kartais aš paspėlioju, kaip būtų elgęsi žy dai , jeigu p o hol okausto būtų su: -:
keitę vietomis su lietuviais . Ar žydų, žudančių lietuviu s, būtų buvę mažia~
negu buvo lietuvių, žudančių žydus ? Ar tiek pat žydų būtų pasirengę rizikuoti
savo ir savo šeimų gyvybėmis, kad išgelbėtų lietuviu s, kiek buv o lietuvių, kurie šitai darė? Aš abejoju. Tačiau esu įsitikinęs, kad dauguma žydų, kaip ir dauguma lietuvių, stengtųsi neįsivelti į kruvinas žudyne s. Nelabai dora s pasirinkimas, tačiau kur kas geresnis negu įsitraukti į kerštą ar žudyn es.
Įveikti

holokausto palikimą - užkirsti kelią
naujiems holokaustams

Holokausta s paliko neišdildomą žymę tiek žydų, tiek kitų jį išgyvenusių tautų
Jo traumuojantį poveikį ir komplikuotas pa sekm es labai sunku suprasti ir įvertinti abiem pusėms. Galbūt blogiausias holokau sto palikima s yra
sustiprėj ęs abipusis polinkis užkrauti kolektyvinę atsakomybę tautom s ir žmonių grupėms ir augantis nenoras - taip pat abipusi s - atskirti kaltu s, nekaltu s ir
pačius kilniausiu s, kurių buvo visose tautose, įskaitant ir vokiečius bei žydus,
jau nekalbant apie lenkus , lietuvius ir kitus, ne tokius žymiu s kruvino s Europoje vykusio s dramo s dalyvius .
Pd nacizmo sutriu škinimo ir neišvengiamai artėjant komunizmo žlugimui,
šis palikima s gali padėti atsirasti kitai globalinei ideologijai arba konfliktuojančiom s ideologijoms, pagrįstoms nauja dorybingųjų „mes " ir ydingųjų „jie"
konfrontacija , nesvarbu , kas tie nauji „mes " arba „jie" būtų. Tai gali baigtis
nauja katastrofa . Kaip pabrėžė žymus lietuvių poetas ir eseistas Toma s Venclova: ,,Kas išskiria kurią nors žmonių grupę - tautinę, religinę, klasinę, bet kokią - ir nejaučia jokių vidinių saitų su ja, tas iš esmės rengia pogromą, konclagerį, totalitarinę santvarką. Tai pakankamai elementari tiesa" (T. Venclova,
,,2.ydai ir lietuviai ", Viltiesformos, p. 134).
Ar galima išvengti šios naujos nelaimės? Esu įsitikinęs, kad galima , jeigu
mes visi, tiek išgyvenę holokaustą, tiek laikanty s ji sa vo asmeninės patirti es
dalimi, pasitelkę objektyvesnę negu anksčiau terminologiją, iš visų jėgų pa·
bandytume pažvelgti tai patirčiai į akis, atmestume ster eotipu s ir paie ško tume
savo pačių dalies ir likimo holokauste. Yra viltingų ženklų, kad naujas, ramus
ir vaisingas holokau sto įvertinimas jau vyksta.
_ Lenkai yra _viena tų tautų, kurioje šis pro cesas įsibėgėja. Prie š dveju s metus
zymus lenkų literatūros kritika s Janas Blonskis kat alikiškame dvi savait iniame
leidinyje Tygodnik Powsuclmy paskelbė straipsnį, plačiai nuskambėjusi per visą
šalį ir davusi toną jau prasidėjusiam žydų ir lenkų pažiūrų į holokaustą suderi·
nimui . Straipsnyje Blonskis rašo: ,,Mes priėmėme žy du s į savo namu s, bet ap·
žmonėms.
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gyvendin?me
ll g~iniui mes _pra'.ado~e savo namus, ir šiuose namuose
okupantaipradeJO zudyh žyd u s. Kiek iš musų nusprendė, kad tas jiems nerū
pi?Jeig~ '.1'e~būtume _pro~i~gi~u , ki~niau, ,krikščioniškiau elgęsi, holokaustas
tikriaus1a1butų ,sunkiau lSlvatzduoia mas, sunki au įvykdomas ir tikriausiai
~m būtų drąsiau pasiprie šinta . Zydų kraujas liko ant mūsų sienų, jų kraujas
įsisunkė i mūsų žemę, - patinka tai mums ar ne. Jis įsisunkė į mūsų atmintį, į
mus pačius. Garbingai ir drąsiai turime iškelti mūsų atsakomybės klausimą.
Reikialiautis vardiju s da lykus , kurių esą negalėjome padary ti... Pirmiausia reikia ištarti: ,Taip, mes kalti' ." Komentu od ama s ši straipsni kitas lenkų rašytojas
katalikasPawela s Spiwakas , pai sai pu siau žydas, viename interviu pasakė:
„Galų gale vienas žmo gus pripa žino, kad moralin e prasm e mes atsakingi už
lai, kas įvyko. Mes visada buvom e mokomi , kad aukos yra lenkai. Dabar matom,kad ir mes, lenkai, galėjom kitus paversti aukomis . Tai pripažinti sveika.
Tai rodo, kad mes normalūs" (Wall Street Journal, t. CCVIII, nr. 2, 1989).
Panašūs balsai girdimi ir Lietuvoje. Toną diskusijai davė Tomas Venclova
1976metų savilaidos straipsnyje „.Zydai ir lietuviai", kurį 1989 metais persispausdinooficialioji sovietinė spauda - Lietuvos TSR rašytojų sąjungos organasLiteratilrair menas. Šiame straip snyje Venclova rašė: ,,Niekas pasaulyje neatšauks fakto, kad 1941 metų bir že lio gale lietuviai lietuvių minios akivaizdoje
naikinobeginklius žmones, - netgi tas faktas, jog dvide šimtame amžiuje daug
tautų ar netgi visos tauto s da rė kažką pana šaus. Ir aš, būdamas lietuvis, privalau kalbėti apie saviškių kaltę. Sadi zmas ir plėšikavimai, panieka ir gėdingas
abejingumas žmonėms nega li būti pateisinti ; deja, negali bū ti net paaiškinti,
kadangislypi itin tam siose asmeninės ir tautinės sąmonės kertėse, ir ieškoti
visoto racionalių priežasčių yra beva isis darbas ... Versti kaltę kitoms tautoms
nedera.Savo kaltes jos pačios išsiaiškins. Mūsų kaltes reikia aiškintis ir apgailėti mums. Tiesą sakant, čia ir yra priklaus ymo vienai ar kitai tautai prasmė ...
Turimekartą visam laik ui suprasti , jog žydų žud ymas - tai ir mf1sų žudymas,
žydų įžeidimas - tai ir mūsų įžeidimas, žydų kultūros likvidavimas- pasikėsi
nimas į mūsiškę ... Išgyvenom e kartu šešis šimtus metą; gal tas laikas baigiasi;
tokią valandą negalime būti prie šai ar vieni kitiems abejingi. Neturime teisės
sakyti, kad žydų reikalai mūsų neliečia. Mus liečia kiekvienas antisemitinis
išpuolis."
Kadangi nežinau , ar pana šiu s žodžius yra para šiusi žydų rašytojo plunksna,jaučiu pareigą u žpildyti šią spragą. Taip , mes, žydai, daug šimtmečitt gyvenome su mu s priėmusiomis tautomis - vokiečiais, lenkais, lietuviai s ir kitais. Mes kalbame jų kalbomi s, me s - jų istori jos ir kultūros dalis. Mes tur ime
abipusių skriaudų, bet jos neturi u žtemdyti to, kas bendra , arba pakeis ti fakto, kad mes ir toliau eisime kartu tuo pačiu keliu. Antisemitizmas toks pat
kr~upus kaip an tivoki škuma s, antilenkiškuma s, antilietuviškumas, kaip visi
Priešdėliai „anti -", reiškianty s priešišką nusistatymą. Tačiau būtume neteisūs,
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apsimesdami, kad bet koks antisemitizmas - vien kitų tautų pri etarai bei fantazija ir nei visiškai, nei iš dalie s neat spindi to s perdėtos reakcijo s į rea lų blog·
· ž y d as , a š tunu. atm esti isitiki-1,
kuri kai kurie mūsų tikrai esame padarę. Kaip
nimą, kad mes, žydai, visada buvome tik nekalto s ir bejėgės kitų tautt1 blogo
elgesio ir neteisybių aukos, mes turim e pripa žinti tikra s savo kaltes, pavyz.
džiui: tam tikrą nejautrumą mūsų tėvynainiams iškylančioms rimtom s problemoms; egocentriškumą, kai, siekdami savo tikslų, lab ai d až nai nepasidomim,
kaip jų įgyvendinimas atsilieps kitų žmonių intere sam s; lengvabūdiškumą, ne
kartą suklaidinu si mūsų tautiečius, įpratusius galvoti, jog kas gera žyda ms,
bus dar geriau kitom s tautom s. Per dau g mūsų, vadovaudamiesi tokiomi s nuostatomi s, beatodairi škai įsijungdavo i visokias revoliucin es bei a rdomąsias
veiklas, keliančias grėsmę šalių, kurio se gyvenome, vientisumui ir netgi egzistencijai. Dėl viso šito turim ir mes išpažinti savo kaltę. Privalom visiem s laikams supra sti, kad tautų, su kuriomi s gyvename, pralaimėjimai ir praradim ai
yra taip pat mū sų pralaimėjimai ir praradimai ; o jų laimėjimai - taip pat ir
mūsų laimėjimai ; kad istorijos valia - gerai tai ar blogai - me s sudarom vieną
šeimą ir turim e atitinkamai ga lvoti bei elgtis.
Ši paskaita buv o suman yta kaip kuklu s žydų įnašas į pasauliniu mastu prasid ėju si naują holokausto ir jo pa sekmių įvertinimą, kuriam pradžią davė mano kitataučiai kolegos Blonskis ir Venclova . Pabandžiau išdėstyti faktu s taip
bešališkai ir objektyviai, kaip tegali žyda s ir i šgyve nęs holokaustą. Ne man
spręsti, ar tai pavyko. Padariau, ką galėjau, mėgindama s nepalaikyti nė vienos
pusės: nei žydų, nei kitų tautų, ir neprasilenkti, kiek įmanoma , su tiesa, kurios,
manau, nė viena pusė nėra linkusi atmesti.
Iš anglų kalbo s

vertė

Irena

Balčiūnienė,

Kmntai, 1990, lapkriti s-g ruodis.
Perspausd inta iš: Aleksandras Štromas , Laisuės '1oriw11tai
,
sud . Liūtas Mockūnas, Vilnius, 2001
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JEIžYDŲ NEBŪTŲ, JUOS REIKĖTŲ IŠGALVOTI
VALE
NTINAS BRANDI ŠAU SKAS

~isstraipsnis- tai atsiliepimas i Sandoro s redakcijos gautą laišką, kuris buvopaskelb-

tas511antrašte„Piktas laiškas" .
Kadjsivaizduotumejo turinj, pakankaperskaityti pradžią: ,,Žydai nelaukdamituri
apmokėti lietuvi'./ tautai už trė~1imu~ ir žudymus" ir pabaigą:,, Tegul žydai klaupiasi
autke/it/priešvisą pasauli už lietuvių tautos trėmimus ir žudymus".
Matyt, redakcijabuvo tos nuomonės, kad tokių nuotaikų apimta, deja,ne tik šio
lai!koautorė, ir išspausdino žinomo istoriko V. Brandišausko straipsnį, kuriame jis
labaisąžiningai atkartoja beveik visas minėto laiško„tezes"ir išsako savo nuo111011ę
apiejas.
Tadnespausdinant „pikto laiško", pateikiamas minėto istoriko straipsnis.
fosifasLevi11
so11
as

reikėtų tam , kad jie atpirktų visas įmanomas kaltes ir nuodė- )
mes. Būtent tokia mintis atėjo pirmiau sia perskaičius ši išspausdintą laiškąj
Jameistorinės paralelės susipynė su tauto sakos elementais , laisva faktų interpretacija- su įžeidimais bei agresyvia fra zeo logija.
[ užgauliojimus pažiūrėkime filosofiškai. Yra geras posakis, kad iš to, ką A
pasakoapie B, daugiau sužinome ne apie B, bet apie A. Būtent todėl įžeidinė
jimų (,,žydas rems ir patį velnią, kad tik naudos turėtų " ir kt.) apskritai nesinorėtų komentuoti.
Tautosakos elementai gerai matomi idiliška i nupie štame Lietuvos vaizde:
Lietuvojegyvena sąžiningiausia ir taikingiau sia Europos tauta - lietuv iai. Net
durysčia nerakinamo s,,, tik su pagaliuku paremto s" (taip ir norisi paklau sti, ar
ne ši pagaliuką, anot vienos vaikiško s skaičiuotės, prasidėjus karui , paėmė i
savo rankas ne va ikai, bet jau kai kurie suaugę lietu viai). Ir kas gi kitas, jei ne
žydai,šią idilę galėjo sugriauti. Akivai zdu, jog tai retorini s klausimas.
llgėliau reikėtų sustoti pri e istorinill faktq sąmoningų ar nesąmoningq iškraipymų, pernelyg neat sakingo jų interpr etavim o. Autorės tikslas yra įteigti
(būtent įteigti, 0 ne įrodyti), kad 1940 m . mūsų valstybę sunaikino žydai; kad
?ūtent jie parengė tr emtimi ir kitais būdais repres uotim1lietuvių sąrašus, trėmė
iržudė juos. O lietuviai karo m etais pri e holokau sto esą visiškai neprisidėję: jie
tikgelbėję žydus. Taip laiško autorė, pan eigdam a bet koki, net ir pavienit\ liet~vių dalyvavimą naikinant žydus karo metais , toli pralenkė nepagrįstos, tačiau
·
'
· d v1·
' pastaruoju metu Lietuvoj e gana plačiai eska luo1amos
va d mamos10s
gubo genocido teorijo s ša lininku s, anot kurių, lietuviq daly vavimas holokauste
Oišgalvoti žydus
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aiškintinas ak tyviu žydų dal yvav imu Lietuv os sov ie tizac ijos pr ocese
194
1941 m., lietuvių trėmimui Sibirą 1941 m . birželio mėn .
0-.
Taigi grįžkime i 1940 metus, kurie Lietuvos istorij oje p ag ristai ga lėt _ .
pavadinti lūžio metais. Valstybė pra rado nepriklausomybę, pasikeitė jo; bu~,
tinė bei ekonominė sistema, i politinę areną išėjo kitos socialinės ir iš d~~htautinės jėgos. Kaip šioje situa cijoje jautėsi lietuvi s, žy das , lenka s ar kitos ti es
tybės Lietuvos pilietis ? Kaip aktyviai jis d alyv avo vienuo se ar kituo se pr au.
suose? Pažvelkime i visa tai pasiremdami n aujausiai s is toriniai s tyrim ais ocenutoldami nuo laiške išdėstytų minčių.
' ne1940m . birželio 14 d . TSRS Vyriausybė pateikė Lietuv os Vyr iau sybe i kategorišką ultimatumą - pak eisti Vyriausybę, įsileisti i šali papildomu s Raud onosios
armijos (RA) d alinius ir t.t. Daugumai Ministrų kabineto narių atmetus pasipriešinimo galimybę ultimatuma s buvo priimta s, prezid ent as Antana s Smetona
pasitraukė iš Lietuvo s. Pagalbos į tautą nebuvo kreipta si. Ka riuomenė savo pareigos ginti Tėvynę neįvykdė. N epas inaudota ir politini o pasipri ešinimo galimybe: neįvardyta agresija, nepareikšt as prot es tas, nesudaryta emigracinė vyriausybė. Suprantama, to meto geopolitinėje situacijoje, t.y. ap supta dviejų agresyvių
totalitarinių valstybių - hitlerinės Vokietijo s ir stalininės TSRS - Lietuva negalė
jo išlikti nei neutrali , nei išsau go ti savo nepriklausomybę. Pasiprie šinimas, kad
ir simbolini s, galėjo būti neb ent moraliniu savęs padrąsinimu ar argumentu
vėliau tarptautinei bendruomenei įrodinėjant prievartinį įvykių pobūdį. Tačiau
žiūrint realiai Lietuvos likima s jau nepriklausė nuo pačių lietuvių. Tuo labiau jis
nebuvo nulemta s gerų ar blogų žydų ketinimų.
Kaip šiuos įvykius sutiko Lietuvos žydai? Dauguma jų buvo religingi ir sioistinių pažiūrų žmonės. Tikrų tarybinės santvarkos šalininkų nebuv o daug.
Tačiau su vo kd ami Lietu vos neutraliteto nerealumą jie turėjo rinkti s tarp TSRS
ir Vokietijos. Vokietija, anot buvusio di sid ento Antano Terle cko , žydams „reiškė getus, koncentracijos stovyklas, mirtį", o tarybų vald žia - ,,gyvenimą". Tuo
metu dar bu vo gajus mit as, kad tarybų ša lyje panaikinta s bet koks pili etinis (ką
jau kalbėti apie tautin i) nelyg iateisi škumas , visi gyventojai ga li daly vauti šalies
valdyme , tautinės ma žumo s- ugdyti nacionalinę kultūrą ir pan . Todėl nemaža
dalis žydų palankiai sutiko RA ir ypač naujosios Justo Paleckio vadovaujamo s
vyriausybės sudarymą: joje po 20 metų pertraukos at sirado ministrų žydų. 4
1
\ žyd~ atstovai bu vo išrinkti ir į naująji Seimą (iš 79).
. .
)/L
ietuvos komunistų p artijos (LKP), tarybinių represinių struktūrų taul!Ile
/ ~u~ėtis susilaukė išsamių tyrimų. Jie patvirtino prielaidą, jog žydų vaidrn~~ LKP
1 bei tarybinėse valdžios institucij ose masinėje sąmonėje yra pernelyg rnistilik~ojamas. Didžiausią procentą šioje partijoj e žydai sudarė okupacijos išva karese,
t.y. 1940m. birželio mėnesi - apie 36 pro c. visų partijo s narių (tiesa, išimtis b~vo
Kaunas, kur žydai iki 1940 m . liepos mėn. sudarė 70 ar net šiek tiek daugiau
procentų visų komunistų). Po metų ši dali s sumažėjo iki 15 pro c. Mažėjimas pra·

sidėjo 1940m. rugpjūčio mėnesi, nes, siekiant apriboti stojančiųjų į partiją skaiči~
buvo įvesti soci_alinės kilmės ir padėties cenzai. Šie apribojimai visų pirma palietė žy~us, nes JŲ ~a_uguma bu:~ kilę iš, bolševikų požiūriu, priešiškų socialinių /
sluoksmų: prekybmmkų, amatininkų, ta rnau tojų, ar ir patys jiems priklausė (tai 1
liudija, jog socialinė diferenciacija tarp žydų, palyginti su lietuviais, buvo daug
didesnė). Vidaus reikalų bei valstybės saugumo liaudies komisariatuose 1941 m. ,
bi~eliom~n. _žyd~i _t~ip pat ~ev~ršijo 15 proc. :isų šių struktūrų darbuotojų. Be
abe)O,
pateikti ska1čia1 rodo, Jog zydų atstovavimas LKP bei dalyvavimas represinėse struktūrose bu vo did esnis už jų lyginamąjį svorį tarp Lietuvos gyventojų
(žydai 1940m. birželio mėn. sudarė apie 8 proc . visų Lietuvos gyventojų), tačiau
tainesuponuoja kategoriškų, taikytinų visa i tau tai išvadų, nepateisina tragiš~
žydų tautos likimo karo metais.
Tačiau lojalumas naujajai valdžiai, įsitraukimas įjos kūrimą nepadėjo išvengti okupacinės valdžios represijų. 1941 m . birželio mėn. buvo ištremta daugiau
nei17tūkst. Lietuvos gyventojų. Tarp jų žydų buvo daugiau kaip 2 tūkstančiai•.
Zydų likimas karo metai s pa s taru oju met u taip pat vis intensyviau tyrinėja
mas.Bene svarbiausia s klausimas - kodėl žuvusių Lietuvos žydų procentas
(apie94), palyg inti su kitomi s Europ os ša limis, yra didžiausias, kodėl žydų
žudymas prasidėjo dar jų nesu va riu s į getus. ~a~ab:įoja nacių genoeidine politika ž
" ' lgįu., Be ab ejo, jei ne nacių okupacija, žydųoendru ~ \; /
m
1etu.ws.žemės-Rebūttrišnyk1a1si._y kiečiai naikinimui~~tūmi,
sistem.a.hei-patcmą:-'Fačiau labai svarbi ir atm osfera, vietinių žmonių rea
cija-hei-poa
ieija-holokausto atž~i u . Todelne Be pagrind o keliamas 1r1oksklausim
as: kiek prie „žydų kla u rrfio" Lietuvoj e sprendimo prisidėjo patys lietuviai. Niekas pas taru oju metu nekaltin a visos tautos , nereikalauja kolektyJ
vinės atsakomybės, tačiau tie keli tūkstančiai lietuvių (skirtingi tyrinėtojai mi!}i..skir-1-ingus-skaiči · uo 2 iki daugiau nei 8 tūkstančių) tureftrbūti-įvardyti.
Lygiai kaip turėtų būti įvardyti ir tie žy a1, une prisi e prte-tlettt-v-ių.nai-ki

! l

nimo;Kita..vei:tus,.žydų..~tU-1t.ių.tautos kančįQ§.nėi:a.l)!giavei:9aj._

dalykai:'-Žy
dai buvo naikinarn.Lkai P-tauta , žu vo daugiau kaip 9 iš 10-ies. Lietu- Į
~iai, ~~ llVO tremiami,
tur~o :,'i~tucta ug_ui:na išg!"~~o. O \
Ir represijos pri eš lietuviu s buvo taikom os ne tautm1u, o polihmu , soc1almm ar \
ekonominiupagrindu. Todėl holokausto sulyginim as su lietuvių tautos stratoci~u (šiuo atveju tai tiksliau įvykių esmę atspindinti s termina s nei genocida~
neranei istorišk ai teisingas, nei galų ga le moralu s.
Kitas klausima s - lietuvių, gelbėjusių žy dus , skaičius. Tačiau, anot šio klausimotyrinėtojos Viktorijo s Sakaitės, ,,gelbėjo ne tie, kurie garsiausiai kiekvienojesankryžoje šauki a , Tebūnie švie sa', o tie, kuri e tamsoje sugebėjo išsaugoti
trapią gyvybės žvakę". Kuni gas Broniu s Pauk štys apie savo gelbėjimo darbus

įkalii:1ami,...tačiau

'Pagal kilus šaltinius mini m i ž ymia i didesni skaičiai.
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vos užsimindavo . ,,Jūs manote, - rašė jis, - kad aš daug padėjau žy dam s, bet
man skauda širdi galvojant apie tai, kad aš galėjau padaryti žy miai daugiau,
jeigu tik Visagalis Dievas būtų apdovanojęs mane ge res niu pa sa ulio supratimu ". Ir tokių dorų, kuklių, rizikuojančių savo gyvybe (nes kaitant jų šeimos
naritt), pasak V. Sakaitės, buvo apie 2300 Lietuv os gyventoją
Kalbant grynai pragmatin e - Aleksandro Lileiki o by los - tem a, vertėtų pasakyti tik tiek, kad daryti išva das pirm a teismo nevertėtų . Akiva izdu , jog žmogus praktiškai visada turi pasirinkimo laisvę. Tuo tarpu d arbas sa ug umo policijoje nacių okupacijos metai s tikr ai nebuv o ge riau sias pas irinkim as. Nes iimsiu
spręsti, ar jis užtrauks baudžiamąją atsakomybę, tačiau moralė turėttt išlikti
visiems laikams .
Šis laiškas kartu labai ryškiai pademon stravo susikalbėjimo tarp tauttt sudė
tingumą . O tokie tekstai sunkina jį dar labi au. Ne p ad ed a, o galbūt net dar labiau trukd o ir tai, kad abi tautos jaučiasi esą auko s (iš čia minėta d viejų gen ocidų teorija). Ga lų ga le trukd o ir liberalau s bei kriti ško mąstymo stoka,
iracionalių motyvų persva ra. Todėl ne veltui žy mu s Vakarų p sichologas Erichas Frommas prieš gerus 30 metų rašė, jog žmoga u s pr otas gyve na XX a., o
dau gumos žmonių šird ys - vis dar akm ens am žiuje. Dau ge lis žmoni ų, anot jo,
dar yra nepakankamai subrendę, kad būtų nep riklau so mi , protingi ir objektyvū s. Jiems nepakan ka jėgų jsisąmoninti, kad jie paty s a tsaki ng i u ž save, turi
pasitikėti savo jėgomis, paty s sut eikti prasmę savo gyve nimui. Todėl esą žmonėms ir reikalin gi stabai bei mitai . Vis dėlto neabejo ju , jog vienas mit as- kolektyvinės a tsakomybės - atgyveno savo amžių, tod ėl jo turė tume ats isakyti nedvejodami. Kaip visa žydų tauta nėra atsaking a u ž Lietuvos sov ie tizaciją bei
trėmimu s 1941 m. birželio mėnesi, taip ir visa lietuvių tauta nėra atsakinga už
holokaustą. Todėl jei žmogui nepriimtina , kad kažkas kalba visos taut os vardu
ar apie visą tautą, tai tokio patie s principo privalėtų laik ytis ir pat s.
Sunku šiandien vienareikšmia i pasa kyt i, kas ka lčia us ia s dėl a nksčiau pa·
minėtų stereotipų. Aišku tik tiek, jog isto rikai taip p at n ėra nekalti. Paliečiau
ne visus klau simus, kuriuo s savo laiške iškėlė jo autorė. Nuošalyje liko dažnai
eskaluojama žydų pasaulini o sąmokslo teorija, jų imluma s naujoms idėjoms ir
kt. Deja, atsakymo apimtis neleido jų net ir trump ai pakom entuoti. Teko apsistoti tik ties pagrindiniai s mitais.
Baigiant ir dar kartą akcentuojant plačiau palie stu s kla u s imu s, verta paei·
tuoti pop iežiaus Jono Pauliaus JI žodžiu s. Jis yra pasakęs, jog „ krikščionių dva·
sinis pasipriešinimas nacizmui nebu vo toks , koki o žm onija turėjo teisę tikėtis
iš Kristaus mokinių". Taigi užuot kaltinę, aroga nti škai ieškoję atpi rkimo ožių,
apgailestavę dėl neva nereikalingų nuolaidų ar krikščioniškos atga ilos verčia~
nuoširdžiai pamąstykime apie žydų tautą ištikusią tragediją. N ors kartais kri·
tiškai pažvelkime ir i save. O jei mūsų tekstu s diktu oja vien iracionalūs jausmai, pasilikime juos sau.
Sn11dora,1998, Nr. 5
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žYDŲ ŽUDYNĖS LIETUVOJE
DAR
IUSUDRYS

Gerbiami redaktoriai ,
PonasVytautas Voler tas str aipsnyje „Ga l minėti, gal parniršti?" (Dra11gas,
1997
, liepos 1), teigdam as, jog žydų žudynėse Lietuvoje dalyvavo tik „vienas
kitaslietuvis", bando p ate isin t i žydo , kaip komunistų kolaboranto , stereotipą
ir tuo vargu ar prisideda pri e jo pat ies aukštin amo „tautų susipratimo" .
Kelifaktai apie Lietu vos žydu s. Priešingai paveldėtiems stereotipams, žydai
komunistaikolaboran tai, pal yginti su bendru Lietuvos žydų skaičiumi, buvo labai
neskaitlingi
. Iš maždaug 240 000 Lietuvo je gyvenusių žydų tik apie 600buvo komunisn1
partijos nariai , gal apie tūkstantis ar pu santro tūkstančio - komjaunuoliai.[...] Šios statistikos nepa n eigs ime anekdotiniais irodymais - ,,aš mačiau savo
akimis", ,,pats stebėjau" ir pa n . Be to, negalima paneigti, jog kelių šimtų, net
tūkstančio žydų eitynės Kaun e nepa teisina nei vieno nekalto žydų kraujo praliejimo,kuti_uo, turime pripa žinti, ranl<asšusite · ne__,,
vienas kitas", o kur kas dau~
~
i_ll.
(apskaičiuojama nu o 8500 iki 10 009)
\ li esa, tai irgi nedidelis nuošimtis
visų suaugusių Lietuvos vyrų, tačiau rašyti „vienas kitas" - nesąžininga. Taip pat
atkrei
pkimedėmesi i tai, jog nuo komunistų okupacijos.nukentėjo ir žydai, ir lietuviai. Iš tiesų i Sibirą bu vo ištrem tas dvigubai didesnis nuošimtis Lietuvos žyd
negulietuvių (tai, beje, išgelbėjo da ugeli jų nuo nacių žudynių).
Gaila, kad p. Volerta s, nepaisydamas savo paties pata rimo, kad „tyla būtų
naudingesnė, kaip neteisingų kaltinimų dial ogai ", vietoje faktais pagristo įnašo
iši dialogą savo straip sniu tyčia ar netyčia sustiprina žydam s priešiškai nusiteikusių lietuvių nuostatas . Atrodo n esvarbu , kad birželio sukilimu prasidėjo
žydų naikinimas, nes, nor s nemėgstame žydšaudžių, lietuviai, girdi, ,,negali
gražiai minėti ir tų žydų, kuri e išdavė nelaimės užkluptą Lietuvą". Ką straips nioautorius tuo mėgina pasakyti? Argi dėl to, kad nedidelis skaičius Lietuvos
žydų išdavė valstybę, galime žiūrėti pro pirštus i žydų naikinin1ą Lietuvoje?
Jeiguuž kelių šimtų žydų veiksmus galime apkaltinti juos vis~s, kodėl panaš'.ai
negalėtume apkaltinti visos sovietinės Lietuv os kolaborav 1mu su komum slais- juk būta nema ža i ir lietuvių kolaborantt1?
Nemanau, kad pono Volerto minim as Lietuvai „pozi tyvu~ as~~o "_-. E~ anuelis_
Zingeris siūlo bir že lio įvykius „pa~ir šti_".
pap.rasč.'.a~s1a1 te1g1~
, Jog
btrželio23-iosios nedera švęsti kaip kažkokios „1šs1vadav1mo dienos, ats1žvelgi~n~i tai, jog tą dieną v ien ai Lietu vos piliečių grupe'. i~ esmės ~uvo p~skelbta.s
m1rtie
s nuosprendi s. ,,Ar švęsti Naujuosiu s metus, 1e1gu tą ~ieną ~uš .ta artima~:"- klausia ponas Volerta s. Turbūt reiktų pir ma paklausti , ar vok1eč1ų okupactJos pradžia pana ši i Na uju os ius metus ?

!is

Praha

Akiral'iai , 1997, lapkritis, Nr. 10
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APIE STRAIPSNĮ „ TEISĖ LIKTI NESUPRASTAM,
ARBA M ES IR JIE, JIE IR MES"

švent vagiškas bandymas sukeist i vi etomi s
žudikus ir jų aukas
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis Metai pam alonin o s kaity tojus 1996 m.
rugpjūčio-rugsėjo num eryje J. Mikelinsko stra ipsniu „Teisė likti nesupra stam,
arba Mes ir jie, jie ir mes".
Straipsnis buvo išspausdint as (suprantam a, red akcijos ir autoriau s susitarimu) kaip proginis. Mat rugsėjo 23-oji - Lietuvo s žydų gen ocid o di ena, kada
iškeliamos va lstybinės vėliavos, perrištos juodu kaspinu , gedint ir page rbiant
Holokausto aukas Lietuvoje.
Tai buvo šventvagiškas iššūkis, bandym as sukeis ti vietomis žu diku s irjų
aukas, Šoa aukų atminimo išniekinima s.
Dar nepaskelbus Lietuvos n epriklauso m ybės atkūrim o, kaip žinia , Lietuvos
Aukščia usioj i Taryba - Steigiama sis Seimas - priėmė Pare iš kimą, kuriu o lietuv ių tautos vardu be išlygų pasmerkė hitlerinės okupa cijos metais naciq vykd ytą genocidą prieš žydų tautą Lietu voje ir už jos ribų , ir pažy mėjo, kad šiems
nusikaltimams nėra ir negali būti jokio pateisinim o, o pa sa uli o taut os (po
Niumbe rgo proceso) pripažino juos kaip tautžud ystę, nu s ikaltimu s pri eš žmoniją ir žmogiškum ą. Bet p. J. Mikelinskui tai nė motais. Jis pa suk o la ikrodį atgal
ir, prabėgus daugiau kaip pusei amžiau s po h.t šiurpit t j vykių , suformulav o
visą straipsni persmelkianti „postul atą" apie „pragaištingą žydų vaidmeni
vietos gyve ntojams " (išskirt a man o - / . L.), ,,matematinę sąsają " tarp „išžu·
dytq žydų procento" ir „pra gaišting o žydtt vaidm ens" . O toliau viskas jau
paprasta.
Koks buvo „žydt 1pragaištingas vaidmuo" Lietu voje, J. Mikelin skas spren·
džia labai paprastai, paga l (žinomu s) ,,rezu ltatu s". Visi jie be išimti es - nepri·
klausomai nuo jų poli tinių, religinių pažiūrų, socialinės padėties ir kilmės, nuo
naujagimio iki nu karš usio senelio - bu vo išž ud y ti, tad vi s i jie, be išimties,
beveik ketvirtis milijono, - ,,kalti".
Žydai J. Mikelinskui - ,,pilka masė", kuri esą viening ai, su d žiaugsmu sutiko
sovietinius okupantus, talkino jiems pavergti kraštą, vyk dyti terorą ir t.t. O tai jam
pagrindas pateisinti tuos, kurie, patikėję rudojo šėtono triumfu , nuėjo jam tamau·
ti, padėjo vykdyti iki tol nematyto, nejsivaizdu ojamo žiaurum o ir masto žydų
žudynes, grobė jų turtą, tikėdami savo nusikaltimų nebaud žiamumu .
Ir juos J. Mikelinskas be mažiausios sąžinės g rau ža ties jvardij a net „keršy·
tojais".
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Tokie tie „pam atai", ant kurių suręsti pa grindini ai J. Mikelinsko straip snio
ieiginiai, o bet k~~ią išsa ~y tą kritinę pastabą jis tiesiog su panieka atmet a
(,.jsijungė i_~iskus_1Ją nepasiruošę'. rei kia~ ai nesusipažinę, neturėdami ką pasakyti"; ,,tureio _laba'.,~enką suprahmą api e tu os klausimu s, kuriems „straip snisstudija" paskirt as 1r pa n .).
Kaip ir dera au toriui , ,,giliai " išs tud ijavusiam „Siono išminčių prot okolus"
bei kitą panašią „litera tūrą", persis unku siam jų d vasia ir nesigėdijančiam jų
cituoti, jis imasi dem as ku oti ir „klastingą pasaulinę žydiją" (kurios dalis buvo
ir išžudyta Lietu vos žydų bendruomenė). Tą „pasaulinę žydiją" su jos Abraomu,Moze, Einsteinu , Freudu , Spin oza, Kafka, Modi gliani, Chagallu ir daugeliu
kitų. ij uos „ panašių".
Tenka tik stebėtis, kiek čia mi stifika vimo (citu ojant Tarą, kitus šventu s ir
nešventus raštu s), sp ekuli av imo , pa viršutini škum o, galiausiai prasimanytų,
iškraipytq faktą Viso to, ku o mito anti semiti zmas, kas civilizuotame pasaulyje,
Europoje, i kurią einam , išm es ta į istorijo s šiukšl yną.
Ir nejtikėtina bu vo skaity ti tokį straipsnį su antra šte „Polemika" šalies Rašytojų sąjungos mė nraštyje

Metai.
Josifas Levinsonas

NUOŠIRDŽIO S PASTANGOS

„ IŠSIA IŠKINTI IKI GALO "

LINASVILDŽ I Ū NAS

----.._
Tyla-ge ra byla ... Antai Metai (1996, Nr. 8- 9) išspau sdin o d idžiuli Jono Mikelinsko opusą „Teisė likti nes upra stam , arba Mes ir jie, jie ir mes", kurios autorius, užsibrėžęs sa u tikslą „atvirai ir viešai aptarti ir apmąstyti liet11
vil1-žyd1
1santykius", paband yti „viską arba bent kai ką išsiaiškinti iki galo", po gausybės ilgi.1ir
painių išvedžiojimų, pro et contm, išlygq ir vingr ybitt prieina prie jau niekuo
neužmaskuotos „galutin ės išvados" : žydai patys sau u žsitraukė juos ištikusią
katastrofą, o lietuviai į kruviną m irties sūkurį buvo įtraukti daugiausia p~
savovalią (išs kirt a mano - J. L.).
Ir ką gi? Publi kacijos pasirodymą gaubia keista tyla, nebe pirmą kartą, kai
~ltė tiesiogiai ir neties iog iai mėginama suversti aukoms, ieškant pateisinimq
JŲ žudikams. Abejingumo , pa ka ntumo , o gal, apsaugok Viešpatie, net prit arimotyla. Stulbin anti tyl a, iška lbin gai pat virtinanti , su kokiu istorinės sąmonės
bagažu, su kokiomis dvasinėmis as p iracijomi s mes ketiname žengti i ate iti. Ir
kokj istorijos, ypač juod t1jų jos akivant vertinimą, mėginame p rimesti savo vaikams. Nejaugi norim e, kad jie būtų tokie paty s akli, kurti ir kup roti, velkant ys
amžiną kankinių ir didvyrių tauto s naštą- išvirkštinę nacionalin ill komplekslĮ
naštą?
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Manes nestebina, kad yra - ir turbūt ne m ažai - žm o ni t\, mąstančių panašiai
kaip J. Mikelinskas. Jų buvo ir b us, ir di skutu oti su jų a rgum ent ais bei logika_
bergždžias dalykas. Mane stebina ir glumin a kitkas - kad panašūs „argurnen.
tai" nuolat prasikiša spaud oje, kad jie toleruojam i. .. Pasaky siu ir kiek kitaip kad juos gaubia pritar iantis tylėjimas, pa lankus klim atas . Ju k J. Mikelinskas
norėdamas ,,išsiaiškintiiki galo- pirmia11
sia, ži11
0111a
, išsiaiškinti sa11pačiam ", sam'.
protauja visų mūsų, taigi - kiekvieno iš mūsų, var du . O plėtodamas mintį apie
„po/iti11ę-psichologinę dviej11ta11t11
priešpriešą ", ,,s11siskaldymą - MES ir JIE, JIEir
MES", lietuvių ir žydų santykius padary d ama s „panašius į labirintą, į k11rį gali-

ma tik įeiti, o 11eįmanoma išeiti", ieškoda mas

lengvinančių aplinkybių

„j1( są

skaita, argi neprimeta mum s visiems tos am žinos ios kupr os (op uso paantraštė - ,.Pamąstymas ne tiek įkyrėjusia, kiek am žin a tema ").
.
"Nejaugi tautinės skaistybės vardan visi mes tikra i pasiryžę tą kuprą vilkti?
,Nejaugi, nep.a.isant istorijos kompliku otum o, taip jau sunku a tskirti ju oda nuo
balta ir sąžiningai pripažinti, .!sfill.Lįetuvo$ ~a
t~
a t~ .J!.Ly
„xa-ir-d-vaV sinė mūs ta~
ja, vi9Y15-pačių ba isia u ių ir mūsųj§_torijos.puslapįy,
nes daugelio mūsų tautiečių rankos nusidažė tūkstančių ne~al~ų ž~ių krauju, kad šis nusikaltiJJ,as neturi jokio pate isinimo , joki__ų_lengv.!!'ančių aplinky_bių? Viena, dėl ko galiu sutikti su J. Mikelinsku , kad tai „ne tiek tautos:,čiekpaties·
žmogaus problema", kad tautai nega lima inkriminu o ti ko lektyvinės atsakomybės. Tačiau juk J. Mikelinskas postrin gauja pirmi au sia kaip taut os atstovas, ji
asmeniškai žeidžia priklausomybė „žydša11
dži11nacijai", jis teisinas i tautos vardu, taip pats primesdamas jai kolektyv inę a tsa komyb ę . Arg i nu sikaltimo slėpi
mas, mažinimas arba pateisinimas nepad aro mūsų visų sav otiškais jo bendrininkais? Ne jau, taip suprantamai nacijai, žyd ša ud ži us teisinančiai nacijai
priklausyti kategoriškai atsisakau. Nu olanki ai dė koju , tačiau manęs varu neįvarysi i mikelinskišką tautinio bendrum o gardą. Kaip ir d au ge lio žmonių. Juk
tauta pati atskyrė save nuo žudikų, pakrik štijusi ju os bai siu žydšaudžių vardu.
Ir jeigu sutariame, kad nėra kolektyvinės atsakomybės, tai nejaugi neturi būti
ir tautos sąžinės balso?
Tačiau visuomeninė nuomonė tyli. O gal jos ap skritai nėra? Visuomenine
nuomonę formuoja tautos žiedas - intelige ntai, int ele ktu a lai . Deja, jie tyli, kaip
ir prieš penkiasdešimt penkerius metu s. [...)
Tylėjo tada, nes pritarė, nes paprasčiausiai bijojo riziku oti gyvybe , tylėjo
vėliau, nes holokausto tema buvo ilgam ištrint a iš istorinės refl eksijos lauko, tyli
ir dabar, kai taip svarbu ugdyti sveiką atgimstančios tauto s pilietinę sąmonę.
Ir kai ,,/iet11vii1-žydų santyki11apmąstymai " iš laikraštinių paskvilių lygmens
pretenduoja pakopėti i aukštesnį „intelektualinį" lygį. [...]
( !tariu, kad „mokslininko-istoriko" keliu rašytoją J. Mikelinską pastrunėj~
/giliai suasmeninamas konfliktas tar p ide alios taut os istorinio mit o ir besikėsi-
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nančios ji s_u griaut '. istorinės tik~ovės. Ir „lietuvi_11-žydų santykiai" - vienas skau- ......,____\
džiausill šio konfh kto taškų, vienas apmaudžiausių debesų, kuri s tem do įsil
vaizduojamą ta utinės ha rmo nijos padangę. J. Mikelinsko „asmeninė patirtis niekaip nesiderina su kraupia mintimi - ir net neįstengia su ja apsiprasti, -j og Lietuvoje,
kurperamži11
s niekad nebuvo žyd11pogrom11
, galėjo atsirasti tiek žydšaudžių". O ,,kategori~kas tvi~ti11i1'.1~
s, kad_žydšaudžių Lietuvoje buvo kur kas daugia11negu j11
gelbėtoj11
Jog_de/ f'.I ~a!te~tenka masi1Respublikos aukščiausiajai valdžiaine vieną
karią Izraelioats1praš1net1v isos tauto s vardu (visi išskyrimai mano - L. V.), atrodo
kaipkokiamakabreska, užkeikimas arfantasmagorija". Visa tai žemina J. Mikelinsko

f.-J,

tautini orumą. Ypač jei lietuvių d alyvavi m o žydų žudynėse nepavyksta patyliukaisišstumti iš atminti es, jei ap ie tai n uola t primenam a - ne tik mu ms, bet
ir pasauliui - tarkim e, iš Wiese nth alio centro, ir ne pačia mums maloniaus ia
forma.
.....--Juk ne vien tikt ai J. Mik elinskas , o ir daugelis iš mūsų sergame šiu~
skais bės ·
u . Argi Prez id ent o atsiprašymą priėmėme ne kaip nacionami įžeidimą, paneig imo reikalaujantį pažeminimą? Ir nė akimir kai nesuabejoję, turime tam moralinę teisę ar n e, priskrėme žydu s gelbėjusių žmonių žygdarbi visai taut ai. Dar d au giau - iškėlėme ši žygdarb i kaip kontrargumentą,
paneigiantį ar sušvelninantį lietuvių da lyvavimą masinėse žudynėse. Sulyginome žudiku s su žmonėmis, gelbėjusiais jų aukas savo gyvybės kaina . Ir tai
yra baisiausia. Api e kokiu s moralės, sąžinės, pad orumo kriterijus tuomet galima kalbėti? Ir dar bai su, jog tai ne gud rav imas, ne veidmainystė, o nesąmoningas savigynos akt as, nep akaltin am ojo logika.
Antai J. Mikelinsko rutulioj ama p rielaida: jeigu Izraelio atstovas N. Cohenas, dalyvavęs Viln iau s ge to s un aikinim o 50-mečiui skirtoje konferencijoje,

l
V1

L/

„b11t
11ggirdęs ar geriau įsiklausęs į savo tautiečio, gyvenančio Lietuvoje,Michailo
Erenbur
go pranešimą „Nacių aukų gelbėjimo Lietuvoje specifika(1941-1944)", tikriausia
i būtų viešai Lietuvos gyventoj11atsiprašęs už pykčio priepuolyje anksčiau
i§tartuskaltinimus". O tie kal tinimai tokie: ,,Lietuviai itin pasižymėjo per masines
ž11dy11
es". Vado va ujanti s š ia samprotavimų logika išeitų, kad vienų lietuvių pasiaukojimas išperka kitų lietuvių nusikaltimą, o už kaltinimus, pada rytu s nežinant ar neįvertinus šios aplinkybės, derėtų atsiprašyti ir visq kitų lietuvių.
Stebėtinas d alyka s - tai, kas civili zuotame pasa ulyje griežta i atskirta ir atcti•
tinkamai įvertinta, mūsų sulu oš in toje istorinėje sąmonėje susiplaka į krūvą.
Nebepajėgiame suv ok ti, kas gelbėtojas, kas bud elis, galų gale - kas auka. [...
Tiesa, faktu s ga lim a par inkti tende ncin gai, iškre ipti, išpūsti, nutylėti, viskas
priklauso nu o interpr etatori aus tikslų. J. Mikelinskui net sausai iškalbinga istorijos statistika tėra tik ka žkoks „galir f aktas", kur io nepakanka vien tiktai
konstatuoti. Pri ekaiš taud am as Liudui Truskai, jog jis be jokių komentarų sutinka su tuo, kad Lietu va pa gal nužudytų žydų santyki (90 proc.) užima pirmą
vietą Europoje ir kad tai neginčijamas fakta s, J. Mikelinskas taip dėsto: ,,Juk
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bent kiek sugebančiam mąsh;ti ž111
og11ituoj pat i§kils ir toks klausimas: kaipga/i.
teisingainustatytitą pirmą ar kokią kitą vietą Europojear visame pasaulyje, kait,
11111
valstybi,1 istorinės sąlygos yra gana skirtingos? O ir patys j11i~gyvenimai, likima'.
niekaipnesiduodasuvienodinami. Sakysim, vokieči11 okupacijos 111etutiek LietuVoje
,
tiek Lenkijoje
masiškaibuvožudomi žydai, bet kokiu pagrindu galima teigti, kadlietu11i
aididesni :yd~11džiainegu lenkai? Tuo, kad Lenkijoje neatsirado proporci11gai
tiek
žr1dikr/,kiekLiet11voje?
Betj11ktąsyk bus ignoruoj1111111s
esminis faktorius, kadikillaci,
1
okupacijosLe11kijoje
neb11
vo bogeviki1diktato, kurio metu bnt11i~ry§kėjęs pragai~tingasžyd11vaid111
11
0 vietos gyvent ojams. [...]

'-

\....._. J. Mikelinsko intencijos daugiau neg u aiškios, tačiau kaip iššifru oti šiuos
lyginamosios analizės meandrus? Apie koki procentą ka lbama - nužudytų
žydų ar žydšaudžių? Kas lygina ma - aukų pro centa s p aga l gyventojų skaičių
ar pats gyventojų skaičius? O ga l proc entas - reliatyvi sąvoka, priklausanti nuo
,,valstybi11
istori11i11
sąlyg1(? Nuo tas sąlygas ana lizuoja nčiojo? Juk „esmi11is
faktorius" - bolšev ikų diktata s ir pragaištingas žydų vaid mu o - žudynių mastą
daro procentiškai turbūt lengviau paa iš kinamą, labi a u pateisinamą .
, ""NejaugiJ. Mikelinskas nesupranta , kokie baisūs pavojai tyko taip laisvai interpretuojant istorini faktą, juo lab iau pasirinktinai grupuo jan t faktu s, klijuojant
silogizmus, kuriant koncepcijas? Vadova ujanti s tokia argumentacija išeitų, kad
90 proc. Lietuvos žydų išžud ymas - istoriškai m otyvuotas, išp laukianti s iš Lietuvos istorinių aplinkybių ir paai škinamas tuo , jog prieš tai ša lyje siautėjo bolšev ikų diktatas, kuriame žydai suva idin o ak tyvų, vietos gyventojams pragaištingą vaidmeni. Vienojau tokio „interpretac ijos" pavy zdžio visa i pakanka , tačiau
tai tik slidžio·o kelio prad.į§( Neketin u juo nu osek lia i lydėti J. Mikelinsko. Tas
kelias ilgas, glitus ir vingiuotas, nors iš pat pradžių veda i aklavietę, nepaisant
J. Mikelinskopastangų išsiaiškinti „lietuvi11ir žydų sanh;kii(' problemą ,,§viesesnės
ateitie
s ir tarpusaviosupratimo labui". Kas iveikė ketu rias d ešimties puslapių teks·
tą, tas žino, kur jis nuveda a utorių. Išskirs iu tik dar vieną sva rbų klausimą, nuo
atsakymo i kur i, mano supratimu, prikl auso viskas. Arb a beve ik viskas.
„Ar iš tikrr1j11
LAF'o vadovai neturėjo jokio pagrindo tapatint i Lietuvos žyd11ss11
komunistais?"
- klausia J. Mikelinskas, polemizuodamas s u L. Truska. Klausia
beveik retoriškai , nor s vis dėlto tiesia i i klausimą ir nea tsa ko. Tik ankstesnių
išvedžiojimų grandinė sup onuoja atsakymą: ta ip , LAF'o vadova i turėjo toki
pagrindą. Štai tos asociacijų grandinės na relia i: reikėtų pasiaiškinti , koks bu·
vo žydų procentas Lietuvo s komunistų partijoj e (be t juk ką tik isitikin ome,
kad procentas - reliatyvi sąvoka - L. V.), koks tu o m e tu bu vo žydų - ne tik
komunistų - aktyvumas ir vaid mu o, koks pa sip iktinim as ir su m aiš tis visa tai
regint ir jaučiant galėjo isiviešpa taut i lietuvių protuose ; ,,O jeigu dar matė, kaip
šventi§kai pasipuofosiosžydailės mėtė gėles po okupanlt1 tank11viHrais? O jeigu

dartqpasipiktinimą ir sumai§tiiki virimo temperatfiros ;kaitino neeilinė žyd11veikla
tremiant lietuviusi Sibirą? O jeigu dar buvo studijavę Senąjj Testamentą, kurioue
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viellnspuslapispersunktas krauju ir alsuoja kerštu? "; neslepia ypatingo žydq
vaidmens ir žydša ud žių medžiotojas Simo nas Wiesentha lis: ,,Deja, i§ dalies tie
jvykiaiBaltiĮ~s §~lyse buvo ž;_~'I
ko1111111'.st11
kaltė"; _ragaliau ar neverta isiklau syti i pagarseius10 žydšaudz10 P. Mahuko žodžius, kuris, pakl a ustas teisme:
Kodėl šaudei žydus?", nedvejodamas atsakė: ,,Todėl, kad[ .../ šaudė mus dau;inr1sin
žydai_-.
-"
__
.
Taip, pasitelkdamas faktus, šaltimus, taip pat iracionalaus pobūdžio argumentus, J. Mikelinska s po lemiz uoja su L. Truska , prikišdamas , kad apdairus
politikas „nu_stelbėJame ''.rokslininką~istoriką", ir ginčija jo teigini, kad „LAF'o"
vadai, neturedam1 tam )Ok10 pagrindo , sutapatin o žydus su komunistais , o
daiktavardi „bolšev iz ma s" paprastai jun gdavo su būdvardžiu „žyd iškasis".
Jeigu man, pavyzdžiui, rūpėtų apgint i LAF'o ir jo vadų garbę nuo istorikų
kritikos,jeigu turėčiau toki „v iršuždavini ", tai pasistengčiau pakreipti polemi ką visai kita vaga: mėginčiau irodyti , kad LAF'o aktyvis tai, juo labiau vada i
anaiptol netapatino žydų su bolševizmu, kad LAF kovojo su okupantų valdžios
struktūromi s, kur iose, ž inoma , buvo ir žydų, o jeigu susitepė civ ilių gyventojų
krauju... Čia poli tinia i argu me nt ai da žniausiai išsenka. Kas tai? Tragiška karo
aplin kybių klaida? Ar sunki nuodėmė? Be jokios abejonės - nuodėmė, net jei
LAFir netapatino žyd ų su bo lševi kais. O jeigu sutapatino, jeigu kovojo su
„žydobolševiz mu "? Tai dar sunkesnė, nepaprastai sunki nuodėmė, nes buvo
pasikėsinta i žmoni š kumą apskri tai. Ir jeigu L. Truska, kaip sako J. Mikelinskas,sustojo pusiauke lėje, tai, noriu tikėti, ne kaip „atsarguspolitikas", o būtent
kaipistorikas, nes pačias p i rmąsias karo dienas dar gaubia tirščiausia nežinomybės, nuogird t\ ir nutylėjimų mig la . [...]
Tačiau grįžk ime prie aklavietės. J. Mike linskas nesiaiškina , ar LAF'o vada i
buvoužsik rėtę „žydobo lšev izmo" idėjomis. Jis ginčija, kad LAF'o vadai sutapatino žyd us su komunistais neturėdami tam jokio pagrindo. Ir, manau , pui kiaisuvokia , ką toks „pagristas su tapati nima s" reiškia. Reiškia, kad „žydai, su
e11
t11
ziaz11111
sutikdami ~alies okupa11l11s,
neteko v ietos žmo11i1
1pasitikėjimo ir susikompromitavo
kaip Lietuvos piliečiai". Re iškia, kad „žydai gerbia ir myli tik liet11
vi11
prieš11s,
o tuos, §a/iakuri11ramiai ir saugiaigyveno 600 me/11,naudojosi ;vairiausio-

misLietuvosk1111igaik§čir1 suteiktomis privilegijomis,pirmaiprogaipasitaikius,paniekinair i§duoda".Reiškia, kad jie ne vietini ai, kad ,,;pratę gyventi atskirainuo vieti11
i11gyve11to
j11
, žydai negalėjo ir gerai isisą111011i11ti pagrindinės bendravimotaisyklės:
norikitą gerbti ir mylėti, pirmiausiaji paži11k!
" Reiškia, kad yra „MES ir JIE, JIE ir
MES. Mes lietuviai, o jie - žydai. Jie žydai, o mes - lietuviai". Reiškia, kad „jeigu
S. Wiesenthaliocentro magai bnt11giliai, kaip tikri humanistai, sui11teresuoti,kad šis
paradoksas
ir neparadoksastapt11vien TIESA, kuri b11t11
abiemstovykloms bendra,tai
pirmiaus
iajis turėti/ surasti ir i§siai§kinti ne tik tuos, kuriežudė iš dešinės, bet ir tuos,
kurielaidarė i~ kairės, ne tik tuos, kurie žudė, bet ir tuos, kiiriesavoelgesiuprovokavo tai daryti ".
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o dar tai reiškia, kad „nevienaslietuvisbuvo paverstas b11deli
II prieš savo _
110

rą ". Kad „jeig
u ne bolševik11
okupacijosmetais patirtos n11o
ska11dosir 11etojipra.
gaištingarasizm
osudarytaatmosfera,kuri kai kamatpalaidavožemuosiusillstir,ktus
/ietuvil/dalyva
vimas žyd11žudy11ėse b11t11
buvęs pats minimaliausias" (kokia žavin'.
ga tariamoji nuosaka!). Kad „bentkiekistoriją išmanančiam piliečiui turi bfltiv;.
siškaiaišk11
, kadtqholokaustqvokiečiai organizavopatys, o lietuviamsjis buvookupa.
cijosprimestas. Tadir tapraeitis, kuriqliet11viai
turi, anot/. Steinbergo, įveikti, 11110
j11priklausė labai11eda11g
". Kad vis labiau ryškėja tendencij a „visą žyd11tragedi
jos uetuvojenaštq užkrautine tiek a11tlietuvių sąži11ės, kiek a11tpeči11. O tokio
veiksmotikslas - aiilkus: išlupti ko111pe11saciją už prarastą holokaustometu žydi/
turtq". Kad „apmąstant ir svarstantliet11vii1-žyd11
santykius, ypač 11agrinėja11t iraptariantkaltumobei 11ekalh11no
problemas,balina turėti galvoje, kadji/ , t11santyki
11
ir proble11111
, 11iekada
nebusgalimabent kiek teisingia11apsvarstyti ir juo labiauišspręsti, koljuos temdys įsigalėjęs nelemtaspožiaris - ir įsigalėjęs ne bejau mi11ėtos
kolosalio
s žyd11
įtakos pasaulyje, - jog komunistinisgenocidasyra mažesnis blogis11
e.
gu nacistinisholokau
stas".

Ar būtina tęsti? Ar galima tokius tekstus komentuoti? Tokie „moksliniai
traktatai" užtrenkia duri s bet kokiam tarpusavio supratimui, rausia tarp tautų
neperžengiamus griovius. Ką bereiškia žodžiai „Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas ... "? Jeigu ieškoma tik kitų kaltės. Ir kodėl? Savo kaltumo kompleksui pateisinti? Žinoma , J. Mikelinskas visur ižvelgia „tri11111J11ojanlį žydiškqkeršto
jausmq:Akis už akį, dantisuž dantį". Kokie niekai! Kaipgi žydai mums keršija?
Kad neužmiršta ir primena, neleidžia užm iršti, ištrinti iš atminties, pasislėpti,
išlaukti? O kad ,,lietuviai,kurieprieto prisidėjo, daugumaatvej11tik keršijouž savo
nuoskaudas
ar buvookupant11
priversti",- tai čia jau lengvinanti aplinkybė? Ir
kaip keršijo? Ar tik primindami apie savo skriaudą? J.Mikeiinskas žydams turi
begalę rekomendacijų: kad Wiesenthalio centro darbuotojai, ,,užuot ieškoję po
visusplanetosužkampius1111sikaltusi11
žyd11nacijai,i111t11
nagrinėti ir žyd11kaltę kitoms tautoms";
,,Mylėk savopriešą", ,,Atleisk ir ne11ž111iršk
". O pats užmiršta svarbiausia - ,,Išpažink savo kaltes " - nuostatą, kuria vadovaujasi visas krikščio·
niškasis pasaulis , vertindamas karo praeitį. Bet juk ir tai turbūt irgi diktuoja

,,kolosali
žyd11
įtaka pasaulyje".
Taigi ir savo iškeltą klausimą KODĖL TAIP ATSITIKO? KODĖL IŠ VISO

GALĖJO ŠITAIPATSITIKTI?J. Mikelinskas linkęs suvokti tik kaip „žyd11egzis·
tencijosliki111i11į klausimą": ,,Kodėl s11mumis taip atsitiko?". [...] Ir toliau: ,,Todėl,
kadirkaipiriš kuriospusės žil1rėt11m į t110s
krnvin11sistorijos lapus, sunku susitaikyti
su 111i11tim
, kadžydailyg niekurniekogali 1111sipla11ti
rankasir nejaustiatsakomybės
už lietuvių kraują beikančias. Ir ne tik dėl to, kadjie daugiausiadalyvavoa111wmet
užraugiant
Rusijoje Spaliorevoliuciją, kuriojeir buvo užprogramuotapusę šimtmečio
trukusi didžioji Lietuvos tragedija, betypač todėl, kad 1940 met11vasarą išskėsto·
misrankomi
s sutikę Ra11do11qjq
armiją, o vėliau nuėję okupantamstarnauti,persavo
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nusiuspartiečius ir ~ol~bora11t
. us d~11
g blogopadarė tiems,šaliak11rii1
palygintige~ai
g saugiai
gyve110
šešis §imtus 111et1
1.
,r š tai taip . t ai. kO de· 1gi. „nebeĮlnanoma
.
surasti tokiosišganingosformulės, kuri 1111tntyti/ /iet11
vil1ir žyd11kaltumo vienų kitiems laipsnį"? (manoma! Ir dar kaip įma
~oma!Pasve rt a kaip

/

vaistinėje!

š!

Mes, maž~tėli~'.' i
kruviną '.1'irties sūkurį buvom e įtraukti daugiausia
priešsavo ~ahą, ~,}1e „šiamebepr~t1ška1'.':,
~fikuryjeiš dalies suvaidinonet savotiškq
demi11rgo
vard111en1
•Tobula . Kalte s pož1unu esame nelygūs, dar ir kaip nelygūs.
Bet užtat patirtomis kančiomis - labai panašūs. Tačiau gal dar ir todėl „lietuviams ir žydamssunku, o kartais tiesiogneįmanoma vieniemskitus suprasti( .../ kad

jie,tieklietuviai,tiek ir žydai, daugiau negu kas 11orskitas pasaulyje perpastarqjį
penkiasddimtmetį yra nukentėję". Mes tai jų kančias suprantame ir pripažįstame,
o JIE... Kartai s dar ir pakenkia.
Juok~s i šalį! Pernelyg kraupūs juokai. Nejaugi J. Mikelin skas nesupranta ~
arba apsimeta, kad nesupranta, kas yra Katastrofa! Kas yra rasinis ištisos tautos genocidas! Be t gal iš tikrųjų nesupranta? Gal ir mes, apsvaiginti savos ios
kančios saldybės, irgi nesuprantame?
Gal genocido sąvoka, dabar valkiojama
kurpapuola , baigia devalvuotis mūsų sąmonėje? Nepainiokime kančių, tremčių, lagerių, okupacijų, socialinės ir nacionalinės priespaudos , žudynių ir visų
kitų tikrai baisių dalykų su planingu , metodišku ištisų miestų, miestelių, kaimų
gyventojų ž udymu - nuo ž indomo kūdikio iki sukriošusio senio - vien todėl,
kad jie kitos rasės, kito tikėjimo - KITOKIE! Su žudymu, į kuri naciai sąmoningaijtraukia dau ge li tautų, ne tik mus . Gal dar ir todėl, kad prislėgtų kolektyvine atsakomybe, kad dvasi škai sutriuškintų, kad jos negalėtų prisikelti.
~rui,Jm:p...dv,iejtt"tvtalltanzmų, nem1folo"gtzuo!ttme,.sa\ill.ka.n· /
čios
urkime sa u ks
..
· m~me-. Kaip reikia susipainioti V
irnieko nematyti , kad Spalio revoliucijoje įžvelgtum tik „didžiqjqLietuvostragediją". O kur pačios Rusijos tragedija? Kur daugelio tauh.1 tragedija ? Ir neskaičiuokime kitų kalčių. Pažvelkime į save, o per save - i kitu s. Nejaugi išsilais vinti kliudo tok ia jau neįveikiama praeities našta? J. Mikelinskui tai ,,/ietuvil1iyd11
santykiai", kuriuos bandydamas „išsiaiškintiiki galo" jis įklimpsta i neišbrendamą liūną. Gal tai tik aklas atsitiktinumas, kai frazė „norasišsiagki11ti
iki
galo"tekste pav ojingai priartėja prie frazės „žyd11klausimqišspręsti iki galo", tačiau tai skamba kraupiai. [... )
J. Mikelinskas nuoširdžiai piktinasi, kad Johnatano Steinbergo straipsnyje
'.'Antisemitizmas be žy dll" ,,nežiniakuriamgalui teigiama
, kadnors Lietuvoježyd11
1711ebeliko,
antisemitizmas egzistuoja". Toli žvalgytis nereikia . Turime lietuvišką
,,studiją", prilygstančią „ge riausiems" tokio pobfldžio tarptautiniams sta ndartams.Ją mums padovanojo vienintelis elitinis literatflros mėnraštis, prisegęs
„Polemikos" figos lapelį. Polemikos čia negali bflti. Leiskite paklausti , ar tokia
publikacija - tai irgi pozicija, ar pozicijos neturėjimas? Rusijoje viskas aišku.
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V

1

Našsovreme1uuk.yra Naš sovre111e1111ik.
O pa s mus ? Pa s mus , regi s, nesu vokia
kad pozici1'0s neturėjimas šiuo atveju irgi yra poz icija. Kad nepadoru Literat;a
,iro.,
je ir menepubliku oti l. Šafarevičių bei savl\ autorių šios pakraipos opusus. Trak.
tuoju tai kaip „problemos intelektualizaciją", kaip jos pakėlimą į „aukštesn·
lygį". ejaugi Met11 redak cija nepagalvojo , kad susitepa negraž ia dėme, ka~
sutepa ir savo garbingą redakcijo s kolegiją, ir savo skaitytojus. Ir ilgam . Tyla_
gera byla ...
7 meno dienos, 1996, rugstjo 20

APIE TAUTIEČIUS GERAI - ARBA NIEKO!
VYTAUTAS TOLEIKIS

Nelengva įsivaizduoti, kiek Lietuvos pedagogų, ypač lituani stll, dar paskaitinėja
ar bent pavarto vienintelį literatūros mėnrašti Metai? Įdomu, ar jie perskaitė (ogal
ir susikonspektavo?) J. Mikelinsko gan platl\ straipsnį„ Teisė likti nesuprastam,arba
Mesirjie,jie ir mes",paskelbtą 1996 m. rugsėjo 8-9-ajame numeryje? Ir kaip reagavo į žinomo rašytojo polemiką apie žydl\ ir lietuvių santykius? Patylom pritarė,
o gal pasipiktino rašytojo pozicija? Pagal kokią viešai pareikštą išeities poziciją
Lietuvos pedagogai aiškino savo mokiniams , kodėl rugsėjo 23-ioji Lietuvojeminima kaip Lietuvos žydų genocido diena? Pagal T. Venclovos, bostoniškos lietuvių
enciklopedijos ar J. Mikelinsko? Kadangi rašytojo straipsnis ilgas, pilnas vidinių
prieštaravimų, asmeninių prasimanymų bei pavyzdžill, susipynusių su toli si~
1
kiančiais apibendrinimais, drįstu pedagogų bendruomenei
reziumuoti straips•
nio esmę: žydai patys labiausiai kalti, kad Lietuva užima pirmą vietą Europoje
pagal nužudytų žydų skaičių (90 proc.) (išskirta mano - J. L.).
.___., Straipsnio autoriu s tekstą datuoja 1992-1996 metais (supra sk, gilinosi ilgai),
primena skaitytojams, kad perskaitė daugybę literatūros. Manytina, jog pats
autoriu s pageidauja jo tekstą skaityti itin susi kaupu s . Žinome lietuvių ir žydų
santykius gvildenančius M. Krupavičiaus, T. Venclovos, L. Truskos tekstus, bet
tokios plačios studijos susilaukta bene pirmą kartą (beveik 40 p. smulkiam rai·
delėm!). Mat J. Mikelinskas mėgina „viską ar bent kai ką išsiaiškinti iki galo".
Tas „iki galo"" - au toriaus nes lepiama nuoskauda, kad Lietuvos žydai 1940m.
aktyviau kolaboravo su sovietiniais okupa ntai s negu lietuvi ai, kad S. Wiesant·
halio centras pern elyg akfyviai primena pasauliui apie ~ DJ.lbilllSlllS žydšau·
džius iš Lietuvos.
- esu šalininkas tos idėjos, kad nepriimtinoms mintims reikia „d uoti at·
kirtį". Nenorėčiau, kad mano nuomonę tik taip suvoktų pedagogų bendruo·
menė. Nenoriu blusinėtis po J. Mikelinsko tekstą ir apkrauti skaitytoją daugy·
be kontrargumentų, būčiau linkęs kalbėti trump ai ir aiškiai.
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Man nesmagu, kad Meti/ redakcija sugebėjo publikuoti tik tokį tekstą mum s
visiems labai skau~
te~a. Nejaugi Me1t1redakcija stojai vieną gretą su Respublikair E11r~pa?
/ ~e1_aug1 1_XXl amžių taip ir ateisime su gličia „tautine " konjunktūt:~, ku: 1 me1 1 ~u?kia'. kad ~uropoje esame pati toleranti škiausia tauta
ir,svarb1aus1a, l~b 1aus 1a 1_s~naudž1ama kaimyninių tautų. Kad dėl nepriklausomybių praraduno kalti tik vokiečiai, lenkai , rusai ir, aišku, Lietuvos žydai?
lik jokiu būdu ne lie tuviai. Juk pagal J. Mikelinsko logiką - lietuviai nebūtl\
prisidėję ... jei ne vokiečiai, jei ne daugumo s žydų kolaboravimas su sovietų
okupantais 1940 m~
many sime, kad su 1941 metų birželio 23 dienos sukilimo.pr_adži_a,k~ri · Y'.1'itauto s ?'žt~_kovoti dėl laisvės, neprasidėjo galbūt pat
gėdingiausias lietuv ių tautos 1ston1os perioda s - lietuvių dalyvav imas masinėse žydų žudynėse. Negi istorijos mokytojai turės nutylėti, kad „keršytojai"
žudė ne žydus komunistu s ar rėmusius sovietų okupantą, o absoliučiai visus
žydus; kad karo metai s žydšaudžių vaikai į mokyklas ateidavo apsitaisę nu žudytųjų žydų vaikų rūbeliais, kad žydšaudžių žmonos j savo namus vežimais
traukdavo visą žydų turtą, kad baigiantis karui dau guma žydšaudžių spėjo
išdumti į Vakarus ir dabar svetimom pavardėm kiurkso laukdami paskutiniosios? Taip ir liksime etnoc entri ška , be savikritikos, pilna kompleksų tauta ?
Skaudu, kad J. Mikelin skas demonstruoja ir teologinį išsilavinimą! Opusas
mirgėte mirga citatomis iš Šventojo Rašto. Bet kas, bent minimaliai susipažinęs
su moralės teologija, ž ino, kad tik Dievas gali žinoti konkretau s asmens konkrečios nuod ėmės svorį . Tuo tarpu J. Mikelin skas vos ne ant pirštų bando
skaičiuoti, kiek procentų buvo žydų komunistl\ ir žydšaudžių, kas pirmas
pradėjo, kiek ir kokių žydų aktyviai dalyva vo pasa ulio istorijos scenoje, primindamas net nežydų meilės ryšius su žydėm etc. Tikrai šėtoniška aritmetika,
o autoriaus perkūnsa rgis, kad „aš nuo pat vaikystės, rasi nuo tada, kai pirmą
kartą išvydau tą orų lupatų sup irkėją, jaučiu šiai tauta i gilią, pastovią paga rbą
beisimpatiją", viso opuso kontekste atrodo ne kaip judafilinis sentimentas, o
veikiauciniškas pasityčiojimas.
Neaišku, ar au torius sąmoningai, ar dėl neapsižiūrėjimo sugretina visiškai
nelygiaverčius tekstu s: vienoje eilėje atsiduria „Siono išminčių protokolai" su
J. Josadės, L. Donskio pavardėmis. Na tiek jau to. Čia autoriaus sąžinės reikala
Kodėl stengiamasi pateisinti lietuvių dalyvavimą žydų genocide? Kad tas
istorinisfaktas labiausiai žeidžia pačių susikurtą mitą apie igimtą lietuvių gerumą? Ar išdrįs kada lietuvių kilmės istorikai parašyti išsamias monografijas
netik apie teisuolius, bet ir žydšaudžius? Manau, kad greitai. Jau vien tai, kad
J. Mikelinskassavo kritikai ar ironijai pagrįsti rado L. Truskos ir T. Venclovos
P_avardes,nuteikia optimisti škai. Vis dėlto norėtųsi, kad tai padarytl\ vyresniosios kartos inteligentai. Jeigu ne , tai ir liks netesėti pažadai.

!ia

Dialogas, l 996, rugsėjo 27
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LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamoji Redakcija,
noriu Jums padėkoti už puikų Lino Vildžiūno str aips ni „N uoširdžio s pastangos ,išsiaiškinti iki galo"' (Nr. 38). Atrodo , išsakė visas mano mintis , lyg būčiau
para šiusi pati. Net negalvojau , kad gerb. rašytojas J. Mikelinskas ga li taip, atleiskite, nusikalbėti (o gal „nu sira šy ti"?). Kiek energijos idėta i manipuliavimą
istoriniais faktais. Bet visur kyšo netie sos „ausys" . Man v isa da atrodė, kad mes
tiesiog liguistai teisinam e save, savo tautos istoriją , tiesiog ją perdirbinėdami
kaip mums patogiau. Laikas paga liau pa sa kyti , kad žydų ša ud y ma s Antrojo
pasau linio karo metu -š lykš ti mūsų istorijo s gairė, tiesiog n enup launama gėda .
Ir nėra ko čia ieškoti tautinės skaistybės. O vadinamasis 1941 m. birželio sukilimas (nedenkime šio neaiškaus istorinio fakto figos lapeHu) - tik liumpeniškų
aistrų prasiveržimas.
Puikiais kontr argumentais motyvuotas Lino Vildžiūno straip snis turėtų būti
perskaitytas visų Lietuvos inteligentų. Na, o J. Mikelinsko išved žio jimai , manau , pateks j nurašomų, nepad orių publikacijų šiukšlyną. A tleiski te už griežtą
stilių , bet, dievaži , nenoriu priklausyti J. Mikelin sko tautiniam s „skaistuoliams".
Agnė Mičiulyt~

60p.). o rinkinio su~ary~ojo ~a~aig os žo dyj e „ Pastabos_ pabaigai " (p. 277 )
dėl J. Mikeli~sko st ra ip snio (vi~n'.ntelio) pažymėta: ,,Lietuviai irgi tebeturi savo pageidav imq žy dams , - tod e l iš vyku sios pol emiko s per spausdinamas rinkinyjeir J. Mikelinsko pa sisa ky_ma s".
g šio teksto su~~u s uvo~tt, kokie tie „pageidavimai" žydams, išsakyti
J.Mikelinsko, to_dvteJl( genoc t_dų teorijo s apo logeto, turėti ga lvoje (bent principiniai), tuo ~a_biau kad ~abatgo s žodyje net neu žs imenama apie aštrią šio
straipsnio knt1ką spaudoje.
L. Vildžiūnas savo rece nzijoj e apie minėtą dokumentų ir straipsnių rinkinį rašė:
,Liūdnai pagarsėjusi J. Mik e linsk o ,s tudija ' publikuojama be ją lydėjusių kritiniu reakcijų._ Kyla klau s i~a s, a r J. Mikelinskas nu sipelno nekritikuojamo pagerbimo, tačiau sudarytoias, mat y t, laiko si nuomonės, kad nederėtų ignoruoti
netantisemitizmo ,k lasikos'".•
Josifas Levinsonas

APIEVIENĄ J . MIKELINSKO

„ATRADIMĄ"

7 meno dienos, 1996, spalio 4

Pami11ėsi111e vieną iš daugi;bės

•• •
Savaitraš tis Literatūra ir menas (1996, lapkričio 9 d.) paskyrė n e t vedamąjį, kad
,,apgintų" J. Mikelinską, jo „straipsni-studiją" nuo išsakytos aštrios kritiko s.

•••
Rašytojų sąjunga, jos vadovybė laikėsi „nesikišimo politikos" dėl savo leidiny·
je išspausdinto (atrodo, nieko bendro neturinčio su literatūra) minėto „straips·
nio-studijos" (užėmusio penktadali mėnraščio num erio), ske lbu sio „aukščiau·
sios prab os" antisemitizmą.

„straipsnio-studijos" mit11
, kuriit pagrindujo autorius
,,de
maskuoja"žydus kaip komunizmo ramstį. Tuo pagrindujam tapo, kaipjis pats
fXIŽymi,d
r. A. Viliii110
duotas „charakteri11
gas pavyzdys", kurį pastarasisprieškelerius
metus pateikė savostraipsnyje „Faktai, apie kuriuos 11e11orime
žinoti".
le111ia
11- ištrauka iš šio straipsnio ir atsiliepimas apieminimus jamefaktus.
,,[...] Kodėl nenorima prisiminti, kad Sovietų Sąjungos komunistų parti jos Ce ntrokomitete 1935 m . iš 59 narių 56 buvo žy dai (duomenys iš Denis Fahey knygos The Rulers of Russia, 1975). Komiteto sudėtis nesikeitė keletą metų, o jei
keitėsi, tai buvo tradicija žydą keisti žyd u . Centro komiteta s buvo visagalė jėga
ir davinėjo jsa kymus žudyti ir kankinti : isakyma i buvo paraidžiui vykdomi.
[...] (Kviesčiau žydų vadovus ar Izraelio vyriausybę pan eigt i šiuos faktus. Turiu neginčijamų irodymų, patvirtinančių minėtų faktų teisingumą.)"
Sid nėjus

•••
J. Mi_k~linsko straipsnis

„Teisė likti nesuprastam ..." buvo perspausdintas

prof.

A_
· Etdmto sudarytame dokumentų ir straipsnių rinkinyje Lietuvos žydi/ ž11dy
·

m11 byla, kuris pasirodė 2001 metais, tragiškos sukakti es - 60 metq nuo šoa
pradžios Lietuvoj e - išvakarėse. Jis buvo išspausdintas
visos apimtie s (apie
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P. S. Dr. A. Vili Onas - 1941 m . birželio 23-os ios sukilim o dalyvi s, vadovav 015partizanų
veikusiam Fredoje . Tada jis buvo sužei stas. Pokario audro s A. Viliūn~ nubloškė
užjūrio. Dabar jis gyvena Australijoje , Sidnėjuje.
Kaimo diena,1993, lapkričio 15 d .

būriui,

• .Poholokaustinė Lietuva : Lietuvo s žydq žud yni q byla ", 7 111e110dimos, 2001, liepos 27.
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am ta, au mga
A~..i~

ps ni „F-11..t.,
i, ,1pie
1 A. \ iliwK, $lr.1.i

ANEK
DOTAS APIE HITLERĮ

kuriuos nenorim;\ žino ti"

(...) .-\.\ ili un.1s skelbi,1 pribk~ki ,mti „ful..t,1" . 1935 m . iš 59 VKP(b) CK narių net
56 (!) t,un, ž,·da i. uvol..i,1~. iš l..ur \'iso.-:nel<1imt,'.,s
ir bėdos, ka s kaltas dėl prasidt,'.,
ju::iit m.{sini11represijų . Au torius tiek isitikinęs savo sk~lbian~o fakto teisingumu , k.1d net ra~ : HKviesči,m žy d11 vadov u s ar lz ra eh o vyriausybę paneigti šiu~ faktus".
.
.
.
.
K<1~i, nors nesu nei žydų ,·adovas , nei Iz ra elio vyria usy b es ats tovas, patai p,1daryti . Vis11 pi rm,1 d ~l
Jei p .
tikrai
žinoti tirs.1, jis gnlėjo žinių pnsisemti iš pirminiq ša ltinh1, juo labi au kad tie
duomenvs nebuvo jslnptin ti ir oficia liai paske lbti spa udoje . YKP(b) XVII suvnž.in,·in;e, ivykusiame 1934 m., buvo išr inkta s CK iš 71 nario ir 68 kandidatt1.
Suvažiavimo delegntq anketose nu rody ta ir jq tautybė. 1934 m . pabaigoje buvo
nul udytas CK narys S. Kirovas, o 1935 m . sa usi mirė kita s CK narys - V. Kuibyševas. Taigi liko 69 CK nariai . O dabar , miela s s kaitytojau , a tspėk, kas iš
žemiau pat eikto nedidelio CK nariq są rašo tie try s ne žyda i: J. Stalinas, V. Molotovas, M. Kalininas, A. Mikojanas, N. Šve rnika s, J. Rud z ut akas, J. Vareikis,
K. Vorošilovas, N. Chruščiovas, A. Ždan ovas, N . Krup skaja , G. Ordžonikidzė,
A. Bubnovas, S. Kosioras, V. Mežlaikis ... (ši są rašą ga lėč iau geroka i pratęsti).
esistenk, neatspėsi . Tokiu talentu atp aži nti taip m eistriškai u 7.,simaskavusiu s
žydu s apdova notas tik A. Viliūn as. Brav o, daktare, kaip tikra s riteri s Jū s vienu
špagos mostelėj imu sugebėjote apipjaus ty ti keliasdeši mt kitatikit1 ir perkelti
juosi judaizmo tikėjimą ! O gal, [...] Jūs stai ga a trad o te, kad čia išvardytq žmonitt seneliq gys lose tekėjo žydq krauj as? Tai iš tikrqjų būtq stulbin anti s mokslinis atradimas . [...]

mėgin..~u

skaičiaus.

Viliūnas

norėtų

Turbtlt p,,ts did žia usias š io šimtmečio demagogas bus buvęs Hitler is. Dar nebnl'Ojis valdžioj, o jnu buvo žmonėse an ekdo tas apie vieną jo - ga l tikrai atsitikusi, 0 gal tik isivaizduotą - suklupimą šia ip jau iki smulkmenų planingoj jo
demagogijoj. Sako, ka lbėdamas kažk uri oj didžiulėj bava rq aludėj, Hitleris svai dėi keletošimttl kla usy tojt1 i minią ilgą litaniją klausimtĮ, i kiekvieną pat s atsak ,damas vis tu o pačiu a tsakymu: - Karą pra laimėjom, kas kaltas? - Žydai! iontribucijas mok am , ka s kaltas ? - Žydai ! - Kolo nijq nebe turim , kas kaltas? žydai! - Kultf1ra suteršta, ka s kalta s? - Žy dai! - Skurd as siaučia, kas kalta s? žydai! Ir t.t. Kiekvieną atsakymą minia tvirtino triukšmin gu pritarimu . - Jūsq
bokaluose pama zgos vietoj gero vokiško alaus, kas kaltas ? - DVIRATININKA1!- kažkas staiga ši1ktelėjo nuo durq greičiau, neg u Hitleris spėjo ištarti ,
kadžydai... Stabtel ėjo, nu stebo: - Kodėl dviratininkai? - O kodėl žydai ? - vėl
atsiliepė tasai nuo durtt, .. Kilo nea psakoma s erzelis. Akiplėša šaipokas turbūt
niekonelaukes nešė kuda šit1 lauk. O Hitl eris savo anti žydi škos litanijos nebet~sė. Ir sako, niek ad jo s tuo būdu nebekartoj o.
V. Raslenis

Akiratiai, 1976, birž elis

Peisachas Frcidhcimns
Doccntns
Kn11110diena, 1993, gru odžio 6
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IR VĖL DVIEJŲ GENOCIDŲ TEORIJOS TRELĖS

šus nustebau . Žmonės, kaip sa koma, ž in omi ... Diskutuoti s u jais - tas pa ts,
ra inčytis su ga rs iaka lbiu . Deja , pa žinti dr . V. Bagdonavičių ir prof . M. Makk_as
p a lie ku juos nu oša lyje. Nus tebino mane
;'.:sofo
ir is to rik o, para šai. Man visa d a atrodė, kad tikri filosofa i ir is torikai
1
rivalo turėti savo nuomonę, nepriklausomą nu o visuomenės d aug um os. Jų
profesinės garbės re ikala s formuoti visuomenės nuomonę, kaip kad tai d aro
iilosofasM. Mamard as h v ili s ir isto rika s E. Gudavičius. [... )
Pereikime pri e „ Pa re išk im o". Aš taip p a t n erimaudamas se ku Lileiki o ir
Gimžaus ko bylą, n ors ir aklai n e tikiu te lev izi ja. Man ne taip įtikinama i at rodo
linčio lovoje se no ne s is kutu s io žm oga us d emons tra vimas. Kai p ir dauguma
r~etuvos
n ep as itikiu
teisi ne s iste ma . Be abejo,
nor o
teismą. Galbūt abu kaltin a mi eji tikrai besveikačiai, betgi „krauge riški žy da i"
visai netrok šta m aty ti jų kalėjime. Gali m a Is p anijos pavyzdžiu priimti įstaty
mą dėl senyvo am ž iaus nu sikaltėlių išlais v inim o iš kalėjimo, tačia u negali ma
saugoti jų nu o te is m o nu os pr e nd ž io. Savo para šais Jūs gelbėjate ne tiek L'.leikį
irGimža us ką, kiek saugojate nuo p as merkimo 1941-19 44 m. sa ugumą , kai abu
pasigailėtini se nukai bu vo jauni ir kupini jėgų. Teismas turi išaišk in_ti,kie_k kaltos dėl genocido š i ir kit os naciona linės org ani zacijos, bendrad arbiavus ios su
naciais.Būtent š io Lile iki o ir G im ža us ko bylo s aspe kto stengiasi išveng ti m ūsų
teisinė siste ma. Ji v ilkin s bylą to l, kol išsi ųstas iš JAV senis numirs . Taip jau yra
buvę anksči au. Jeig u jis d a r p er d a ug s tiprus , vis uo met galima pasiklia uti medicinine pa žy m a, TV ž urnali s tu , ,,filosofu " ar „hum anist u " ...
Jūs norite išteis inti Gimžauską dėl to, kad jis bu vo veikl us patriotas ir nukentėjo nuo bolšev ikų. Ką gi, jei jis pasirodytų esąs nenusikaltęs žmo nijai,
minėti nu o peln a i jam turi būti pripa ž inti . Tačiau jeigu jis kalta ~ d_ėl to, ka~ da lyvavo ge noci d e, tuo la biau jeig u jis veikė s katinama s ide olog mt~ sumetimų,
tuomet jokio pasiga ilėjimo neg ali būti. Tada ji reikia teist i taip , kaip poetą Karadžičių ar ba Pirm ojo pa sa ulinio karo d idv y ri Heringą. [ ...)
Dviejų genocidų ir d viejų kalčių s im etrijo s teo ri_ia~ ~ elas, _suku r~as tam,
kadbūtų nuraminta nacionalinė sąžinė. Ši teo rija ties1ug1a1neke liama Jus li „Pareiškime", tačiau ji įžvelgiama beve ik kiek vienoje jo mint yje, prad ~dant ~ušanskio ištraukimu i dien os šviesą. [ ... ) Nes iru oš iu ginti Duša nsk10. Tačiau
kodėl Jūs pa sirenk a t pavyzdį iš dešimčių žydų, o ne iš šimtų lietuvių?[ ...)•

~tį neturėjau garbės, todėl

PROTESTUOJAIR DU SEIMO NARIAI
Grupė Lietu vos visuomenės veikėjų, įskaitant d~ Se im ~ nariu s, _vie:ai pasmerkė, jų vertinimu , nehumanišką teis mo procesą pn eš ka lt1~a m_u os 1~s zydų genocidu , draug e ignoruojan t žydų, dalyvavusių genoci d e ~n~ he: u:1u s, kaltę.

Mes esam e iš tų, kurie š iandien s u nerimu s tebi te 1s mm1 procesą prieš
s ke lbiam a parei š kim e, kurį pasirašė
Seimo vicepi rmininka s Romualda s Ozolas, pa rlam e ntara s Rimanta s Smetona,
buvęs švietimo ir mok s lo mini s tra s a kademika s Z igma s Zinkevičius, is torikas
profesoriu s Antanas Ty la, Mokslų akademijo~ n a_? s_eks p e:t~ s _Romualda s Grigas, teis ininkas profesorius Mindaugas Maks1ma1ti s 1r kultūnnes Vydūno draugijos prez iden tas daktaras Vacys Bagdonav ičius.
Prisimenant 91 metų A. Lileik io priepuoli Vilniaus a pygardo s teis mo sa lėje,
po kuri o jis bu vo išvež tas i ligoninę, ketvirtadi enį pa s ke lbt a m e p a reiš kime sakoma, kad „su bet kokiom ž mogiš kum o n or m o mis pra s ilenkianti A. Lileikio
teismo sce na, parody ta per Lietuvos televi zijas, m aty t, n e vien mu s pri vertė
suabejoti ne tik pri esa ika s da vu si ųjų sąžine, bet ir valstybės savara nki škumu ".
Pareiškėjai laiko savo pilietine tei se „itin rimtai paklau s ti: kodėl Temidė taip
įdėmiai žiū ri viena kry ptimi ".
,,Kodėl Lietu voje net nedrįstama u žs iminti , kad genocide pri eš lietuvių tautą yra dalyvavę šimtai , o ga l tūkstančiai, ne tik li etuvių, rusų , lenkų, bet ir žydų?
Kodėl, tarkim , toks Nac hmanas Du š anskis, vienas iš Rainių tragedij os 1941 metais iniciatorių ir pokari o aukštų KGB virš ininkų Lietuvoje , iki š iol laisvai ir
niekuo neapkaltinta s tebeva ikšto Izraelio že me? O ki ek to kiti dušanskių galėtu
me išvardyti?" - piktina si pareiškimo autoriai .

Al:ksandrą Lileiki ir Kazį Gimžauską", -

Lietuvos rytas, 1998, gruodžio 11

ATSILIEPIMAI APIE PAREIŠKIMĄ

Romualdui Ozo lui

u profesoriui Antanui Tylai

Perskaitęs Jūsų ir Jūsų kolegų „ Pa reiš kim o" tekstą ir pama tęs akad emiko
Z. Zinkevičia us, LMA nari o eksp ert o R. Grigo , Se im o nari o R. Smetonos pa·
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mūsų

nėra

tęsti

!Aronas Gutmanaaj

Vienakė visuomenė
~ atviro laiško Lietuvos Seimo Pirmininko pavaduotojui

piliečių,

Jūsų,

Kauno medicinos universiteta s, pirm ojo SąJ0džio seimo narys ,
Lietu vos ir Kauno žyd ų bendruomenių tarybų narys
Ka,111
0 d1t11n
, 1998, vasario 18
• Kaippažymi istor ikas L. T ru ska (.,Mum s nėra ko bijoti savo praeiti es", Kn1mo d1( 110.'
1995, gegužės.19), 6-ojo deši mtmečio pa ba igoje tokio rango saugumi~}ų kaip , . Duša nsk,s hetuv1ų buvo
d~nntys , rusakalbių - š imta i. Be t nei vienam iš jų neb uvo ,skelta byla .
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Politikai ir profesoriai neturi ignoruoti istorijos faktų

GĖDĄ UŽTRAUKĖ VISAI LIETUVAI

l Pokario metais m_ū sų iš~ivijoj~ buvo sukurt a v~d~ ~~ oji d ~ig uba genocido te.
orija: esą pirmuoJu sov1etmeč1u (1940-1 941) v1etmia1 žyd ai kartu su okupan.
tais kankino, žudė ir trėmė lietu viu s, užtat, 1941 m etai s atėjus vokiečiams, kai
kurie lietuviai tapo žyd šaud žiais.
Is torikų tyrinėjimai a tskl eidė šios „teorijo s" nepagrįstumą (žr. ,,Lietuvos
valdžios įstaigų rusifik avimas 1940- 1941 m .", Liet uvos gtJventojų ge nocido ir rezistencijostyrimo instituto darbai, 1996, Nr . l ; ,,Ar 1940 m . žydai nu sikalto Lietuvai?", Akiračiai, 1997, Nr. 7; ,,Lietuvo s SSR MVD-MGB per sonalo tautinė sudėtis
1940-1953 m.", Lituanistica, 1998, Nr. 4) .
1941-ųjų pava sarį tarp 208 LSSR NKGB centro aparato darbuotojų buvo 60
lietuvių, 35 žydai, visi kiti - rusakalbiai (ru sai, ukrainieč iai, baltarusiai ir kt.).
Tarp 37 aukščiau siojo rango sovietinio saugumo darbuotojų (s kyrių ir
pos kyrių viršininkų bei jų pavaduotojų) lietuvių buvo 6, žydų 5 (Danielius
Todesas, Aleksandras Slavinas , Eusieju s Rozauskas, Faivas Levitacas, Nachemija Karpis), kiti - rusai.
V
Tuo pat metu NKGB Vilniau s miesto valdyboje dirbo 2 lietuviai, 10 žydų
(daugiausia ne vi etinių) ir 70 rusakalbių komunistą Tarp NKGB apskričių skyJ rių viršininkų bei jų pavaduotojų žydų nebuvo nė vieno.
1941052 3 LSSRsaugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo įsakymu sudarytame žmonių trėmimo operacijai vadovauti respublikiniame štabe visi 7 jo
nariai buvo iš Rusijos atvykę saugumiečiai, o tarp apskričių štabų (operatyvinių trejetų) narių buvo 13 lietuvių, 5 žydai, visi kiti - rusakalbiai.
Nepaisant to, gruodžio 10-osios pareiškimo autoriai tvirtina, jog genocide
l_wi eš lietuvių tautą dalyvavo šimtai , o gal ir tūkstančiai žydų. [...]
1945-1946 m. pa šalinus G. Feigelsoną, E. Rozauską, A. Slaviną, D. Todesą,
žydų tarp aukščiausiojo bei vidurinio rango saugumiečių kaip ir nebeliko (tiesa, apie keliasde šimt šios tautybės asmenų dirbo eiliniais saugumiečiais).
Vienas iš užsilikusiųjų buvo Nachmanas Dušanskis*, iš eilinio saugumiečio
prasimušęs į MGB Kauno srities valdybos kovos su nacionalistiniu pogrindžiu
skyriaus viršininko pavaduotojo postą.
{.!ačiau 1941 m . N . Dušanskis nebuvo vienas iš Rainių tragedijos ini~iatorių,
kaip kad tvirtina par eiškimo autoriai. Arvydas Anušauskas išaiškino , Jog atsaV , kingi už Rainių žud ynes buvo sovietinės 8-osios armijos 123 divizijos dalinio
vadas majoras Doncovas, armijos politrukas Kompanecas, NKGB Telšių ap:skrities skyriaus viršininkas Petras Raslanas, jo pavaduotojas Ždanovas, ~K~B
Kretingos apskrities skyriaus viršininko pavaduotojas Jermolajevas {Lletuv'.!!..
.958 m„Vilnius , ..19~6,.p...J.24-1-25).
1~ s sovietinis naikinimas 1940.=1
Tokie yra faktai.
k

Spausdinamas vienintelio likusiogyvo pareigūno po 1991 m. sovietinės milicijos dali11;0oMON'o s urengtų skerdynių Medin inkų pasienio poste T. šerno, apdovanoto
Vyčio kryžiau_s_o~di~i..,
u, la~škas laikraščiui Lietuvo s rytas dėl V. šustausko nuolatinių antisem1tm1ų 1spuolzi1.
·
Lietuva ir pasaulis vėl sužinojo api e anti semitiniu s V. Šustausko išpuolius . Tai
jau nebe Kauno , bet vi sos Lietuvo s gėda .
Ar teisėsaugos in stitucijo s sugebės patraukti atsakomybėn šį gatvės politiką? Iki šiol „ ubagų karaliu s" likdavo nenubau stas.
Atvirkščiai - jo smulku s chuliganizma s tik patraukdavo ir sužavėdavo tamsuoliškus, viskuo nu sivylu siu s žmones. Gal jau atėjo laikas išmokti varguolį
elgetą atskirti nuo dva sios elgetos?
V. šustauska s pri eš Švedijo s televizijos žurnalistų kamerą yra pareiškęs, kad
jei ne vokiečiai, tai jis dabar valytų žydam s batu s!
Atseit toks niekinga s darbas žemintų šį aukš tąjį politiką ir tai būtų labai
neteisinga jo atžvilgiu. Kažin ar netei singa.
Per Holokaustą buvo nužudyta 1,5 milijono žydų vaikų.
Aš būčiau pasirengęs visą savo likusį gyvenimą valyti batus V. Šustauskui
ir visiems mano nekenčiamiems Lietuvos nacistams , jeigu taip būtų galima
išgelbėti bent vieną žydų ar bet kokios kitos tautybės vaiką.

bažnyčios

Tomas šerna s,
Lietuv os evangelikų reformatų
lektorius , įvykių Medininkuose dalyvis
Lietuvosrytas,2001, vasario 8

Liudas Trus a

Lietu vos rytas, 1998, gruod žio 23
• Laikraštyje isivėlė klaida - vi etoje N . Dušans kis buvo išspau sdint a D . Todes as.
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NEDUODA RAMYBĖS „S IONO IŠMINČIŲ
PROTOKOLAI"

l

Apie vieno sava i tra šč io „švietėjišką veiklą"
J. Mikelinskas savo straipsnyje „Teisė likti n es upra stam , a rba Mes ir jie, jie ir
mes" skaud žiai išgyve nd ama s rašė, kad „Ž m og aus tei sit( d e klaracij oje" dar gali
bflti uždrau sta „Siono išminčių protokolų" publikacija . O tie „protok olai" d emokra tiniame pa saulyj e sen iai išme sta į isto rijo s šiukšlyną žin oma ca ro ochrankos (saug umo) klastotė, su fabrik u o ta dar prie š Pirmąjį pa sa ulinj karą.
Mi"lt
yt, rašytojo išgyveni mams ats irad o nea b ejingtl, ir per pa sta r;iji l aikotarpį
šie „protoko lai" buv o ne kartą publikuoti. O š tai 2003 m e tq ba land ž io mėnesį
laikraštyje Žc111n
W11 pnrln111
c11/n
s atsirado skil tis „Isto rijo s a rch yva i" su užrašu
,,Slaptasis pasaulinis žydq suokalbis", g reta kuri o puikuojn si Dovydo žvaigždė.
Laikraščio redakcija , supr asdama kokio juodo da rbo ima si, band o patikliu s
skaitytojus „raminti ": ,.Katego riškai ntsir iboja m e nu o e kstre mi zm o ir nacionalizmo a praiškų, nes pal eikiam e tik istoriniu s faktus." O tq „ istorinil( fakhĮ"
šalti ni s, kaip la ikra š tyje nur odo--------1sTOR1Jos
ARCHYVAI
m a, - ž ino mi „Sio n o išminčil( proHe<1nA
r l111.,pa 11
.<d111nV1,11
c,1111
•11t', prn tymu
toko la i" • l3e to, pabrėž iam n, knd
t:J,.Slapta s is pasaulinis
pr o toko lni npima - ne da ug iau irn e
žydų s uokalbis
m nž iau : ,,visapus iš kai apsvnr stytn
n....,.
•. ,.,......,., •
žy d q įsiga lėjim o ir ga lutini o pasnul"ltKINl•ml'J • iu.vMllnU ~l li111htO• 1.-totlnlu,
111otoi..uhn l odėl!
"-•d '•hltW• 1i.tl"lgOn•I 2001 UI M•ltU)M N\U
nuo
lio pave rg im o programri nu o XIXa.
111l111r11
u lll t1il'
l k> tmf'Utu
.. a(I 1i...... IH••ld ~ ........ be C'hf'mlnkt ghtlt.lo l•odrm 11.
pabaigo
s iki v isiško s žydtĮ perga·
K•lrvoitll . •1 •h -hl bo~ -.
h1no h hM"I0n•ll1111
u
•p 111Ulr.it
, _.. palN tLt lllM"11'-,
l111k
h1•
lės". Ir tnip „k iln iau sios šv ietėjiškos
veik los" labui laikra štyje išspnus·
dinla nemažni „medžingos", s kleid žinnči os juod ž iau sią ir k va ilia u sią nnlise·

l

♦

l•ulk-tl ų

♦

L

IUHt rl..,ltt" ..

l•l ū1h1 l11•

miti z mą.

Jo~if,1s Ll'vln so1rn
s

NUSIKALTIMA S IR BAUSMĖ LIETUVI ŠKA I
[...[ Greit bus du mėnesiai, kni lega liai leid ž ia m os Že111niti
jos pnr/11111
c11t11
s s~a us·
din a „Sio no išminčiq protoko lus" ir XXI am ž iuj e jrodinėjn mum s, knd v,suolinis žydq są mok s l n s pri eš kitns taut as ir va ls tybes - is tor ini s fak tas.
š,,lia „p rotokolq " skelbi ami int e rvi u ir su prokuror e, ir su Skuodo meru
L. Žukau sku . Dnbnr - 2003-ieji, o ka ž knm v is d nr ilgu 1 941 -qjtĮ .
.
Keista, bet šalyje, kur an tisc mitai teb cv nro šly kšč ią propagandą, k,1rt,1 iSl~rijoje tūkstančius lictuv iq jnu p,, verlusią 220 1ok st. iš 240 tū kst. ša ly je gyvc nu~.'.ll
žydt1 budclinis, tai niekam neįdomu . Kas yra tie „Sio n o išminčiq p ro tokolai ?
2 16

Trumpai ka lbant , se niai d e ma skuota nemok šiška klastotė. Klasto tojas - ca~
tosios policijo s (ochranko s) agentas Pa ryž iuje.
slap
· pa sm
· au d OJO
· k lnstot o1as
· - 1854 metais para šy ta M. Joly.....,
Originala s, kunuo
šiūra, Prancūzijos imperat o riui Napol eo nui III prisk y rusi troškimą valdyti
b!Oaulį. M. Jo ly išvis neminėjo žydą Todėl klastotėje vie toj „monar chas" b uvo
pa
s „slnpta žy d ll va d ovq s ue1gn
. " , kun ·, pan.iu d od nmn demokratiją, nut nria
. ašyta
!r vendinti savo kėslus. Kam š ios klastotės prireikė?
i&Y
Slaptoji policija norėjo, kad caras griežčinu baustų revoliucionier ius, tarp
~
kuritl buvo n emaža i žydą Todėl jo s agenta s ir gavo užduotį sukurpti dokurncntą, kuri s įrodytt1 ca rui Nikolajui H egz istuojant žyd lt grėsmę.
Tai ir buvo padaryta pa s kut iniam e XIX a . d eš imtm etyje.
Lietuvišk ieji anti se mitai ga l ne t nežin o, kad ca ras nesileido npgnu namns.
Siono išminčiq protoko lq " paraštėje Niko lajus II užrašė: ,.Garbin go tikslQ.
blogomis priemonėmis n e pa s ieks i".
Tačia u och ranka ne pas idavė. Ji ėm ė skleisti „pr oto kolu s" per savo ngen tflrri,
V
0 1905 m. išs pau sd in o kaip S. Nilo knygo s Didybė 111ntybėje pri ed11.Tuomet š~
ochrankos agento kl astotė ma ža i ką tes udomin o.
Tikini V. Lenino į vy kd y ta s 1917 m . per ve rsma s sutei k ė „prot okolnms" nntrąj i gyvenimą , pirmiau sia Prancū z ijoje ir Did žiojoje Britanijoje.
1.,
Pastnroji an tise m iti zmu p e rsirg o g re it - 1921 m . Ti111
cs laikrašti s įrodė, jog
.,prolokolni"" - kl astotė. Pranc ū zijoje tai už truk o ilgiau . Hitle rinėje Vokiet ijoj!:_
.,protokolai" tapo žud y m o politiko s pagrindu .
Ncjnu Lietu va š ia liga te bese rga ir XXI am žiuje?
Bel gnl tni - Kon s titu c ijoje ga rantuota žmogn us teisė turėti įsi tikinimus ir
juos laisvni reikšti?
Šalies Konstitucija s kelbi a, jog „la isvė re ikšti įsit i kinimus ir skleisti in formacijilnesud e rin a ma s u nu siknl stamai s ve iksm,1is- tautinės, rasinės, religinės
ar socinlinės n ea p y kan tos, pri eva rt os bei diskriminncijo s kurstymu , šmeižtu ir
dczinforma cijn" (25 straip sni s).
Pnsnkyta niš kini. Yrn atiti n knmi 13nudžinmoj o kod ekso str_nips 1~ini_-0 ~t nėr~
veiksmo. Nenpyka nt a žy dam s, u ž trnuku si ne nuplaunami\ gcdri ~1s,11~•elu vn,
1941metais, neba u d ž iamn tira ž uojam a ne t ir šalini įeinnnt i ES be, NAl O orgnnizncijns, kuri os tikrai ne to le ruo s nnti se miti zmo.
Prezidcnt ns R. Pak sas pažadėjo įvesti tvnrkq š,1lyjc.
. . .
Gera tvarka : rasinės ir tauti nės neap y kanto s kur stymui le1d žmmn ncb,1udžinmni ske lb ti ne t šly kščiau:-ins ca ro oc hr ,rnkn s kl,,slotes._
.
.
Užuot bnnd žiu si sąžiningai su vo kti holoknustą ir lictu vn1 tautos kalte s d ydi
šiame nu Riknltim e, Lie tu vn, nbcjin g ni stebint Vnlstybės saugumo d cpnrt,11nenlui Ir prokurn t ūrni, s tumiama į nnuj<\ gėd,1 . Ir nebe pirm<\ knrt ri.
Rimvy,l,1~
V11
l~tl.,1
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padėjo tapti tu_o, -~uo esa me ~i~.ndic n", - ~r istatydama s dokumentinę fotoparodą snkė Vok1ctiJOS Fede ra cines Resp ublik os ambasador ius dr. Detlofas von

ŠOA AIDAI
FRAGMENTAI
IŠ SPAUDOS PUSLAPIŲ

· ėd.
. . d . V k ' ..
Jis atkre1p cmcs t t v1 o 1et1ios m e trašč i o nu otraukas. Vienoje - 1960ujitkovo 14 ~i,m ą k~n~le ris Ko nr ~d as Ad ~n~ueris su Izraelio premjeru Dav idu BcnGoun onu N 1uio rke apta ria m a ten a lmės kompen sacijos už pada rytas
skriaudas principu s be i
atnaujin a normaliu s dvi s.,lius santykiu s. Kitoje l970-ųjų gruod žio 7 di eną kancleris Willy Bran dtas klūpo pri e bu vusio
Varšuvos geto, ats ipra šydamasuž nacių nu sikaltimus. ,,Norė č iau paž ymėti, kad ir mes esa me
pasiryžę atsakyti už nacistinę Vokietijos pra eiti.
Tai nepaprastai svarbus ir
ilgalaikis procesas - kuo 1970-11j11
gruodžio 7 dieną kanclerisWilly Brandtask/apoprie
daugiau dėmesio mes b11v 11sio Vnrš11vos geto, atsipra~ydnmns už 11aci11
1111
sikalli11111
s
skiriame šiai temai , tuo
daugiau pagarbo s iš kitų valstybių sulaukiam e. Manau , kad ir 50-ojo Vokietijos
gimtadienio dienomi s turim e ne džiūgauti, bet susimąstyti ir prisiimti atsakomybę". - tvirtino diplomata s. [...]
13crga
s.

Osvencimoišlaisvinimo meti nės:
maldosuž nekaltas aukas
Ketvirtadieni iškilmingu posėdžiu Krokuvo s uni ve rsitete pra sidėjo oficialus
Osvencimo koncentracijo s stovy klos iš laisv inim o m etinių minėjimas.
Posėdyje dalyvavo Lenkijos prezident as Lechas Wa1ęsa, dau g u žsienio delegacijtt atstov ų, tarp jų ir Lietuvo s delegaci ja, vadova ujam a Prez ident o Algirdo
Brazausko.
Vakar apie pietus maždaug už 50 kil ometrų esa nčiame buvu siam e Osvencimo-Bžezinkos lageryje iš viso pasaulio susirinku sios žydų delegaci jos prie buvus ių dujų kamerų m eld ėsi u ž beveik milijoną žydų iš Vokietijos ir okupuotų
Europos ša lių, kuriuos nacional socialista i nu žud ė š ioje konc entracij os stovykloje.[ ...]
Ceremonijoje taip pat dal yva vo Vokietijos federalini s prez identa s Romanas
Herzogas, vadovaujanti s savo šalies delegac ijai.
Bundestago prezidentė Rita Suessmu th parei š kė, jog Osve ncime nacistų
vykdyti nu sikaltimai negali būti pa lyginami su niekuo da ugiau. Ji pasme rkė
bandymu s sušvelninti nacistinės Vokietijos vykdytus nusikaltimu s ir istorikus,
kurie, teisindami A. Hitleri, teigia, jog J. Stalino režimo metai s buvo nužud yta
daugiau žm on ių. [...]
50-ųjų

Lietuvos rytns, 1995, sausio 27

Kn11
11
0 dienn,1999, rugsėjo 22
Renaldas Gabartas

Tylus Vokietijos gimtadienis
Dokumentinė

fotoparoda „Vokietija - p adalyta ir suvienyta" dediku ota
50-osioms VFRįkūrimo metinėms, tačiau atidarymo iškilmėse Vilniaus rotušėje
nebuvo jokios pompa stikos ar jubiliejam s būdingo šurmulio. Greičiau atvirkš·
čiai - absoliuti eksponuojamų fotoplakatų dauguma dėmesį ir mintis telkė ties
tokiais dalykais, apie kuriu os vokiečiai ir šiandien kalba nuleidę galvas . ,,Mes
atėjome iš žlugimo ir visiško sugriovimo , kaip nacių įpėdiniai, padarę did žiau·
sią kada nors pasaulio matytą nusikaltimą. Vėliau m es išgyve nome valstybės
suvienijimo laimę, pradėjome kurti ir stiprėti ekonomi škai . Mum s labai padėjo
išmintinga užsienio politika , kuri Vokietijai sukrovė pasitikėjimo kapitalą ir

M. Paponoteismas tapo pamoka ,
kad įsa kymų vykdymas gali būti nusikaltimas
~rancūzijoje nuteistas nacių bendrininka s nebuvo anti semitas, bet klusniai
!gyvendino nusikalstamu s viršininkų nurod y mu s

1storinis
· · teismo procesa s
Bev:ikpu smeti vykęs ir praėjusią savaitę Prancūzijoje pasibaigęs aukšto valsty_
bes tarnautojo , apka ltint o bendrininkavimu vykdant nusikaltimu s žmoniJai. Antro10
· pasa ulinio karo metais , Maurice 'o Papono teismo
·
procesas su kre·te·
visą ša lį .
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Prie baisiau~_
io š_ioši~1~mečio nu ~i_kalt!'.110
- žy dq geno~ido - prisidėję as.
menys PrancūztJOS 1stonJOJebu vo te1s1am1 iau ne kartą. Tuoi po Antrojo pasa •
linio karo už bendrininkavimą su naci a is mirtimi bu vo nubau s ta ma žda ug 1~
asmenq , iškelta dau giau nei 300 tf1kstančiq bylų.
1987 metais kalėti iki gyvos galvos buv o nut eistas Lion o ges tap o viršininkas
Klausas Barbie, o 1994 metais - naciams tarnavęs policininka s Pauli s Touvier.
Tačiau Mauri ce'o Papono teisma s ryš kiai išsiskyrė iš kitų . Ir ne todėl , kad jis
sumušė visus teisinės praktiko s rekordus , pareikal audama s l 7 m ch1 tyrimo ir
pusmečio teismo posėdžių. Prancūzijos istorijoje pirmą kartą kaltu buvo pri.
pažintas žudynėse n edalyvavęs ir net jų tiesiogiai neorganizavęs asmuo
(išskirta mano - / . L.).
Kaip beveik vieningai pa žymi prancūzų spa uda , nut eistasi s nebuvo nei Viši
režimo, nei bendrininkavimo su nacistine Vokietija ša linink as. ,,Jis net nebuvo
antisemitas" , - šią savaitę rašė naci onalini s dienraštis Libcrntion.

riška,bet vic~intel e ga lima pri edan ga išsaugoti tautą nuo sunykimo nacių okuacijosmetais.
p prancozij?s. teis i~gum o min'.strės E. Guigo u nu omone, valstybės tarnautojo
teismas ~utc_1ke ~-a ltm~bę „de_~
:mtim s tūkstančitt jaunų asmenq įsigilinti i ši
PrancūztJOS 1stonios la1kotarp1 .
Teismo pos~~žiu s kartu su istorijos mokytojais tiesiogiai stebėjo keli tūks

Nuteistas už stropumą

Nors dėl

iančiai moksle1v 1ų .

[...l „Kiekvieną k~rtą, kai lankausi Prancūzijoje, lieku nustebintas, knygynuose matyd amas eile s knygų apie Viši, žydu s ir deportaciją. Istorinė tiesa
nuėjo neįtikėtiną kelią. Pirmiau sia čia minėtini rašiniai spaud oje ir istorijos vadovėliai", - kalbėdamas su dienraščio Liberationžurnali stu teigė istorikas
kanadietis M. Marru sas. [...]
Svarbi didaktinė

reikšmė

M. Papona s buvo stropu s ir uolus su nacistine Vokietija bendrinink avusio pranViši režimo tarnautojas , vykdęs savo viršininkų nurodymus. Prie savo
rašomojo stalo jis „tik" sudarinėjo Bordo mieste gyvenusių žydų są rašus ir prisidėjo prie jų arešto organizavimo . Kaip tūkstan čiai kitų va l stybės tarnautojų,
šiandien jau mirusių. Žydai buvo deportuojami i Vokietijos mirtie s stovyk las.
,,Iki šiol Pran cūzijoje buvo neįsivaizduojama, kad iš aukšto va lstybės pa•
reigūno galima par eikalauti atsa komybės už jo tarnybinius veiksm us", - rašo
dienra štis Libemtio11. Beje, M. Papono tarnyba Viši vy riausybėje jam nesutrukdė
vėliau tapti Paryžiaus policijos vir šininku ir net ministru .
,,Prancūzus reikia pa sveikinti už drąsą. Į teismą jie patraukė v ieną iš tų,
kuris buvo visuomenės šerdi s. Jis (M. Paponas) priklausė elitui ir tokį asmeni
teisti yra labai sunku ", - samprotavo amerikiečių žurn a lista s ir rašytojas Adamas Nossiteris.

istorin ės M. Papono teismo pamokos galima ginčyti s, jo didaktinės
nepan eigsi. ,,Tai buvo ne Prancūzijos istorijos, o žmogaus prigimties
pamoka", - vertino A. Nossiteris.
Aukšto Pranc ū z ijos va lstybės tarn autojo teismas išties tapo puikia moralės,
pasirinkimo tarp paklu snumo ir aukštesnių vertybių pamoka .
Iš jos gali pasimokyti ne tik prancūzai. [...)
„Moraliniai įstaty mai yra aukščiau visko . Aukščiau už valstybę, jos įsta igas
ir administ raciją . Jie verčia prie š tarauti, kartais nepaklu sti ir net priešintis", advokatui dienra štyje Le Monde tarsi atsikirto Bordo miesto arkivyskupas kardinolas Pierre'as Ey tas.
„Kaip galima tapti nusi ka ltimų žmonijai bendri.ninku ?" - klausė vienas iš
kaltinančiqjq pusės advokatų Arno Klarsfeldas ir pats atsakė: ,,Manant, jog
mažosdetal ės neturės padarinių. [...) Sutinkant padaryti viena, vėliau sutinkantpadaryti kita . Nu sileid žiant pačiam sau. Pamirštant, koks žmogus buvai
ir turi bllti. Manant , jog es i tik stebėtojas, kai jau tampi veikėju". [...]

Teismas - istorijos pamoka

Kas kaltas dėl genocido?

Ne vieno komentatoriau s ir politiko nuomone , M. Papono teisma s prancūzams
tapo reikšminga istorijos pamoka. Per M. Papono asmenį netiesiogiai bu vo pripažinta bendra Yiši režimo ir jo tarnautojų atsakomybė dėl žydų genocido .
,,Viši režimas buvo nut eistas, ir tai yra sva rbiausia , - bendrą nuomonę glaustai pareiškė Europ os Parlamento deputatas , l 968 metų „stud entq revoliucijos"
lyderis Danie lis Cohn -Benditas.
Daugelio teigim u, M. Papono teisma s prancūzams suteikė galimybę i j~
valstybės bendrininkavimą su naciais pažvelgti kitomis akimis . Mat iki šiol l
Viši režimą prancūza i žiūrėję atlaidžiai ir ji laikę savoti ška, nor s ir ne didv y-

KaipLiberatio11puslapiuose rašo buvęs Prancūzijos konstitucinės tarybos pirmininkasRobertas Badinteris , M. Papono teismas ir jo pamokos lieka aktualios
ir šiandien.
Nusikaltimai žmo nijai nesibaigė su Antruoju pasauliniu karu . Genocido
vykdytojai bei bendrinink ai Bos nijoje ir Ruandoje taip pat turi būti teisiami.
Prancūzijos parlamentinė komisi ja šiuo metu siekia nustatyti, kiek tuometinė Prancūzijos vyriausybė bei jos pareigūnai buvo atsakingi dėl genocido buvusiojePrancūzijos ko lon ijoje Ruandoje. [...)

cūzt1

reikšmės

Lid11 t,'O~

ryt11
s, 1998, ba lan džio 11
Edita
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Nacių padėjėjas pabėgo iš Prancūzijos
Nuteisto už nusikalti~u ~ žmonijai pr~cūzų P?litiko ~ aur '.~_e'
o Papon o advo.
katai trečiadieni patvirtino , kad, noredama s tšve ngtt kalepmo , jis išvyko iš
Prancūzijos. [...l
M. Paponas buvo nut eistas už dalyvavimą Antr ojo pasaulinio karo met .
Bordo miesto išsiunčiant 1590 žydų tautybės žmonių i nacių konc en tracijos;;

. ariJ·os policijos pareigūnai bėgli nacių kolaborantą . .
.
. . .. k .
sueme po to kai
Šve1c
__ .. 05 teisėsa ugos mshtu c1Jos etv1rtadienj paskelb.
. .
'
1J
prancuz
d . [ l
e 1arptautm1 M. Pa•mimo or eą •··
pano sue
.
Ut1u1JOS
rytas, 1999, sp ali o 23

vyklas.
k . . d
r. k . .
·
M. Papono išvykimas su rete auge l JO au ų ir JŲ artimųjų. Visuomen.
griežtai kritikavo Prancūzijos vidau s reikalų ministeriją, kuri ne sutrukct:
M. Paponui pabėgti iš šalies.
„Per karą Prancūzijos valdžia nerodė aplaidumo ir kompetencijos stokos
kai reikėjo suimti žydų vaikus. Tačiau dabar, atrodo, ji leido pabėgti M. Papo'.
nui", - sakė 68 metų Therese Stopnicki. Jos dvi seserys M. Papono įsakymu
buvo deportuotos iš Bordo priemiesčio, kai joms buvo penkeri ir treji metai.
M. Paponas visada neigė kaltinimus, jis sakė, kad per Antrąjį pasaulinį karą
gelbėjo žydus ir padėjo prancūzų pasipriešinimo judėjimui.
Tačiau jo pareiškimus patvirtinančių jrodyrnų per teismo procesą nebuvo
rasta.
Nuteistojo žodž ius paneigė šimtai liud ytojų, tarp jų likę gyvi deportuotieji ,
pasipriešinimo dalyviai ir istorikai. [...]
Kadangi M . Paponas neatvyko , jo apeliacija pagal įstatymus yra atmetama
ir buvusiam Prancūzijos biudžeto reikalų mirtistrui įsigalioja 10 metų kalėjimo
nuosprendis .
Prancūzijos vyriausybės atstovas spaudai pareiškė, jog bus imtasi visų įma
nomų priemonių garantuoti, kad M. Paponas atliktų jam skirtą bausmę.
Uetuvos rytas, 1999, spalio 21

Nuteistam nacių kolaborantui
nepavyks išvengti ka lėjimo
Vėlų ketvirtadienio vakarą Šveicarijoje suimtas prancūzas Maurice'as Paponas, Antrojo pasa ulinio karo metu bendradarbiavęs su naciais . (... ) Apsimetęs
kitu asmeniu , M. Papona s atvyko i vieną prabangiausių Šveicarijos kurortų
Gštadą. [...)
M. Paponas per Alpes spalio pradžioje nelegaliai pabėgo i Šveicarijos Martinji kurortą .
. ~etrukus po suėmimo 89 metų M. Paponas staiga pasijuto blo ga i ir penktadiemo rytą buvo nugabentas j vieną Berno kantono ligoninių. [ ... )
Tačiau jau vakar vakare M. Paponas buvo perduotas Prancūzijai. (...]
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IV
Visuomenės, kultūros,
mokslo,
politikos
veikėjai

apie

Šoa Lietuvoje

SĄJŪDŽ I O SEIMO

LIETUVOSfERSITVARKYMO
TARYBOSZO DI S*
Ne visiems 1111,stf
istorijosfaktai yra mnloniis. Ne visi t11ri 111ornli11ės stiprybės
pripažinti, kad dalis miiSl{bendrapilietit1klydo ir 1111
siknlto.
Iš Lietuvo s Resp ubliko s Prezidento Vald o Adamkau s kalbos
pasak ytos Paneriu os e 2001 metų rugsėjo 23 dicn~

J/ITUVOS

SA.JtlDIS

l'llfSITYARKYHO
flHTO/JCKOE

11/JHJKEHHE

3A nEPECTl'ORKY

Žydt/ tn11tns11111okėjo pntią brangin11sią kni11ą 11ž lt11111n11i
z 111
0 pamoką,
kadž111011ės išmokit/ gyventi pnsn11l
yje, k11ri
s yra vie11n
s visiems,
turtingas ir gražus visa savo įvairove.
J. ?vtinkevičius, ,,Tragi škos hunu1ni7n1ns nrba šve ntoji

Liotuvoo

Poroitvork

Liotuvoe

iydų KultOroe

Mioli

L1•tuvi,1
~

Juaų garbini;ąji

ovoikindami

Lidtuvo

liko

gynė

kro6toa

oa ntykiai

Vytuuto

Liotuvou

!ydų poe;roDlų.

iydamo

žydų

ir

a . žydua

ci Je, budingu

Iš daktarės Eleno s Kutorgicnės dicn oraštio

Suo1r 1nk1oa, norime to r ti

teio budaio . i ydo1 lojul1a1

sutiko

Lietuvos

Euro poJe , kur nitbuvo

popraetai

a tgimi m4, gyn~
Heapublikou

Sa vo r uol. t u Liotuvos

o te li niatiniai

kul tOrų bou todair16

QkĮ ,

1odevoa1
civ111 :uo Jų

Nepriklw-

M ksla,

Roapublik a u!Ukrin o

vuikė i!ydų

eve.1teutų

meldoo necoi , mokyk-

vėl no te kuo volot ybingumo, 1940-1 944

KoneUtuc1J a,

hitlęrinbo Volcietijoa

voikė ov otimi

noimoniA kue totelit

Prioiminki

trėMilMli paliot~

ka1 likvidavo

&vv,m toJų zydų buvo oun oikinte.

h

toleron -

.11 k1muo iš ti ko dougolį L1o tu voo SY'-'OntoJų - i1· i.1dtt, 11· Uo-

Liotu vfl o kupovua

ltnai!tin

Rytų

l tompa, kai liotuvioi

Lietuvoo

n• kliudomoi

nebuvo prioli1iki.
- trodicln~

org un iz a c ijoo.

tuvių, Juu p1rDlioJ1

" "" prioš

vėliau

varolų, i§oiapręedovo

kurittnt

kul tOrinQ au tonom1J 11: Ho

m. baisuo

o

ir Hua1Joo igper1 J o1 uigrobta

konlturoncinė

ir

oociyb6o kovooo , dulyvovo
uietemą, ..

Todėl

Pu<tėtio puoik&itė, Lietuvai

L. Donskis , ,.Ar jmanoma s lietuv i,, ir žyd,1 d ialogas",
Akirnti11i
, 1998, gegužės 5

Suairinki • u1

LlotuvoJo

iš nedaug e lio

. vienas

lpruotų p1·0:foo1Jų

kot.oo epeaugo u

oanojoJe

pr 1v1leg 1J•,

kultOrei.

Puo1ta1k ant1

1001 vio11omunin60

Holoknustns yra pati tikrinusiaistori11iopasakojimo
apie 111od
emit/j t/ Vnknrr1pasaulioiškilimą ir s11111ki111ą kulmi11ncijn.

St aigiom aJ••

koi ka dougiau.

Nuo

Prabėgs daugelis 111elt/
, aš gnlvojn11
, ir žmonės 11 epn tikės,
kadgalėjo bati įvykdyt i tokie 1111
siknltimni. Todėl reikia 1111olnto
s
pabrėžti, kad 11ė vienas l111111n11iškns
ž111
og11s11et11rit eisės apie tai užmiršti,
neturi teisės dovanoti toki11sn11siknlti11111
s. Jie turi išlikti ž1110
11it/ ntmi11tyje,
kad11iekn
s nedrįs it/ j,Į pakartoti.

S01110 Toryboo f.odin

Uraugijoa

,

nuo6irdžioi

tragedija",

Al111i11tic
s dienos, p. 257

broliui

y mo Sg,)Odiio

mo , ked liatuv

abi toutoo . Puoli-

!ydų inetituci

J•• • Po to ,

ko1•iuome1loi , dęugu•a Liotuvo,;,

'1'81 metai,

kai LiotuvoJ

ncbeg•lioJo

Jo e

įstatymui ir ut6jllnų l••k ymai , vioApotavo
orbmoo .

ių tou to eioJ • eituuciJoJO

plrmoj 1 putyrt

• F,1ksin1il~ (p. 227- 229).
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2,

masinį smurtą ,

pasHaikė

ri! etelini~mo

reprdsiniuoso

a tengėsi

propaganda

tuvoje

metų

nebute

tokius

pat

prieš

LietuvoJe

prieš

Savo ru oztu
tos atminti

ea:oralumo

atmoeferoJe

godumui,

žydų

tautą

, stelinizmui

apskritai

lietuvius

me: koltind•mi

kaltuosius

kero

psichologinia-

kurių nore

tlarininkų

t.ą

hi

išpūsti.

ir

ke rštui

radoe~
ir

Taip

naujo,

LiP-

fanatizmui,

arba

antilietuviško

uZsimojue

prieš

buvueiq

rtospubliką

iš

l,.vykitti

žydų kankinių

ir

kopei

liko

žydų

, - nebeotoigevo

jos

to laiko

prigim tinę

žmonių

dvasingume

konjunkturintti

~alininkue

mokyklos

ir

jau

bei

cuziejus,

taip

Ledinuotojo
naujoma

musų

jeusmt1. , nuskriaustųjų ir pavojuJtj

pažinkime

teisingumo

iki

pacleda

aukos

tauta

ir

ir

kitiems

supraskime

žmoniškumo

rankas , kurie

dar kl

daugybės eOnų

nutuko

1J

pat ils i ai nežinomuose k1
vandenyno
kartoms

aelų . TeĮU

vial

puoselėti ž~onių

t:sančių solidarumą .

tikime

vi eni kitus , drsu&fškai

tautų

ateitimi,

g,

ženkime atgyjan(

keliu .

taip

neegziotavo

- ištrinant

riau

o Jeigu Jau esute d(

propa-

pasitarnaudavo

, kai Reopublika

bevardžiai

be t ku-

nekeltų;

lietuvių

Ir

pamiškių

vieni

žydų žudynėee, 88~

dslyvav11siuri

tinę visą m\leų teutą, susimastykite

genocido

nttkal tų aukų a tininimes
bro lybėo

metais

, nekaltinkite

atleiok1'te,-

puoee nuo LietuvoA

niekuo

, karo

priežaeCių apkel

tiesiog

ciukterų ,

, kuriame , deja , daly-

istorinę atmintĮ,

iškraipant

tragiški

kapinynai

ir

šio
jų

sunyko

.

t eu-

tradi -

.

aebar,

Tik
tuvių

okeponuot:!.

ir

demoralizuotus

Paduokime

ptu1inklus,

oinėt.i

ciniai

YJl&Č

tede
prito,

iš TSf<S eteiųet1Joee

tinė

ontieerti

buvimo ir plėtotes teisę , naikinant

tautoe

kultūros

gandai

ir

žieun1mui

oumetimoie

lietuviai.

Pokario
rios

panaudota:

etveJue

beteioiškumo

dirva

nepe teisinama m smurtui
vavo ir

Jau praaidėjusio pasaulinio

buvo nedelsiant

žydų

Lietuvos

kerJeroe

tautybės žmonių t>uvo ir

; šioo

organuose.
tai

Tarp

iš įeitikini~o erbo

kurio

sauvalei

me araenald

1940-1941

tradicijų peniokinimą .

orumo ir

t!)kių ,

ir

na uJo Litttuvos

pa utang oc iu no ricia

žydų

atgi mimo mt:taie , bcnrlromit1

atitaisyti

nore

dalį

ir

lie-

tų dvooin ių , tult~rinių

skriaudų .

ktss niekadH

kaip taut D yrd
neg~lime

nesu tiksime

sutikti

su k.ult in i c.ioie

Buvo itaug atsitikimų - aalia
'lt;feisyds111

išt.isas

su an tisi::,mi tinieie

noreję blogo

kuomet. noro

pavojaus

savo

1

ar

teigirr.ais

kenkę Lietuvai

esą vi ov lietuvių t~utc

jų

aprašyta

ir

pačių

gyvybei,

clepė

paskelbta
ir

, euą žydtii
; be t lygu•i
žud ~ ~yd us. ,

, - kai

lietuviai,

celbėjo !,v<tų

vaikue ,

šeimas .

Ir vis

a<l!o

kaip

t1,utoe

r~pre ~entontei

jauedttmi

dalinę kalt ,: UŽ

.....
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LIETUVOSINTELIGENTIJOS PAREIŠKIMAS DĖL
L IE T UVIŲ IR ŽYDŲ SANTYKIŲ LIETUVOJE*

- 2PAREIŠKIMA.3
nf.:L LIF.TUVIŲ IR iY!Xj .3Alfl'YK
I1/ LISTUVOJE

rasti

Todėl 191,1 metv

kruvinai

.1okio istorinio

peteioinimo,

ne karto
į

Kreipiem6s
bę

dar ir

dėl

i;eros valios

nuomonę

parei koti
to,

vėl

kod

mn•ų

apie

pa;:y:;

ją

įv;ykiua.

jeuSdumi

Tai podl\l'.,.ti

Kad ir

kokia
e.bieJv

tautv

li

istorinei

nei 700 • imtu s metų gyvena i;rcte . Tik gyvendamos

Didžiojo , o tuip

į vairi,;

bendrovil::o trodicijoi

, kuri

r iboj.mtys

Rusijos

•Ui;lls, Juutėsi eso s avo didžios

susiklo „ tyti palankiai
beveik
gyvavoViki mūsv amžinua vidu -

savorankiūkumo, o ypač koi

imperijos

bloc:ė Jo . Točiou etnogratinėoe lie t uviv
8

dva:1inė o tradicijo

s tęsė jai,

autonosrljei

: veikė eimnozijoo

spaud e, kur ioc o literatūra ir

mutieJoi , buvo le idHa,,e

ž,Tdų int eli i:entija

paliko

o Vil -

urity oe . Lietuviai

niek ada neužmir b žydų su &inklu

plhtotiu

, s inM oc;os ,
men oc . Geu•i

ry,,kų pėdsek,; vi .ioue Re•publikoG

Byvenimo

ranko s e dalyvavusi~

ir žuvusių Neprikleusomyl>P.s kovos e, tarptautinėje dip lo mat ij oj e CY-

nusių jaunos vabtyMs
priklausom 9

ūkį.

tei ses , o tai p pat prisidnjuoių ot kuriont

prakeikti
kos e

tųjų .

nore

ne -

liks

aplinkybėse

do.rė

bet

nebuvo

ir

jos

ksltės

tautai

, kaip tai
gyvenimu,

režimai

nuteisti

žmogi<udžius:
teist\

galėjo

, ~ai pasivstos

pritari

Mumsnebuvo duota

pasakyti

•e tei s mes buvome tik

•.Tdv
lleimv.

Širdies

lieko , kad mus i š tiko

gelbėti

Tik
pasmerk-

pegelt>\ti

pedar,yti

ir dides -

atBdil9.

decorelizevo

okupa-

iki iliol ,

virstautinė auto kzati ju . Mumsnebuvo duota

žud~i1'

a ma kruvinam

bendre

vi su s budeliu s . Mum
s

sus idoro ji mui su i:ydų t aut a.

sove sk ouomo žodžius,

bebal ai ai stel>lltojoi
i:ilumoje

viet os . Jei srt0 jsa

o-1.dozer i s jus iŪl;ygino. "'"' " nebu-

vo duota suskaičiuoti auka s ir vard ais pavedinti

atrodė , knd tyliai

stojo

įprasta.

TO ji negalėjo padaryti

priži•1rėti kruvin1'

aplenkė ~as vieteo

.1uoa

kurio s neužmiruo ir ne-

pečio

kurio

nuolat

ir

, o po to

nuo teutos,

, jau :i aturėJo golim;yMs sevo vardu

nes už jQ knlbėjo ir
prisiminti

buvo

turėjo galimybę

duot u , Tauta,

JĄga

nega-

ja usaas dėl to! kad tregU -

ska pastanga,

bent

nėra ir

. pirma savanoriškai

j ,; iieimo s . Mažai kQ žydams

ir totalitariniai

posmerkti

padu~•

, rizikuodami

desperati

tautos,
tai

nepadėjo

tauta

lietuviv

ir

jem pateisinimo

Zmogžudžiu s galima at~kirti

nepanaikintru,

Tai buvo kilni

rula Europo•

pekėl~

, buvo grindžiama tradi ci niu P•-

žiaurumę. Tačiau

nusikaltimus

, bet

Kodėl lietuvi•

lietuvių tautinė sevimon6 , kuri rd i -

eidusi

hitlertninkV•

užmir š žydei

at~itiko,

paveldėtu su kultūra. Tik nelaisvė, brutali

toki

iiimtai pavieni,;

cijoo

Rytų J-:UZ-Opoje.

toliau

bOti,

verbuojamos

Lietuviams

bu vo pakankamai

Lietuv os nepr iklau s oma val stybė uud nn, solyi,ns
žydv kultnros

ėmė e aliot :

į•tatymoi, žyd v padėti.;
i: emėse jie

0iu o tepo vienu liymiou,iiV žyd v kultūrou ccntrv

tradicinei

žydru11s bu-

padėjo

. Tai

r i o . Ties~ , Li et uvai prarandant

savo reli -

pat ir vAleuni ui s loikoi.;

privilei;ijv

žydų teise•

touto.

apie i!mogi•kt.Jį . Dar

Jau nekalbant

taip

mene , .ril osotijoje

geHJo sužadinti

i:JtoriJV•

kodH

Išsiskl

kantu■u , i&toriilkai

bOtv >1keudi tiesa,

i;ret, , jos i i:liko , kilre lcultnr11 , puo>1elėjo pspročiu>1 ir

vo outeikt u

rankt prieč žydo?

kh i politikoje,

tra-

yro istorinė Lietuvou

uži:iiriiti , kaa žydei

Abi tauto s daugiau

gijas . Vytauto

bUtiny--

pri vsloc,•

ne uantei!<a , primenant

pe1:1Gkyti , ge rbd.w.ai bendr!

Mes neturimo

žn:one•,

santykius.

v61 kurstom"

ir

gUkus 194(), 1941- 1944 metv
tur1i;c

zydv tauto•

bus kl a usiuma,

žydų tragedi j ai Liet uvoje neįoanoma

o Brci'-nevo valdymo

, kai Lietuvo pali ko iii e1tei

jautėme , kad j ie ne mua, lietuvius,

pa-

nelaimė.

' Faksimilė (p. 230--233).
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PAREIŠKIMAS*

pADIDINTI GĖRIO SUMĄ ŽEMĖJ E "
DAKTARĖS ELENOS BUIVYDAITĖS-KUTORGIEN~S D

,Š,

l

(1941

LIETUVOSRESPUBLIKOS

P A R E I Š K I MA S
DĖL ŽYDŲ TAUTOSGENOCIDOLIETUVOJE HITLERINĖS
OKU
PACIJOS l!ETU

tos vardu pareiškia,kad
c i jos metais
su

pažymi,

Lietuvoje
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4. [ ... ) Gel ežinkel į užkimšo

V

pabėgėliai.

MOst1 namn s

ištuštėj o. I šbėgo

viŠizydai . [ .. . ]
Aplinku i vie n skau sma s ir kančios. Žmonės la u ž te perlaužė savo gyvenimus, per d ešimt m_inučių ~tsisve_ikin o su ~raeiti mi i~ b~ga n~~ Hitl erio lyg
nu o maro ... !domu , 1š kur kilo to kia, be abe10, pat o log in e, stačiai ma niakiš ka
Hitlerio neapy kant a žy d am s; koks psich iatras ga l ėtų ta i pa a iškinti ? Ji pernelyg emociš ka - ir ta i išd uoda jos pasąmoninę kilmę, vad in as i, priežas tis - gilumoje, paslėpta, ga l ją sukėlė kok ia nu os ka ud a, va ikystės p risiminima s, sek.ų_alinė trauma ... Vargu ar jis pat s tai suvo kia ...
Per radiją vėl pasigi rd o kalb os api e „ pa sa ulinę žyd iją, d a ba r sus i v i enijusią
su anglq plu tok rata is ir raudonaisiais Kre mliau s banditai s". Kaip vis kas kvaila, buka, supap ras tint a, ka ip, pradedan t did ž iuoju karu , man o a kyse smuk o
Europos kultūra ir moralė ! Kur dab ar dva sios a risto kr a tai ? Mum s, se najai kartai, ga ila tos prot o ir d vas ios a ukštuom enės, tač ia u revo liu cijos e po choje suprastėj usiame ir sugrubėjusiame pa sa ul yje jai vie tos nebėra ...
Vitia* turi talentą pa stebėti neteisybę ir ka n čias bei rOp inti s ž m o nėmis. Jis
pad eda pažįstamiems žy d ams , lydi ju os į sto ti, g uodžia ir kažk ur ding sta ištisomis di enomis, mėgind a ma s žmogiškumą ir protą pav ers ti prie šprie ša bakch analijai, žia urumui ir žvėriškumui.[ ... )
,,Kai man esa nt kas pr ad ed a kalbėti ap ie kultūrą, m a no pir š ta s nevalingai atsiduria ant revo lve rio ga iduk o", - ru sq radi jo te igimu y ra pa sa kęs Gebelsas. ,,Grąži nti istoriją į v iduram žiu s" (drį stu tv irtinti , kad ji ten jau sugrįžo).[ ... ]
(8 aisu ... Pro langus veda ir veda į kalėjimą se nu s ir jaunu s žyd us. Tarpais
j štuštėjusiomjs gatvėmis pralekia g rei tosios pagalbo s karieta ar sunk veži mis
su did žiuliu raudonu kryži urru ir lavo nu s (k ien o?) renka nčiq sese liq bei sani ta rų balt omis figūrom is ... [ ... ]
Vl.25. Švies i, giedra, karšta diena . Mies te vokiečiai. Prasidėjo ... Šiandien
/,miestas ga usia i išpu oštas lie tu viškomi s ta utinėmis vėliavomis . .. Gatvėse pilna ginkluotq žmonjų su nacionalistinfais raiščiais. [ ... ] Pavieniui ir grupėmis
( veda žydus . [.. . ]
Minia Laisvės alėjoje tyčiojosi, piktdžiu giavo, kva tojo ir šaipėsi iš ve damt1j~.
1
Prie manęs priėjo kaž kokia nejaun a dama ir su ašaromis akyse tarė: ,,Kaip baisu, kad žmonės gali džiūgauti dėl tokių dalykų ". [... ] Prie kalėjimo taip pat
stovėjo labai daug smalsuolių. Privažiavo iš provincijos atvykęs žyd ras dulkėtas
autobusa s, iš kurio grubiai stumdomi išlipo trisd eš imt žydų. Jie praėjo pro gretą ginkluotų žmonių, šiurkščiai ir pikt ai šaukiančių: ,,Greičiau!" [ ... ] Su ka žkokiu pasitenkmirnu veda šitie „par tizana i" [žy dus] , sva igdami , m aty t, nuo savo
valdžios zuja aplinkui su ša utu vais ir va idin a nugalėtoj us. [ ... ]
Šiand ien bu vo tokia sunki diena ... Žmonių menkystė, ne a p yka nta , buku mas , žydų žudynės, jų turt o plėšimas ... žūtys, baimė, tragi ški likim a i. .. [.. .)

i

• E. Kutorgienės sūn u s.
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VI.26· Antrn
va la ndą
· .,.
.
. nakti. es,
. šv. int ant , išg irdau
, ,automob'I'
1 10burzgimą.
priėjau prie lango . Pn e ~ ed mi o p ilko namo , Kanto g. Nr. 13, esančio kiek
·strižai nuo mano buto (šio namo kiemsa rgis pirmasis iškėlė ta ulinę vėlia-

:,ą), privažiavo

s unk vež imi s . Iš jo išlipo keli žmonės. Pirmiausia išlaužė duris, įėjo, u~degė elek_trą prieangyje ... Pasigirdo garsus, širdį verianlis, neapsakomo siaubo kupm as mo te rq klyksmas. Jis aidėjo keletą minučių, po to
žydiškai prn~ėjo ša ukti _vyras, j'.s ka žko maldavo, greitai berdamas nesuprantamu_s, vis t~os pačius žo~ž 1us_... P_o to _- šūviai (lrys ar keturi) ir viskas
iškart nutilo. Vyriška s ba lsas he tu v1ška1 tare: ,,Be mano leidimo nešaudyti",
tada pasigirdo ga ilu s va iko, ga l dviejų vaikų, verksmas. Vėl du šūviai ir
omaistojo tyla ... Vadina si, nu žudė keturi s nekaltus žmones. Mašina prie
namostovėjo ilga i, ko l išėjo šeš itt žmonių grupė. ,,Einam toliau" (lietuviškai),priėjo prie man o la i p tinės: ,,Č ia sav i" (lietuviškai) ir pasuko už kampoį Kanto ga tvę. Vėl burzgė va rikli s. Po kuri o laiko vėl - prislopinti riksmai, trys šflviai (revo lve rio). [ ... ] Šūv ia i pa lengva tolo. Dabar aš žinau, ką jie
reiškia![.. . l Namo Nr. 13 d uri s u ždarė, bet elektra degė dar visą parą ir aš su
pasibaisėji mu žv ilgčiojau i tą šviesą. Pirmi ausia pajutau norą bėgti į gatvę,
šaukti, kvies tis pa ga lbos. Bet ko? Kas ateis? Kas padės?! Viską užsirašau
tegul lieka.
Aš tikiu, žudikai sulauk s teism o, atpildo ir bausmės! Teisybė nugalės, blogis bus nubaus tas!.. l ...l
Vl.27. 4 valandą ry to vėl suburzgė va riklis, vėl visai netoli pasigirdošeši l
šūviai. Mane apėmė s ia ub as ... Iki 6 va landos ryto uždrausta vaikščioti gatl
vėse, kad būtq ga lim a žudy ti be liudininkų. 6 valandą ryto išėjau į gatvę paV
sižiūrėti, kas nut iko nakt j. Mejero vičiaus nam o Kanto gatvėje tarpuvartėje
gulėjo kraujais pasruvęs negyvas senas žyda s, jam buvo šauta i galvą. Kai
paklausiau kiemsargi (tokį juodbruv i žvėrišku veidu), kas atsitiko, kas ir~
ką nužudė, jis atsakė:
,,Ojums smalsu ? Je igu dau g šnekėsi t, ir jums bus tas pats... " [... Į Visikiemsargiai - žudikai ir plėš ika i, jie įdavinėja žydus, atveda partizanus ir patys grobia.Siela visai iškankinta ... Kažkas tvyro ore ir slegia. Tokia spindulinga, neapsakomai šviesi ir giedra diena ... nu o to tik dar sunkiau širdyje. [... ] Viena
pažįstama gydy toja, nor s ir smerkia , kad partizanai be teismo naktin,is žudo
žydus, tačiau mėgina juos pateisinti žydt1 „hegemonija" ... Žmonės, ryšintys
lietu~iškus tautiniu s raiščius ir va idinant ys nugalėtojt'.s, k!aurą dieną slankioja/
gatvemis, veržias i į namu s, vidur y balt os dienos vež1ma1s gabena žydt1turtą
neniekindami net visiško šla mšto. Siautėja tikra godulio epidemija.[... ]
Vienas ligo ni s pa sa kojo pa ts matęs, kaip vokiečiai privertė iš kalėjimo
P~imtus žydu s įsikinkyti į pa valku s ir i statų krantą tempHta_~ką, 0 paskiau, jiems smagina nti s, apv ilkt i ji aplink rotušę. Aš nep~t1~e1au, k: tet~
kartų perklau siau . Jis jtikinėjo viską matęs pat s. Kanto gatve1e_l sun~vezim~
krovė nužudytu s žy du s. Iš kalėjimo taip pat buvo atgabenti žydai - pati
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juos ma čiau : išs igand~ , išbalę, šiurkščiai raginami „pa rti zanų ", jie lipo iš
m aš ino s. Ju odasi s tero ras šl y kšč iausias tu o, kad pe rse kio ja u ž priklausymą
tam tikr ai rasei, už kraują, t.y. u ž tai, ko ž m og us nega li pakeisti ir todėl yra
pasmerktas mirči ai ... lemč iai ... Tai baisu ... než m o ni ška ... Priklija v~ ,,kom unisto" etiketę, žud o žmon es, kurie ga l ne t b uvo sovietų re žimo prie ša i. ..
veido1ainys tė ... [ ... ]
....._ Visos naciona lizm o apra iškos kelia m an pasibjaurėjimą, š l e ikštulį . Aš matau kraują ir kančias, kurių prie žas tis - naciona linė nea p y kanta . 1... ]
Kiemsargis iš Kanto ga tvės namo , kuri o ta rpu vart ėje gulėj o nu žud ytas
enasis žydas , tasai juodbru\'iS ju odom is, klaikiomi s (ar tik ne pamišė lio) akimis, pasak~s „jei dnu g kalbėsit, ir jum s bu s tas pats " , stai ga i žengė j mano
\' irtuvę ir paklausė, kur buta s l r. 6. Man e persmelkė šiurpa s, juk jis ieško
žydtt , jul-..rengiasi ž udyti ... [... ]
Tomi s dien omi s visq mf1sų likimai bu vo kiem sargiq lu omo ranko se, ir var'--&as tam , kas turėjo su ja is asmen iniq sąs ka itų ... [... ]
Šiand ien mačiau, kaip minią žy dt1, ga l du š imtus žmonių, labai grubi ai
suvarė pro !-..atėj imo va r tus. Jie buvo iška mu oti, apiplyšę, purvini , s uny kę, va rgani ... Su neapy l-..anta ir pasišlykš tėj imu žiūrėjau i ž iopliq minią , i piktd žiugiškai l-..\'atojančias ir iš nelaiminglljų besityčiojančia s padug nes. [ ... ]
Val-..arbu, ·o Apreiškimas. Šiand ien ja u per radiją tran s liu oja mi šias. Manau , 1-..adbolše\'i l-..ams nereikėjo u ždrau s ti š ios laidos. Mėgs tu bažn y tinę
muziką, ypač ,·argonų . Iš !-..taikaus kru\'ino s tikrovės pa sa ulio mu z ika perkelia i tylų ir palai min gą d ie,·isko sios har m onijo s pa sn ulj . Kri kšči onyb ė paskutinl' pa,·argusiųjų, sil pnųjų ir nu s ivylus ių žcmi š l-..ąja ne teisy be pri cbėga . Kol 1-..a
s pas mus a t okv ėp is . Gre itai paju sim e, ką reiš kia vokiečių protel-..tor.1tas. Be rei l-..
alo mūsišl-..iai pa triotai į siv ai zdu oja , knd vol-..i eč iai suint eresuoti lietu, ·iq nep riklauso m ybe. [ ... ]
\11.:!9. 1uostabi , 1-..a
rš ta diena ... Buvo ntėję ligonini ir pa sa kojo , knip žydu s
vertė ra nl-..
omis nešioti mėš lą, bertun~liai s kasti duobe s, ge rti knnnli zacijos
vandenį. k.lip juos, eilėmis suguld ytu s ant žemės, da lbo mi s mu šė kur pakliu s,
lent omi:: dau 1.ė pl'r g,1lv,1s (t,1i v •ko garaže Vytauto prospekte , anapu s kap inių), 1-..aipnufod ytu s suv ersda\'o i sunk ve ž imiu s ir išvddavo
knž kur užkasti. Visn tai darė liet uviai, \'O l-..iečiai nedal y, ·av o, tik s tovėj o šalim,1is . Kai kuri e
vol-...ieči,1i fotografavo. Papra sti va rguoli ai, vnlstiečiai sie lvar tnvo. baisėjosi ir
g.1ilėjosi ,ydų.

_...,,Po mit>st,1::1-..leid
ž.iaga ndu s, kad ru sa i ir žy dai knnkina krikščionis, vaiku s,
gpj,rnna Jit'm~ lit>Lll\'ius , , ·isai p kamuoja ir pan ., k,1d žy dni žud o bei š,m do
per langus ir• ~ n.1111ų. Dabar aš jau ž inau , 1-..n
s ir kod l'l platin o tuos kvn ilus,
mel ,1gin gu;, g,in du s. L ietuvių p,1dugnės, visiš k,1i nepri eš taraujant (g al nd
slapta prit,1rinnt) intelige ntam s, pademons travo tol-..ižvl' r išl-..;i
, la ukin i krau ·
g,'ri~l-..umą, kad , p,1lygin ti su juo, 2yd q pogro ma i Rus ijoje atrodo miela širdin ·
g,1 veil-..la... 1---1
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V!.30. ~o šm~ri ~kos ~ieno s. Pro šalį eina mini os areštuotti žydų. Jie apimti
baimės, aš ,r pat _• v isą Ia t ką dr ebu mat yda ma baisias kančias, žiaurumą, žvė
riškun111
ir patyčias. Manau , kad pagrindinė žiauru mo priežastis_ baimė: kankinair žudo iš t_1olum o, i~ ve rg iš ko noro įtikinti naujuosius šeimininkus, kad
yra pasiren~e _n1e ko n~pa1~yd a mi ta~na uti jiems visomis išgalėmis. [ ... ]
Laikrašč1a 1 spausdina ištrauk as tš Mei11Knmpfsu rasistinėmis citatomis.
[...]
Regiu karą; nekaltųjq žudynės, griuvėsiai, mirtis, neapykanta, baimė, s'u-"
žvėrejimas, nu os muki s, a tbukima s, sužiaurėjimas, dvasingu mo žūtis, gaisr,ii, lavonai, tvni kas ... Juk pa s mu s v iskas, atrod o, galėjo biHi geriau, nes tikro
karobeveik nepatyrėme, tik buvo žudomi žydai, ir vyko padugnitl organizuotas teroras, kuri s v iską stačiai suparal yž iavo... etikiu savo akimis irausimis! Virpu lj ke lia ši ak la nea py kanta vienai taut ai, neapykanta, kuri palaikomair kurst om a siekiant aiškiai savanaudi škq tikslų. Laikraščiuose daug
rašoma apie išve ž tu s lie tu viu s ... be t nė žodžio apie tai, kad žydq išvežė gal
ne mažiau, kad m a ter ialiniu požiūriu žyd ai nukentėjo gal dar labiau, nė žodžioapie žvėriškumu s ir m as ine s žud ynes ... [... ]
____,
Nusinuod ijęs mirė d a ktara s lppa s, tylus, kuk lus žmogus, puikus gydytoj,1s.Kitas gydy tojns nu sinu odij o kartu su visa šeima. Mano kolega akiq gydytojasprašė dirbti už ji va karinėje pamainoje , nes jis bijo. Tikrai, baisu sėdėti
tuščioje poliklinikoje, ant kurio s dun1 pakabinta s skelbimas: ,,Mt'S su i.ydais
nedirbsime", mat yti, kaip i kalėjimą veda areštuotu s lydus, matyti vokiečių
kareivius ir žino ti, kad tu jiem s nes i žmo gus ... [... ]
Vll.2. liga, sun ki di ena. Visur iškankinti , išgąsd int i i.ydtt veidai. Aplink
kalėjimą slnnki oja m o tino s ... Prava ž iavo trys autobus.1i su areštuotaisiais. Kur
juos veža? Než inia . Užs uka pažįstami . Mes ver kiame kartu . l aktimis vis šaudo ir šnudo. Bijau v is q ir v isko . Kaip aš pavnr gau ... [... )
VIIA. Sunki nakti s, beve ik ne užmi ga u. Sk,rnd a širdi... Butt>,iš vis,1isvetima. Durys visą di e nq atviros , siuva bftrini kariškiq. Visur p,1s,1koj,1 apie b,1isius vokiečiq ir lietu v iq žvėriškumus bei žiaurumą ... B.-n,1111i
,1i, beteisiai žydai tetrokšta mirtie s. Se na mnn o pacientė neteko motinos, tėvas nužudyt,1s, o
vaikas liko pionieriq s to vy kl oje. Vyras din go be žinios. G'.-eiči,111~iai_ taip p~t j
ŽUV
(ls. Nuo s ielva rt o ji visa suakmenėjo. V.-rkimt k,1rtu su 1,1. l d'. •~~pu , kn,? ~ /
paguosti. Vėl suso po š irdj . Sušaud y ti keli tūkst,111či,1i i.ydą V1h1mnp ol~
išpjautakns trečia šcim,1. Žy dt1 mot er is kažkur Eh•<•i.a ma~inom'.s._1... ]_. .. ,
Yll.7. Siautėja chuli ga na i. Int eligen tai tyli. K,1lb,1m,1,_jog dv,1_s1111nk,1t1te ike
Prilšymą, kad būtq s ust,1bdytos žudynės ... Rautlon,1s1s Kryi.ius ~ •'.ka l:iukils], o blankuo se p.ua šy ta : ,,Žy dnm s ncpaded,1mc" •·· gėd,t. .. nl.'lll-..'.u
... Jllk
t,ii stači,1i nejs iva izduoj a m« . Lietuv iq va ikus iš pit,11ieriqSkW)•klq 1au P•1: \
vcž~,o žydq - dar ne . Jie bad a uj,1 ir prašo motim1 du onos!_l_mog'.ts t,ipo b:11~
ses1'.is ul žvėrj! Netclp,1 g.tlvoj e ... Kl,1ikios si,111bo
_ir ncvtlh<'S d1e11os ... Ko,
~Urtevokiečiai gnili i-i, duod,1 v.1istq, bul vill, gtwd ži,t... [... l
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/ VU.12. žydai jau vaikšto prisisiuvę geltonas žva igž d es ir tik g rindiniu . Jie
privalo eiti žąsele, greta nega lima, ir pri eš kiekvieną vo ki eti turi nuk elti kepurę. [... ]
VlI .17. Košmariškos dienos. Žydu s perkeliai Vilijampolę, ten , kur gyveno
penki tūkstančiai, turi su tilpti dvidešimt penki tflkstančiai žmonių. [ ... ]
Vll.23. [... ] Kvailiausi antisemitiniai straips niai. Ligoniai d ž iau giasi išlaisvinimu iš sovietų jungo, bet man o, kad žydai kankin ami pernelyg žia uriai .. . [... )
Vll.25. [... ] Mieste karšta, tuščia, ore tvyro neapykanta ir kančia .. . Kalbama, kad sušaudy ti dar keturi šimtai žydų.[ ... ]
VII.28. (... ] Šiandien paske lbt as ir įsigaliojo vokiečit1 va ld žios nut ar imas
1, kad žyda i neva ikščiotų šaligatvia is, o tik grindiniu, v ien as įkand in kito,
kad nesin audotų jokiomis tran sporto priemonėmis, kad vež ikai ir automobilių vairuotojai matomoje vietoje pakabintų skelbimą „žy dam s draudžiama";
žyda ms draud žiam a sėdėti ant suolelių, lankyti s parku ose ir so du ose. Nei
telefono, nei radijo, nei oro, jokių komunikacijo s priemonių, nei darbo, nei
narnų, visiškas beteisiškuma s, kažkoks siaubingas, bai sus, gąsdinantis, protu
esuvokiamas žiauruma s.[ ... ]
VIII.1. [... ] Vilniaus laikr aštis (birželio 31, Nr. 29) i klausimą „Ka s y ra demokratija?" atsako taip :
,,Demokrat ija -savival.ia ujanti viso pasaulio turtingų žydų bendrija . Ir niekas kitas! Pats žod is yra tau ru s, idėja graž i; tačiau, nelaimei, pasaulinė žydija
pajungė j ą savo tikslams - v isą žmoniją paver sti savo tarnai s ir vergais". Koks
neraštingumas, koks akiplėšiškas kvailumas! Gėda u ž popierių ... tači a u dab r jis iškenčia viską ... [... )
Vlll.3. Šiandi en vienas l.igonis pasakojo, kad Septintajame for te sušaud yti
tūkstanti s du šimtai žm onių . Yra iškas to s gilios duobės, lie pia nusir engti ir
✓
šaud o kul kosvaid žiais. Judančius pribaigi a, duob es užverčia kalkėmis. Kitas
ligonis sako, kad birželio 26 d . buvo iškasta did žiul ė, lyg kokiem s giliems
pamat am s skirt a duobė. Rusų karo belais viai visą dieną nešė i ją lavo nu s. Jo
nuomone , bu vo nu žudy ti apie du tū kstančiai žydų, tarp jų - keturiasd ešimt
\ )aunų merginų. Žudė lietu viai „partizanai" , prižiūrimi vokiečių . Kalbama ,
\..kad vokiečiai tai filmu oja kinui . [... ]
Jaučiuosi esanti viena tarp priešų. Žmonių bijau labiau n ei laukinių žvėrių,
aplinkui tokie žia urum ai, apakim as, minti es ve rgija ir menkystė, Mik elandželas klausė: ,,Teisingume, ar tu miegi, ar esi nu žud y tas?", o Pu šk in as sakė:
,, ėra teisybės žemėje, bet n ėra jos ir aukštybėse".
Vlll .6. Slegian ti, niūri diena ... Žudynės tęsiasi, ga ud o gatvėse, butuose ,
žydus veda miniomis . [ .. . ]
Vlll .7. Dienos be prošvaisčių .. . Mata u gy d ytojus su geltonomis žva igždėmis, jie eina grin d iniu . Žydams leid žiam a aps ip irkti tur g uje po 10 vala nd0S

\;

v

ryto, kai bemaž viska s jau parduota . Areš tai ne si liauja. Pasikorė vienas pagy venęs lietuvis , kurio žmona žydė. Miestas kelia slogų įspūdį. Uždary tos par-
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duotuvės, tuščios v itrin os, kad būtų užpild yta tuštuma, jose pristatyta pigių

taurelių, kažkokių stiklinių, gėlių arbatos ir kavos surogato bjauriuose pake)iuose. Nykuma ir s kurd as . [ ... ]
~
y[ll.18. [... ] Po m iestą i visas puses važinėja vežimai su daiktais. žmonės
persikelia, k~riasi bu~uose, kuri~ lik~ tu~ti iš:,rari~s _žydus; visi, kurie dalyvavo
išlaisvinan t 1šbolšev1kt1, o daug 1aus1a v1sok1e plėšikai ir pašlemėkai „liumpenai" užsigrobė geru s b utu s; tiesą sa kant, vokiečiai šiems „proletarams" pasitarnavo geriau nei bo lševikai, kurie organizuo ti tokių herojiškų žygių kaip 30
tūkstančių gyventojų (žydų) perkėlimas i Vilijampolę, žinoma, ,,nesugebėjo". V
Vilijampolėjė „parti zanai" nušovė berniuką už tai, kad jis neturėjo žvaigždės.
Nužudė du vyrus ir moteris už ta i, kad jie ėjo ne grindiniu . Lietuviai„partizanai"taip siautėja, kad vokiečiai kelis netgi areštavo už „savivalę".[ ...]
VJII.21. Skaitau Tolstojų, Šekspyrą, Turgenevą [.. .], ieškau užsimirši]m .
V
Kalbama,kad lietuv ių parti za nai par sisam do specialiai žydų žudymui, jie
gauna po 600 rublitĮ atlyg inim o ir kareivišką davinį . Norinčių daugybė. [.. .j
VIIl.22. [... ] Vakar pa sk lid o ga nda s, kad sušaudė advokatą Beliackiną, gydytoją Bermaną, iš v iso du tflkstančius žmon i ų. [... )
VIII.25. [ ... ] Štai ką š iomi s dienomi s papasakojo vienas studentas. Pirmo~
siomiska.ro ~ien?mi~ ji_arešta _vo, atvedė i_polic~~s n~~v~dą ir kartu ~u keli~i~)
kitais pastate veidu I sieną. Jiems buvo liepta 1skelh I viršų rankas 1r stoveh < 1
nesidairant, nes kit aip bu s s uša ud yti, o gir ti policininkai atsitempė keliasmer- V
ginas žydes, kurios šiurpiai šaukė ir verkė .. . Kareiviai_ias prievart~vo:)
i~ą
nakti,o ryte kaž kur išvežė. Žudymai nesil.iauja. Gete atlikta kruopšti krata 1r
išvežtatrys šimtai vež imų turt o.
Sunku gyvent i, kai greta ž monės šitaip kenči a.
VllI.26. Pasta ros iomi s di en omis labai jaudinausi, o dabar jaučiuosi esanti
tvirta... Reikia gyve nti , v isad a būti teisingum o ir teisėtumo pusėje, kad ir kas
mūsų lauktų, viską ištverti oriai.[ ... ]
lX.2. [... ] Ką tik pralėkė sunk vežimis , pilna s žmonių su šiurpiomis geltonomis žvaigždėmis, jie_ tarsi kito pa saulio gyventojai. Pas~~oja, kai~ muša (;
žydus rimbu per veidą, kaip daužo belaisvius. Tragiška padells tų, k~n~ santuoka mišri. Vienas žydę vedęs lietuvi s nušovė žmoną, dvi dukteris 1r nusišovė pats. Yra ištikimybės ir tvirtum o pavyzdžių:( ...] .
. .. . . -,
IX.S.[... ) Žydu s pe rse kiojo ir viduramžiais , tačiau ame perse~opma1 t~h
· 1· d . · k · esame mes kai valstybes
graŽu nepr ilygsta ž iaurumam s, kunų
JU mm ai
.
. . '.
l 1v ,
veikėjas savo tiksl u laiko išnaikinti visą žydų tautą, visus iki vieno. Daug ~a~kojimų apie moterų ir va ikq žud ynes , provincijoje visus žydus vyrus l u
išnaikino.

Nusižudė keli gy d ytojai . [ .. .]
. .
k ·k · _
IX.12. [... ) Pasitaik o žmonių, kuri e išdrįsta suteikti p~galbą ... ai_ unže
d.l
. .k •
ohumam zmo vedam1... ,, ee_naudos, bet yra ir tokių, kurie n z1 uoia gryn
mes druska " .. . [.. . ]
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IX.13. [.. .] liesą sakant, daugia usia iš žydų nelaimės pasipelnė kiemsa rgiai,
kurie grobė nekliudomi .. . apskri tai daug kas prasigyveno, tuo ir galima paaiškinti jų palankumą vokiečių okupacijai, nors kai kurių sąžinė nerami , jie pagalvoja apie ateitį: ,,O jeigu piktadarybės neliks nenubau stos ir teks už jas atsa.
kyli" , dėl to kyla slap tas, giliai slepiamas'. o_kartais netgi atvi~ai reiškiamas
noras, kad žydai visi iki vieno būtų sunaikinti kartą rr visiems laikam s. [.. .]
IX.21. [... ] Bute ša lta. Atgabeno krosnelę, ji rūksta. Už suko Vitia . Jis dirba
chirurginiame skyri uje, mokosi. Skaitėme Pu škino eilėraščius. Juose slypinti s
grožis keičia pasauli, apva lo jį ir padaro šviesesnį. N iekas nepaguos, reikia
kovoti ... Kažkada, dar mergaitė, perskaičiusi apie riteriu s, kurie pasirinkdavo sau devizą, aš sukūriau savąjį: ,,Padidinti gėrio sumą žemėje". Esu jam
ištikima ir žinau , kad mūsų daug ir mes nugalėsime. [ ... ]
~ IX.27. Vakar išvežė 1400 žmonių - nė vienas negrįžo ... Pasakoja , kad vokiečiai liepia lietuviam s mu šti ir žud yti žy du s, o patys tu o metu fotografuoja
ir filmuoja kinui.[ ... ]
IX.28. [... ] Namuose tylu ... Rudeniško s dienos. Rausvi astrai , violetiniai flioksai, trapios ir nuostabios vėlyvosios rožės. Bethovenas nuo sienos, Puš kino biustas nuo spinto s, Mikelandže las virš stalo tarytum sako man : ,,Nurimk, viskas
praeis, tai negali tęstis ilgai, žmonija ras teisybę ir toji teisybė triumfuo s ... " [... ]
/'x .2. [ ... ] Kasdien rytais ir vakarais sielvarting omi s miniomis praeina žydai
.i su žvaigždėmis, iš geto juos varo į darbą ir atgal.
Dau ge lis prad eda juos
~austi. Miestiečiai jau pasi sotin o neap ykanta ir že minami , per sek iojami
~onės jiems kelia užuojautą. [... ]
'X .4. Prisidengę pretekst u, kad ge to ligoninė platina infekciją, vokiečiai ją
:sudegino drauge su ligoniais ir per sonalu . Atvežė ben z ino ir ka ž kokiai s siur1 bliais pompavo jį per langu s. Vaikus iš vaikų skyriau s sumetė į sunkvežimiu s
ir kažkur išvežė. Silpni ligoniai, operuotieji , gimdyvės ir paral yž iuoti eji išsigelbėti negalėjo, nes viskas buvo a tlikt a labai greitai ir neįspėjus. Iš mano
pažįstamų ugnyje žuvo senas paraly žiuotas gydy tojas. Žmonės sudegė gyvi. ..
Pas tikinčią moterį sava itei pavy ko rasti butą vie na i ligo n ei". Kita jau dvi
savaites gyvena pas mane ... Taip, baimė - ga lin gas ginklas ir ne kiekviena s
moka įveikti ją savyje ... Bet reikia tik pradėt ir vėliau ji išnyksta . Žmogus
pripranta prie nuolatinio pavojau s ir tampa bebai mi s, o je i tvirtai tiki savo
teisumu, savąja tiesa, tai nė mirtie s nebijai.
X.6. Šiandien šilta, giedra bobų vasa ros diena , žy dr as dan gus, saulė, bet
(dž.@ugtis -;š-~~~;l-i~-~tuvau šiandien užs uku si pa s du teisininku s, kuri_~os
laikia~r-pas
vieną seną gydytoją, visuomenės veikėją, noreJ~U
ikalbėti juos prisidėti prie organi zuo to protes to pr i.eš bai siu s žydų tautybe~
gydytojų bei advokatų persekiojimu s. Juk negalima tylėti! Tačiau jie parode
vien abejingumą ir netgi priešiškumą! .. Jie trokšta tik vieno - ka ip nors išgyven_ti~b-~~kokia kaina išlikt i! Labai nuliūdau, aš g reitai nu sim enu ir prar a nd u
\ pas1hkeJ1mą, bet vis tiek mėginu ir vili uosi.
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X.7. Viską, ka s pa s mu s deda si, Vitia aprašė angli škai. Užėjau pas vieną
artistę, kuri užsie n yje turi iškilų pažįstamą lietuvį. Gal pasa ulio visuomenė
nežino, ka s čia vyk sta . Reiki a pr aneš ti, reikia organizuoti pro tes tus, visur, kur
tik įmanoma, reikia ieš koti kovos kelių ... Mud vi susitarėme - ji sutiko mum s
padėti. [... ]
X.2~. [ ... ]_Šivandi en - sukre~ianč!o šlykš tu~ o stra~p~nis apie_tai, kad pa~ėti \
belaisviam s 1r zy dam s yra nu sikaltim as, kad pems reikia keršyti už 11 bolšev1kų /
piktadarybe s". Tai šitokia ta „Na ujoji Europa "! Klaiku...
___--J
X.31. [... ] Šian dien p as mane buvo atėjusi nuostabi , reto narsumo ir išskir ~
tinai tvirto chara kt er io mot eris. Jos vyras - pa saulin io kar o dalyvis (gavęs
Kryžių) - žuvo pirmosiomis karo dienomi s, kuomet gatvėse buvo gaudomi
žydai ir vedami mirti . Jos dukrą, jaunutę 17 metų merginą, pastarosiomis die - 1
nomis sušaudė kalėjime, kita dukr a, kaip pu sia u žydė, turėjo eiti į getą ... Ši /
motina gyve n a nuolatiniam e pavojuje , bet ji kiek įmanydama pad eda kitiems . v
Iš manęs ji gavo nuodų, kad galėtų nu siž udyti , jeigu ją areštuos . Kaip tvirtai ,
kaip išdidžiai neša ji savo gilų motinos sielvartą ... Stebiuosi ir lenkiu galvą
prieš jos ši rdi es didybę. [ ... ]
XI.10. [ ... ] Gatve (buv. Ra ud onosios Armijos prospektu ) ėjo minia belaisvių. Vienas parkrito , vo kietis pradėjo jį mušti , bet tasai atsikelti jau nepajėgė,
tada vokie tis su keiksma is ir riksmais ėmė trypti jį kojomis . Iš minios išėjo
moteris ir pradėj o piktintis; policija ją sulaikė, ji ištiesė savo pasą ir tarė : ,,Aš
esu žm ogu s".
Xl.12. Iš vis ur plūs ta žmonių sielvarta s; buvo užėjęs gydyto jas; jam nesant
namu ose, išvežė jo žmoną ir keturi s vaikus; jis nori juos susirasti, kad galėtų
mirti drauge. Žinau, jie ja u nužudyti , bet žad u ieškoti , raminu .( ... ]
Xll.4. Pa s mu s atvežė 10 tūkstančių užsienio žydų. Mačiau, kaip jie ėjD
nešini lagaminai s. Jiem s sakė, kad yra vežami i darbą ir liepė pasiimti visus
vertingiau siu s ir geriausius daiktu s; po to juos nužudė IX forte . Pasakoja, kad
V
nieko neįtariantys jaunu oliai išvakarėse net gi šoko ; o ryte juos, po 50 žmonių,
pradėjo ves ti į ž udym o vietą. Lietuvą vadina „Europos žydti kapinynu " . ( ..J)
XIl.9. [ .. .] Užpu sty tuo se kaimu ose gyvena pap rasti, ger i žmonės,~e
be tuščit1 žodž iq ir inteligenti šktt vingryb itt padeda ne laiming ·esiem~ Koks
baisus yra gyvenimas! Kai mi glos išsisklaid ys, tam sos jėgos bu s sunaikintos. O dabar verčiau žū ti, tik nie kada jom s nep ak lusti .. Šta i Viktoras toli
važi uoja pe r žie m os mišką; jis nakčia ilga i, nuo trob os prie trobo s, brenda
per kaimą, ieško savo vaikystės drau go Tolios Švarco, ku ris su savo šei ma
daba r slap s tosi č ia nuo ne ga iles tin gos lemti es ... Jiedu susitinka ... Jis suteikė
jiem.s daug d žiaugs mo , pag uodos , pakėlė nuotaiką, įžiebė viltie s šv~esą ir
perdavė ką buvo a tvež. , 2'.monės sfopsfos 1 luonu ose, daržinėse, tuščiuose
va rtuo se ... ll gyvybė 1-1riklauso nuo a tsitiktinum o, nu o kažkieno užuoja utos ar nieki n go sava na udi škum o. Koks sunku s toks gyve nim as! O Viktor o
draug as Tolia dar pajėgia sknity ti Puški no eilėraščius, mok ytis ir raš yti apie
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savo tikėjimą švies ia žmonijo s ateitimi , kai toji ž monija nugalės blogi ir pag~a u sukurs teisingą, taikų ir laimingą pa sauli 0š tiesų, žm og us - tai skam ba išdidžiai! Did žiuoju osi Vitios ge rumu ir drąsa. Aš laiminu jį ir jam pade d~ . Tačiau_ kaip d ėl jo bijau . Drebu nu_o tr~giš~tl ~raiz~inių, kai įsiva izduoju,
kiek pavoių ty ko man o sūnaus, žengiančio v 1e n111te hu deramu - kovo s keliu ... Dėl savęs juk visa i neba isu .
X 1.12. Miestas vakarais iš tu štėjęs, tam s us, bais us; jauno s moter ys bijo išeii i gatvę, nes kalbama, kad jas ga ud o ir veža i viešnam ius. Šios is taigos tvarJ
komos labai kruopščia i, jų esa ma įvairių rūšių: vi ršininkam s ir ka reiviams .
Moterys, susirgu sios venerinėmis ligomi s, būna ne gydomos, o tiesiog nu šaunamos, nes jos, žydės, lenkės, rusės, pr iklauso „že mes nei " ra se i. [ . .. ]
Xll.27. Norėčiau nugyv enti keletą gyve nimų ir vi sus juo s paskirti kova i...
Mirti neno riu ... Nori u gyventi , kad ga lėčiau mąstyti ir dirbti; tikiu žmonija ...
Jeigu nuo orangutango ji įstengė pakilti iki Tolstoja us, Bethov e no, Puškino,
Mendelejevo, sukurti meną, mokslą, ,,aprėpti pa sauli sparnuota mintim , kurią teriboja vien jo begalybė", ji nugalės ir tamsiąs ia s jėgas, kurio s dabar sleg~uropą. [ ... ]
XTl.29. Atvežė daug Prancūzijos, Vengrijo s, Rumunij os žydų. Jie bu vo geV ( rai apsirengę, turėjo lagaminus . lš stoti es ėjo žvalūs, kone linksmi; ga lvojo,
kad juos atvežė dirbti . Po kelių dienų jų nebebuvo tarp gyvųjų ... Juo s nužudė
lX forte. Ji vadina „mirties fortu ". [... )
XII.30. Džiugi diena: gatvėje pavy ko perdu oti belai sv iam s duonos ir papirosų . Jų sargyb inis lietuvis gerašir d iškai pa sakė „duokit e", o belais viai ė mė
lietu viškai šaukti: ,,Duok" .( ... )
Xll.31. Atėjo Vitia. Mudu išgėrėme už perga lę, už i švadavimą, už mūsų
pasau li, už visus, kovojančius su blogiu , už jaunystę, už narsą, už ateitį.
O už sienos pu otauja girti vokiečiai, rėkauja, šūkauja, grub iais bal sais traukia dainas ... Jie tiki savo pergale ... tiki, kad jie - viešpačių rasė, pa ša ukt a valdyti „Naująją Europą" .
Kaip jaudinan čiai, kaip gražiai ant staliuk o žydi kuk lu s rakta žolių kerelis,
kurį gavau Naujųjų Metų pr oga. Dabar gėlių nėra ... Užtemd yti langa i! Karas!
Dėm ėtoji šilti nė! Mirtis! Okupacija!
Vis dėlto pavasa ris jau nebe už kalnų, ir ši kukli gėlel ė - pirmasis jo pranašas.

.J

Versta ;, Čiomnjn kriign, sud arė llja Erenburgas
Ir Vasilijus C ros man as, Jcruwlė, 1980
Vcrlė Dalia Saukailytė
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žYDAI IR LIETUVIAI
TOMASVENCLOVA

Turiu dvejų metų dukterį . Pagal Izrae lio valstybės įstatymus ji yra žydė. Aš
pats - lietu vis pagal bet kokiu s įstatymus, pirmiau sia pagal savo prisiimtąjį
vidinį įsta tymą . Kada nors man o duktė pakl a us, kas a tsitiko ta rp mūsų tautų
Antrojo pa saulinio karo metai s. Pabandy siu atsakyti dab a r.
Prieš ka rą Lie tuvoje bu vo maždaug 240 tūkstančių žyd ų - 8 procent ai
šalies gyventojų. Ta tai Europoje retenybė. 60 tūkstančių žydų gyve no Vilniuje, kuri s kartai s buvo va dinama s Liet uvos Jeruza le: čia buvo did žiulis žyd ų
kvartala s, senov inės sinagogos, leidyk los ir bibliot ekos, žydų mokslinis ins titutas, mu z iejus. Kaun e, antrojoje Lietu vos sostinėje, žydų bu vo ga l keturia sdešimt tūksta nčių; jie irgi turėjo tradicinį - nu o XVII amžiaus - kva rtalą Vilijampol ėje (nors d a ug e lis gyve no už jo ribų), sil).s&ogas,..mokyklas,~
rašytoju s.',Mie steliu ose ka s trečias bu vo žydas -;1970 metų sur ašy mo duome- /
nimis žydų buvo likę 23,6 tūkstančio, iš JŲ ,;, tūkstančio Vilniuje ir kiek dau giau neg u 4 tūkstanči a i Kaune . Dabar jų, be abejo, dar mažia u: daugelis išvyksta iš Ta rybų Sąju n gos. Beje, išvyksta ir lie tuvių .
Per karą šimtai tūkstančių ž monių žuvo Pa nerių miške prie Vilniaus, lX
forto kaze matu ose šalia Kauno , Vilniau s ir Vilijampolės getuose, Lietuvos
miesteliuose. Ju os naikino ne tik vokiečiai, bet ir lietuviai. Daug asmenų buv o
nuž ud yta pirmosiomi s karo dien omis, kai vokiečiai jau bu vo įžengę į Lietuvą, bet jos dar nebuvo u žvaldę. Tada įvyko Kauno pogrom ai, apie kuriuos
išliko daug liudijimų. Manoma, kad 1941 metų birže lio 25-26 Kaune žuvo
l800 žydą Bene keli s šimtu s iš jų mirti s užtiko garaže, Vytauto prospekte .
Zinau , kaip jie ž uvo , bet ka žin ar pa sa kosiu apie tai savo dukrai.
Pirmuo siu s kar o mėnesius pats praleidau Kaun e. Tada bu vau ketverių
metų ir gyvenau, kaip sa koma, ,,pas geru s žmone s"; mano tėvas, tarybinis
švietimo liaudi es komi sa ra s, išvyko į Maskvą, o motina bu vo suimta . Ją kaltin~ tuo, kad ji žydė. Tardy tojas pareiškė: nėra prasmės įrodinėti priešinga i, nes
žinoma , jog visi liaudie s komi sa rai yra vedt: žyde s. Mutina vis dėlto įrodė,
kad ji lietuvė ir krik štyta (ir viena , ir kita - teisybė). Po kiek laiko ją paleid o.
Nemačiau žudyni ų . Vaikystėje, taip pat ir jaunystėje šimtu s ka rtų ėjau
pro Vytauto pro spekto garažą, esa nti pri ešais miesto kapin es, nenumanyda ~a s jo is;o rijo s. Vis dėlto ji s u manimi siejasi. Žydu s žudė lie tuviai, o aš
lietu vis. Zyd us žudė Kaun e, o Ka una s- mano mies tas , aš ž ina u kiekvieną jo
n~mą, kiekvieną medi Laisvės a lėjoje, žinau jo dulkėtus sodu s, jo ankštus
k'.no tea tru s. Nega liu gyvuoti be lietu viq kalb os, tai man o natOralioji erdvė;
eiles rašau lik )ie tu v iš kai. Yra kultfm1, gerokai galingesn iq už lietuviškąją,
bet ma n ji vis dėlto nes ulyg inama su jokia kita . Žina u, apie ją galima pasakyti
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daug gero. Mano taut a šimtu s metq pasižymėjo savo vertės jutimu , dorove,
atkaklumu , gerumu . Ji turi istorijos pojūti, kuri s gn l būdingas ne kiekvien ai
tautai - atsimena savo p rae iti ir papra sta i m o ka paga l ją m a tu oti d abartj.
Oidžiuojuos ir tuo, kad lietu viai bev e ik vis i ka ip v ie na s ga rbing ai laikėsi
lageriuose: tai paliudijo ga rs iausias dabartini s ru ll rašy tojas - o jis, be abejo,
žino. Myliu ir žydų tautą . Jos kulttt rinis va idmu o ir pnt s jos likim as tokie
didžiuliai, jog, mano manym u, ge riausia i rod o esa nt tra nscendentinį plan<I,
jrėminusj mūsų istorinę būti. Ta i, kas įvyko p irm os iomi s karo di enomis, buvo
katastrofa žyda ms, bet žy miai blogesnė ka tas tro fa lie tu v ia m s.
Kaip supr asti ta i, kas bu vo? Kai šnekam a npi e mirti ir nebeišlyginamą
kaltę, visada galima pateikti galybę racio na liq d e te rmini stiniq paaiškinimtĮ;
bet, šiaip ar taip, jie nieko neverti. Tai jau žinojo ir Edip as, o da r geriau žino
krikščionybė. Vis dėlto aš daug sy kiq band ž ia u viską išs iaiškinti , skaičiau
dokumentu s, kalbėjausi su bičiuliais - ir išlikusiai s žy dai s, ir lie tuviai s.
Labiausiai mane nustebin o tai, kad Kaun o po gromai pri eš tarauja visai Lietuvos istorinei tradi cijai. Kas pažįsta bjaurq buitinį antisemitizmą , kuriuo dabar yra apsi krėtę dau g lietuviq (sumeluočia u, jei sakyč iau, kad vi sada gyvenime turėja u jam imunite tą), laiko ji tar si am žinu rei škiniu . Turbūt taip nė ra.
Ir, šiaip ar taip, geriausiomis savo ep ochomi s Lietu va buvo kra š tas, kuriame
žydai paty rė teisingumą ir globą. Mūsų tauto s gyve no draug e aštuoni s šimtus me tų . Didysis kuni gaikštis Vytaut as, kuri lietuvi a i ve rtin a ma žda ug kaip
rusai Petrą ar prancū zai Napoleoną, 1388 met ais suteikė žyd am s privilegiją tai pirm asis žinomas dokum enta s apie jq pad ėti Lie tuvoj e. Ve rta prisiminti
kai kur iuos iš trisdešimt septynių tos privil eg ijos straip sniq. Vy tauta s uždraudė kaltinti žydu s ritualinėmis žmogžudys tėmis; o jeig u žy da s kaltinamas
nu žudęs vaiką (neritu ališkai), jo kaltė turi būti įrod y ta šešitĮ liudininkt1 - trijų
žydų ir trijų krikšči onių. Kaltintojas, neįrod ęs savo skundo p agri stum o, baudžiamas taip pat, kaip būtų nubau stas tari amasi s ž mo gž udy s. Krikščionis,
apgadinęs ką nors žydų kapinėse, baud žiama s turto konfi skacija . Griežtai
baud žiamas krikščionis, neatėjęs padėti pagalbo s besišaukiančiam kaimynui
žydui . Žyda i Vytauto prosp ekto gara že šaukėsi pa galb os. Jų žuvimą stebėjo
ži oplių minia. Dauguma asmenų toje minioj e laikė sa ve krikščionimi s . Jiems
nė i galvą neatėjo, kad jie įžeidžia ne tik Kristų, be t ir Vytautą, kurio vardu
vadinasi prospektas - tiesa, po kiek laiko v irtęs Lenino pro spe ktu .
Panašius įstatymus - nebent dar labiau ap galvotu s ir g riež tes nius - paskelbė Žygimantas Augustas ir Steponas Ba toras . Pirmąjį pri sim enam kaip
šviesiausią Lietuvos valdovą, antrąjį kaip Vilnia us uni ve rsiteto steigėją. Ga·
lėtum pasakyti, kad antise mitizmo Lietuv oje vis dėlto bota , je i kartkartėmis
tekdavo ji tramdyti įstatymais. Tai tiesa, be t į ji žiūrėta kaip prid era - jis
laikytas klaida ir nuodėme. Lietuvos smukimo e pochoje ir caro okupacijos
metais reikalai pablogėjo. Atsirado žydo smuklinink o, sendaikčitl pirkli o, var·
gingo miestelėno stereotipas. Lietuvis sodi etis žvelgė į žydą ge raš irdiškai, bet
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tikro pnniek n; žyda s, ma tyt, ntsite isd nvo tu o pnčiu. Jie bu vo e konomiškai susiję, vienns be kito ties iog ne išsive rsda vo; pa sitalkyd nvo ir drnu gysčiq, be t sa vita rpi o svetimum as bu vo kur kas stipr esnis. Žydas žinojo, kad
jis prikl a uso d id ž iai d vas ine i trad icija i; lietu viui ta trnd icijn bu vo nes uprant ama, ka rta is juo kin ga . Vis dėlto ir tad a nestigo lietu viq, kuriu os py kino šis susvetimėjimas ir abejin g uma s. Žyd t1e nciklopedijos stra ips nyje „ Lie tu va " p asakojnma, ka ip sodieč ia i Lietu voje sy ki negelbėjo skęsta nčio žydo : d ėl riksmų
atbėgęs kuni gas ju os ne tik išbarė, bet dar ir primušė.
Lietu voje nebuv o pogro mt1 ne i XIX a mžia us ga le, nei 1905 me ta is. Ga na
da ug žy dq ž u vo kovod a mi dėl Lie tu vos neprikla usomybės. Demokra tinė
Lietu vos vy riausybė treči ajame XX am ž iau s d eši mtm e tyje bu vo išs pr endu s i
žydll aut onomijo s kla usimą ben e ge ria usia i Eur opoje. Rytll Europ os pa - ;
pročiq akivai zd oje tai be ma ž prily gs ta s tebuklui. Stebukl as truk o ne ilga i,
knip ir pati lietuvi škoji de mokratija ; bet kult0rin ė auton omija iš liko iki ga lo .
Buvo hebraji š kt1 ir jidi š mo kyklų; kas norėdavo, leisd avo va ikus i moky klas
kitokia dėstomnja ka lba . Egzis ta vo lie tu viška gimna zija žy d a ms, kurioj e dir bo man o tėvas .
l Lietuvo s jidi š tarmę patek o be nt pusė tū kstanč io lie tu viškq žod žių (jie
surinkti įdomioje Ch . Le mcheno kny goje). Atvirkšč ia s pr ocesa s bu vo silpn es •
nis. Bet visi Ka un o paa ugliai, nei šskiriant nė manęs paties, š ne kėjo „s avo "
dialektu , kurio ge rq ketvirti ~da rė iš senovės Iz rae lio a tkl yd ę žod žiai. Tiesa,
papročia i nes usim a iš da vo. r stipru s bu vo anti se miti z mas? Jis nere tai jun - '
tanmsitt!
1ų taut osak oje, pa sitaiko ir lietuvil1 lite ratū roje. Tai papr asta i yra
kvailokas pa s išaipym as iš nepa ž jstam os kulto ms „ ke istenybi11" ar ne pa sitikėjimas žy dt1 pirk liu . Trinti es, žinoma , būt a - ka ip ir sa ntykiuose su kito mis
tautybėmis. Būta ir tikr11 juodašim čiq: lietuvi s kunig as Pran aitis suva id ino
labai ne pavydė tiną va idm enį Beilio byloje . Ta č iau ž inomiausi to laikotar pi
m0s ų rašytojai - Krėvė ir Vaižgantas - liko ištikimi teis ingumui. Krėvės ap sa
kymą „Silkės" galima dėti i kiekvieną ant ologijn, skir tą kovai su anti se miti z
mu. Kai dėt Vaižgan to - jis buv o kuniga s, - tai ji le ngva jsiva izdu oti v ietoj
ano než inomo kunigo , kuris mušė krikščionis už abejingumą.
Vis dėlto, nepai sant ilgaamžės bendravim o pa tirties, lietuviai ir žyd ai prak tiškai gyveno tarpusavyj e nesikryž iuojančiuose pa sa uliu ose. Mes, lie tuviai ,
nema žai žinome api e le nkti kultflrą, ši tą api e vokiečiq ir rusll, bet apie žydq
kultūrą, besikuriančią mūsq akivai zd oje, mosų ša lyje, neturėjome jo kio supratimo . Religija, kalba , raidyna s, paproč iai, pasirod ė es ą per did e le klintimi .
Žydų bendruomenė buvo suv o kiam a kaip egzo tiš kas int a rpa s, neturįs s u
mumis jokio dva sinio ryšio. Be abejo, tai buv o sunki klaida . Žydai irgi maža i
težinojo api e lietuvit1 tradicijas bei kultnrą. Tie, kurie as imiliu oda vosi, imd nvo
kalbėti ru siškai , kortai s voki škai. Du tautiniai atgimim a i - lie tuvit1 ir žydq vyko vienu metu ir gr eta , be t skirtin gose e rdvėse. Ta i p rime na Bmdbur y'o 1
apsakymą Go litera tūrinė pusė šiuo atv eju manęs ned omin a) apie kolonis tu s
1
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iš žemės ir marsiea us, kurie gyvena vienqje ir toje pačioje planetoje , bet
susitikti gali tik reto laimingo sutapimo d_5. Pirmi nedrąsūs bandymai jveikti neperžengiamą barjerą, pažinti kits kito kultūrini potencialą sutampa su
tarpukario laikais. Iniciatyva tada kilo iš žydų. Past a ruo ju metu atsirado ir
žydų, lietu,viškairašančių apie sa,·o problema s. Žinomiausias iš jų yra Icchokas ~!eras. Jisiš,·ažiavo iš Lietu,·os lzraelin , ir jo va rda s Lietuvos spaudo je
dabar neminimas.
Man atrodo, jog dvasinis nutolimas - daugelio bėdų prie žas tis. Bet gal iš
jo, o gal veikiau šalia jo dygsta kai kas blogesnio - žmonių skirstymas j rūšis,
neetiškai jtarus požiūris i žydą, kada apie ji nesakoma „ge ras žmogus" - sakoma nžydas, bet geras žmogus" . Žodis „žydas" lietuvių kalboje nėra niekinamas, jo prasmė ta pati kaip rusiško žodžio „jevrej"; antisemitizmo prid eda
tik priesagos ir epitetai ; ir vis dėlto daugelio lietuvių lūpose tas nekaltas žodis
skamba taip, jog man būna gėda. O kito žodž io neturim e.
~ ~uo žodžio „žydas" specifiško tarimo ligi pogromo nuotolis atrodo didelis. Bet d, ·asiniame pasaulyje -j eigu iš viso sugebame apie tą pasauli spręsti
jis, matyt, sutrumpėja ligi begalinės mažybės. Kas išsk iria kurią nors žmonių
grupę- tautinę, religinę, klasinę, bet kokią - ir nejaučia jokių vidinių saitų su
ja, tas iš esmės rengia pogromą, koncentracijos sto vykl ą, totalitarinę santvarką . Tai pakankamai elementari tiesa. Kaip ir kiekvieną elementarią tiesą, žmonės ją dažnai užmiršta.
Kas nors man gali atsakyti, jog aš nutyliu kitą reikal o pusę. Ką gi, nenutylėsiu ... Daug lietuvių ir daug žydų, su kuriais man yra tekę kalbėti apie Kauno pogromus, tvirtino, jog čia reikia atsiminti ir ankstesniuosius įvykius. Apie
juos rašė daugiau sia lietu\"ių emigracija; Lietuvoje jie svarstomi tik siauru ose
rateliuose.
,.. Lietuvos žydai neretai buvo komunistai ir prakomunistai. Ta banga , kuri
tarp Rusijos žydų kilo tuoj po revoliucijos, Lietuvoje gal dvideširnčia metų
pavėlavo. Priežasčių yra daug . [...) Vilijampolės varguomenė tikėjosi socialinio teisingumo, o buržua palaikydavo MOPR'ą ir padėdavo slėptis komunistų vadams dėl viso pikto . Labai negausioje Lietu vos kompartijoje , matyt,
daugiau negu pusė narių buvo žydai (nors jos viršūnė papra stai likdavo lietuviška). Pokario metais padėtis labai pasikeitė, bet tai įvyko vėliau.
19-10metais į Kauną įriedėjo tankai , ir netrukus po to Lietuva buvo ijungta
i TSRS. Tą įjungimą dirigarn žinomasis Dekanozovas , po daugelio metų sušaudytas drauge su Berija. Maždaug metus buvo reliatyviai ramu . Tačiau 19-H
metų birželio ,·iduryje Lietu, ·a galutinai įžengė j dvideši mtąji amžių - ją
užgriuvo represijų srau tas. Baisumų ir aukų skaičiumi jis va rgu a r nusil eido
pogromams, įvykusiems maždaug po dviejų savaičių. Apie tuos įvykius pusbalsiu, kartkartėmis ne be smerkimo kalbėjo ir pokario tarybinė spauda - pavyzdžiui, kelis žodžius apie juos pasakė atsiminimuose mano tėvas. Per kelias sa,·aites išnyko dešimtys tūkstančių - inteli ge ntai , tarnautojai , kunigai ,
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karininkai , va lstiečiai: įprastiniais Stalino metodais buvo likviduojamas lietuvių taut os kultūrinis sluoksn is. Tvirtinama , jog bu vo tremiami net esperantininkai ir filatelistai - už ryšius su užsieniu. Manau , kad tai tiesa , nes tokių
dalykų neįmanoma išgalvoti.
Represijomis užsiimančiuose organuose bu vo žydų. Suprantama , buvo ir
lietuvių. Jų va rdai yra žino mi (kai kurie jų klesti netgi šiandien ), ir čia jų neminėsiu. Reikia pasakyti, kad žydų irgi bu vo areštuota ir dep ortuota . Sakoma, jog jų nukentėjo net did esnis procentas negu lietuvių, nes daugybė žydų
priklausė buržuazijai. Bet, žinoma, šičia skaiči uoti „procentinę normą" sunku, pagaliau ir kažkaip nepatogu.
Pirmosiomjs karo dienomis va ldžia perėjoj lietuvi ų partizanų rankas . Tatai buvo iš dalies par engta pogrindinio aktyvistų fronto (LA.F), iš dali es, matyt, įvyko spontaniškai. Susidarė vyriausybė, paskelbusi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.

Apie tai mes Lietuvoje mažai težinome (šaltiniai , vyriausybės narių prisiminimai , pa si rodę iše ivijoje, ten išleista enciklopedija ir kita - viskas praktiškai neprieinama) . Aišku tiek , jog Lietu vos vyriausybė varė su voki ečiais
painų ir nepasisekimui pasmerktą žaidimą. Buvo manoma , kad Lietuvai ga lima iškovoti , sakykime , Suomijos statusą; ateitis buv o vaiz du ojamas i įvai
riai, žiūrint aplinkybių. Į valdžios organus įėjo skirtingi žmo nės ligi socialdemokratų imtinai.
emanau , kad jie bu vo pogromininka i. Bent apie vi eną
iš jų - architektą Žemkalnj - žinau, kad jis gelbėjo žy dus• . Jau birže lio 25
dieną vokieč iai praktiškai užkirto vyriausybės veiklą. Ministerio pirminin ko Ambrazevičiaus kalboje , kuri yra paskelbta viename tarybiniame archy vinių dokumentų rinkin yje, sako ma , jog todėl vyriausybė bu vo nepajėgi sustabd yti pogromus. Taip pat tvirtinama , jog pogromams vado\"avo vokiečių
esesininkai , nor s ir lab ai slėpė savo dalyvavimą juose (ap ie tai buvo kalbama viename iš Vakarų Vokietijos teismo procesų). Rugpjūčio penktąją vy riausy bė nutraukė savo veiklą, pareikšdama vokiečiams protestą. Jos nariai
vėliau buvo per sek iojami vokiečių.
esmerkiu ir neteisinu šių žmonių: galiu tik pasakyti , jog nepav ydž iu tuometiniams Lietuvo s ,·adams , kuriems
istorija pasiūlė rinktis Hitl eri, Staliną ar mirti (beje, vienas pasirinkim as dar
neeliminuoda vo kitų) .
Prisidėjusieji prie stalininių represijų, aišku, spėjo išvažiuoti iš Lietuvos .
Skubėjo taip , jog net paliko savo popierius.
eapykant a ir kerš tas išsiliejo ant
žydų; jų buvo daug, išvažiuoti jie nespėjo, ir ,·isi lietuYiai atsiminė, jog Vtlijarnpolės gyven tojai sveikino tar ybinius tanku s.
Ką gi aš galiu pa sakyt i, išklausęs šių liudijimų ? Taip, totalitarizmas iškrei -pia žmogiš kuo sius bru ožus ir motyvus; taip , prie, ·arta gimdo prie,·artą; bet
blogis visada lieka blogiu , žmogžudystė - žmogžudyste ir kaltė- kalte . 1 iekas
• Emigracijoje teko suž.ino ti, kad tai da re ir kai kurie kiti tais laika is ita kingl'Sni lietu , iai.
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pnsnul je nen~nuk s fakto, kad 1941 metų bir že lio gn le lietuviai lietuvil(
minios ,,k ivaizdoje naikino begi nkliu s žmon es, - ne tgi tns faktas , jog dvi' dešimtajnme ,,mžiuje dnug tauh1, gal netgi v isos taut os dnrė kažką pa našaus.
I r a~, būdamas lietuvis, priva lau kalbėti apie saviškil1 kaltę. Sad izmas ir plė
šik,w imni, panieka ir gėdingas abejinguma s žmonėms nega li būti pateisinti;
deja, negnli būti net paaiškinti , kndangi slypi itin ta msiose nsmeninės ir tautinės s.1m0nės kertėse, ir ieškoti viso to rncionn lit1 priežasčit1 y ra beva isis darbas. Kitas pnsnkys: ,,Ką gi, žydu s žudė ne lietu viai, o padugnės (arba dar
se riau - ,,buržuazinini.n~cion~lis tai"), su liet~vi q. taut a n~tu~inči?s nieko bendra". Aš ir pats panaštai knlbedavau . Bet tm nettkslu . Jei laik ys ime tautą didžiule asmenybe, - o tiesioginis jausmas sa ko, jog šitas p erso nalistinis požiūris yra vienintelis vertingas ir teisingas pož iūris mora linėje plotmėje, - tai
i asmenybė aprėpia visus, ir teisuo lius, ir nusika ltėlius. Kiekviena nuodėmė
unkina visos tautos ir kiekvieno jos nario sąžinę. Vers ti kaltę kitom s taut oms
edera. Savo kaltes jos pačios išs iaiškins . MŪSŲ kalt es reikia aiš kinti s ir apailėti mums. liesą sakant , čia ir yra priklausymo vie nai ar kitai taut ai prasmė.
Nežinau, kiek lietuviq perskaitys šiuos žod žiu s, bet turiu juo s parašyti.
Atgaila - sudėtingas reikalas. Tai nėra sąskaitt1 su ved im as su žmogžu d žiais,
vis vien, kam jie būtt1 tarnavę . Tai nėra ir rūbt1 pl ėšy mas sa u ant krūtinės atgaila vyksta žmogaus viduje. Bet turim e kalb ėti apie visa tai , kas jvyko,
tuščiai nesiteisindami , be v idinės cenzū ros, be propagandinitĮ iškraip ymt1, be
tautinių kompleksl(, be baimės. Turime kartą visam laikui supr as ti, jog žydq
žudymas - tai ir mūs ų žudymas, žydų įžeidimas - tai ir mūst1 į že idima s, žydt1
kultūros likvidavimas - pasikėsinimas i mū siškę. Dabar SSRS lietuviq ir žydt1
likimas apskr itai paėmus yra vienodas; v1s dėlto lieka ypatingo s žydt1 (ir lietuv ių) problemos ir su tuo reikia skaityti s. Išgyvenome kartu aštu onis šimtus
metq; gal tas laikas baigiasi; tokią va landą negalim e būti prie ša i ar vieni kitiems abejingi. Neturime teisės sakyti, kad žyd ų reikalai mūsų ne liečia . Mus
liečia kiekvienas antisemitinis išpuolis. Mus tiesiog iai liečia tai , kad pradeda mas nuty lėti žydų žuvimas IX forte ir pučiami kiti, ne toki e reikšmingi jo istorijos puslapiai. Kiekvienas Vilniaus gyve ntojas neretai pereina per buvu sio
geto rajoną . Mano mokyklos metais tai buv o itin niūrfts griuvėsiai; jll centre
kyšojo senosios sinagogos skeletas - ją buv o ga lima atstatyti, bet ją nugriovė
(tuo pačiu metu likvidavo žydų muziejll), Dabar ten įrengtas viduramžius
imituojantis restoranėliq ir lietuviq meno par odt1 kvartalas . Nė viena raidė
neprimena, kas ten iš tikn1jų buv o. Tas kvartalas d aug kam patinka (patiko ir
man), bet, ties<1pasakius, tai juk mūslĮ tautinė gėd a.
Žinoma, yra ne tiktai gėda, ir tai reikia žinoti. Neturėjome dam1 karaliaus•;
bet buvo lietuvilĮ, gelbėjusių žydu s ir dėl to žuvusią 1967 metai s (metai čia

Vilniuj e išėjo knyga Ir beginklo kariai.Joje kalbama apie daug dešimčiq
lietuvil!, kuri e neliko abejingi. Vien lcchokas Meras joje mini ne ma žiau kaip
dvidešimt žmoniq , išgelbėjusiq ji ir kitu s žydll vaik us. Štai šiek tiek pavardžių
(kni kurio s jt1 žinomo s ir Izraelyje): kuni ga i P. Jakas, P. Macijau skas, A. Gobis,
V. Byla, gydy tojni M. Butkevičienė, M. Zubrienė, J. Biliūnienė-Matjošaitienė,
P. Bnublys, P. Mažy lis, A. Matttlevičius, A. Žakeviči us, univ ersiteto profe soriai A. Janulaiti s, M. Rcmeri s, Z. Žema itis, poet as K. Binkis ir jo žmona S. Binkienė, rašy toja i S. Čiurlion ienė, K. Borut a, K. Jakubėnas, leidėjas A. Kniukšta ,
daininink as K. Petrau skas ir jo žmona E. Petrauskienė, skulpt orius P. Rimša, fizikai V. Žemaitis , H. Jonaitis , va lstiečiai E. Ivanauskienė, D. PagojOtė,
J. Striaupa s, J. Kernau skas, A. Strikai tis, J. Zarona s, d a rbini n kė M. Macinavičienė, ma rijonų b roliukai Žemaičiq Kalvarijoje, tiesiog žmonės O . Šimaitė,
B. Gotaut as. Aišku , tai ma ža d alis. Kai kuri e nepat eko j man pri einamus ša ltinius, nes emigravo ar žuvo Sibire; kai kurie dėl kuklumo ; kai kurie nežinomi
ir niekada neb us žinomi.
Taip, mes neturėjome danq karaliau s. Bet nebejauna žydė, išlikusi ge te,
prieš kuri l ai ką papa sakojo man is toriją, kurią irgi verta atsimint i. Jaunas lietuvis, vedęs žyd ę, nepa n orėj o su ja skirti s, nors tai ji būtų išgelbėj ę. Gyve no
gete ir syk i su siginč ijo su lietu viu sa rgybiniu : tasa i ji išva din o žydiš ku snukiu
ir peršovė. Sako, pri eš mirti jis taręs: ,,Gerai, kad mirštu kaip žyda s". Gal ir
ne ta ręs - mitai atsiranda greitai. Jo kapas buvo geto kapinėse Vilijampolėje,
tarp naujt1jll poka rio stat ybll ; tikri ausiai dabar jo nebėra . Ttkriausiai visada
ntsiras lietu vis, kuri am užteks stiprybės pasielgti tnip pat.

1wa rbu)

1975, spali s
Pcr spnu sdinta iš: Literatam ir 111t1ra
s, 1989, v.1sario 18

• Danijos karnliusC hristiannsX ( 1870- 1947), prote stuodama s prie š vokicčht okupacinės valdžios
isakymą, prie savo drobužių prisisiuvo ge ltonq žy m<:,
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LIETUVIAI IR ŽYDAI
(ATV IRAS LAIŠKAS TOMUI V ENC LOVAI )

A. ŽUVINTAS

Mes Jus pažįstame kaip rašytoją ir vertėją, nepala užiamą kovotoją dėl žmogaus teisių, vieną iš Hels inkio susitarimų kontrolės Liet uvos grupės narių,
neeilinio proto , neeilinio talent o ir neeilinės d rąsos žmogų. Mes tikime , kad
Jū s, stojęs j ši nelengvą kelią, daug nu ve iksite g ind a mas l ietuvybę ir ž moga us
teises, paliks ite ryškų pėd sa ką tautos isto rijoje.
1977 metų vasar io mėnesi vienoje ru siškoje „Laisvės" radi jo la id oje išgirdau laba i mane sudominusi Jūsų straipsnį - ,,Žydai ir lie tu via i". Šis kūrinys
buvo išspau sdinta s viename pogrindiniame Sovietų Sąjun gos žydų leidin yje;
po to ji pe rspau sdin o viena s Izrae lio žurnala s, o iš te n pat e ko i „ Laisvę".
Nežina u, ar ji ska itė lietuviškoje „ Lai svės" la idoj e, nes nuolatiniai trukdym ai
laba i apsunkina šių laidų klausymą. Bet pat s faktas tikrai p arado ksa lu s: šiame spaudos ir išvystytų komunikacijų a m žiuje lietuv į sk a ity toją lietu vio rašytojo kūrinys ga li pasiekti tik tok iu aplinkiniu ke liu!
Iš anksto a tsip raša u: neturėdamas prie š sav e Jū sų str a ip sni o, o tik jį kartą
gird ėjęs, galiu kai kurio se detalėse ir sukl ysti. Tiesa, pa grindiniu s Jūst1 te iginius įsiminiau neblogai , todėl pabandysiu d ėl kai kurių Jū sų s tra ipsnio aspektų pasiginčy ti .

J ūs

rašote, kad žydai jau kelis šimtmečius gyve no kar tu su lietu via is ir
savo tradicin iais versla is - pr eky ba ir amatais. Lie tu vo je jie turėjo nemažą autonomiją ir iš gyventojų pusės jiems niek as negrėsė. Kai XIX amžiaus
pabaigoje -XX amž iau s pra džioje per Rusiją , Ukrainą ir Lenkiją nu sirito pogrom ų banga , Lietuvos žyd ų niekas nelietė. Ne priklausomoj e Lietu voje žydai -ga usiausia tau tinė maž uma - taip pat aktyviai įsijungė i va lstybės gyvenimą. Tarp jų bu vo nema žai teisininkų, medikų, verslininkų ir kt. Žy dai turėjo
savo organi zac ijas, la ikrašči u s, mok ykla s ir gimnaz ijas, rabinų se minarija s,
žodž iu, resp ublik os įstatymų rėmuose naudojo si pilna a utonomija.
Bet atėjo 1940- 1941 met ai. Įžengu s vokiečiams į Lietu vą, daug elyje mūsų
kraštu v it!tovių, visų pir ma Kaune, prasidėjo žyd ų pogro mai. Ir ka ip visos tus
kruvinos puotos kulm inacija - žiau rios, taip n ebūdingos sa ntūri ems lietuviams žydų s kerdynės „ Lietūkio" ga raže Kaun e.
Nors Jūsų teksto a pie tai , kas ten vy ko , aš neturiu , bet apie to m e to įvykiu s
Lietuvoje tarybų valdžios metai s gana dau g rašy ta . Tad ap ie šį įvyki aš pa cituo siu eilu tes iš M. Elino ir D. Gelpe rn o knygos Kaunogetas ir jo kovotojai,
išleistos Vilniuje 1969 metais. 14- 15 pu slapiu ose ten ra šoma :
vertėsi

... birželio 27-tą jvyko kruvina orgija buvusiame „ Lietūkio " garaže Lenino pro·
spekte. Čia banditai suvarė sugaudytus miesto gatvėse žydu s vyru s tary tum darbui [... ] suvarytiems buvo jsakyta nusivilkti švarkus, nu siauti batu s ir plikomis
rankomis sukapstyti mėšlo krūvą. Kai jie a tsisa kė tai atlikti, juos ėmė mušti kastu-
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vais, dalbomi s, geležiniais vamzdž iais per galvą, nugarą, kur pakliūva. Keliems j
bu rn ą buvo ikišama guminė žarna, naudojama mašinoms plauti, ir tol leidžiamas
vanduu, kol nelaimingųjt1 viduriai plyšdavo. Netrukus visi kankinamieji gulėjo
nebegyvi. Kita sugaudytų vyrų grupė turėjo suversti užm uštųjų lavonus j krūvą.
Taiatlikus, atėjo ir jq eilė ... Šitaip garaže buvo sadistiškai išžudyta apie 60 žmonių.
Baigda mas pasakoti ši epizodą Jūs sušunkate: tai baisu , šito nega lima nei
pateisinti , ne i supra sti!
Ne tiesa, ge rbi a m as poete! Nors šito jokiu būdu negalima pateisinti, apie
tai negali būti nė kalbo s, tačiau su prasti - ir galima, ir reikia! Kaip tik dėl šito
ir parašytas ma no la iš kas.
Mane s tebin a Jūsų než inojima s taip keliant klausimą. Gal tai galima paaiškinti tuo , kad J ūs gimęs 1937 metai s ir augote žymaus tary binio veikėjo
šeimoje, tod ėl ap ie tai, ka s vy ko 1940- 1941 metais, Jūs turit e arba ne v isą, arba
iškreiptą va i zdą. Tad prisiminkime tą nelabai jau tolimą praeitį .
Kaip jau minėjau, s u sikūru s Neprik lausomai Lietu va i, did žioji dalis Lietuvos žyd ų įsitraukė į ša lies gyvenimą, dirbo n audingą respublikai darbą. Iš
tiesų, jeigu sta iga iš Lietu vos būtų išvykę visi žydai, respublika būtų atsidūru
si gana sunki oje padėtyje . Ji bC1tt1praradu si daugelį puikių specia li stų, savo
reikalo ž inov ą
Be t mūsų kr aš te buvo tuo metu ir toki tt žmonių, kuriuo s siutino mūsų
laimėjimai . Jie va d ovavos i principu : ku o blo giau, tuo geria u, todėl kurstė, agitavo, skleidė nepa site nkinimą ir visa ip stengėsi sup aralyžiuot i darne laba i sustiprėjusią šalies ekonomiką. Tai buvo komuni stai. Nedidelė tai buv o grupelė,
gal kokie 700 narių, ne daugiau. Bet jie turėjo lab ai stiprią ir galingą globėją Sovie tų Sąjungą, iš kur gaudavo pakankamai lėšt1, o Komintemo orga nizuotame Tautiniq mažumų insti tut e Maskv oje būdavo apm okomi pog rind inio
darbo ir lia udi es kur stymo paslapčią Tad visa jų veikla sve timos valstybės
naudai ir savo tėvynės nenaudai telpa i vieną žodi - išdavystė.
Pusė, o ga l ir daugiau neg u pusė Liet uvos komuni stt\ bu vo žydai. Jie su
kitais komuni stais to l dirbo savo pragaištingą darbą, kol pasiekė savo - Lietuvoje su tarybinių tankų pagalba buvo įvesta komuni st t1vald žia, o ji pa ti buvo
įjungta į Tarybtt Sąjungą. Suprant ama , visa tai laba i pakenkė žyd Llvardui lietuvių akyse .
Tiesa, vie na s momentas ka lba žyd t1naud ai: Hitl eris, nešęs žydams kančias
ir mirtį, buv o jau užėmęs pusę Europos ir bet kada galėjo įžengti i Lietuvą.
Tad žy dai link o pri e to, kas juos gynė. O tu o metu did žiausia žydt1 gynėjc1
buvo Tar ybq Sąjunga.
. .
.
Koki vaizdą me s regėjome pirmą kartą įvažiuojant taryb uuam s tankams l
Lietuvą? Lie tu viai šluostėsi sie lvarto ašaras , o žydai nėrėsi iš kailio kaišiodami
gėles tanki sta m s, riziku oda mi net patekti po vikšrais. Jtl džiaugsmas buvo
did elis !
Įvedus Lietuv oje ta rybtt valdžią, žy dtt įtaka nepa pras tai susti~rėjo. Dau~
gelyje įstaigtt dirbo be veik v ieni žydai. Jie visur kišos i, visus mokm o gyve nti
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tarybiškai. Kaimus užplūdo būria i agitatorių, daugiausia žydų, raginančių
pradėti sėją ar javapjūtę. Žmonės tylėjo danti s sukandę, o š iem s išvaž iavus
spjaudė -j uk ką gali patarti žmog us, per visą gyvenimą ra nk ose nelaikęs nei
dalgio, nei plūgo ... Visose įmonėse p ridygo komisarų, irgi daugiausia žydų,
kurie lindo prie žmonių su savo įsipa reigojim ais, socia listin ėmi s lenktynėmis
ir kitais tauškalais. Nuo tokio „vadovavimo" gyve nima s pradėjo irti , pradėjo
trūkti maisto produktų, drabužių ir kitų būtiniausių prekių. Dėl tų visų trū
kumų žmonės visų pirma kaltino žyd us.
Daugelis žmoniq pasiju to nesaugiai. Pra sidėjo arešta i prim e tu s a bsurdišką
kaltinimą kontrrevoliucija , apšauk us liaudi es prie šu . Da žni au sia i būdavo suiminėjami geriausi, principingiau si lietu viai, šv ies iau si pro tai. Greitu laiku
ka lėjimai buvo perpildyti. Visas šias akcijas vykdė čekistai, tarp kurių vėl beveik pusę sudarė žy dai . Ypač pasižy m ėjo savo uolumu NKVD tard ytojas
žydas 0\ 1 siejus Rozovs kis, Kaun o turtu olio sūnelis. Šiu o m etu jis nusipelnęs
LTSRkultūros ir švietimo veikėjas (va rgšė kultūra, čekis to s kleid ž iama!) .
Visa tai privedė prie to, kad lietuv iai, šimtmečius gera i s ugyvenę su žydai s,
per šituos vienerius metus pradėjo jų neapkęsti . Beve ik n ie ka s pa sa ulyje nesakydavo - tarybų va ldžia, o tik žydų va ldž ia, o ž m ones, aktyviai bendrad arbiaujančius su valdžia, - (vadino) žydb erni ais.
\.. Žydai perlenkė lazdą. lik taip galima paaiš kinti jų elgesį. Aš gi rdėjau ne iš
vieno žmogaus , kaip žy dai šaukė lietuviams: ,,Vakar jūs kara liavo te, šiandien
mes karaliaujame! "
O lietuvi ų įskundimai , o 1941 metų birže lio vež im ai i S ibirą , o masinės
žmonių žudynės Pravieniškėse, Rainių mi škelyje, o trijų chirur g q - Žemgulio, Mači ulio ir Gudo nio žvėriškas nukankinimas Panevėžio ligoninėje? Visose šitose a kcijose bene aktyv iausiai dal yvavo žy dai.
Kada 1962 metais Kaune buvo te isiama s P. Matiuka s, kaltinama s žydll
žudymu Lietu voje ir dalyvavimu baudžiamuo siuo se daliniuo se pri eš Baltarusijos partizanus, teisme jam buv o pateikta s klaus im as : ,, Kodėl šaudei žydus?" Šis atsakė: ,,Todėl, kad 1941 metais Pravieniškėse man e ištraukė iš po
lavonq krūvos. O šaudė mus daugiausia žy d a i ..."
Ir taip lašas po lašo pildėsi rūstybės taurė, ir per vienerius metus anksčiau
buvęs nepiktas pasišaipymas iš žydų būdo, kalbos ir papročių virto did ele neapykanta. Tad ar reikia stebėtis, kad, prasidėjus karui, prasidėjo ir žydų pogromai?
~šJū~q.stra!psnio gali ma susidaryti nuomonę, kad žydų kaltė bu vo beveik
lygi nu_hu1, o hetu:ių - vos ne visas šimt as procentų. Be t juk , rem ian tis tikrove'. to~a n~omo~e būtų netei singa: abiejų pusių kaltės a rtėja kaž kuri viduri .
~Je , _hetuv~kos1os pusės kaltė per trisdešimt d vej us pokar io m e tu s beve ik
P1ln~1 nu~vies~a.Tam ta rybq valdž ia nepaga ilėjo nei popieria us, nei pastangll1 onu pn~~~h'. k_ad pr_ie_bevei k visos lietuvi us demaskuojančios medžiagos
rankas p_n~e10ir Jau mmetas buvęs čekistas Ovsiejus Rozovsk is, dabar dirbąs
LTSRMinistrų tarybos a rchyvų virš ininku . Tuo tarp u žydų ve iksmai buvo
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nušvies t! viena kita kny gut e, kuria s dar buvo spėta išle isti vokiečiq ok upa cijos metais.
Šis .laiškas .- ~e bandyma s suve sti sąskaitas. Šitokio tiks lo aš neturėjau. Norėjau _tik y ab rež h, k_
ad p~gr ~mai buvo atsako moji priemonė, kad pirmi žingsnį
ženge but ent žy da1. Aš 1ok1u būdu nenoriu pateisinti pogromų ir tuo labiau
tvirtinti, kad tik jais ga lima a tlyg inti už nu oska ud as. Nėra jok ios abejonės, kad
žydai per ska udž iai užmokėjo už savo kolaboravimą, tuo labiau kad buvo žud omi tikrai ne kalti žmonės, nes čekista i, komisa rai ir kiti bolševikų paranki niai ,
prasidėjus karui , pirmi išdūmė i Rusiją. Bet kas gi karo metu skaičiuoja aukas?
Neapykant a - bai sus pata rėjas ir ji ne vienam lietuviui užtemdė akis .
Tiesa, Jūs, be abejo, sutik site su tu o, kad po gromu s vykdė ne ge ria usia
lietuvių tauto s d a lis; priešingai , prie tokių darbelių visada mėgsta prik išti na gus visokios atm a tos, g irtuokliai ir recidyv istai. O tokių ne trūks ta kie kv ien oje tautoj e. Tuo ta rpu geriau si lietuviai , nežiūrėdam i i jokias nu oskaudas, patirtas iš žydų, riz ikuodami gyvybe, ju os gelbėjo, slėpė. Ir tokių bu vo nema ža i,
jie aprašyti Jūsų minėtoje S. Binkienės knygoje Ir beginklo kariai.
Tad pagrindinė ir vieno s, ir kitos pusės nusikaltimų prie žastis buvo ta, kad
abi gyven usios bendrą gyvenimą taut os atsidū.rė skirtin gose barikadų pusėse.
O kokie šiandi en lietuvių santykiai su žy d ais? Nedaug jų beliko po karo ir
tų pačių nemaža i išvyko i Izraelį . O tie, kuri e liko, įsiliejo į lietuvių tarpą,
gyvena ir dirba , lyg tarp mūs ų tautų nebūtų buvę j okių s usidūrimų.
Man pačiam dabar tenka dirbti su vie nu kitu žy du . Papr as tai jie visi yra geri
specialistai, sumanūs ir darbštūs žmonės, todėl kolektyve visi juos gerbia . Atv irumo va landą jie prisipa ž inda vo, jog Lietuvo s nemainytų i joki Rusijos miestą,
net Mas kvą, nes čia jaučiasi visa teisia i kolektyvo nar iai, nieka s j juos nešna iruo ja, iš nieko neišg irsta žodžių „žido vs kaja mord a". Tuo tarpu Rusijoje daugelis ,
ypač partinitĮ, i kiekvieną žydą ž inri kaip i pot encialt1 dis identą, veikianti pagal
žinomą formulę: mes tary bq valdžią sukūrėme, mes ją ir sugriau si me .. .
Įdomumo dėlei ga liu priminti , kad 1967 m., prasidėj us a rabtĮ ir lzraelio kanLi.,
daugum os lietuvių simp atijos buvo Izraelio pusėje. Ne, ne todėl, kad mes būtu
m~ neapkentę ara bą Mes simp atizavome lzraeliui ir d žia ugėmės jo pergale taip ,
kaip mažos taut os a tstovai simpa tizuoja maža i valstybei, už pul tai žy miai ga usesnio priešo. Be to, arabus tad a rėmė m0 sq tėvynės pavergėjas - Tarybų Sc1jw1ga.
Tarp tarybiniq d iside nttt , kovo tojt1 už žmoga us teises, žy da i žengia pirmose g retose. Mes tikime, kad , kovo d ami už savo teises, jie kartu kovoja ir už
mū są O tok ius pas iaukoja nčiu s kovo tojus mes mokame gerbti.
Mes gyve name labai sudėtingu metu, ir niekas negali pasakyti, kas bus už
~ėnesio a r metą Be t vieną dalyką tvirta i žinau: bus laikas, kai mes tapsime laisvi. Esu jsitikinųs, kad laisva Lietuva su laisvu Izraeli u palaiky s norma lius, d raugiškus sa ntykius, nes šiuo metu mes su žydai s stovi me vienoje barikadų pusėje.
Skelbia: 1111
; ,n, Nr . 9 (49).
l'crspau sd in l,l iš: Lietums t y//11!111
ly11111
byla. Dok unwnll l ir , 1r,1ipsnl,1 rinkin ys ,
sud . J\lfon-.,s Eictintns, Vilniu s, 2001
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ATSAKYMAS A . ŽUVINTUI
TOMAS VENCLOVA
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Mielas Tautieti,
Prieš porą metų buvo užsimezgęs bene pirm as is poka rinėje e poc hoje viešas išeivio dialogas su Lietu vos gyve nt oju, nekontr o liu oja mas tarybinės~en
zūros. Istori kas Vincas Trump ai man e kreipėsi p e r Akiračius, ra g ind a mas pasilikti tėvynėje. Tuojau pa t jam atsa kia u - plačiau paa iš kin a u savo poziciją,
kur ios, beje, ir šiandi en la ika usi. Laiškas, kad ir ke is ta , pas i ekė Vakaru s ir bu vo ten pat,Akirali11ose,išspa usdint as. Dab ar ga lim e už m egz ti „atvirkšč ią " dialogą: Jūs esat e Lietu voje, tu o ta rpu aš jau emi g racij oje. Manau , kad šiais laikais, kada geležinė u ždanga pradeda sparčiai irti, to kie dialogai yra naudingi
ir net būtini. Mano a tsaky mas, be abej onės, pa s ieks Lietuvą; no rėčiau, kad jis
būtų pe rspaus dint as Au~roje.
*
Reikia pasa kyti, kad V. Trumpo s ir man o nuomonės tikrai ge rokai skyrėsi.
Su Jumi s dis kutu oti kiek sunki a u, ne s ta rp mudv iejų pozi cij ų ga l ir n ėra esminio skirtum o. es utamp a tik atšešėliai (tiesa, atšešėlia i ka rtai s bū.na ga na
reikšmi ngi).
Pirm iausia - ačiū už gerą, nors ir nepelnytą žodį . Juo maloniau , kad tas
žodis ateina iš dabartinės Lietu vos neoficialiųj ų sluoksnių. Su jų ve ikla buv au
tik trump ai susilietęs, bet laikau savo par eiga šičia, Vakaruo se, ją populi arinti
ir remti . J ūsų nepažįstu : labai galimas da ikta s, bu vo m e kur nor s susitikę, bet
nežinau ir tuo ta rp u ne noriu ž inoti, kas pa sira šo A. Žuvint o slap yv ard žiu.
Žinau tik tie k, kad Ju ms rūpi Lietu vos reikalai , ir dėl jų rimtai riz ikuojate . To
visiškai ga na, kad jausčiau Jums didąlę pagarbą.
Straip snis „Žy dai ir lietu viai" patyrė savotišką likimą. Turbūt joks mano
darbas nėra susilaukęs tokio at garsio . Tatai rod o, kad jis pataikė i svarbią ir
skaudžią v ietą. Straipsnį man u žsakė p ogrindinio žydų laikra ščio redakto rius, dabar jau esąs Izrae lyje. Abudu su juo sutarėme ke liais klau s imai s. Pirmiausia sutarėme, kad lietuvių ir žydų santyki ai dabartinėje Lie tuv oje iš
esmės yra geri, o jų interes ai bev e ik visur sutamp a . Tą patvirtinat e ir Jūs. Toliau mums bu vo aiš ku (ir Jums buv o aiš ku ), kad tu os san ty kiu s vis dėlto temdo 19~194 1 metų pr isiminima i. Ligi šiol pa s mu s a p ie aną la ikotarp i rašė tik
tarybinė spau da, iš kuri os sunku tikėtis objektyv umo . Jos m onopoli s turi būti
panaikint as. Apie anos epochos j,·ykiu s reikia pa sisak yti lie tu viui intelig entui, nesilaikančiam tarybinių pozicijų. Ka ip mat ote, pra la užėme tarybinės
spaud os monopoli (ir Jūs pr isidedat e pri e to d arb o). Str a ipsni para šiau ru• Au ! ra neper.;pausdmo mano atsakymo . Tačia u A. Žuvinio laiš kas susi la u kė neoficiali uose
sluolcsniuoseAntano Terlecko atsakymo (Akiratiai, 1979, r. 8; Ko111inmt, N r. 2 1), d aug griežles·
nio už
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maniški.
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siškai, jis pa teko lz raelin, po to bu vo net du kar tus išvers tas į lietuvių kalbą, beje, su ka i kur iomis kla id om is. Iš tikr o įstabu ir nenatū ralu, kad stra ipsnis
pasiekia lietuvių skaitytoją tokiais a pl inkinia is keliais, be t šia nd ien nesti nga
ir didesnių pa radoksų. Mie lai būčia u davęs st raipsni ir lietuvių pog r ind žio
spaudai, tik tuo me t neturt!jau su ja ko ntak to.
Išeivija stra ipsnį plačiai kom ent avo. Komenta rų buvo ir an tisemitin ių.
Kažkoks ž urn a lis tas ne t pareiškė nuomonę, kad „ tą straipsnį Venclovai
Maskvoje įdavė KG B". a, šičia ginčytis neve r ta . Mud u su Jumis ger ia u
žinome, ka ip žiūri KGB i pa naši us s trai psniu s. Džia ugiuosi, kad Jūsų laiš ke
dau g kur (nors, d eja, ne vis ur ) iš la iky tas objektyv us ir d ra ugiškas požiūris i
žydu s, kuri o d a lyje iše ivijos stinga. Būtų visa i blogai, jeigu mūsų ta u tinis ir
demokr atini s sąjūd is apsikrėstų a nt ise mit izmu . Syki kažkas panaša us ja u
buvo a tsitikę, ir tai jokiu būdu ne turi pa sika rtoti. Tai absoli učiai neleis tina
mora liai. Beje, neleis tina ir p oliti ška i, nes ta da netek tume pasa ulio viešos ios
nu o m on ės simpatijų ir Mas kvos disid entų pa ramos (Maskvos disiden tai,
kaip žinote, an a ipt o l ne vis i yra žy d ai, bet jų sva rbia usiuose rateli uose anti semitizmas g riež tai ir pe lnyta i smerki am as). Poli tiniai sumetimai yra labai
ant raeiliai, p alygi nti su mo ra lini a is. Bet ge rai, kad šiuo atveju vieni kitiems
nepr ieš ta rauja.
J ūs nene igia te, kad vo kiečių okup acijos pr adžioje įvy ko pogrom ų, kuriuose, d eja, d a lyvavo lietu viai. Pripa žįstate, ka d to nieku būdu negalima
pateis inti . Šioje vie toje Jūsų la iš kas, kai p Lietuvos pog rindžio balsas, irgi
vertin gas ir pr as min gas. Juk pa sigir sta ir k i tokių ba lsų. Esą tie pogromai iš
viso pr as im an yti ta rybinės ir Iz raelio pr opaga ndos; je i kas ir buvo, tai žudė
vokiečia i ; n ė v iena s lie tu vis nekalta s - pri ešingai, vis i užja u tė žydus ir juos
s l ėpė; na ga l po ra lietu viškai kalbančių a sme nų ir pasitaikė tarp žudikų, be t
tai visiškos padugnės, pirmi a us ia bu vę čekis tai, band ę tuo būd u „išsi pir kti". Jų ir lie tuvi a is vad inti negalima . Mū sų ta uta - visur ir visa da - yra tob ula ir didv yriška .
Man rodo s, tokie pa siteisinimai ge riausiu a tveju yra naivūs. Blogia usiu
atveju tai yra band ymas nu siplauti ranka s - lyg ia i taip pat, kai p jas pl ovėsi
Pontiju s Pilotas, o gal ir Makbeto ž mona . ėra tobulų tau t ų; o faktų, kad ir
nepapra sta i skaudžių ir liūdnų, nepan e igsi me. Vien intelis da ly kas, kur is lieka, - tuos faktu s prip až inti ir apgail ėti. Vo kiečiai tai pa uart! - tiek Va ka rų Vokietijos vy ri a usybė, tiek inte lige ntija . Tod ėl ir vo kieči ų ta ut os garbė daba r, galima sa kyti, yra a tga uta . Mes tuo ta rpu netur ime norm alios vyriausybės; na,
bet inteligentiją turim e. Jei slėpsime ir neigsi me liūdnus faktu s, jei išsis ukinėsime, ilgiau nenu sipla usime dėmės. O ją nu siplaut i reikia.
Čia pa liečiame vieną aštrų klausimą. TarybtĮ va ldžia suint eres uota nu olat
priminti tu os nu s ika ltimu s. Tuo ji nukr ei pia pasa uli o dėmesį nu o savo pačios
darbų (tiesa, dab a r ta i jau ne labai se kasi). Kartkartėmis koks no rs TSRS a r
Vaka ruo se gyvenąs senuka s apkaltinama s žyd t1 ša udy mu . TSRS ta i re iškia
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mirties bausme, o Vakaruose - ben t labai dideliu s ne malonumu s. Visai galimas daiktas, kad da žnai apkaltinami niekuo dėti, bet tarybų va ld žiai neparankūs žmonės (nors nemanau , kad visi būtų niekuo dėti). Vienas mano geras
pažjstamas emigracijoje pasakė žod žius, kurių iš jo nesitikėjau : girdi , straipsnis „Žydai ir lietuviai" teisinga s, bet jo nereikėjo skelbti , nes dabar TSRS vėl
triukšmaujanti dėl „žydšaudžitĮ" ir ieš kanti jų po visą pasaulį. Dieve mano !
Su tokia logika patys netruku s išvirsime totali taristais . Tai jiems tiesa būna
,,nepatogi" ar „nepriimtina ". Ir tegu būna - tikt ai jiems.
Bet aš esu nusistatęs prieš tari amų ir net tikrų žud ikų medžioklę. Ne tik
todėl, kad ir ieškoma vien hitlerinių žudikų , o sta lin iniai lieka sveiku tėliai.
Ne tik todėl, kad TSRS propaganda ir teismais negali m a pasitikėti . Ne tik
todėl, kad vienas kitas žud ikas galbūt apgailėjo savo darbus. Sva rbiau sioji
priežastis yra gilesnė: pasa ulyje ir šiaip jau per daug medžioklių. Žmog ui ir
rašytojui nedera pjud yti, nedera didinti neapykanto s. Duok Dieve mum s ją
sumažinti! Gal jau pati žud iko egzis tencija yra jam pakankama bausmė. Bet
rašytojo uždaviny s (ga l vienintelis prasmingas jo užd avinys) yra žad inti są
monę. O tai jau kas kita.
Ir štai dabar prieiname tą vietą, kur mudv iejų pozicijos išs iskiri a.
Sakote, kad pogromų negalima pa teisin ti, bet vis dėlto juos ga lima supr asti: jie buvo išpro vokuoti pačių žydų elgesio 1940 ir 1941 m etai s.
Ar galima suprasti nusikaltimą - grynai filosofi ni s kla usi mas . Man atrodo, kad nusikaltime (kaip , beje, ir heroizmo ak te) visada slypi ta m tikra
,, transcendentinė liekana ", kurios racio nali ai ir d ete rmini stiškai n epaa iškinsi. Toks požiūris natūralus ne tik krikščioniškos orientacijos , bet ir daugelio
kitų orientacijų žmonėms. Jis nepriimtinas mat e riali stui - be tgi Jūs turbūt
materialistas nesat e .
Dabar - apie tai, kad nusikaltimai bu vo žydų išpro vo kuoti (a rba, kaip
šiurkščiau pasakoma , ,,žydai patys kalti"). Šią mintį girdėjau d až nai , ir ne tik
iš lietuvių, bet ir iš kai ku rių žydų . Nors anais laikais bu va u d ar va ikas, gerai
žinau maždaug visa tai, ką Jūs sako te, ir savo straipsnyje to nenutylėjau. Šią
straipsnio vietą kažkaip praleidote , bet tai nenu ostabu, ne s n eturite jo teksto.
Taip, nemaža dalis žydų pradžioje palaikė tarybų va ld žią „savo va ldžia". Buvo tarp jų ir čekistų, dalyvavusių stalininėse represijose (ir turbūt bu vo gana
daug). Ttl<nereikia užmiršti , kad čekistų bu vo ir lietuvių, ir rusų, ir kitokių; o
tarp jų aukų nuo pat pradžių buvo ir žydų (ir rusų, ir kitokių) . Jei sakysime,
kad konfliktai anuomet bu vo grynai tautiniai, labai supaprastins ime reikalą.
Pridursiu, kad dalies žydų perėjimas i komunizmo pusę ga l irgi buvo kiek
išprovokuotas : nesiimčiau tvirtinti , kad nepriklausomybės pabaigoje politika
jų atžvilgiu bu vo šimtu procentų išmintinga ir korekt iška .
Pridursiu dar vieną dalyką: kai kurio s ž inios apie čekistų, ypač žydų tautybės čekistų, žiaurumus vis dėlto gali būti kiek perdėtos nacių p ropaga ndos
Oygiaikaip žinios api e pri ešingos pusės žiaurumu s - tarybinės propaga ndos).
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Nesakau, kad jos būtinai perdėtos, bet nes utinku absoliučiai eliminu oti
tokios galimybės. Totalitarinėse sis temo se tikrai a tsitinka siaubingų jvykiq.
Betgiir totalitarinė propaganda yra baisus daiktas .
Tačiau fakta i ir šičia lie ka fak tais. Nusi kalto ir kai kurie žydai , ir kai kurie
lietuviai. Dar labiau nu sikalto dvi an tihum aniškos sistemos, kurios juos supjudė. Savo straip snyje tvirtinu tik tiek : žmogžudystė lieka žmog žudys te, net
jeigu ji yra kažkieno veiksmų išprovokuota. Ir sistemai (ar karo aplinkybėms)
čia visko suvers ti nede ra, nes toje pačioje sistemoje ga lima pasielg ti ir kitaip .
Jūs bandote išmatuoti lietuvių ir žydų kaltę, sa kyčiau, pro centai s. Man rodos, procen tai tokiuose reikalu ose netink a. Moraliniai klausimai nėra sprendžiami aritmeti škai. Ka ltė tiesiog yra - tai viskas, ką apie ją galima pasakyti.
Jūs-ga lbūt polemikos įkarštyje- linkęs labiau akcentu oti žydų kaltes; ar Jum s
bent atrodo, kad aš jų be reikal o neakcentuoju , kalbu ap ie jas pernelyg sa ntūriai. Potekstėj e ska mba : jeigu jau nesigaili sav ųjų, pripažįsti jų kalte, tai ko
varžaisi šnekėt i ap ie sve timu osius? Atleiskite, jei netiksliai atspėjau Jūsų intenciją, nes poteksči ų skaityma s - rizikingas darbas.
Matote, tėvy nės ir tauto s meilė būna dvejopa. Dažniau pasita iko noras beatodairiškai girti ir teisinti visa, kas sava. Jis yra žmogiška s ir kartais net
gražus. Tokiai daug pa kėlus iai tautai kaip mūs iškė jis labai sup rantamas.
Tačiau man gražesnė meilė savo tautai , neatmetanti kriticizmo ir atsakomybės
jausmo . Jeigu jau kalbėti apie „sav uosius" ir „svetimuosi us", tam tikru aukščiausiu požiūriu nėra nei savųjų, nei svetimųjų (,,nei žydo, nei graiko "), tai
saviesiems neben t d era kelti didesnius reikalav imu s.
Atsakomybė nesibaigia ties savo genties riba - tuo paremta eu ropinio tipo
demokratija. Bet savo gent j ir tautą iš vidaus junti kaip tam tikrą organišką
viene tą. Turim e teisę did žiuo tis tautos geriau siais žmonėmis, bet ir kiekvieno
tautiečio blogi darbai yra ypatingai skaudūs. Jei ką nors reikšmingo padarė
prancūzas ar ispana s - tai viena, bet jei lietuvis - man tai kas kita, nes ta rsi ir
aš pats tai pad ariau. Jei nu sikalt o žyda s ar angl as - nusikalto ŠITAS žydas ir
ŠITASanglas, o ne visi žydai ir ang lai; bet jeigu nu sikalto lietu vis, tai kažkokia labai gilia pra sme ir AŠ PATS nusikaltau. Tik šitaip aš su pr antu skirstymą
i savus ir sve timu s. Ir, man rodo s, tik toks požif1ris padeda spręsti istorinius
ginčus ir anuliu ot i istorine s sąs kaitas.
Todėl straipsnyje, neu žmir šdama s nieko , kas anuomet darėsi, akcentuoju
ne svetima s, o savas kaltes , ir ne savas , o sve timas skria ud as . Savą skriaudą ir
šiaip visi puiki ai junt ame, bet pajusti svetimą yra tam tikro tau tos br andun10
ženklas .
Toks mudviej ų filosofinis nesutarima s. Galbūt plačiau išsišnekėjus jis praktiškai dingtų . Ak is j aki kalbėtis tuo tarpu negalime , bet jeigu jau siunčiame
kits kitam necenzūruotus laiškus per vandenyną, tai kada nors laisvai šnekučiuosimės.
1978. IV

259

DAR KARTĄ APIE ŽYDUS IR LIETUVIUS

Post scriptum
Šie tekstai buvo parašyti ga na se nia i. Pirm osiose esė „Žyda i ir lie tu via i" eilutėse kalbu apie savo d vejų metų du kterį: d aba r ja i ket ur io lik a. Pe r tą la iką
jvyko tam tikrq permainq , ka rta is ir Tarybtt Sąjungoje. Kie k ž ina u, Lie tu voje
da bar šne kama apie žydq kultūros paminklq atstaty mą ir ge to ka nkiniq a tminimo ja m žin i mą. Sunku pasaky ti, ar ta i bus pad ar yta, o jeig u bu s, tai ka ip.
Tačia u viskas ar beve ik viskas, a pie ką raš ia u neo fic ia lioje žy d t1 spaudoj e,
o vėl i au ir lietuviq išeiviq žu rnal e, lieka ka ip bu vG. M asin ės žud y nės ir tas
vaidmu o, kuri jose te ko su vaidinti lie tuviam s - tie k nusika ltėliams, tie k do riesiems, tiek užmerku siems aki s - tai fakt a i, kuri e nebu s pamir š ti ir nie kada
neturi boti pamir šti.
Mano op onento A. Žuvinio a rgum entai tebėra labai populiarūs Lietuvoj e
ir y pač lietuviq išeiviq bendruo m enėje (m ana u, pa na šiu s a rg um e ntu s ga lima
išgirsti d auge lyje Rytq ar Centrin ės Europos šaliq) . Egz istu oja d viejq simetri škų m as inių naikinimq teo rija: nacių vykd o mq m as inių žu d y niq , nukr e iptq
pri eš žydu s, ir komuni stų (sta linis tų ) vykd o mų m asinių ž ud yniq , nukre iptų
p rieš kitas Rytq Europos ta uta s. Man o pož iOriu, š i teo rija ne priimtina , - juo
labiau tada, kai ji susipin a su anti se miti z mu . Susid orojim as s u žy dai s buvo
absoliutu s. Tod ėl jis yra ypatin gas pasaulio istorijos į vy kis. Tu o ta rpu lietuviq, latvių , estų , ukrainieč iq , rusų , žy dq ir ga l yb ės kitq na ikinima s, vykdomas stalinistq , bu vo da linis ir tik at skir a is a tveja is pe ra ugdav o arb a ga lėdavo
peraugt i i absoliutų genocidą, kaip Krymo totorių atveju . Šis skirtum as yra
visiškai aišku s istoriku i. Bet sušaud ytam lie tuvitt vys kupui , badu miru siam
Ukrainos val stiečiui, lageryje žuvu siai ru sei ar žy dei - ,,liaudi es prie šo" duk teriai šis skirtum as bu vo nejuntama s. Nul enkim e galva s ir jtl atminimui.
1988
Perspau sd intn iš: T. Vcnclov.-., Vilti, •sformos, Vilniu s, 1991

ANTANAS TERLECKAS

Painiu ose, s kau smin guose mūsų kra što is torijos vingiuose vis daž nia u ieškome tiesos a pie sudėtingus, da žna i prie š tarin ga i ve rtinamu s ta utų, gyvenančių
Lietuvoje, sant y kiu s. Ne išimti s ir Lie tu vos žy da i. Dauge liui jų Lietu va tap o
Tėvyne, kuri oje jie iš tisus deši mtmečius kūrė savo tradi cijas, puoselėjo kul tūrą, ta utiškumą. Kuo greičiau istorinė tiesa pa s ieks visų mOstt širdis ir protus, tuo gre i či a u vis ų tautų žmonės Liet uvoj e padu os vie nas kita m ra nką, be
ba imės ir neap ykanto s eis vienu - a tgimim o keliu.
Beveik pri eš d vy lika metq Akirnti 11o
se (tai JAV lietu vi ų mė nesinis la ikraštis,
einanti s Č ikagoje) pa s ke lbta s Lietu vos Laisvės Lyg os tar ybos nari o Antan o
Terlecko stra ipsnis „Dar kartą ap ie žydu s ir lie tuvius", kuri perspa usdina Kauno liesa, tikim ės, pad ės te isingiau ir objektyv ia u pažve lg ti į nu o a m ž i ų draugiška i gyven a nč iq d viejq tauttt pra eiti bei a teiti.
Anta nns Te rleckas, pe rdu odam as Ka1111
0 tiesai minė to st ra ipsn io rankr aš ti,
pa re iš kė: ,,Mana u, kad ge ri sa nt ykia i ta rp v i s ų Lietu vos tau tų yra b ūtina pr ielaida m[1sq valstybin gumui atkurti . Ne matau jokio pag rind o nesantai kai tarp
žydų ir lietuvių ".

• ••
l T. Venclovos straipsnį „Žy dai ir lie tu viai " (Akirnliai, 1977, N r. 1/85) anuomet pog rind ž io /\11~roje (Nr. 9/ 49) reag avo Žuvinio slap yv ard žiu pasirašęs
tautietis (žr. Akirn~iai, 1978, Nr . 4/98). Prasid ėju si šiuo klausimu d ialogą ta rp
išeivijos ir Lie tuv os dabar tęs ia či a spau sdin a mo straip snio aut oriu s, Vilniuje
gyvenanti s A. Terle ckas. Api e straip snio autoritl pinč iau rašoma LKB Kronikos Nr. 30.
l\kira~i•t redakcij a

•••
Vokieč ių

okup acijos metu Lietu voje įvy ko didelė trage dija - ap ie 200 tOksžydtt buvo nu ž ud yta. Iki šios dieno s nedu oda ramybės klau sima s kas kalta s? Kodėl lietuviai , am ž iais pas ižymėjG religine ir tautin e tole rancij a,
XX am žiau s vidur yje pakėlė ranką pri eš beg inkliu s žmones?
Ir aš taip pat seniai steng iau si rasti atsa ky mą . N iekas ma no gimtaj ame Krivasalyje žydq nešaudė, niekas iš artimqjq nesut epta s nekn itu krau ju, ir vis
liek daug e li mett1 nešiojuo s neišdildomą kaltės jausmą.
Kadai se ka l bėjaus i su Tomu Venclova api e lietu vitt atsa komybę už žydų
naikinimfl . Prisimenu , mOstt mint ys sutapo . Tomo s traip snis api e tą než monišką dramą išspau sdinta s savilaido s ž urna le Žydai Taryb11 Sąj1111goje. Tai talentinga s, protingn s, gila us ir sąžiningo jau smo įkvėptas dokum ent as. Sunku ~
tančiq

\>
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burn jsfraizduoti , kad jis galėjo užgauti bent vieną lietuvi (išskyrus, žinoma ,
tuo.s, kurie šaudė).
Apgailėtina, kad mūsų pogrindinė Aušra išspau sdino Žu vi nt o slap yvardžiu .atkirti " T. VenclO\·ai. Paties kritikuojamo straip snio A11šranerad o reikalo prista tyti skaitytojų teismui . Žuvin to antisemitinis s traip s ni s bu vo perspausdintas emigrantų Akirači11ose. Bijau, kad pradėtoji polemika nevirstų
žmogžudžių pateisinim u .
Kaip suprasti tai, kas buv o? Kada kalbama apie mirti ir neištai somą kaltę, visada galima pateikti daugybę racionalių ir deterministiškų paai škinimų , bet ga lų gale jie nieko neverti . Ta tai jau žinojo Edi pas, dar geriau ž ino krikščionybė ... Blogis
visuomet lieka blogiu, žmogž udystė- žmogž ud yste ir kaltė- kalte . Nieka s pasaul}ie nepakeis fakto, kad 1941 m. birželio pabaigoje lietu viai kitt1 lietuvitĮ akivaizdoje naikino beginklius žmones ,- netgi tas faktas , kad dvid eš imtam e am ž iuje daug
tautų , beveik visos tauto s darė kažką panašaus . Ir aš, būdamas lietu vis, privalau
kalbėti apie lietuvių kaltę. Sadiz mas ir plėšikavimas, panieka ir gėdingas abejingumas žmonėms negali būti pateisintas ; dar blogiau , jie negali būti išai škinti, jie glūdi
tokiuose tamsiuose asmeninės ir tautinės są monės užkampiuo se, jog ieškoti jų racionalių priežasčių - bevaisis užsiėmimas. [ ... ] Atgaila - sudėtingas dalykas . Tai
jokiu būdu nėra sąskaitų suvedinėjimas su žmogžudžiais, kam jie betarnautų. Vidinė atgaila nėra ir apsinuoginima s. Bet mes turime kalbėti apie tai, kas jvyko, be
tuščių pasiteisinimų, be vidinės cenzūros, be propagandinių iškraipymų, be tautinių kompleksų, be baimės. Mes turime vieną kartą suprasti, jo g žydų naikinima stai ir savęs naikinimas ...

Taip rašė T. Venclova. O kas kaltas dėl žydų naikinimo Lietuvoje pagal
Žuvintą? Labai paprastai - patys žydai kalti! Lengva parodyti , kokia jo argumentų vertė.

l. 1940 m. birželio mėn. žyda i su gėlėmis sutiko Raudonąją armiją. Tuo jie
parodė lietuvių

tautai akiplėšišką nedėkingumą ir už tai po metų buvo nubausti. Aišku, žydtĮ naikinti nederėjo, bet reikėtų suprasti ir žudikus, kurie tik
truputi pasikarščiavo .. .
Carinė Rusija buvo tautų kalėjimas, kuriame žydai buvo ypač persekiojami. Ir žydai sveikino nepriklausomos Lietu vos Respubliko s įkūrimą, nes tikė
josi, kad ji bus palankesnė žydų tautinei ir religinei plėtotei. Jau 1918 m.
gruodžio 5 d . vienas iš bu vusios rusų imperijos sionistq vadq S. Rozenbaumas aplankė ministeri pirmininką A. Voldemarą ir pasiūlė paga lbą ir bendra ·
darbiavimą (P. Aksamitas , P. Freidheimas, Judaizmasir sio11iz111a
s, Vilnius , 1974,
p. 120). Ministeris pirmininkas savo ruo žtu prižadėjo žydams kultūrinę auto·
nomiją.

Kažin ar kur nors pasaulyje tuo metu žydai turėjo tokias są lygas tautinės
kultūros plėtotei. Štai keletas pavyzdžių. 1923 m., pagal surašymą, Lietuvoje
b~vo 7-?.
P~~ - ž~dų (lietuvių 83,9 proc .). 1933 m . Lietuvoje veikė 60 pilml
gunnaz.i1ų, iš JŲ lietuvių -41 , žydų -14, lenkų - 3, rusų - 1 ir vokiečių - 1. 93
proc. žydų vaikų mokėsi tautinėse mokyklose, kur buvo dėstoma daugiau sia
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hebrajiškai. 1932 m . pava sario semes tre Kauno universitete žydų studentų
buvo 26,2 pro c., lietuvių 67,4 proc. Šitokia padėtis išsilaikė per visą nepriklausomybės laikotarpi. Universitete veikė hebrajų ir jidi š kalbų katedros. Žydai
turėjo dvi rabinų akademijas - vieną Telšiuose, kitą - Vilijampolėje.
Šitą plačią kultūrinę autonomiją žydai apmokėjo savo krauju , pralietu dėl
Lietuvos nepriklausomybės (žr. užmuštųjų savanorių sąrašus knygoje Sava11
orit1žygiai, red . P. Ruseckas, t. l, Kaunas , 1937, p . 327-349) .
Teisingumo dėlei reikėtų vis dėlto prisiminti , kad žyda i nebuvo visiš kai
lygiateisiai su lietuviai s. Pavyzdžiui, jie negalėjo turėti žemės, nebūdavo karininkais . Ligi 1926 m . žydai dalyvavo valstybės va ldyme. Vilniaus sionistų
konferencija delegavo i pirmąją Lietuvos vyriausybę l. Vygodskj, kuris tapo
ministeriu žydų reikalams. 1 Lietuvos valstybės Tarybą iėjo Rozenbaumas,
Rachmilovičius, Folkevičius ir kiti. Pirmasis tuojau buvo pa skirta s pramonės
ir prekybos mini sterio pavaduotoju. Po perversmo (perėmus va ldž ią A. Smetonai) žydai buvo nušalinti nuo valstybės reikalų. Šiuo incidentu pasinaudojo
stalininė propaganda, žadėdama žydams panaikinti visus istatyminius apribojimus . O kadangi žyda i Staliną pažinojo tik iš Liet uvoje platinamo tarybinio laikraščio lzvestijos, jie juo tikėjo.
Mano manymu , buvo ir kita žydq lojalumo tarybų va ld žiai priežasti s.
1939 m . Hitleri s jsakė Latvijos ir Estijos vokiečiams gri žti i Vokietiją. Lietuvos
šita repatriacija nepalietė. Tik naivūs valdovai nesuprato Stalino ir Hitlerio
susitarimų slaptosios prasmės. Visame pasau lyje buvo kalbama , kad Lietu va
netrukus bus vokiečių kariuomenės okupuota. Lietuvos žyda ms tai reiškė getus, konclagerius, mirti . Vietoje vokiečių jie susilaukė rusų. Savaime aišku ,
žydai d ž iaugėsi, nes jiem s tai reiškė gyvenimą.
Kodėl jie nega lvojo apie mūsq tautą? O kai 1941 m . džiaugsmingai sutik ome vokiečių kariuomenę, ar daug galvojome apie žydus ? Apgailestaujame ,
kad pasaulis negali supra sti, kodėl okupantus tada sutikome su gėlėmis.
Kodėl gi nesuprantame
žydti - juk jie turėjo analogiškų ar net svaresnit1
priežasčiq džiaugtis Raudonosios armijos atėjimu.
2. Tarp enkavedistų buvo daug žydq, o tarp jtl igudę sadistai. Žuvin tas
primena išsigimėli Rozovs kj.
Žydų, bendradarbiavusit1 su NKVD, sąrašą gali ma papild yti. Bet ar skyrėsi
žyda i nuo tokių lietuvių, kaip , pavyzdži ui, Martavičius, Petrika s, Trinkūnas,
Cuzevičius, Baranauskas, Baronas? Žydo sadisto tipą juodais dažai s piešė vokiškų okupantų spauda , kurstydama antise mitin es nuotaikas . Bet dar ir šiandieną panašiai gąsdinami žmonės.
Dažnai galin1a girdėti priekaištą, kad prieš Liaudi es seimo rinkimus 1940 m.
liepos mėn. vyko areštai , kuriu os vykd~ žydai (ir tik vienas lietuvis) . Tai sena,
patentuota taktika : gestapas areštuoja lenką - biHinai dal yva us bent vienas
lietuvis , areštuojant lietuvi būtinai daly vaus lenkas ... Berijos ir Stalin o judofobai irgi naudojosi ta pačia taktika .
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3. LKP eilėse žydai sudarė daugumą. Žu v intui para nku , kad lig i šiol nėra
paskelbta komun istq pa rtijos tautinė sudėtis tar puk ario laiko tarp iu . Tai greičia usiai aišk int ina tu o, kad pog rind žio orga ni zacijos są m o ninga i išpuči a savo
narių kieki. Band yki me panaud oti netiesiog iniu s du om eni s.
1933 m. spa lio 19 d. Sniečkus ir kiti, iš viso 24 lietu viai ko muni s tai, buvo
iškeisti i Rusijoje areš tuotus lietu v ius kun igus (tarp jų bu vo vys ku pas T. Matulionis). Iš 24-i ų bu vo l-t lie tu vi ų, t. y. daug iau neg u pu sė. Paga l Lietuvos
saugu mo d uomenis, prieš pa t A ntrąjį pa sa ulin i karą LKP iš v iso buvo 600650 žmonit1. Tarkime, kad tarp jų žydų bu vo 300, net s utikim e s u tais, kur ie
galvoja, kad vis i jie nu sikalto Lietu vai. Bet ku o ka lti tie 200 tOk stanči ų nu žudytųjų? Ne rimt a nel aiškinti , kad 1940 m . tarybų va ld ž ią pa l aikė ne vieni
žydai. Vadinamojoje liaudi es vy ria usybėje bu vo tik v ienas žy d as - sve ikatos
\igos ministras L. Kogana s.
.
Hitlerinė propaga nda gana dau g pa sidarba vo įtikindam a d a li li etu v ių, jog
kiekvienas žydas - komuni stas, o komuni stas - žy d as. Iš tikrųjq dauguma
žydq buvo arba giliai relig ingi žmonės, sioni s tai, arb a neutr alo s relig ijai ir
politikai. Apie sionisti nį judėjimą rašo Aksa mita s ir Freidh eim as: ,,Lietuv os
sionistinis sąj ūd is bu vo vienas iš did žia usių (pal yg inti su žy dtt s ka i č ium i) pasaulinio si onis tų sąjOd žio būrių[ ... ]. Jaunimui nu o m až umės bu vo skiepija~ os si onistinės pažiūros." (ten pat, p. 127- 128)
Štai kokie Žuvint o „argum entai ". Bet jis neišnaud oja viso a ntisemitinių
kaltinimų arse nalo. Paliesime kai kuriu os da žnai kartoj amu s klau simu s.
1. Žydai visuo met padėjo Lietuvo s pri eša m s. Ar iš tikrųjų?
Per 1794 m. T. Kosciuškos sukilimą kret ing iškiui Berek ui Ju zel evičiui buvo paves ta sud aryti žydų pulką. Gindam as Varšu vą nu o o kup anto Suvoro vo
visas pulk as žuvo (M. Biržiška, Liet11vos sukilimas, Vilniu s, 1919, p . 11). Apie
žydų dalyva v im ą 1831 m. sukilime žinių neturim e. Per 1863 m. s ukilimą nemaža žydų žuvo sukil ėlių gretose . 1864 m . baland žio 14 d. Su va lku os e Leiba
Lipmanas buv o rusų pakarta s (A. Janulaiti s, Žydai Liet11voje, Kauna s, 1923,
p. 168). Kitas žydas, send a ikčių pirkly s A. Bencas, padėj o išs ivaduoti sukilėliq
vadui A rtūrui Gros ui (žr. V. Lauraitis , ,,Gyv i liaudi es pri siminimuo se" , Au §ra,
1978, Nr. l , p. 25). Verta s pagarbos ir gero pri siminimo žydtĮ elgesys per 1905
m. revoliuc iją (P. Likmant as, ,,Punsk o gyve ntojo pri siminimai ", Vingis, 1973,
balandis). Taip pat žydai nebuvo bejaus miai lietu vių tauto s kančioms per Pirmąjį pasaulinį karą (žr. Liet11
va Didžiajame kare, red . P. Ru sec kas, Vilnius, 1939,
p. 125). Kaip jau matėme, žydai kov ojo dėl Lietu vos nepriklausomybės. Todėl
1933 m . buvo įsteigta Lietu vos žydų ka rių, dalyvavusių Lietu vos neprikl ausomybės atvadavime, sąjunga (dau g um a jos na rit1 bu vo sušaud yta 1941- 1944
m.).

2. Žydai, palaikydami savo tautiniu s int eresus, sudaro užda rą kastą. Bet
kokioje situacijoje žydas parems žydą. Bet juk tai ne yda , o dorybė, kuri os
mum s, lietuviams, deja, trūksta. Ne veltui sakoma : du lietu v iai - trys partijos.
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Žydu s v is ur ir v isa is laikais perse kiojo. !stat ymai da žnai ne tik jų neužs todavo, bet ir būdavo nu kreip ti p rieš ju os. Ar verta stebėtis, jei ir ge riausiais
laikais žy da i nepasitikėda vo įsta ty mais ir jų ne laikydavo sava is. Jie prip aži ndavo tik d vas ini įstaty mą - juda i zmą. Pri sirišimas prie savo dvas in iq nu ostatų - v iena iš svarb i a usių žydų ats kirum o priežasči ų. Jie ga l ėjo išsa ugo ti
savo egzistenciją tik s utvirt inda mi tautini solidarumą
3. Žyd ai vy ravo pr ekyboje ir pelnėsi lietuvių sąskaita.
Iš prekybos turtėjo tik sauje l ė žydų. Daug um a s kur do. Kai mi eči a i lietu via i
ir žydai vis uome t gyve no sa nt aikoje. Jei lietu viai tikrai bū tų ja utę žydų pirklių priespa udą, tokia pad ėti s būtų bu vusi neįmanoma.
Sunki omi s va land omi s m ano tėvas visuom et kreipd avos i į Laban oro žyd ą
černą, ir aš negirdėjau, kad tasai būtų plėšęs p rocentu s. Tauragnų žyd ai Metinis ir Korka , ka i tik užs ukdavo į mūsų Krivasa li, pa leisd avo savo kum e laitę,
ir ji pati eidavo nuo nam o pri e namo. Kol jie lank ydavo namu s, supirkinėda
mi šeriu s ir skuduru s, kriva salieč iai pat ys imd avos i iš vež im o pa tiku sias pr ekes ir nešdavos i nam o. At sis kaitydavo vakare. Niekada n ebūdavo konfliktų
dėl sąska ilq arb a nesum o kėtos skolos.
Pa našūs sant y kiai buv o visur lietu vių kaimu ose. Jau sykį minėtas Pun sko
gyve ntojas pasa koja, kad lietu via i ir žydai „vienas kitą ge rai paž inojo ir vieni
be kitų nega lėd avo ap s ieiti. Lietu viai ir žyd ai gyve no taikiai, padėda mi vieni
kitiems sunkesnę vala ndą".

•••

/

Sunku įsivaizduoti žydų s kau smą getu ose, kai jie kasdi en l a ukė vis naujų „akc ijų". Net vaizdu otei nepakenčia mas, bais us reginys, kaip ved a ju os į suša udy mo v i e tą, kaip vy res nieji va iku čiai įsika bina į moti nų sijonu s, m otin os
spaud žia pri e krūtiniq ma žuliuku s, o dvi kojai žvėrys stveria juos- mažyčius užsimoja ir dau žo galvut es kastuvai s.
Ar galima visa tai užmir šti, do vanoti , pat eisinti ? Ieško ti „obje ktyv ių " argumentų žudikti naudai gali tiktai žm ogu s, kurčia s bejėgiq ne la imei ir kančioms, žmog us, kuriam nėra nieko švento!
Anti semita s - apgailėtinas niekšas , bjauri ir ba ili menkys ta, drįstanti p akelti ranką tik pri eš silpnesnįjį. Bet jis dar ir marione tė, kurią pasa uli o galiūna i, norėdami likti „švaru tėlia i ", panaud oja pati ems nešva nki ausiems savo darbam s. Tie, kuri ems p akilo rank a pri eš žydu s, taip pa t lengva i ž udė ir
savo tautiečius. Lun iu s iš Linkmem1 , šaudęs žy du s, įstojo i vokiečių armiją.
Kai tie pralaimėjo, jis perbėgo pas rusti part izanu s. 1944 m . ėmė dir bti Berijos
įstaigai ir, sakoma, ten gavo majoro laipsnį . Tik 1958 m. Luniu s buv o suimt as
ir sušaud ytas. Pana ši ne vieno žydtĮ žu dik o bi og rafija.
Kiekvi ena ta uta turi Kaim1 ir paklydu siq av ių. Bet nėra ir nega li b C1ti tokio teismo pa sa u lyje, kuris išdrj stq teisti visą tautą, ir žy d ams nere ikia mano
ginamos ios kalb os. Ne žydai šaudė lietuviu s, o pri eš ingai - te isiam a XX a.
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penktojo dešimtmečio lietuvių ge neraci ja. Lietu vo s žyd t1 iš naikinima s - tai
ir li e tu v ių tauto s tragedija .
Žydai - didi tauta . Vakarų civilizacija jiems dėki nga u ž reikš min gia usius
dvasinės ir mora linės kultūros at rad imu s. Tauta be isto rijos - ne taut a. Dvasia
be istorijos- ne dv;isi;i. O dva sios istorija glūdi Biblijoje. Se n ovės žyd;i i sukūrė
aukštą kultū rą, jkvėptą socia linių etinių idea lų ir dcrin;inči ą monoteizmą su
ištisa moralės sistema. Ne kulta s, o moralė y ra religijo s centr e - ta idėja, paskelbta aštun tajame amžiuje prie š Kris tau s g imimą, a tvėrė žm on ijai ke lius j
naują pasa ulėj a utą .

,, ... ir kai jūs susikaupiat e malda i, aš negi rd žiu : jūsų ra nk os pilno s kraujo .
Nusiplaukit e, nu sivalykite , pa šalinkit e p iktu osi u s savo darbu s nu o mano
a kių. Nustokit darę pikta, išmokite daryti ge ra; ieškok it e tiesos; ge lbėkite
p ri sl ėgtąji; užstokite našlaiti; apg inkit e n ašl ę." (lza ijas, l, 15- 17) Jau daugiau
kaip prieš 26 amžius ši tiesos ir teisingumo žodi i š tarė vie n as iš didžiau sių
žydų pranašų, jis dar ir šiandi en taip pat gyve nim iškai svarbu s, ka ip ir anais
tolimais laikais .
Žydų tauta did i ir savo ištverme. Kur šiandieną visos senovinės taut os,
gyvenusios su žydais santaikoje ir nesa ntaik oje? Jos se ni ai išnyko, tik kultūros
paminklai liko ant jų kapų. Tūkstantmetė žydų istorija tary tum sako , jog tautos, paverg ia n čios ginklu savo ar timu osius ir tolimuo siu s kaimynus, laikui
bėgant žūva pačios - jas prar yja nauji, dar ga lin ges ni plėšrū nai. Mir šta valst ybės, miršta ir tautos, tapa tinan č ios savo j ėgą su val stybės jėga ir tvirtumu .
Žydai laikė svar biausiu daiktu ta utinės ir religinės dvasio s jėgą, todėl jie išliko per amži us ir pagaliau atgavo savąją Jeruzalę. Žy du s verta ne vien gerbt iverta jiems nusilenkti už jų laisvės meilę. Jų kova už protėv ių že m e, už Izraelio nepriklausomybe - pavyzdy s visoms pasaulio taut oms.
Lietuviai ne bloge sni ir ne geresni už kita s tau ta s. Tik sauj elė lietuvių judofobai. Apie tai liudij a pa čių žydų pris iminim ai: ,,1941 metq rud eni visi žydai iš apylinkės miestelių buv o suvar y ti j dideli getą Pa sva lyje. Getą
buvo rengiam as i likvidu oti, bet nu s tatytu laiku n ea ts ir ado norinčių ša udyti ." (Ir beginklo kariai, sud ary toja S. Binkienė, Vilniu s, 1969, p. 271) E. Jakobsonaitė prisim ena: ,,Apėjome de šimti šeimų , ir visi mus slėpė, maitin o.
Jie išgelbėjo mus nu o mirtie s, p atys mirtin ai ri z iku odami . Gelbėdamasi
nuo fašistinio žvėries, apėjau daug vietų - Šia uliu s, Šilutę, Ka uną, Alytų,
Troškūnus. Ir visur, kur ėjau, kur bu va u , m animi širding a i rūpinosi papra sti lietu viai - darbininkai ir sodiečiai . Jie darė v iską, kad išlikčiau gyva." (ten pat , p. 107)
Išeitų, kad lietuviai visai nekalti ? Vėl pacituo siu T. Venclovą: ,,Kai kas pasakys: ką gi, žydus žudė ne lietu viai, o padugnės, neturinčios ni eko bendr o su
lietuvių tauta. Aš ir pats taį sakydava u. Bet tai n etik slu . Jei lai kys im e tautą
didžiule asmenybe, - o tiesioginis jausma s sako, jog tas perso nali stini s požiū
ris vienintelis yra vertingas ir teisingas moralinėje sfe roje, - tai šios asmenybės
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dalis yra kiekviena s tau tos na rys, tiek teisuo lis, tiek ir nusikaltėlis. Kiekvie na
nuodėmė apsu n kina v isos tauto s sąžinę ir kiekvieno jos nario sąžinę."
194·1 m. vasa rą Degučių mi š ke buv o s uša udyti aplinkinių va lsčių žydai.
Tada Salako kuniga s Petras Rauduvė pasakė pamokslą. Baisiu kaltinimu žud ikams nuskambėjo jo žo d žiai: ,,Kas atsa kys už nekalt ai pralietą žmonių kraują? Siaubingia us ia, kad ta rp žmogžudžių buvo ir lietu vių katalikų. Jie užtraukia Dievo rūstybę visa i mūsų tauta i". Visi bažnyčioje verkė .. .
Tarp lietuviq k uni g ijos buvo asmenų, didv yriškai gynusi ų žydu s. Vien tik
Povilas Jaka s vadovavo šimtų žydų gelbėjimo misijai. Bet nema ža i kunigų
nepasekė tikr ai krikščionišku savo brolio Kristuje - P. Raud u vės pavy zdžiu .
Jų žvilgsn iai kr ypo i Va ti kaną, i popiežių. O popiežius tylėjo ... Tylime ir mes .
Nesu skaitęs R. 1-loch hut o pjesės„ Vietininka s", bet žinau jos minti . Pijaus XII
tylėjimas pra žudė labai da ug gyvybių ir užtraukė Vatikanui nenuplauna mą
gėdą. 1975 m . po Li etuvą sk lid o sept yniolik os inteligentų memorand uma s.
Jame buvo priminta, k;iip 1948 m . vienas kuni gas parašė popiežiui laišką Lietuvo s tikinč iųjų va rdu , o lietu vi q partizanai bandė su tuo laišk u prasibrauti i
Vakarus. Žuvo devyni pa rtiza nai, bet du vis dėlto p;isiekė Romą. Romą, bet
ne popiežių ... Popiež ius atsisakė priimti li e tu vių ti kinčiųjų laišką, nes bijojo
Stalino. Iš š io fakto padariau išvadą, jog abejingumas žydams gimdo toki pat
abejingu mą ir milijo nų krikšč i on i ų likimui. ..

• ••
Mes p;išaukti atkurti sąjungą ir pasi tikėji mą tarp žydų ir l ietu vi ų. Kaip pripažista paty s žy dai , jq padėtis Lietu voje dau g geresnė negu kito se resp ublikose. Bet dar daug ką reikia padar yti. Ir pirmi ausia supra s ti tragedijos mastą
ir penkt ojo deš imtmeč io kart os kaltumo laip sni. Paskui, atmetu s pri etarus ,
arčiau pa žinti žyd ų ta utą, jos kultūrą, tradicij as. Ttk taip pasiekiama koegzistencija, savitarpio supratimas, bendradarbiavima s.
Prancūzų vyskupa i 1973 m . savo laiške rašė: ,,Antisemiti zmas - pagoniškojo pasau lio palikima s, bet krikšč ionybės klim;ite jis isitvirtino pseud oteolog inių argumentq dėka . Žydai yra nusipelnę mūstt dėmesio ir mūst1 pagar bos,
kartais mūsq did žios pagarbos , kai kada mūst1 draugiškos ir broliško s kritikos ir visada - mūstt me ilės. Galimas daikta s, to jiem s labiausiai stigo, ir ta i
apsun kina krikšč i onitt sąžinę."
Lie tuvių taut a i teko nema žai kentėti - tokia jau Apvaizdos va lia. Rūpin
dama sis tik savo taut os ate itimi , svajoj u apie tai, kad jau niekad lietuviai
nebeša udytų i nekaltu s ir beginkliu s. Pasau li ga li ištikti dar baisesnės katastrofo s. Apsaugoti lietuv iu s nuo dal yvavi mo pogrom uose (ši kartą jau n ebe žyd q pogromuo se) galima tikt ai kategori škai pasmerkus taikingq gyventojq žudymą .
Ir čia sva rbiausias turi būti Bažnyčios vaidmuo . Mes da žnai girdėjome pa našius pam okslu s iš v isų Eu.ropos ir Ameriko s ša lią Tik ne Lietuvoj e. Lietuvių
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ir žydq tragedija ap nešta kasdienybės dulkėmis. Būtina visu ba ls u p asmerkti
žmonit! per se kiojimu s, ypač perse kiojimu s ras ini ais , relig iniai s, po litiniais
motyvais.
Pagerbkime žu v u siLĮ žydq a tminimą. Jq bro liš ki kapai u žžėl ė sa man om is.
Bažnyčia gali imtis iniciatyvos, kad žy dq šaud y mo vieto se būtų pris tatyti paminklai. Per Vėlines ir aš at neši u va iniką į Švenčionėli ų kapu s, pr ie broli ško
kapo, kur ilsisi Linkmenq žydai . Tiki uo s, tą dien ą būsiu n e v iena s ...
Kreipiuosi į vys kupu s Julijoną Stepona v i č ių ir Vin centą S la dkevič ių , j visus dorus lietuviu s kuni gus - skirti miš ias lietuviq ir žy dq bendr adarbiavimui ir savitarpio supratimui . Jais pa se ks visi , kam Krist aus Eva ngelija _ ne
žodž iai, o gyvenimas ir darbai.
Vilniu s, 1978, spalio 8
Akirnlini, 1979, N r. 8; Ko11/i11
c11/, Nr. 21.
Perspausdin la iš: Kn11110
tfr;.n, 1990, sa usio 13
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KUR TIKROJI ŽYDŲ TRAGEDIJOS ESMĖ?
ARNOLDAS PIR OČK INAS

Pastarai s iais metai s mūs q s p a ud oje kartkartėmis pasirod o viena s kit as
strnipsnis apie y pač s ka udų dalyką - 1940- 1944 m . įvyk ius, kur ie d ėjosi Lietuvoje ir kuriq rez ultat as bu vo tas, kad m ūsq krašte bu vo sunaikint a per
200 000 vals tybės pili ečiq - žyd ą Turim e pripaži nti , kad tai baisi trag edija
tiek pačiai žydų tau tai , ti ek mum s, lietuviam s: tokių kru v inų žud yn ių Lietuvos istorijoje nė iš tolo nėra bu vę. Mes dar nesame gerai suvokę tos tra gedijos mas to, b et ju o tol iau laisvėsi me ir stiprėsi me, tu o dau gia u grįšime prie
jos. Ne t būsimos i os kartos, ga l net kartų kartos sva rstys iš tos tr aged ijos
kylančias problema s. Tačiau jų sp rendim o nea tidėki me v ien mūsq paliku onims, nes tai sv arbu mum s patiem s, jei no rim e, a tsik ratę visokių kompleksų,
sukurti būsimosiom s kartom s padorau s gyve nim o pri elaidas .
Deje, me s ir taip jau pavėl avome iš esmės nag rinėti ir vertint i ši istor ini
skaudulį. Tai kur kas a nksč iau pradėj o užsie nio lietu vių spaud a. Kaip savo ti šką joje i š reikš tų nuom oniq apibendrinimą, kuri e gali būti įdomūs ir mūs ų
visuome nei, reikė tLĮ nurodyti Kanad oje leid žiamo savaitraščio Tėvi§kės žiburiai 1991 m. gru od žio Nr. 49 (2180) išspausdintą, inicialai s Pr. G. pasirašytą
vedamąjį straip sni „N auju žv ilgs niu ". Štai kaip jame apibūdinama tam tikrų
žydų ir lietuv ių atst ov q po lemika dėl minė tų metų tragiškų į vy ki ų vertinjmo - kas iš tikrųjq dėl to ka ltas?
,,Žydai pasau liniu mastu , -sakoma stra ips nyje, - kaltino liet uvius dal yva vimu jų tautžudys tėje, o lietu viai kaltin o žydu s jų da lyvav imu jų tautos naj kinime sovietinės o kup acijos metai s. Tai buvo ryš kiai matyti iš šiame sava itraštyje prie š 15 metų prasidėjusio lietuvi tĮ ir žydq dial ogo. Žydų a ut oriai Dov Levin, Olei s ki, Čėsna ir kiti kaltin o lietuvius kaip tautą, primindami Lietuvo s žydq ko nfe re nciją 1947 m . Miunch ene, ku r toks kaltinimas for maliai
buvo priimta s. Lietuvių autoriai - prof . A. Musteikis, H . Kalniu s, J. Vaičeliūnas
ir kiti įrodinėjo žydų kaltę li etuvių tautai[ ... ]."
Paska i čius šios po lemiko s nusaky mą, pirmi ausia kyla vaizdas , būdingas
senajam Lietu vos kaimui , kai susimu šdavo du bernai: tu man prim yne i vyžq
a pi varą, o aš tau sug urinau nosį. Tuo tarpu č i a turi biHi kalbama apie dv iej ų
tautq traged iją: iš to kio d ėsty mo jos esmė neiškyla.
Nega li įdėmesnio žvilgsnio patenkinti nė straipsn yje s iūlomas prob lemos sprendimas : ,, ... atėjo laikas li etuvių-žydll klau simu pa sukti nauja p ozityv ia linkme . Šis pasiū ly mas turėtq sulauk ti pozi tyva us a tga rsio ir žyd q
tau toje. Visų pirma žy dtt kaltintojai turėtq ap siriboti kaltinimu tiktai tq , kurie iš tikrqjl! yra kalti, t.y. akt yv iai (!?) dal yvavo žydtt naikinim e Lietu voje .
Apibendrint as kaltinimas nė ra teisi ngas. Dė l pa skint nus ikaltė liq nėra ka lta
nei lietuvitt , nei žy dtt tauta ."
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Pastarasis teigin ys, kad dėl paskirų nusikaltėlių nėra kalta ta ut a, skamba
lyg ir teisingai. Tik ar visai teisingai? Čia nesunku ižve lgti autor iaus norą pigiai atsikratyti skaud žia ir keblia lietuvių tautai problema . Beje, ji ne mažiau
skaudi ir kebli žydų tautai. Juk ir ji nėra be kaltės: teisininkai kalba ir apie
auko s „kaltę". Tačiau žydų mokslinink ai ir pub licistai , teis inin ka i ir filosofa i
tegu patys sprend žia savo tau tos problemą, savo tauto s „kaltę", kitaip sakant ,
ieško savo tautos traged ijos priežasčių. Mes kaltės problemą sva rstykim e lietuvių taut os požiūriu. Bent stenkimės ivertinti visą situaciją: ga li būti, kad
vienareikšmės išvados nepri eisime.
Taigi prieš akis turim e skaud žią ir painią tautų bylą. Kad būtume objektyvūs ir teisingi, kad iš tikrųjų lietuvių ir žydų klausimą pa suktum e pozityvia
linkme, abiem pusėms kelkime lygius reikalavi mu s, jų poel gius ve rtinkim e
lygiu mastu, lygiais kriterijais.
Pirmiausia grižkime prie mūsų abejonės, kad iš tikrųjq tauta ar aps kritai
koks žmonių kolektyva s neatsako už paskiro savo nario nusikaltimą. Juridin e
prasme iš tikrųjų tokios atsakomybės nėra ir nega li būti. Todėl reikalavim as
šiaip ar taip represuoti visą kurią tautą dėl kelių ar keliolik os, pa galiau kelių
tūkstan čių jos narių nusikaltimų kitoms taut oms niekuo nepatei sinamas.
Tačiau esama ir kitos atsa komybės, kitos kaltės. Tai darni os šei mo s kaltės
jausma s dė l nu sikaltu sio nario. Niekas tokios šeimos nepa trauki a i teis mą,
bet ji pati jaučiasi kalta, kad sūnus ar duktė, tėvas ar motin a padarė nu sikaltimą. O juk tauta irgi yra savo tiška šeima, tik čia santykiai d ar sudėtingesni,
dar komplikuotesni negu šeimoje. Toks kaltės jausma s sunkiai nu sakomas ir
išreiškiamas. Jis ir neišreikalaujamas . Tai tauto s d vas inio subr endim o požymis. Esu jsitikinęs, kad lietuvių tauta d vasiš kai bręsdama vis labiau susidurs su šios kaltės problema , nes atsakomybė jaučiama ne tik u ž savo amžininkus, bet ir už savo protėvius, už jų negeru s poelgius.
Dauguma mūsų publicistų savo rašiniuos e, nagrinėdami Lietu vos žydų
ragišką likimą, man rodos, vis dar va dovauj asi pirm os ios atsakomybės
samprata: atseit tais metais prie žudynių prisi dėję mūsų tautiečiai tarsi pasidavę pu siau pateisinam am „šve ntojo" keršto impul sui: žydai komunistai
ir enkav edistai 1940 m . stoję kankinti lietuvių, tai žydša ud žiai atkeršiję visiems žydams.
Kiek menu tas šiurpias dienas, galėčiau sakyt i, kad dauguma lietuvių tokio keršto nepateisino ir tuos keršytojus, kuriems niekas nesuteikė igaliojimų
veikti tautos vardu , smerkė. Panieko s žodis „žyd šaudy s" atsirado ne po karo,
bet pirmosiomis 1941 m. liepos dienomis. Tada susirinkd avo kiem e kaimynai
vyrai ir svarstydavo: ką jie, tie žydšaud žiai, daro? Ar jie nesupranta, kokią
gėdą visiems lietuviams užtraukia? Juk aišku, kad pirma jų rank omis likv_idu os žydus, o paskui ateis eilė ir mum s.
bu vo moralini s pasmerkimas ir
moralinis šeimos, tautos kaltės jausmas. ežinia , ar žy dai kur ir kada pasmerkę savo tautiečius - lietuvių bud eliu , bet mes, nereikalaudami iš jų to
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pasmerkim ~, patys !uri~ e sa~ u_osiu s bud elius įvardyti ir jų nė kiek neteisinti .
To reikalauia aukščiausias Te1smguma s, nes, kad ir kaip vertintume , žydų
enkavedistų nu sikaltim ai lietu viams savo mastu vis dėlto netolygūs mūsų
tautiečių nusikaltimam s šiai didelės pagarb os vertai tautai.
Apžve lgia nt mūsų publicistų kaltirlimus žydam s, i akis krinta viena tyčia
ar netyčia nutylėta aplinkybė. Represijose dalyvavo ne tik žydų, bet dar daugiau rusų, nemaža lenkų, netgi gruzinų ir kitų tautų atstovų. Tačiau šioms
tautoms niekas taip nekeršijo. Antai daug Lietuvos rusų sovietinę okupaciją
priėmė kaip savą dalyką: jie aktyviausiai stojo i Komunistų partiją, tapo milicininkais ir saugum o darbuotojai s. Jie labai pravertė okup antam s, nes mokėjo
lietuviškai, neblogai pažino savo kaimynu s lietuvius ir tapatino tarybų valdžią su rusų valdžia. Nepa isant visos internaci onalizmo propagando s, daugumai jų rodėsi, kad 1940 m. grižo rusų valdžia. Tačiau kaip skirtin gai vėliau
klostėsi pažiūra ap skritai j rusus: tie bolševikai pareigūnai rusai, kurie nespėjo
pasitraukti i Tarybų Sąjungą, bu vo daugi ausia su savo kolegom is žydais, lietuviais ir kitais 1941 m. liepo s pirmosiomis dienomi s sušaud yti pačių vokiečių , bet jų artimųjų ir apskritai niekuo nekaltų rusų niekas nesuiminėjo, i
getus nevarė, žvaigždžių neužkabinėjo ir ištisais būriais nešaudė. Lygiai taip
pat lenkai, kurių nemaža tarn avo sov ietams, kad galėtų įkąsti lietuviams, nepatyrė ma sinio keršto kaip žyd ai. Veikiausiai jokio keršto nebu vo: vienas kitas komunistas ar komjaunuoli s nukentėjo, o šiaip ištisi Vilniaus krašto lenkų
kaimai liko kaip buvę.
\
Kai palygini skirtingų tautinių grupių likimą vokiečių okupu otoje Lietuvoje, kyla minti s, kad ir žydų tragedija nėra kokia atsakomoji akcija už jų tautiečių
aktyvų dalyvavimą lietuvių represijose. K.uo paaiškin~, kad ~ūsų žydšaudžia i )
taip kraupiai keršijo tik visai žydų tau tai, bet už tokius pačius rusų, lenkų ar
gruzinų budelių nusikaltimus toms tautoms nepareiškė jokių pretenzijų? Išvada gali būti tik viena: matyt , žydų žudynių priežastis yra ne šios tautos žmonių
dalyvavima s represinėse komunistų valdžios akcijose, dėl kJ.Uių nukentėjQ kelios dešimtys tūkstančių Lietuvos žmonių._ ia reil<iaturėti galvoje, kad per jas
nukentėjo taip pat nema ža pačių žydų, kas 'buvo gerai žinoma ir jų budeliams ir
kas gerai žinoma tų budelių šiokiems ar tokiems užstojams. Iš mūsų rašinių
apie pirmojo bolševikmečio žiaurumus susidaro vaizdas, kad nukentėjo tik vieni lietuviai, bet bolševizmas bu vo iš tikrųjų internacionalus : kankin o ir žudė
visų tautų žmones , neišskiriant nė žydų. Antai tarp 1941 m. birželio mėnesi,
artėjant vokiečiams, išžudytų Pravieniškių priverčiamųjų darbų stovyklos tarnautojų buvo ir telšiškis žyd as Maušas Genedis.
~
Žydų tautos katastr ofa - tai daugeli? dėmem1 ~adar~~-Tarp jų, kaip saky~
ta, esama ir pačių žydų dėmens, bet JO tegul paieško Jie paty s. Mums tun
rūpėti mūsų pačių dė menys.

Pirmiausia turėkime galvoje, kad žydų tauta per amžius kentė panieką, patyrė visokių formų neapykantą. Ttk prisinunkime inkvizicijos persekiojimus
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Ispanijoje, dažnu s trėmimus iš vadin amos ios Respubliko s (be ndro s Lenk ijos ir
Lietuvos valstybės), diskrimina ciniu s įstatymus ca ro Rus ijoje ir da žnu s pogro mus jos miestuose , per kuriuo s žūdavo šimtai, net tokstančiai nekaltlĮ žmonitĮ.
Pagaliau pogromtĮ bango s po Pirmojo pa sa ulini o karo neišvengė nė Lenkija.
Netgi Vilniuje, kai 1919 m. baland žio 21 d. miestą užėmė lenk t\ leg ion ieriai,
smarkiai nukentėjo žydll gyve ntoja i, bnta ir auką Ant a i kultūringoji ir pamaldžioji Austrija - tai naujt1jt1laikll anti semiti zm o židin ys, iš kurio savo judofobišktĮ idėjtĮ sėmėsi iš Austrijos kilęs Hitl er is. Tad ir Lietu va neišvengė tos bendrosios antisemitizmo bangos pove ikio.
/ ,..Absoliuti lietuvilĮ tautos vadovtĮ ir inteligentų dali s v isą laiką kovo jo su
bet kokiu antisemi tizmu ir veiksmin ga i ieškojo dr augi ško bendrad ar bia vimo
su žydų tau ta. Antai pri eš Pirmąji pasaulini karą per rinkimus į Ru sijos valstybės dūmas lietu viai ir žydai bu vo susijungę i bendrą rinkiminj bloką. Tai
' bene vienint elis toks atvej is Rusijos, o ga l ir ne tik Rusijos politikos istorijoje.
Po to karo, susikūrus Nep rikl auso majai Lietuvai , žydai naud ojos i plačia, nevaržoma kultūrine aut onom ija, kuri laiką vyriausybėje buv o ne t žydų reikalų ministras . Tačiau jtarum as ir net priešiškumas žy dam s neišnyko. Senojo
Lietuvos kaim o požiūris i žydus gal ryškiausiai atsisp indi V. Krėvės, kuri o
tikriausiai niekas nepa laikys anti semitu , kūryboje. Tam u žtenka įdėmiai pakai ti net novelę „Silkės", tuo labi au romaną Miglose.
~e
k Lietuvos, tiek kitų kraštų antisemitizmo istorijoje labiau siai stebina
tai, jog prieši škumas žyda ms formavosi ignoruojant daug labai gražit1 šios
tautos bruožų. Jų ne vienas parodoma s ir V. Krėvės kūriniuose. Viena s iš tų
patraukliųjų bruožų - tai nora s padėti kit am žmogui. Sa kyč iau , ne sava naudiškai padėti. Prieš koki trisdeš imt metų, ieš kant m ed ž iagos J. Jablonski o
biografijai, teko perver sti Vilninus žini11(1904-19 09) kompl ektus, ir akys užkliuvo už vienos korespondencijos iš ka žkurio Lietu vos mi estuko (bene Endri ejavo, o gal Gargždų): gaisrui nu siaubu s mies teli, bu vo ren kamos aukos
gyventojams sušelpti : rinkę ir katalikai, ir žydai ; katalikai sušelpę kataliku s, o
žydai - žydu s ir katalikus . Korespondencijos a utoriu s rašė taip , tarsi būtų
·autęs gėdą dė l savo tautiečių ne visai graža us pa sielgim o .
Žydai tiek Lietuvoje , tiek visoje Euro poje buvo ne tik pr ekei vos ar palūki
ninkai, bet ir išmanūs amatininkai, pasiaukojantys gyd ytoja i, tal entin gi menininkai ir mokslinink ai, kurių įnašas į jų gyvenamųjų kraštų, tai yra į savo
tėvynės, kultūrą yra labai žym us. Atimkim e tą žydų kilmės intelektualų in·
dėlį, kaip tada sumenktų Rusijos ir Vokietijos, Lenkijos ir net Prancūzijos
kultūros lobiai. Lietuvių tauta gal tu o atžv ilgiu yra maž iausiai laimėjusi iš
savo žydų. Tačiau vietoj dėkingumo už tu os dva sios lobiu s žyd tt taut a ne kar·
tą susilaukė tik neapyka ntos. Kod ėl?
Mums pažįstami marksistai aiškino, kad antisemitizmo pam atas - išnaudotojų klasių kova dėl ekonominio viešpa tavimo. Nebus tų klasitt, neliks ir anti·
semitizmo. Tarybų Sąjungoje pačiu barbariškiausiu bodu buvo likvidu otos tiek

272

žydą tie k kitų tautų bur žuaz ijos, bet antisemitizmas, kad ir slep iamas ir pakeitęs išra išką, ne tik liko, bet dar labiau iša ugo.
]
Ekonominį nesutarimų tarp vie tos tautų ir žydt1 pagrindą įžvelgė ir ne
marksistai . Antai J. Jablon skis, dar 1906 m . leisdama s S. Mečiaus Trumpo
žemė
aprn~ymo
vertimą, įterpė skyrelį „Lietu vos gyve nt ojai", kur apibūdino ir žydus. l akis krinta kalbinink o pažiūra į žydu s: ,,Kaip visur žmonės, kuri e verčiasi vien smulkiąja prekyba, ir žyd ai dažn ai nu suka ir apgauna kvailąji žmogelį. Žmonės, teisingai neapkęsdami tokių sukčių, savo neapykantą da žna·
nuverčia labai netei sing ai ant visos žydų tauto s" (rašyba dabartinė). Egzista
vusi ir dar vis egz istuojanti kai kurių žmonių konfronta cija su žydai s ne a
aiškinama vienu ekonominiu pa grindu .
Tam tikrą atsainią pažiūrą į žydus galėjo formuoti paplitu si ar kieno nor s
platinama nuomonė, kad žydai esą abejingi savo krašto reika lams, šalinasi
nuo bendravimo su pagrindine jo tauta , kad jie esą kosmopoli tai. Šitas kaltinima s bu vo ypač iškilęs po šio karo, kai Stalino nurod ymu imta persekioti
žydu s. Kas be ko, tokių žydų tikrai buvo , be t buvo ir, sakysim, tokitt lietuvių,
kuriems tiktų kosmopolitų vardas. Tačiau kaip negalim a kosmopolitizmu kaltinti visti lietuvių, taip negalima vadinti
smo
· · ~ie..taip
pat nuoširdžiai mylėjo savo tėvynę Gražus to įrodymas yra žinomi L. Zamenhofo 1907 m. rugpjOčio 21 d. po Ill esperantininkų kongreso priėmime
pas Londono merą p asakytoje kalboje žodžiai apie Lie tuvą: ,,Tu stovi dab ar
prieš mano akis, mano brangioji Lietuva, mano nelaimingoji tėvyne, kurios aš
niekuomet negaliu užmiršti, nors palikau tave dar jauna s vaikas. Tu, kurią
dažnai matau sapnuose , tu, kurio s jokia kita žemės dalis nega lės kada nor s
atstoti mano širdyj e, tu patvirtink , kas tave labiau, širdingi au ir nuošird žiau
myli: ar aš, idėjinis esperantininkas, kuris svajojau apie visų tavo gyventojų
brolybę, nors turėjau apgailėdamas tave palikti, pana šiai kaip daugelis širntt1
tūkstančių kitų tavo som1, ar tie pat ys asmenys, kurie nori, kad tu priklau sytum tiktai jiem s, o visi kiti sūnOs biHtl laikomi sve tima isiais ar vergais! O,
patriotizme, patriotizme, kada pagaliau žmonės išmoks tiksliai supra sti tavo
prasmę! Kada tavo šve ntas vardas baigs bOti ginklu įvairill nesąžiningttjt1 rankose! Kada pagaliau kiekvi enas žmogus gaus teisę ir galimybę prisi glausti
visa širdimi prie to ji pagimd žiusio žemės lopinėlio!" (Cita ta iš P. Jegorovo
straip snio „Esperanto kalbai - 100 mettt" , išspau sdinto 1987 m. kalendoriuje

Kaimometai.)
Šios Zamenhofo mint ys pasakytos dar carizmo metais, kai Lietuva bu vo
rusinama, kai jos žemė oficialiai buvo skiriama rusams, o lietuviai pasmerkiami verga uti, žydai - emigruoti . Ar tuose žodžiuose negirdim e tikro Lietuvo s
patrioto nuo skaudo s dėl prar astos tėvynės?
Gal žydams kosmopoliti zmas priki šamas dėl jq taut ai bOdingos univer salizmo nuojauto s? Tada pirmuoju „kosmop olitu " reikėtq pavadinti žymiausią
žydq tautos sūmi - Kristų, kuris paskelbė visuotinės meilės nuostatą: nėra nei
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žydų,

nei graikq! Ar neišreiškiamas šios ta uto s charčlktcrio bruo žas Alberto
Einsteino speci,,lio ios ir bendro sios reliatyv um o teo rijos principai s, L. Zam~ hofo esperčln to kalbos idėja?
Prie nepnlankios žydams opinijos formav imo bu s prisidėję kai kuri e krikščioniq ž monės, kurie įvairiomis prog omis, į\'a iri ais būdai s pe rn elyg akcentuodavo žvdų kalte" dėl Kristau s nu žud y mo . Čia ir vėl iš ky la nev ienodo
mato taut~ms ; roblema. Juk iš tikrųjų Kristų pasmerkė mirti ne tiek žydtt
J
minia kiek romėm administracija, teismas ) Bausme įvykdė taip pat romėnq
kdfia' a rnu dėl viso to nie ·as ie~rkė romėnų ir nesmerkia jų paliku onių i talų! Pagaliau ar apskri tai ką ga lima s merkti , jei p er šią baisią mirtį Kristus turėjo atlikti iš aukščiau paskirtą misiją - atpirkti žm oniją? Šia ip ar taip ,
pabrėž tinas kar tojimas, kad žydai nukr yž iavo žm onijos a tpirkėją ir per sekiojo pirmuo ius krikščionis, pasėjo kai kuriose š ird yse žiaurumo sėkl ą, kuri lemiamu momentu sukerojo.
Dar vidurin iq amžių gl ūd umoje religinis fanati zma s ir pri eta rin guma s
pagimd ė š meiž tą, kad žydai ritu aliniai s tik slai s ž udą krik ščioni s. Rusijos
vy riausybė, v isą la iką perse kiodama žydu s, panūdo parody ti to š meižto pagrįs tumą: 1911 m . buvo suimtas Men achemas Mendeli s Be ilis, ap kal tinta s
ritualiniai s tikslais nuž udęs krikšč ioni berniuką Ju šč inskį . 1913 m . rudenį
J
Kijeve vyko jo teismas, kuriame dal yvavo 219 liud y tojq ir ekspertų, tarp jq
ir lietuvi s kunigas Ju stina s Pranaiti s. Deja, jis parėmė ru st i juodašimčių
versiją . Kaltinamojo ginti stojo rus q raš ytoja i V. Korolenka , L. Andrejevas ,
M. Gorkis, prancū z ų rašy tojas A. Fran ce'as, viso pas auli o de m okra tinė vis uomenė. Geriausi ų rus ų advoka tq pastangomi s pavy ko įrodyti Beilio nekaltumą ir nu staty ti tikruosi us žudiku s. Taip , nepaisant pntie s Rus ijos teisingumo ministro J. Ščeglovitovo ir ji rėmusiq sluok snit1 pas tang t1ap kaltinti
visą žydq tautą praktiku ojant ritu aliniu s žud ymu s, tiesa nu ga l ėjo.
Tačiau šmeižtas yra atkaklus dalykas: jis palieka tamsiq žm onitt sąmonėje
pykčio gemalą, netikėjimo ir netikrum o nu od us. Nes u teologijos tyrėjas, bet,
rodos, užtenkd paskaityti vieną Senojo Testamen to, kurio žyd ai griežčiau laikosi negu krikšėionys, vietą, kad įsitikintum tokio kaltinimo absurdi škumu . PenkJ tojoje Mozės knygoje, kuri vad inama Pakar toto (staty mo knyga, sa koma: .,To
tik sergėkis, kad nevalg~tum kraujo, nes jq (valgomq gyv fmq) krauj as užima
ielos vietą, todėl tau neleistina valgyti ielos dra ug su mėsa" (1s t 12, 23). Tad
tuo labiau turėtų būti draudžia m a kam nors va rtoti žmonit1 kraują.
~ Apskrita i galima sa l,,,
yti, kad religinius nes utikimu s visa da lydėjo viso·
J:.ie prasiman ymai ap ie prie šininkus , kas tariam ai patei s indavo masini jll
V 11ail...inimą. Tik pri siminkime , su kokiu žia urumu krikščionys is panai žudė
užka riautu s indėnus. Žiaurumų užteko net t.irp tq pačiq krikščionią Vienas tokių ryškiausių pa\'yzdžių yra vadina moji Baltrami ejaus ndkti s, kdi
1572 m. pranc_ūz~1 katali~ai_!'~r vi~n_ą nakt ~ fa ry_žiuje išpjovė 2000_pranc_ūzll
l hugenotų, o \'ISOJePrancUZ.IJ
OJe - hgi 20 ooav1r visa tai bu vo pate is mta Dievo
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vardu ir valia, vienintelės tie sos gynimu . Savo teis umo abso liuti zav ima s atveria kelią žm ogu je slypinčia m žvėriui.
Taip žmonės žvėrys pa sijut o laisvi ir 1940 m., kai Lietuvą okup avo Tarybų
jun ga, ir 1941 m ., kai ją užėmė Hitlerio armija. Juk pag al hitlerinius įstaty
mus žy d ai liko už įstatymų, jų negynė jokia teisė: tokiam e teis iniame vakuu ,e visad a išny ra pot encialiq nusika ltėlių, ku rie ima laisvai siautėti. Tokiems
smurtinink am s nesva rbu, kurio s tautos žmonės bejėgiai, svarbu , kad jiems
,, teisėtai" leid žiama išreikšti savo sad istinius instinktu s/ Tam tikrom is sąlygo1s J l~a~
ms-; uo jsitikinome per sovi etiniu s trėmimus: da žnas lietuv is trėmėjas buvo žiau resnis savo auka j negu
atsiųstas iš sve tur ni sas ar ukraini etis . Jeigu jie vietoje nežudė vadinamųjų
buo žiq ir naci onalistų, tai tik todėl, kad jiems tai nebuvo leidžiama. Su žvėrėję
ž monės yra kiekvie n os taut os nela im ė. Jų nedau g, bet jie užtra ukia tautai
didžiausią gėdą ir sukuria prielaidas tragedi jai. Jie yra tikrieji ir tiesioginiai
ekscesų kaltinink ai.
Ar ga lima to išve ng ti? Reikia. O tai įmanoma tada , kai visa tauta ir kiekvienas jos narys su vo kia , kad kitų tautų, pavienių žmonių ar partijų padarytos skr iaud os ir nuo skaudos nepateis ina mūsų neteisingum o, žiaurum o, nežmoniš kumo. Taigi ir su s idūrus su skriauda , reik ia išlaikyti orumą.
Tt=, 1992. rugsėjo :!3
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TRAGIŠKASIS HUMANI ZMA S ARBA
ŠVENTOJITRAGEDIJA
JOKŪBAS MIN KEVI Č IU S

Lietu vos Jeruza lė Viln ius vėl g riž tn pr ie t rag iš ko s ios žyd q ge n ocido te mo s.

Rugsėjo 23-ioji pas kelb ta š ios t raged ijos a ukq Atminim o di e n a . Vnka r Respublikossost i nėje p rnsidėjo t nrptautinė moks linė ko n fe re n cija, s kirt n Vilni nus
geto sun aikinim o 50-m eč iu i. lzrnc lio, Prancūz ijos, JAV, O la n d ijos ir Lie tu vos
mokslinink a i ana lizuo jn jva iria s žy dq isto rijos ir kultū ros b e i žydų n a ikin imo
ir pas ip riešinim o temns. Vėl page rbi a m as did ž ios io s Kat as tr o fos, vad in a mos
Holokaus tu, aukq a tminim ns. Ka i knlba m o ks linink a i, vy rauja n e ja us m a i, 0
fakta i, log ika, a rg um ent ai ir, žino m a, d isku s ija - ka ip racio nalu s keli as į ties ri.
Čia reikia paminėti d idįjį žyd ų filoso fri 0aruchą Spinozą, kurio fil oso fa v im o
galutini s tiks las b uvo išminti s - n es iju o k, n eve rk , bet s te nki s s upra s ti. No rs ir
jo pat ies neaplenkė ž mog iš ki d ž ia ugs m a i ir nu s ivy limai , n es ir jis patyrė pe rsekiojimu s.
Bet ka ip išlikti sav im , ka i aki s i aki s u s iduri s u bai s iu faktu - 6 milij o nq
žmoniq žū timi , arg i ga limn racio naliai paai š kinti tai, ka s protu n es u vo kia ma?! Ar tin ka ta urūs žo d ž ia i api e hum ani zmą ir šventumą, kai kalbam a a p ie
d idži a usią XX a. nusika ltim ą - kry ptingą Ta uto s n a ikinimą ? Tai n e vi e n is torinio fakto kla usim as . Tai probl e ma, ne t mįsl ė, turinti g iliaus i ą filosofin ę, etinę,
psichologinę, teologinę, ne tik šia pusinę, bet ir transcendentinę prasmę. Šitoji
„ mįslė" savyje s ujun g in pačius pri eš tarin g iau siu s - labai g rėsming us ir labai
tauriu s a pibūdinimus. Ir Ka tas tro fa čia ra šo ma iš did ž ios ios raid ės n e tik todėl
ir ne vien todėl , kad turim e reika l ą su unikaliu is toriniu faktu , kuriam nė ra
kito pav adinim o. Šitos Katas trofos esmė ta , kad joje s ly pi unikalu s didin g umas, kuri s beve ik v irs ta Šve ntumu. Kas tai - mi s tika ar net ap o logij a ? Ne i
mistifikacija , n ei išteisinima s.
Vadind a ma s Holokaustą „ tragi škuoju humani z mu " ir „šventąja tra ge dija", aš išreiš kiu savo požiūri i Žydų tautą, jos istoriją, kultūrą ir likimą . Juk
izrae litq egz isten cija laik e ir erd vėj y ra išs idrieku s i nuo Siono p e r Ba biloni jos nelaisvę ir Osve ncim o kro sni s iki dabartini o Ere c Js ra el. Žy dq istorija tai ne vien la ikas ir erdvė. Ta i sub stancini s fe nom e na s, kuri s udaro šve nti eji
ir že mi škieji, di ev iškieji ir žm og iš kieji pradai . Gra ik a i sukūrė universalią
filosofiją, o žy dai daug a nksčiau u ž juo s - universalią teologiją. Judai z me
pirmą kartą bu vo s ujun g ti DIEVAS, PASAULIS ir ŽMO G US . Iš čia kyla humanistinės vertybės. Ž mo g us įkūnija dieviškąjį paveikslą. Jis turi did ž iau sią vertybę- LAISVĘ pa žinti Dievą, p asa uli ir pati sa ve. Judai z mas re mia s i
p agrindini ais teo log ijos principais - Kūrimu, Apr eiš kimu ir Atpirkimu , be
kuriq nei krikščionybė, nei is la mas n e galimi. G raik as Heraklita s atrad o
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r,OCOS J\ . Žyda s Pilona11 jam e ižvclgė Die vo fodį . Pra n aša s Mozė išgirdo
Dievo fodi, ir eva n ge lis tai; JONAS ga lėjo p a saky ti: ,,Pra džio je buvo Zodi s".
Diev iškos lo i-;ir že mi llko s im1 iš m in tie s !kvėpti žydai suko rė švcntąj i l<a!ltą (3ibliją, ln bi n u s ini pa plitusią pa sau lyje knygą - Kn ygll knygą, tu rintin n ci~scmia mn p nž intin c,;,e tin e ir es tet in~• ve rte . Žyda i sukūrė ta u tine k ul torri, pra t urt i nusi ą p asa ulin e kultū rą dauge liu m o ks lo ir m eno vertybių . Tok ia tnu ta
nemirtin ga ir p a ti sava im e, ir savo kū rin in is. Ji gyva n e tik amžinoje izraelitLt is to rij oje, b et ir šeš it1 šimtmeči ų Lie tuv o s žydų is to rijoje.
Ir š tai Ka tas tr o fa , kuri a ari jas Ant ik ristas pamėgino išs p rc11ti„žy dt1 kla u simą", ir iš s pn :;sti g alutin a i, p avad ind a m as š i sprendi m ą na cis tiniu žodžiu
,,Endl os un g" . Ir ta i jvyko kri kščio niškoje Eur o poje, o kilo Vok ie tijoje, kur faš istinis a nti se miti z m a s pran o ko Šventąją vidura mtių in kv izicija . Ku rda mas mi tą api e a rijų ra sės pra n a š um ą, Hitl e ris savo bep rot iškoje knygoje Mei11Knmpf
pa va d in o žy dt1 ta utą pač ia ni ek ingia u s ia ir bjaur ia us ia ž m o n ijos a tlauža,
p rieš in gy b e ta uri es ie ms a rijam s. Jis tv irtin o, esri žyda i n etur i k u ltū ros ir relig ijos, ni e ku o m e t n eturėj ę ir nega l į turėti sa vo vals tybės, ir y ra ne tik kla jo kliai, be t ir pa raz itai , s ie kia nt ys v iešpa ta uti v isa m e pa sau lyje, ir ka ip mir tin i
vok ieč iq ta ut os pri eš ai tu ri bū ti s un ai kinti. Nacis tai apie tai bandė ra sti u ž u ominq ne t Biblij oje. Taip buv o g rin d ž iamas vi sos tau to s ge nocidn s. ( apyva rtą
buvo p a le is ta s v iduram ž iškas išradim as - ge tas, p rit a iky tas d innmi škam indu s triniam XX am ž iui. Antr ojo pasa ulini o ka ro išvaka rėse Ry tų Eu ropoje a tsirad o tūks tanči a i to kitĮ ge tq , p er kuriu os žy d a i pag reit in tu te mpu iš keliaudav o į n eboti. Vien O sve n cim e ugn ies ir dujtt tec hn olo gija pr a rydavo dešim t
tūkstanč ių aukq kas dien .
Vilniau s ge ta s buv o v ie na s iš d a u ge lio Ryt t1 Eu ro poje. Tačia u kada n gi hit le rin ė hidra s linko iš Vakarų, Vilniau s ska usma s tapo visos Eur o pos ska usmu .
ŽydtĮ Kata s trofa - ž m o nij os kata s tro fa. Ši Ka tas tro fa pasirodė knip išš oki s
žm oni š kumui , kaip bai s iau si as anti ž mo niš kum o a ktas . Sio no vaika i su sitik o
Osvencime ir Maidan e ke, Buch en vald e, Treblink oje ir Vilniu je kai p t rag išk i
kankiniai ir kaip š v enti eji. Jie prisiėmė likim o išš o ki ir palik o p o savęs tauriausią atminimą. Jtl žu diku s prakeikė n e tik N iurnb ergo teis m as , be t da r
griežčiau ir rūsčiau - ž monij os a tminti s. Žy dq ge n ocidas nulėmė jo įkvėpėjtl
ir vykdytojq likimą . Ž ydq ist orija pa ro d o, kad Ž mog us ga li bftt i d aug ia u n egu ž mogus . Je igu ž m og u s n egali būti d id es ni s u ž ž mog ll, tad a jis m ažes ni s už
žmogą Pasm e rktoji tauta ne tik išgyve no, be t ir sukūrė ga lingą valstybę se nojoje šve nt ojoje t rijtl pa saulio relig ijtl žemėje, re ligij q , kuritĮ v ie na ni eku o me t nesikėsino i kita s, kadan g i p ati jom s suteikė dieviškąjį gyvenimą.
Judai z ma s pirma s is atrado vieną Dievą , uni ve rsalq v isam pa sa uliui i r
v isiem s žmonėms. Ji s sukftrė Pa sauli ir Ž m og tt la im in gam gyve nimu i ir
tikėjimui savuoju Kf1rėju - Jis p ad o va n ojo žmonėms didžiausią humani stinę vertybę - Me ilę, kuri os jkfmi jimu tapo Diev a s ž m og u s KRJST US. M onoteistinė religija davė prad žią auk š tam di ev iš kam d v asin g umui , kur ia m e
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usipp1ę Tiesos, ėrio ir Grolio pr,1dai. Žmogu ir \'isuomcnė, ku l tūra ir
net gamt,1 l-..enti,1neturėdami ar pr.u.1d,:; dvn sine s ve rt ybes . , X am žius _
lail-...i
s, o Europa - vict.1, l-..urkms buvo lemt a apok.1liptiniuo se išband ymuose patil-..rintiOva ios tdrtybę . Materija kon~s i su dv,1singumu , dorovė užleido viet-1naud os siekimui , technika naikino ga mlėl, o prievarta laimėjo prie š
tiesą ir teisingumq , moralę ir teisę; beprot yb ė išstomė protą, neapyka nta apk,1rtinomeilę. Botent tokia me ,rntihumani škame pa saul yje tapo ga limi visokie genocidai - fašistiniai ir bol ševikiniai.
Už žydq genocidą atsako visa civilizuota žmonija . Ta pras me, kad ji ir toliau turi boti žmoniška. Kad ginklo jėga nebfttų s ti presnė už proto j ėgą. Kad
taurus dvasingumas botų kaip atsvara ant isemitizmo ir nacionaliz mo, šovinizmo ir neapykantos žmogui bjaurasčiai ir, žinoma , ka ip atsvara ru sofo bijai
ir antipolonizmui. Žydt1 tauta sumokėjo pačią brangiausią ka iną už hum anizmo pamoką, kad žmonės išmoktų gyven ti pasaul yje, kuri s yra vienas visie ms,
turtingas ir gražus visa savo įvairove. Jeru za lės Jad Vašemo ins titut as-m uziejus apdovanoja at minimo medali u Pasaulio Teisuoliu s (žydų gelbėtojus nu o
nacių genocido), ant kurio parašy ta: ,,Kas išge lbsti vieną gyvybę - išge lbsti
visą pasau lį ". Taip tragiškas is humani zmas vert ina ž mogų- viso pa sa ulio kaina. Šventas šventosios Katas trofos at minim as.
At111i11tic~
dir110
s, Vilnius, 1995, p. 254- 257
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
ALGIRDO BRAZAUSKO KALBA
IZRAELIOKNESETE 1995 METAIS KOVO 1 DIENĄ

Pone Izraelio valstybės Prezidente,
Pone Knese to pirmininke ,
Ga rbin gi Vyriausybės ir Kneseto nariai,
Ponios ir ponai!
Nėra lengva perteikti žodžiais mano jausmus ir šios akimirko s reikšmę.
Aš esu č ia pri eš Jus kaip pirmasis Neprik lausomos Lietuvos Prezidentas, besilank an tis Izrae lyje J ūsų Prezidento kvietimu , kaip žmogu s, kuriam Izraelio
žemė yra Šve ntoji žemė, lan kyta kadaise ir lanko ma Lietuvos keliautojų ir
piligrimų.

Aš esu čia prieš Jus, išrinktieji Izraelio tautos atstovai , kaip atstovas tauto s,
kurios istori ja yra nea tsk iriamai susijusi su žydų isto rija. Žydai ir lietuviai
šim tmečiais sugyve no taikin gai. Lietuvos žydų istorija sudaro n ea tskiriamą
ir svarbią mūst1 Tėvynės is torijos dalį. Didysis Lietuvos Kunigaikštis Vytautas da r XIV amžiuje privilegijomis įteisin o žydų nu ope lnu s, garantuodamas
žyd ams specia lias laisves Lietuvos Didžiojoje Kuniga ikštystėje. Čia ilgainiui
susifor mavo litva kų etninė grupė, ženkliai prisidėjusi skleidžiant žydų pasaulyje judai zmo šv iesą. Toje ša lyje, kurią jūs vadi nate UTA (arba jidiš LITE),
o mes LIETUVA, klestėjo žydų mintis, kulto ra, teolog ija, litera tūra, visuomeninis gyve nima s. Tai labai praturtino Lietuvos kultOrą, suteikė mūsų šaliai
savitus bruožus.
Tradicinis mūsų miestas arba miestelis buvo neįsivaizduojamas be veiklit1, pamaldžių , talentin gtl jo gyventojų-žydų . Lietuvoje veikė ir didieji rab inai, ir pirmieji hebrajų bei jidiš rašytojai, ir ent uziasting ieji sionistai iš „Chovevej Cion" - ,, Meilė Sionui " - organizacijos. Lietuva buvo ir jidiš kultūros
lopšys, o jidi š kalba buvo viena iš pagrind inių kalbLĮ Lietuvos mies h1ose ir
miesteliuo se. Ja buvo šnekama mokslo įstaigose, redakcijose ir verslo įmonėse.
Vilnius tarp pasaulio žydq bu vo išgarsintas kaip „Lietuvos Jernzalė". Šiandieniniam e Vilniaus senamiestyje yra Gaono ga tvė, kuri savo pavadinim u mena genialiu s žydų tautos atstovus. Daug žydų kilmės mokslininkų dirbo vie- .
ninte liame pri eškar yje Vytauto Didžiojo univ ersitete, o žyd q pramonirtinkų
įnašas buvo reikšminga s Lietuvos Resp ublik os Nepriklausomybei po Pirmojo pasaulinio karo. Mflsq mu ziejuose yra saugomos ir žyd ų - Nepriklausomybės kovt1 veteranų - vėliavos. Visko neišva rd insi. Žy dt 1, kaip tautinės
grupės, vieta krašto gyvenime buvo tiek reikšminga, kad iki 1926m. perve rsmo Lietuvo s Vyriausybėje buv o net ministras žydt 1 reikalams, o Seime -
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atskira žydų frakcija. Per visą tarpuk ario Nepriklausomybės lai kotarpį tar
lietuvių ir žydų nebu vo ženk lesnit1 konfliktų.
p
Gerbiami Kneseto nar iai!
Dėkoju už Jūsų nuoširdų priėmimą ir nu os tabiu s įspūd žius, kuriuo s aš
patyriau čia - Izraelyje- Jeruza lėje, kuri man savo gatvelėm is primena Vilnių.
Tačiau priva lau atsakyti j klausimą, kuris, jaučiu, tvyro š ioje salėje ir j kurį Jūs
laukiate atsakymo. Tai ne tik forma lus klausima s m an , kaip valstybės va do vui. Tai žmog iškas, o kartu tai ir sąžinės klausimas , kuris įnudina m ane kaip
pilieti tos šalies, kuriai aš atstovauju. Tai ska ud i ir nelengva tema. Ilgai ją buvo norima apeiti, ilgai buvo ve ngia ma, o ga l ir bijoma p ažvelg ti tiesai j akis.
Tačia u ši mtų tOkstančių žydų , gyvenu s ių Lietuvoje, at minim as ir jų kančios neleidžia ramiai gyve nti daugeliui dorų man o tėvynainių .
Tenka pripažinti, kad p as mu s, ir ne tik Lietuv oje, buvo šios tend encijos_
nuslopinti ir užtemdyti tai, kas į vyko, nura šy ti ši klausimą isto rijai ir užmiršti.
Tam padėjo ir bolševikinė sistema , neleidu si atvirai kalbėti apie įv ykius. Po
to, kai Lietuva išs ilaisvino, kai vis i kėlė savąsias s kriauda s, d eja, nebuvo skiriama pakankamai dėmesio žyd ų taut os kata stro fai suv o kti .
Kaip ga lėjo atsitikti, kad savo bendrapiliečių akivaizdo je, o nema ža m jų
skaičiui netgi tiesiog iai prisidedant pri e nusikaltimų , Antro jo p asa ulini o karo
metu žuvo, bu vo ištremta , kalinama, api plėš ta ir paniekinta š imt a i tūkstančių
Lietuvos žydų? Žinoma, aš niekada nesuti ks iu su tu o, kad kuri nors tau ta
būtų kolektyviai kaltinama. Žydų tau ta, geriau neg u bet kuri kit a, ž ino tokių
kaltinimų nepagrįstumą. Tači au yra tautos moralė ir asmeninė pareiga suvokti tai, kas įvyko. Pagaliau egz istuoja sąžinė ir gėda . Ir mes, kurdami naują,
atvirą pilie tinę demokratinę Lietuvą, tiesi ančią ra nką pa sa ulio taut oms, ši tą
klausimą keliame patys sau.
Negali ma pr ikelti iš kapų žuvusių, sum až inti jų kančių, nega lim a nura minti tų, kurių tėvai, broliai ir sesery s, vaikai buvo nu žud yti. Juk j ų buvo
tūksta nčiai, daug tūkstančių, jie galėjo gyventi, mylėti, d žiaugti s gyven imu .
O kiek n eka ltų sielų šiandien tylomis mūsų klau sia - kodėl?
Apga ilestauju , kad naci ų okupacija suka ustė tauto s ir valstybės galias. Išsilaisvinęs tam susis ga ivalas nuo žmiai ėmė niokoti žydų tautą. Apgailestauju ,
kad tada tik atskiri piliečiai ga lėjo ištiesti paga lbos ranką .
Gerbiami žydų taut os atstova i! Jeigu galėčiau, kreipčiausi tais žo džiais,
kuriais Jūs pradedate kiekvieną dieną ir vėliau kart ojat e - ,,Klausyk, Izraeli".
Šioje tribūnoje, kurioje yra stovėję daugelio pa sauli o valstybių atstov ai, pačio
je Jūsų istorijos ir valstybės širdyje, aš, Lietuvo s Prez ident as, lenkiu ga Ivą prieš
daugiau nei du šimtus tūkstančių nužudytų Lietuvos žydų atminimą. Prašau
Jūsų atleidimo už tuos lietuvi us, kuri e nega iles tin gai žudė žy du s, juos šaudė,
trėmė, plėšė.

Tai sunkūs ir nelengvai ištarti žo džiai. Jie reikalin gi ne tik Izrae liui ir
žyda ms. Jie reikalingi ir Lietuvai, ir lietu viams. Nes žydų kat as trofa buvo ir
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Lietu vos nelaimė. Nes vieninte lis būdas pa sie kti susitaikymą ir atsiska ity ti su
istorija yra tiesa. Ne užten ka tik ats ipra šy ti - reikia nuolat įsisąmoninti, kas
įvyko. Tai mūsų pačių kelias i civilizuotų Europos valstybių pasauli, nuo kurio daugiau kaip 50 metq mes buvom atskfrt i iš pradžių nacių, o vėliau sovietų okup acijos.
Karo ir pokario m eta is žiaurūs išbandymai užg riuvo ir lietuvius . Tautai, o
ypač rez istenta ms, teko pati rti kalėjimų, lagerių, Sibiro tremtinių dalią. Aukų,
ir did žiuli q, buvo ir kitose tau tose. Tačiau tik vienintelė žydų tauta, kaip tauta, tapo auk a. Tai ni ekada nebus užmiršta.
Aš džiaugiuosi , ka d mes šiuo metu , tiesiant tiltu s tarp Neprik lausomos
Lietuvos ir Izrae lio, galime pr aneš ti vis daugiau pavardžių tų lietuvių, kurie
ta msią isto rijos va landą išsaugojo lietuvių tautos garbę, tų žmonių, kurie ga li
būti Pasa uli o teisuoliais. Mes kuriam e įstatymus, kurie turi atitik ti tarptautines normas ir kuri e galėtų užkirsti kelią ksenofobijos, antisemitizmo, rasiz mo
pasireiškimams Lietuvo je. Tokio pavad inim o pa reiškimą Lietuvos Seimas priėmė p raėj usi mė nes į . Mes pa si ren gę pe rsek ioti karo nusikaltėli us ir da rysime
tai viešai, nu ose kliai , sąžiningai.
Mano ša lyje beveik kiekviename mieste ir miestelyje driekiasi masiniq Jū sq
tautos ž ud ynių kapai. Pastaraisiais met ais sutva rkėme šimtus senųjų žyd ų
kapinių ir masinio nai kinimo vietų . Pr ieš kapinių van dalu s nau dojame visą
įstaty m o ga lią .

Džiaugiamės,

kad dabartin is žydų gyvenimas tęsia ikikarines tradicijas.
tas žydų švietimas. Valstybės žydų muziejus paveldėjo
sovietų uždaryto žydų muziejaus palikimą, kuri nuo sunai kinimo išsaugojo
Lietuvos in telige ntij a. Genocido diena yra paskelbta valstyb ine gedulo diena,
o žydq tragedija ap rašo ma v idurinių mokyklų vadovėliuose.
Man ma lonu pr ane šti, kad Lietuvos valstybės archyvas ir Žydų mokslinis
tiriama sis inst itut as JIVO Niujork e yra sudarę bendradarbia vimo sutarti dėl
labai svarb ios istorinės med žiagos restaur avimo, mikrofilmavimo, aprašymo
bei ty rin ėjimo.
Istorinės tiesos atstatymui labai svarb u s yra užsimezgęs bendradarbiavimas tiriant as menq , jtar iamq prisidėjus prie žyd t1 tautos genocido, reab ilitacij os atvejus. Praėjusią savaitę šiuo klau simu aš išleidau atitinkamą dekValstybės lėšomis atkur

retą.

Apsk ritai ga lima konstatuoti , kad pra eities įveikimo ir tiesos atkūrimo procesas yra prasidėjęs, nepaisant gana nema žo tam tikrų asmem1 bei grnpuočių
pasipri eši nimo. Mes esa me tvirtai pasiryžę ši procesą tęsti. l ...l
Gerbiami Kneseto nariai!
Kreipiu osi j Ju s kaip atgimu sios Lietuv os Prezidentas - Lietuvos, kuri žino,
kad tiesa tu ri mu s jungti, o ne skirti. liesa, kurią vis pilnutiniau ir aiškiau nusta tys istorikai , kad praeitis nepasikartotą Vidurio ir Rytų Europoje, kur dar tik
stabili zuojasi demokratija , tiesa ir švietimas - o ypač jaunimo švietimas -
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yra labai svarbūs. Norėdam i, kad kiekvienas šalies gyve nt ojas įsisąmoninh.1 tai,
kas įvyko, pradedame jaunimui pasako ti ap ie tų metų žydų tragišką likimą. Aš
tikiu, kad tai viena iš sriči ų, kurioje mes bendradarbiausime . Ne tik va lstybės,
bet ir intelektualų, mokslo, meno žmonių Lietu voje ir Izrae lyje pareig a vieną
kart visiems laikams išsiaišk inti tiesą apie žyd ų kata s trofą be jokių nutylėjimti.
Tik įsisąmoninę ir įvertinę tai, kas įvyko, ga lėsi me pasiju sti v isiškai la isvi.
Būdamas šioje žemėje, privalai pri siminti ilgaamžę, n et t ūkstantmetę izraeliečių kovą dėl savo va lstybės s ukūrimo ir išsaugojimo, prasidėjusią 1000
metų prieš Kristau s gimimą. Jflsų pa siryžim as, vieninguma s, tautinio tapatumo išsaugojimas ir demokratijo s puose lėjimas, n epa isa nt pri es paud os ir priešų gausos, yra įkvepiantis. Šia pra sme ga lim e rasti daug para lelių su Lietuva
ir lietuviais , taip pat padėjusiai s nemaža pastan g ų išsaugant sav o va lstybingumą, kentėjusiais priespaudą. Žydų mąstytojo Teod oro H e rclio žod ž iai man
yra gilūs ir pra smingi : ,,Jeigu jūs šito trok š ta te, ta i - nebe svaj on ė gyvent i laisvai savame krašte. "
Man didelė ga rbė kalbėti čia, turint ga lvoje šios va l stybės ga rbingą v ie tą
pasaulio šalių bendrijoje , jos tarpta utinį autoritetą ir įtaką.
Abi mūsų šalys gyve na did žių pakitimų laik otarp iu , kupinu rizikos, iššūkių , bet ir ža dančiu neregėta s galimy bes. Mes - o m an e lyd i Parlamento ir
Vyriausybės nariai bei nema ža verslininkq - atvykome spręsti, tar tis ir d ra uge veikti.
Mes ieškosime būdų suaktyvi nti Lietuvos ir Iz rae lio pa rla mentinės ko misijos darbą, kviesime bendradarbiauti teisininku s ir istoriku s, sud arys im e pa lankiau sias ga limy bes izrae liečiams lank ytis Lietuvoj e, prekiauti ir d irbti.
Sakoma , kad kultūra - tai geriausias ša lies ambasadorius. O ku ltūrinis pasikeitimas tarp mūsų ša lių vyks ta - Kaun e ir Vilniuje praėjusiais m etais bu vo
atidarytos izraeliečių dailės darbų parodo s. Daug ką turėtų vieni kiti e ms pasaky ti mūsų šali ų rašytojai, menininkai, muzikai.
Dialogas yra pat s pirma s, lyg ir pont onini s tilta s tarp tautų, p o jo seka
tvirtesnės konstrukcijo s. O kas, jei ne Jfls, esa te to ist or inio di a logo su va karykščiais pri eša is iniciatoriai - dial ogo, kuris pa sa ulyj e yra vadinam as Artimųjų Rytų Taikos proc esu? Kiek žinau, Taika ir Tiesa didžiųjų žydų išminčių
raštuose yra vadinamos „ke rtini ais pasaulio akm enimi s". Negaliu išvy kti iš
Jūsų šalies nepasakęs Jums, kad mes Lietu voje atid žia i stebi m e ir sve ikiname
kiekvieną žingsnį taikos linkm e.
Ponios ir ponai,
Jūs priėmėte mu s atvira širdim i, ir tūkstančiai kilom etrų bei klimato zonos, skiriančios Vilnių nuo Jeruzalės, ta rsi išnyko. Tegu šie mie stai seserys
visada būna ša lia, tegu amžiais stovi atviri vie nas kitam .
Neuž mirškime praeities, bet savo žv ilgsnį nukr ei pkim e į atei tį. Atv ersti
naują mūsų valstybių santykių pu slapi, tikiu os i, padės ir Lietuvos am ba sada, atidaryta šiomis dienomis . Sant yk iai tarp mūsų valstybių ir tautų remi a-
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si bendru d emokra tinių vertybiq supratimu, panašiais soci alinia is principais ir, aišku, bendra istorija . Lietuva vert in a Izra elio eko nomi kos ir mok slo
laimėjimus. Aš n em ata u pri ežasčių, kodėl Izrae lis ir Liet uva negalėtų bendradarbiauti daug plačiau. Mes jau sėkmingai bendradarbiaujame Jun gtinėse Tautose , Europos Taryboje, kurios kultūros ir šv ietim o komitetas
savo posėdi Viln iuje šia is m eta is skir s jidiš kultūrai. Plėtodami ekono mi nius-kom erciniu s santykiu s, esame n e va ržovai tarptautinėje aren oje, bet
par tneriai. Mes galime efektyv iau bendradarbiauti eko logijos ir kultūros sri tyse, akt yviau kovoti su tarptautiniu terori zmu. Noriu priminti , kad dar ši
pusmetį Lietuva tap s Eu rop os Sąju ngos asocijuo ta nar e. Tai atveria naujas
politin es ir e konom in es erdves.
Aš nu oš ird ž iai dėkoju l.zrae lio va lstybės Prezidentui už m a l onų kvietimą
aplankyti Jūsų ša lį ir v isiem s, kurie prisidėjo, kad šis vizitas būtų toks produktyvu s ir įs imintinas.
VISIEMS JUMS IR VlSAI IZRAELIO TAUTAI -Š ALOM UBRACHA (taika
ir palaima) .
Diena,1995, kovo 3
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OGŲ I ŠG L\T ĖS "

1-:'pū fo: • ,1d li etm;ų ,;suomenė tiJ.. d,,b."lr pradėjo s,·ars ty li lvdų
h..,!o. a~-to lit>tunų ir ž~dų s..mtyl.ių problcnh1 . Atrodo , jog Lietm ·os P.:ez.icfentc>
atsipr,1šym žodži,1i, ištc1rtilzrael~ie , daugeliui bu\'o netikėti, o g,11 ir
n4'riimtin i.
B pri,·,1(ių poJ..,1lbių ir la.il.rc1~iuose spc1 usdi namų pasis."lk )"mll ga lim a supr.isti, ,,,~ m-tstydamas apie žydų unnikinim-1 Lietu voje m ūsq „žmog us iš
i;,lh ~ - , J..,1ipnesen i,1i teik~i tautą paYc1dintiPre zidento patarėja s J. Paleckis,
i3 p.is_J..utiniųjų laiJ..0Si ydingos d,·iejų ge nocid tt teo rijos.
$,·clnt>SnisY.iriant.l:', tačiau su ne mažesne pa sipiktinimo doze, kai, remiantis Su\'l1 giminės, J..aimoar miesto pa ,·yz d žiu, mėginama irod yti, kad jis čia nieJ.."1.1
0 dėtas, todėl toJ..sPrezidento atsiprašy m o žod is ižeid žiąs ji ir \'is.1 ta utą.
~! ūsų intel eJ..tualai bei profesoriai , prie š kele tą sa ,·aičit1 sukilę mokyti
spaudą ir taip mėginę atgai\'inti madingą Sta lino laikais gyve nim o lak,n-i mo
Literatūrinę srcwę, geriausiu atveju tyli. Nedvip rasm iškai šia tema pas isa kė
tiJ..J.-\\ ' gy, enantis T. Venclorn ir 15 ep riklausomybės Akto s ig natart1, pareišl-..usių, 1-..ad"atsiprašymo žodis pradės naują erą lietu viq ir žydq santy1..iuo
se, bus pamoJ..a ate inančioms kartoms ".
Ką tokio padarė A. Brazauskas Izrae lyje, kad ji pa tyliuk ais už tai ima kaltinti net jo gerbėjai?
Iš esmės tai, 1-..ą \'ieną kartą turėjo padar yti civilizuo tos va lstybės va dovas.
Tai nelengvas , bet būtin as žingsnis, ga lbūt ,·ienas sunkiau siq, bet kartu g ražiausių Preziden to biogr.ifijoje, už kuri ji dar ilgai vano s žmonės, mėgs ta ntys
kaltinti visada kitus ir niekada savęs.
lsidėmtHina, kad šikar t A. Braza usko nekritikavo jo amžinas is oponentas
V. Landsbergis. Jei tokie ski rtingi, atstova ujant ys ne tik skirtin go ms politinėms
jėgoms, bet ir epochom s, politikai šiuo klausi mu sutari a, rci ktq ma žiau purkštauti, o da r ger iau būtų pamėginti supra sti, ką Lietu va i ir lietuviam s reiškia
jos žyd ų sunaikinim as mūsų šalyje.
Lietuva liko be savo žydų . Tai siaubin gas fakt as, tačiau, atrodo, retas Lietuvoje apie tdi s usimąsto. Todėl ga lima saky ti, kad Liet uvos Prez idento atsipr.išymo žodis labiau reikalinga s ne žydam s, kuri e pu se amžia us be jo nu gy·
veno, bet patiems lietuviams arba bent jau tiems iš jų, kuri e nori atsikratyti
amžino teisuolio pozos, pra stai slepiančios penki asd ešimt me tq rafinuotai
gniuždytos \'isuomenės komplek sus.
Tauta negimst.i ir nemiršta su kiekvienu nauj ai gimstančiu ir mirštančiu
žmogumi . Todėl teisintis, kad esi gimĘ>s praėjus 15 metq po holokau sto ir d ar
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ibirc, gali tik teisuo liams save priskyręs žmogus. Pagaliau nr tai vien lietu ,•ill ir žydq sant y kiq klaus imas?
~ lū lt visuomenė j.iu beve ik p riprat o prie ,,teisuolių", kurie „nemato",
l.,1ip jtl nl-.•se mu šnma s ar net žu dom as jq bendrn pilietis. 1 icko nestebina,
l.,1d teismu ose liud y tojai masiš kai keičia parod ymu s. Papr ,1stai teisinam asi,
l.,1dji pri\'ertė, banditai grasino susidoro ti. Viešoji nuomonė to ne tik nesmerki.i, bet dar ir užja učia žmones, tapu sius nusikaltėlit\ bend rinin kais.
S.waime suprant ama, joks teismas nega li nut eisti žmogaus, kuris matė,
kaip keli g inklu o ti žaliūkai suspardė jo kaimyną, tačiau jei žmogus padorus ,
jis visada kaltin s save už tai, nors ir neturėjo jėgq ar ga limybių pasipriešinti.
Sunku ginčytis su Tomu Venclo\'a , sakančiu , kad „kol mūsq krašte vy raus
šitas teisuoliškumo principa s, kad mes esa me niekuo d ė ti dėl žydt 1traged ijos,
tol du osi me pagrindą kaltinti visą tautą" .
Paradok sa lu, tačiau daugeli s tt\, kurie piktinasi tuo, jog Prezidenta s atsiprašė žydll taut os už žyd q ge nocide dal yvav usius lietuvius, ne pe r seniau siai
beveik choru reikalavo , kad Lenkijos prezidentas L. WalĘ>s.1 atsiprašytll Lietuvos už tai, kad Lenkija buvo okupa vusi Vilnią
A. Braza usk ui ga lima pri ekaištauti ne už tai, kad jis a tsiprašė žydų, o už
tai, kad „ž mogui iš gatvės" ši informacija vė l nukrit o tarsi kruša iš giedr o
dangau s. Jei Pre zidenta s bū tų kantriai aiškinęs savo poziciją Lietuvoje per
visą savo va ldymo ar buvim o opozicijoje laiką, da lies priešiškumo ar nesveikų
aistn1 bu vo ga lima išve ng ti.
Valdžiai tai pri va lu visada , o tokiais subtili ais atvejais kaip lietuvi q ir žydų
santykiai pastang tl re ikėjo gero kai daugiau . [... ]
Kritiškas požiūri s i save Lietuvoje dar nemadin gas.
L,et1m.1
, rųt,1,, 19'15, kovo 13
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GALIME IR TURIME NELEISTI
VYTAUTAS LANDSBERGIS
KALBA EUROPOSTARYBOSPARLAWENTINES ASAMBLEJOS KULT0ROS
IR ŠVIETIMO KOMITETO POSEDYJE- JIDIŠ KULT ŪR OS KONFERENCIJOJE
VILNIUJE, 1995 METŲ GEGUUS 2-6 DIENOMIS

Sveikindamas Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos Kultūros ir šv ietimo komiteto posėdi Vilniuje - Jidiš kultūros konferenciją, kaip to kom iteto
narys, Lietuvos Seimo deleguotas i asamblėją, aš tikiu, kad ji padės apibrėžti
ir itvirtinti tikslus, su kuriais nuo 1988 m. ėjo Lietuvos Sąjūdis ir jo suda ryta
1990 m. atkurtos Lietuvos Respublik os vado vybė.
Atg imimas ir Sąjūdis rei škė ivai rių Lietu vos nacionalinitĮ kultūrt1 atgim imą, tarp jq ir Lietuvos žydų kultūros. Pirmiausiai apie ją rei kėjo tiesiog priminti, ir čia vienų Lietuvos žyd ų jėgll būtų nepa kakę. Atminties gaiv inima s
savo ruožtu apėmė du dalykus: ir kultūrą, ir tos kultūros, kartu su ta uta, žūties
tragedija. Žydų meno parod os, unikalių fondų apsauga Valsty bini ame žydų
muziejuje, žydų mu zikos festivaliai, šv ietim o ir papročių atgaivin imas kalbėjo
jau naujoms Lietuvos pilieč ių kartoms negird ėtus arba tik Lietuvos žydų
rašytojų kūriniuose skaitytus dalykus. Prie to prisimintinas ir sov ietmeč iu sunaikintų žydų kapinių atkūrimas - bent jau paženklinant , išsa ugan t li kuči u s
ir užtikrinant jų priežiūrą nepriklau somos Lietu vos saviva ldybit t pa stan gomis. Pa ga rbą senai Lietuvos tautin ei ir religi nei ben drijai , taip baisia i nukentėju siai Antrajam e pasauliniame kare, išre iškė bet kokių ant ise mitinitt apraiškų slopinimas - ir tą, atrodo, nu osek liai darėme.
Tiesą apie Holoka ustą reikėjo pradėti ir nuo pasmerkimo bei apgaile stavimo, kad tai ga l ėjo jvykti Lietuvoje, - nors ir okupuotoje, bet Lietu vos piliečiams ir lietuviam s dalyva ujant, - ir nuo žudynių vi etų paminklinio pažymėj imo ir teisingo jvardijimo, kas ten ilsisi, kas įvy ko ir kas tai padarė. Iš
čia ėjome į bendrad a rbi avimą su užsienio va lstybių įsta igo mi s, tiriančiomis
holokausto nusikaltimus visame pasaulyje, kur tik pra slink o naci zma s. Apie
Lietuvos pil iečių pagalbą naikinamiems žydam s liudij o atkurtas Žūvančiqjų
gelbėjimo kryžius, o apie siekimą nors iš dalie s atk urti mate ria linį teisingumą - religinių ben drijų, taip pat žydų religinių bendrijų turt o res titucij a.
Tokia buvo konkreti atkurt os nepr iklau somos Lietuvo s polit ika, kurią pratęsė Lietuvos Prezidento kalb a Izrae lio Knese te. Ir a tsipr ašymas už nu sikaltėlius tautiečius, ir nu oširdus susikalbėjimo siekis ga li būti suvo kiami politiškai, bet jie yra dar sva rbesnis bendro sios kultūros da lykas, moralinė bei
dvasinė reikmė pačiai Lietu vai. O visa, kas dvasia, yra kultū ra. Šios dienos
tarptaut inė Europ os Tarybos konferencija labai specialiu ir tauriu būd u pažymi 50-ąsias metines, kai bu vo sus tabd ytas, o po to ir nut eistas naciz mas,

286

dau giau kaip dešimtmeti oficialiai kultivavęs antisemitinę neapykantą ir sunaikin GS Europos žydų jidiš kultūrą; tas ypatinga s renginy s turi padėti ir
mums Lietuvoje pratęsti ank stesnes, jau m inėtas, kul tciri nės ir moralinės kryp ties pastanga s.
Jidi š kultūra Europoje darė žyd ų bendru om enes ypat inga , tarp tautine ir
nuo seno Europą integruojančia tauta . Ta kultūra turėjo ir savo speci finę regioninę atmainą - litvakus, kurių istorinė savimonė siejama su senąja Lietu vos Didžiąja Kun igaikštys te.
Litvakų, ir ypač etninės Lietuvos, o paskui atkurtos Nepriklausomos Lietuvos žydų kultcira bu vo senosios Lietu vos kultūros dali s; jos praradimas yra
mūsų visų praradima s. Kas tai padarė, nusikalto ne tik žydams , bet ir Lietuvai .
Savo ruo žt u, kas pa laiko žydų kultūros tolesni buvimą, jos bent muz iejini
arba akad emini pažinimą Lietuvoj e, tas daro gera ne tik žydams, bet pirm iausia Lietu vai.
Mes tebes to vime prie š antrojo , kultūrinio holokausto pa vojt1- taip ivyktų,
jei ateit ies karto s pam irštų ir nebežino tų, jog Lietuvoje buvo turting a, pasa ulinės reikšmės žydų kultūra, o gal net pamirštų apskrita i, kad čia buvo , gyveno žydai , dalyvav<; ne tik Lietuvos ūkio, bet ir tiesioginėje d vasinės ku l tūros
kūryboje.

Šito antr ojo holok aus to galime neleisti, ir turim e neleisti. Tegu Europo s
Tary bos Parlamentinės asamblėjos Kultūros ir šv ietimo komi teto posėdis-kon
ferencija suakt yv ina platesne s europines pastanga s tirti, apibendrinti , įsisą
moninti specifišką ir tarptautinę jidiš kultūros reikšmę amži t1bėgyje; tada ir
Lietuva, su šio renginio iniciaty va įdėjusi savo mažą indėli, atsive rs tam
pačiam geresn io žinojimo tikslui ir bus dėkinga už Europos palaikomą visos
mūsų pra e ities s uvokimą.
Uetuuos/mm1/ė, 1995, Nr. 2
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pra šau visų pagerbti ŠI atminimą tylos min u te.

MININT ŽYDŲ GENOCIDO LIETUVOJE PRADŽIOS 60-METĮ
PANERIUOSE 2001 METŲ RUGSl:JO 23 DIENĄ

Perspausdinta iš: V. Adamkus, Penkeri darbomelai, Vilnius, 2002

Brangūs bendrapiliečiai,

gerbiami Lietuvos žyda i ir Lietuvos

svečia i,

Minime tragiškų Lietuvos įvykių šešiasdešimtmetį. Minime skaudžią istorinę
netekti, kurią išgyveno žydų taut a ir mūsų bendra va lstybė. Ž iauru , kad Lietuvos valstybės kūrėjai, gynę jos nepriklausomybę, kūrę jos gerovę ir kuln1rą,
gyvenę visavertį gyvenim ą kartu su kit omis Lietuvos taut omi s, č ia , savo
žemėje, pačių išga rsintoje Šiaurės Jeruzalėje, bu vo išž udyti. Bepra smiška i, ciniškai ir šaltai. Deja, kartais ir naciam s talkinusit1 lietuvių.
Minėdamas šią netekt i, kalbu apie š imtu s tūkstančių Lie tuv os pili ečių , palaidotų čia ir visoje Lietuvoje . Ir kartu kalbu apie neįkainojamą moralinę ža lą,
suja ukusią tautų bendra vimą ir gyven imą ka rtu . Kalbu apie tuo s ilgus met us
neįvardy to s, nutylė tos kaltės, kai apsimestiniu mandagumu ir atviru melu
buvo rašoma suklastota istorija . Kalbu api e ištisas kart as, kuri os tik a tkūru s
nepriklausomybę išgirdo visą tiesą apie nacių okupacijos la iką Lie tuvoj e.
Tiesa išmėg ina žmones. Taip yra ir su Holokausto tragedijos tiesa. Ne visiems mūsų istorijos faktai yra m a lonūs. Ne visi turi moralinės stiprybės pri pažinti, kad dalis mūsų bendrapiliečių klydo ir nusikalto . Tačiau Jūs, šiandien Lietuvoje gyvenantys žydai , matot e ir girdite : lietu viai gedi ka rtu ir su
Jumis. Jūsų skaus mas - visų Lietuvo s žmoniq skau s ma s.
Tokia turi būti, tikiu, kad tokia ir yra Lietuvos ir lietuviq moralin ė la ikysena, toks yra atvirumą kuriančios Lietuvo s siekis. Vardan čia pal a ido tq Holokausto aukq atminimo - būkime žmog iš ki ir teisingi, mokėkime pasitikėti.
Esame vienos va lsty bės piliečiai, vienos istorijos kūrėjai ir d a lyv iai.
XX amžiaus paba igoje atkuriant Lietuvos valstybingumą vėl akt yv iai dalyvavote Jūs- mūsq krašto žydai. Lietuva su dėkingumu ir pagarba priėmė ši
faktą kaip ženklą, kad mūsų bendr a a teitis gali pa simokyti iš pra eities . Kad
toje ateityje bus dau giau teising umo ir supratim o. Kad dvi tau tos, bendraujančios šimtus mett1 ir kartu a tėjusios į XXl a mžiq, bendr au s santaikos ir santarvės dvasia. Kad žydiš kas pasisveik inim as „Šalom Aleichem" - ,,Taika su
Jumis" - bus tariama s kaip nuo širdu s linkėj imas mūsq va lstybei - bendriem s
mūsq namams, mūsq vaikų ir vaikaičių namam s.
Tikriausiai tai ir būtq geriau sia, ką mes, Lietu vos tauto s, ga lime vienos
kitoms duoti , ką galime vienos kitom s pasakyti čia, nekaltq žmoniq ž ud ynill
vietoje.
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AMBASADORIAUS ALFONSO EIDINTO KALBA
LIETUVOSRESPUBLIK
OS SEIMO
POSEDYJE,SKIRTAMEPAMINtTI LIETUVOSŽYDŲ
GENOCIDOŠEŠIASDEŠIMTĄSIAS METINES,
2001 METŲ RUGStJO 20 DIENĄ

Gerbiamasis Seimo Pirmininke , Kovo 11-osios Akto signatarai , Seimo nariai
Vyriausybės nariai, mielieji svečiai!
'
Nesu ruošęsis tokiai sunkiai kalbai ir nesu turėjęs tokio sunkau s uždavinio
kaip kalbėti apie katastrofą, kalbė ti apie nekaltai nu žud yt us Lietuvo s žydus .
Nuo Vytauto Didžiojo laikų, jie, patikinti sut eiktomis pri vilegijomi s, šimtmetis po šimtmečio gyvendami miestuose ir mieste liuose, augino vaik us, dirbo
tuos darbu s, dėl kurių juos kvietė valdovai , vėliau - kokius leido dirbti Rusijos
caro valdžia. Kai kuriems sekėsi, kai kurie vargo vos pelnydami duoną, bet
buvo vieningi išlaikydami savo kalbą, tikėjimą, papročius, unikalias bendruomenes su išmintingais rabinais ir mokytojais . Negirtavo ir nesimušė, ga lvodami apie galimą sunkesnę rytdieną mokė savo vaikus . Amž ininkų liudijimu , geri
buvo žmonės, neužsigaudavo dėl nieko, kad ir apstumdomi piktesnių žmonių,
tačiau gerai sugyveno su kaimynais.
Lietuviai valstiečiai, o tokia buvo mūsų taut a prieš 100 metų, gerai paž ino
žydus, jų pirkliu s, kurie pirko ūkininkų produkciją ir ją eksport uod avo. Už
tai valstietis gauda vo taip reikalingų pinigų įsigyti reikalingoms prekėms,
šviestis. Garsėj o kra šte žydų amatininkai, siuvėja i, žyda i gydytojai , dau gybei - tūkstančiams lietuvių grąžinę sveikatą. Prekybininkai , būdami tarsi tarpininkai tarp ūkininkų ir rinkos, tarp jų ir valdžios, gyveno ner etai apkeikiami ir įtariami sukčia vimu ar per geru, geresniu neg u ūkininko gyvenimu, bet
ir lietuvių verslo ir prekybos įstaigoms atsiradus bei ga u sėjant, savo klientų
neprarado. Senos bičiulystės darė savo - nesupuolė lietuviai j lietuv ių par duotuves. Klestėjo gerais metais ir žydų prek yba, verslai , įmonės, dirbtuvės,
keldamos krašto ekonomikos lygi, sut eikdamos darbą de šimtim s tūkstančių
krašto gyventojų .
Lietuvos žydai parėmė kovą dėl laisvės, dėl Lietu vos nepriklausomybės su
ginklu rankose nepriklausomybės frontuose, diplomatij oje. Laisva Lietuva davė
naujų vilčių ir garantijų - žydams suteikt a kultūrinė aut onomija , švie tima s,
žydų reikalams isteigta Žydų reikalų ministerija . Žydų diplomatai kovojo dėl
Lietuvos reikalų ne tik Paryžiaus taikos konferencijoje, bet ir kitose sva rbiose
derybose. Neregėtai suklestėjo švietimas hebrajų ir jidiš kalbomi s, o Lietuvos
žydų mokykla tapo did žiausiu mūsų Lietuvos bendrapiliečių žydų laimėjimu.
1 Nors stiprėjant tautinės valstybės kūrimo tend encijoms 1924 m. dingo Žydų reikalų ministerija, susiaurint os kehitų laisvės, gyventi Lietuv oje žyda ms
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buvo ger iau nei kaimynuo se, kur vald žia jau ribojo žydu s. Stiprėjant antisemitinėms nuotaik om s užsienyje, stiprėjant tokioms ir Lietu voje, žydų piliečit1
reikalus gynė bendro s iškovotos valstybės įstatymai, teismai , policija, jeigu
kas nors pasikėsi ndavo i jų garbę ir turtą.
XX a. 4-asis deši mtm etis Europai atnešė antižydišką valstybinę politi~
Greitai žydų apribojimų, laisvių ir teisių a tėmimo idėjos pl ūstelėjo į Lietuvą.
Ieškodami socialinės ir tautinės lygybės, kaip ir kitų tautų atstovai, dalis žydų
jaunim o pamatė ją socializme , kiti - tik sionizme, alijos kūrime Palestinoje.
Pastarųjų buv o kur kas daugiau , tačia u nė vienų viltims tuo metu nebuvo
lemta išs ipild yti. Molotov o- Ribentropo paktas, 1940 m . sovietų okupacija tarp
J
lietuvių sustiprino anti semitine s nu otaikas. Sovietai kra što aneksijos metu
davė na ują stimulą did elei daliai žydų jaun imo, suteikdami jiems galimybę
užimti vietas partinėje, visuomeninėje ir ūkinėje admini stracijoje, tuo atve rdami naujas ir užaštrinda mi seniau pasirei škusias tau tines įtampas, personalizuodami komunistų įves tą režimą kaip išo riškai gana žydišką, lietuviams
nacionalistam s tarsi nepastebint , kad dau geli žydų areštavo NKVD, kad tūks
tančiai iškilių žydų kartu su tūksta nčia is iškilių lietuvi ų 1941 m. birželio vid~ryje pradėti tremti _i_Sibirą. ~uprantama, kad ne klaidingi stereotipa i lėmė /
Lietuvos žydų traged1Ją, o nau io okupant o atnešto rasizm o, jud o-bolševizmo
ideologija, nu s istatyma s naikinti žydus vien dėl to, kad jie yra žydai .
___,
Holokaus tas Lietuv oje prasidėjo pirm osiomis karo dienomis . Signalas buvo, kai Til žės gesta po būrys jau birželio 24 d . masiškai pradėjo šaudyti žyd us
Gargžduose, po dviejų dfonų - Kretingoje ir Palangoje, 25 kil ometrų spinduliu pagal vi są Vokietijos- Lietuvos pasieni, ir visų pirma vyrus. Specialus operatyvinis būrys - Einzatskomando organizavo pirmuosiu s žydų pogromu s Kaune, Vilijampolėje, o bir želio 27 d . - žiaurų pogromą miesto centre, ,, Lietūkio"
gara že. Pogro mams vykd yti jau bu vo rasti savanor iai iš sukilusi ų prieš sovietus lietuvių partizanų būrių narių, kerštautoj ų, antisemitų, pranacių ir apskritai neva ldomo kriminalinio gaivalo. Nedaug žydų spėjo pasitraukti i Rytus, daug žuvo pakelėse, daug kas nega lėjo pereiti sovietų uždar ytos vid inės
sienos. O naciai tęsė žud ynes, siekdami įbauginti gyve ntojus (atrodo , turėtų
būti - žyd us - /. L.), suvary ti juos į getu s, izoliuo ti, pri versti dirbti vergišką

l
l

darbą .

O Kalbant apie nacių vykdytą Holokaustą Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse,
nevalia apeiti

v ietinių nacių talkininkų

vaidmens. Jau p irmosios karo sakad viešosios lietuvių instituci jos po pirmųjų pogromų, deja,
tylėjo - Lietuv os laikinoji vyriausybė neužtarė žydų, įsteigė žydams kon centracijos stov yklas VII forte , prilygino Lietuvos valstybei priešiškiems J
asmenims ir pat virtino žydų padėties nuostatu s, atimdama viešo gyvenimo
teises. Nesulaukė iš savo vysk uptl aiškių nur odymll padėti žyd ams kuni- 1
gai. Spaudoje ir per radiją vykdyta anti žydiška gyventojų ind oktrina cija
kurioje dalyva vo ir kai kurie lietu v it1 inteligentai. Žmonės baltai s raiščiai
vaitės parodė,
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1

besislapstančių žydų,

ieškojo
kuri e jau bu vo nes kiriami a r jau bu vo
nes kirti nuo komunistų, klestėjo linčo te ism ai, a tsi kūrusios vietinės įstaigos karo komendantų nur od ymu įvedinėjo apribojimus žydam s,
\'arė i viešuosi us darbu s, tyčiojosi.( ... ]
l<aip ir kodėl taip atsitiko? Tai yra sudėtingiausias ir pa ts komplikuočia u
sias klausima s. Ypač komplikuotoje to met o situ ac ijoje, aišk u, tam padėjo ir
kultūrinis lietuvių anti semiti zmas , p astebima s dar pri eš karą, prisidėjo ir kai
kurit1 verslininkų kart oti raginimai ap riboti žydų vers lininku s, išs tumti iš tam
tikrų ekonomikos šakų tradici škai dominavu sius žydu s, no ras pasiplėšti žydų
turto , nebaud ž iamum as ir, žinoma , nacių antižydiškų akcijų skatinimai , dėl
krizės, okupacijų ir pa saulinio karo praradus pagrindiniu s orienty ru s ir dvasines ve rtybes. Aktyvistų sukl ys ta ir nacionalistų suk lys ta geopo litik oje ir laike - 1941 m. nacių Vokietija negalėjo būti sul yg inama su 1919 m. Vokietija,
kuri padėjo tada sustabdyti bolševi zmo antplC1dį ir sudarė tarp tautin es prielaidas atkurti Lietuvo s va lstybę. Patriotiniai s siekiais atkurta lietuvių policija,
policijos batalion ai tega vo iš nacių tik pagalbinės policijos pa va dinimą ir įsa
kymo tvarka bu vo priskirti Vokietijos karin ei, vėliau civilin e i okupacine i va ldžiai, kontrolei bei komandai . Saviva lda žm onių iš karto pradėta vadin ti „savismau ga", nes turėj o vykd yti visus Ostlando ir gebietskomisarų nurodymus ,
prisidėti prie ekonominio kraš to apiplėšimo, o lietuvių tragedij a dar ir ta, kad
biurokratinis aparatas buv o pritaik ytas ir nacių antižydiškai politikai. Apskričių viršinink ai ir miestų burmi strai , norėdami a r to bo dėdamiesi , leido
ar kartoj o prieš savo pilieči us žydus nukreiptus potvarkiu s neš ioti Dovy do
žvaigždes, nevaikšč ioti šaligatvi ais, u ždraud ė kalbėti s su krikščionimi s, rodytis viešose vietose, steigė getu s.
Masinio naikinimo akcijas organizavo vokiečių saugumo policija ir SD,
duodama komandas ir pasiųsdama nedideles baudimo funkcijai parengtas
ša ud ytojų grupes. Da ugiausia aukų žuvo nuo dviejų zonderkomandų - Kaune sudaryto Hamanno „skrajojančiojo būrio", karininkų Norkaus, Dagio ir
kitų vadovaujamo , ir Vilniuje SD buvusio ypatin gojo būrio. Juose tarnav o įvai
riu metu maždaug p o 100 lietuvių talkininkų, kurie va dovaujam i esesininkų
spaudė šautuvų gaidukus Kauno fortuose ir Paneriuo se, padėjo nužudyti iri
Lietu vą atvež tus apie 9 tūkst. Vakarų Europo s žydų. Vykdami mažesnėmis
grupėmis iš miestelio į miesteli, tie du vienet a i provincijos e i akcija s įtraukda
vo vietinę policiją, aktyvi stu s baltai s raiščiais. Pri eš žudy n es valsčių viršaičiai
ir seniūnai organizuodavo transportą aukom s perve ž ti i didesnius mi estelius,
koncentruoda vo juos laikinuo siuose ge tuose, sukvie sda vo duobių kasėjus ir
užkasėjus, o vėliau po žudynių - aukų daiktų ir rūbų auk cion us.
Deja, ka i kur vie tos žy dai naikinti vokiečių naci a ms fiziškai žudynėse
nedal yvaujant . Vienas pa vyz d ys - Šakių apskritie s vi ršininko rugsėjo 16 d .
žvalus raportas policijos departamento direktoriui V. Reivyčiui . Čia sak oma: ,,[... ) nu o šios dieno s man pave stoje ap skrityje žydų nėra. Juos sutvarkė
įsakyta jų

j
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vietos parti za nai s u pagalbin e policija : rugsėjo 13 d . Šakiuose - 890 asmenų,
rugsėjo 16 d. Kudirko s Naumiestyje - 650 asmenų."
Lietuvoje nacia i nestatė didelių konc entr acijos stovyklų, nesteigė duj ų kamerų. Čia tiesiog ž ud y ta, ša ud yta . Kartai s pri eš va iku s sadistai panaud oda vo
šautu Vtl buo žes, n eretai kūdikiai gyvi bu vo sumetami j duob es, ra binams
pjau sty tos bar zdo s, prievartaut os graž iausios motery s. Sedoje žud ant žydus ,
motery s buvo už mu šamo s kuokomis .
Kaip atrodė žudynės Rokiškyje , o jos yra išskirtinės, nes jas leista stebėti ir
paša liniam s, liudija Lietuvių nacionalsocialistų partijos genera linio sekretoriaus Zenono Blyno 1941 m . užrašy tas žudynių liudinink o Bruniau s pasakojimas . Cituoju: ,,Žy dai turėjo šo kti i trijtl metrų duobę, pirm a pu siau nusirengę.
Į juos šaudė aplink duobę vaikščiodami. Smegen ys ir krauja s tiško. Vyrai ša udytojai bu vo kruvini. Prisirinko ir iš apylinkių žmonių. Prad žioje juokėsi, šypsojo, buvo patenkinti , vėliau su siaubu arij ietės (lietuvės) irgi pradėj o klykti.
Skerdynės. Niek šinga . Juda apskrit ies viršininkas . Sakiau, jeigu jau vokiečiai
tai daro mūsų rankomi s, tai turi viską atlik ti ramiai , be viešumo, be skandalo .
Tas išga ma padarė pri eš ingai. "
Kas gali apra šy ti ir įvardyti aukų siaubą, šoką, neviltį? K~ gali apsak yti
, mušamų , varomų pri e duo_bių kangasLl!lo terą vecksmą_į ūdikių kly_ksmą
Pirmiausia , sa kau , moterų ir va ikų, nes žydų vyrus suša ud ydavo pirmiausi a,
anksčiau, kad nekiltt1 pa sipri ešinimas. Baisiausia, kad vieni Lietuvos piliečiai
padėjo ž ud yti kitus Lietu vos piliečius. O dali s žudikų manė susid orojan tys su
prie šu. Per Holokausto kraują ir pe lenus geriausiai.ižiūrime pilietinės visuo-menės ir pilietinės va lstybės svarbą.Virbalio žydšaudžiams vietos daktar as
1<a"g;nskis, Lietuvos kariuomenės vyresniojo leitenanto uniformą apsirengęs,
pastat ytas prie duobės su kitai s miestelio žydais , žiaurią pilietiškum o pamoką išsakė suk omand uodamas: Lietuvos kar eiviai, ugni s i Lietuvos karininką!
Po nejaukios pauzės pasigirdo šūviai.
,
Nacia ms talkininkauta uoliai , nematant , kad lietuvių tautai Trečiajame Rei- 1
che nenumatyta vietos. Naciai ideolo gai ir lietuviu s laikė nevertais savęs ir/
planavo dalini germanizavi mą, kitą tauto s dali iškeldinti i Rytus. Iš esmės,
stovėta eilėje po žydų, jei karas bCttų pasibaigęs nacių Vokietijos pergale. Mat
nacių rasis tai ap tiko, kad būtent lietuviai turi daugiau sia Vakarq Azijos !asės
bruožų, taigi lab ai nema ža i žydiško krauj o.
Ne retai pasididžiuojame , kad lietuvių visuomenė boikotavo lietuviq SS
divizijtl sudarymą, bet Reicho tarn yboje veikė per 20 lietuvitĮ policijos savisa ug os batalionų, o keli iš jų dal yv avo masinėse žydų žudynėse Baltaru sijoje,
.J
Ukrainoje ir Lenkijoj e, kur sa ugojo koncentracijos stovyklas.
Absoliuti dauguma iš prieš pat karą 209 tflkst. narių ska ičiavusios Lietuvos žy dq bendruomenės nužudyta 1941 m. vasa rą ir rudenį. Tai yra apie 130
tūkst. žydų. Vokietijos ir Lietuvos archyvų med žiaga liudija, kad Lietuvoje
žudynėse skaičiumi dominavo vietiniai talkininkai. Išeitų, kad jie nužudė
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daugiau kaip pusę Lietuvoje nužudytų žydų. Tai yra lietuviškasi s žydų katastrofos aspektas . Ką žino litvakai, turi žinoti ir lietuviai - Lietu vos žydų
dauguma nužud yta vietos policinių jėgų, tapusių budeliai s lie tuvių, voki ečių
naciams organizuojant ir vadovaujant. Ir dalyva vo akcijose ne keli šim tai, 0
du , trys, gal ir daugiau tūkstančių lietuvių baudėjų. Tuos baisius skaičius tikslino Lietuvos Prezidento suda ryta Komisija nacių ir sovietų nusikaltimams
Lietuvoje tirti.
1941 m. rudenį Lietuvos miestų ir miestelių centrai kėlė šiurpą kiekvienam praeiviui. Neįprasta tyla, nelaksto vaikai, neveikia pardu otuvės, namai
be langų, išdaužytais stiklais, užkaltos durys tarsi liudijo apie ką tik praūžusi
tikrų tikriausią uraganą, katastrofą, kuri ištiko sen us Lietuvos gyventoj us
žydus. Jie gulėjo brutaliai išžudy ti netoli, už kelių kilometrų nuo savo gyvenamųjų vietų, visi - jauni ir seni, moter ys ir vaikai, gab us jaunimas. Čia ir
glūdi Holokausto esmė . 1942 m. pavasario sau lei užkaitinus Lietuvoje įdubo
per plonai supilta žemė virš 156 masinių žydų žudynių kapų. Po to žydai
buvo laipsniškai žudomi ir tremiami iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių getų iki pat
getų likvidavimo.
Skaičiai, skaičiavimai kažkaip ne visai paliudija tą tragediją ir Lietuvos
netektį. Gal tiksliau Vilniaus nu otaiką 1943 m. užfiksavo poetas Alfonsas Ny-
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ka-Niliūnas:
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Gruodžio naktj
(Kraujo pėdos nekaltam sniege)
Atbėgusi maža mergaitė lik akys ir plaukai - sus toja
Prie gelsvo namo durų
Beldžiasi ir šaukia:
- Atiduoki te man lėlę,
Be jos man šalta Paneriuo s.

Karo metų baisumuo se kai kurie Lietu vos gyventojai simpati zavo vožydams. Kai kurie lietuviai prie persekiojimo ir žud ynių prisidėjo, o daugelis smerkė žudynes ir talkininku s ir nuo jų atsiribojo.
Kai kurie skendėjo patirtame siaube, bijodami dėl savęs, savo šeimų likim o ir
ne be pagrindo. Deja, nedaugelis lietuvių bandė žydus ginti ir slėpti . Bet šiandien jie yra mūsų tautos pasididžiav imas, mūsų garbė ir didv yriai mūsų istorijos aukso labui. Persekiojimo, gresiančios mirti es už žydų slėpimą ir gelbė
jimą akivaizdoje jie slėpė žydus ir dalis bu vo kartu su slepiamais žydai s
sušaudyti. Gal nieko nesakys Jablonskių ir Keršų šeimos, kad jie buvo sušaudyti kartu su žydais, V. Juodk a, J. Miniotas. Dau gelis buvo areštuoti, prarado

/

kiečiams, naciams, kiti-

sveikatą kalėjimuose.

'----' Vilniaus valstybinis žydų Gaono mu ziejus turi užregistravęs apie 3 tūkst.
išgelbėtų žydų ir apie tiek pat gelbėtojų. Tai nėra gal utiniai sąrašai, juolab
kad vienam žyd ui išgelbėti reikėjo keliolikos šei mų pagalbos. 474 Lietuvo s
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gyvento jam s buvo su teikti aukščiausieji Izrae lyje esančio Jad Vašemo Pasaulio Tautų Teisuolio ap dovanojimai, jie apdovanojami ir mūsų nacionaliniais
pripažinimo ženklais - Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
_
Dar viena karo metų visuomenės grupė laikėsi abejingai. Abejingumą, parodytą žydų tragedijai, kunigas J. Sasnauskas įvardijo kaip didžiąją lietuvių
nuodėmę,fbejingumas bu vo pagimdy tas pasidalij imo į mus ir juos, nematant sąsajos, nematant bendros tapatybės su bendrapiliečiais žydais. Ir šiandien pastebime , kad kartais užmirštama s Holokau stas, hebrajiškai vadinamas
,
Šoa, kuris nesuvokiamas kaip tragiškas faktas, kaip brolžudi škas karas prieš
žydu s, kad jis užmirštamas kaip nepatog us faktas, tamsi tautos istorijos pusė.
Herojinės tau tos istorijos suaktualinima s lėmė situaciją, kad ne visa istorija
prisimenama. Būtent tau tos istorijos suskirstymas i lietuvių ir Lietuvos žydų l
istoriją įrėžė sunkiai peržengiam us pleištus i lietuvių sąmonę. Todėl kyla kon-J
troversijų dėl Holokausto ne dėl kokio nors užsispy rimo, blogos valios, o
todėl, kad kartais sunku sud erinti istorinį blogi su lietuvių identiteto istorinės
atmintie s ideala is.
Tačiau yra bendra istorija. Dėl svetimųjų valdy mo tik po 60 metų bandome įžvelgti ir įsigilinti i mūsų istoriją atvirai, tam skiriamos konferencijos,
simp oziu mai, stra ipsniai ir tyrinėjima i. Ant jūsų stalų yra straipsnių, dokumentų rinkin ys*, tai asmeninis bandymas susigaudyti įvykiuose ir juos suvokti. Yra rašomos monografijos . ~a~ u, kad Hg).Qkaus.tas,
_Lle.tuvos žydų
istorija ateina j Lietuvos ist 'ją/Sunkiai vyksta diskusija, sunkiai ateina suvokimas . ak nyga yratik pradžia, bet ji reikalinga ateičiai. Atviras žvilgsnis
reikalingas ne todėl, kad mus spa udžia žydai, ar kad tai patiktų Europai ir
Amerikai , o mūsų pačių ateičiai. ~Qrint,_kad ~ąizd~ išg1!1!,reikia ·ą atverti ,
~jįnup.ūliuo.tų. Tačiau žmogui, kai ir tautai, su gebėjimas matyti savo pra1 eityje trūkumūs, negeroves,
aidas yra pagrin as to u eti.O nuolatinis m ·
ga~asis yien-savo žygia is irkančiorri1s necfaro žmonių geresnių.
Suvoktos tragedijos akivaizdoje lietuvių tau tos garbės reikalas puoselėti
neka ltų aukų atminimą, prižiūrėti muziejus ir memorialus Holokaus to aukoms Kauno IX forte ir Vilniuje, Paneriuose, rengti jaunimui suprant amas memorialq eks pozicijas ir, žinoma, vykdyti isto rinį teisingumą . Tačiau atmini mas yra įamžinamas, kai v isuomenė supr anta ir suvokia, kokius praradimus
Holokau sto metais ji patyrė. Lietuvos žydų istorija, bendruomenės kultūri
niai, socialiniai ir ekonominiai la imėjimai, nuopelnai krašto raidai dar iš esmės
tebėra istorijos balta dėmė.
Žinios ir šv ietimas keičia ir pakeis šią situaciją. Lietuvos nacionalinė Holokausto švietimo programa , apimanti plačiausius Lietuvos v isuomenės sluoksnius , naudoj antis kitq ša lių sukaupta patirtimi ugdo naują kartą - ir moksleiviu s, ir karius, ir studentu s, - visuomenę nepakantumo diskriminacijai ,

l
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• Lietuvos tyd11tudy11
ii1byla. Dok umentų ir straipsni,1rinkinys, sud. Alfonsas Eidintas, Vilniu s, 2001.
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ksenofobijai , antise miti zmui dva sia ir siekia užtikrinti , kad Hol o kausto studijos tęstųsi, kad būtų įveikti jo metami šešėliai, nutylėjimai, taip stipri nant
demokratinės, atviros visuomenės kūrimą. Neįmanoma a tkurti to, kas žuvo
Holokau sto liepsn ose, susigrąžinti tūkstančius žmonių, tačiau lieka gyvas prisiminimas, gyva kultūra, kalba, jidiš palikima s Lietuvai, Europai ir visam pasauliui , gyva, negaus i, bet veikli Lietuvos žydų bendruomenė, s u kuria kartu
turim e puoselėti tai, kas dau ge lio tautybių kilnių žmonių buvo išsaugota karo metais.
Naujų istorijos iššūkių žmonijai sąlygomis reikia siekti, kad tok ie dalykai
niekuomet negalėtų kartot is, kad jaunoji karta suvoktų istorijos pamokas: netarnauti svetimie ms dievams , pažinti blogi , atmesti neapykantą kitoki ems,
skirtingiems. Toks nekaltų Hol okausto aukq priesakas mum s, gyviesiems.
Perspausdinta iš: Liel1111os
Respublikos Seimo protokolai
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AKISTATA: GĖDINGIAUSIAS ISTORIJOS
PUSLAPIS?
Prie Sn,'.dor~s _ po_kalbių s talo ši kartą sėdomės s u nemenka jtampa. Dži ug u,
jog nu o JO kc le mes s u palengvėjimu . Dėkojame mūsų svečiams. Pokalbyje dalyvavo ALF va ld ybos pirmininkė, teatrologė dr . Irena Veisaitė, Lietu vos žydq
bendruomenės pirmin inka s Simona s A lperav ičius, kun. Aušvyda s Beliekas,
VDU is torijos prof. Liudas Truska, 7 111e11odi
em1vy r. redak tori us Lina s Vildžiū
nas, ,,Ma žos ios studijo s" bendrad arbi s Jonas Morkus . Pokalbį rengė ir vedė
PHARE PVPP mok ymo speciali stas Vytautas Tolei kis.
Vytautas Toleikis: Pirmiausia norėčiau paklausti Simono Alperavičiaus.
Egz istu oja tok s mita s, kad žydai yra labai tur ting i, labai vieningi. Kokia gi
žydų bendruomenė Lietu voje š iandien iš tikrųjų?
Simonas Alperavičius: Lie tuvo s žydų bendruomenė yra labai maža. Žinome, pri eš kar yje čia gyveno ketvi rti s milijono žydų, dabar - tik 5 tūkstančiai.
Didelė jų da lis yra ne vietiniai - atvykę iš Baltarusijos , Rusijos , Ukrainos.
Kalbant apie žyd ų socia linę padėti - kol aš neatsidūriau šioje bendruomenėje, tiesą sa kant , nė neįs iva i zda vau, kad ji tokia apgailėtina. Suo rgan izavome apk lausą ir paaiškėjo, kad dau giau kaip 50 proc. Lietu vos žydų y ra socialiai remtini , t.y. gyvena tik iš menkutės pensijos . Viskas, ką jie turėj o, per
infliacija s pra žu vo. Ta i jums atsakymas i kla usimą ap ie turtingo žydo mitą.
Tiesa, yra keli verslininkai, bet jų tikrai nedau g. Ir sunki ausias mū sų darba s organizuo ti socialinę paramą. Mu s šiek tiek remi a „Joint ", ,,Claim conferen ce" organizacijos [ ... ]. Daug žydtl neturi darbo. Tai, žinoma , s us iję ir su tuo ,
kad didesnė bendruomenės dali s yra vy resnio amž iaus . Yra ir jaunimo , turime žydtt studentq organizaciją, jaunim o klubą, mokyklą. Daug yra buvu s it1
ge to kali.nitt, karo ve tera ną
V. Toleikis: Kaip Jums iš tos Py lim o ga tvės atrod o žyd tt ir lietu vitt sa nty kiai ?
S . Alperavičius: Visų pirma no riu nun eig ti mitą, esą žydai kaltina visą
lietuvių tautą žyd šaud ys te. Aš ne vieną kartą oficial iai žyd q bendruomenės
va rdu sa kiau , kad mes kalbame tik ap ie tuo s, kuri e žudė. Mes niekada nesakome, kad visi lietuvia i, ar, tarkin1, visi vokiečiai kalti. [...] Ir pavieniai ekstremis tai - tai d a r ne visa taut a. E. Zuroffas nėra v isa žyd tl tauta ir M. Mur za
nėra visa lietuviq taut a.
Tačiau sun kumq , ž inoma , yra ir jų nega lima nei nun eigti, nei paslėpti. Yra
antise miti zmo problema , ypač žiniask la idoje. Yra ne toks jau ma žas skaičius
žud žiu sitijtl ir tll, kurie tiesiog tylėjo šios nelaimės akiv_aizdoj'. kar ta_is ja n~t
naudojo si. Jei jau sus irink ome š ios prob lemo s svar sty ti katahkq menrašč10
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redakcijoje, tai norėčin u pasakyti štai ką: katalikt1 Bažnyčia Lietuvoje niekur
oficialiai nėra pa~isa kiusi prie š nntisemitizmą . Štni užvakar suž inoja u , kad
Panerių memor iale dvicjo e vietose pasirodė užrašas „žy dai , lnuk ", bet nė
vienas Katalikų Bažnyč ios .itstovas šito nepasmerkė .
V. Tolei kis: Ir vis dėlto i kurią pu si;,kr ypsta ši situ ncija? Ar ji kelia vis d idesni nerimą, ar yra ir teigia mų poslinkių?
S. Alperavičius: Nenorėčia u saky ti, kad ji kelia nerimą . Sakyčia u, Lietuvoje p.idėtis yra dnug geresnė negu kitose bu vusiose sovietinėse resp ublik ose .
Čia nėra esesininkų paradų, nedeginamos sinagogos ... Bet mane ypa č jaudina toji po puliarėjanti dviejų genocidų teor ija: žy dai esą kankino lietuviu s,
todėl p,1skui lietuviai okupacijos metais žud ė žy du s. Iš tikrqjq api e š ią teoriją
neverta net diskutuoti.
IrenaVeisaitė: Man atrodo , poslinkių vis dėlto y ra . Labai ma žq, labai l ėtq ,
lačiau yra. Skirčiau du lyg menis. Pirma sis, oficialusis, kur viskas atrodo tvar ta: genocidas pnsmerktas, įstatymai išleisti , kapinės ir masinių žudynių vietos sutvark ytos, an tkapiniai akmenys iš grindinio išimti (Vilniuje laiptn i, vedant ys į bu v. Profesinių sąjungų rūmus, buvo padnryti iš žydų antkapinių
/ paminklų - red. pasi.), Genocido di ena pažymjma ir kt. Tačiau realybėje, kasdieniame gyve nim e, da uge lio lie tuvių inteligentų ir ne inteligentų sąmonėje
vaizda s nėra toks aiškus ir paprasta s. Oficialiai sa kom a, kad nėra senaties
termino genocid o vykdy to!ams, taigi i'. tiem~, kurie
ž~du s. Bet de(~c!o
dar nė vien as, dalyvavęs zydų genoc ide, nera nute istas. Šiuo metu ta i 1tm
aptemd o li e tu vi ų ir žydų santykiu s.
__ Ta č iau, mano manymu , pagrindinė prieža stis, dėl kuri os minimi sa ntyki ai
ir savitarpio supr at imas taip lėtai gerėja, yra įsisenėję stereotipai, kuriai s savo
gin čuose remias i ekstre mistai iš abiejų pusių. Lietuviai tvirtin a, kad žy d ai yra
komuni stai, išda vikai, pardavę Lietuvą sov ieta ms; žydai savo ruo ž tu - kad
lietu viai yra žydšaudžiai, antisemitai ir negali jiems boti atleista. Tokia „argu mentacija" veda tik į aklavietę, nes kaltinamas žmogu s ar tau ta ne išvengia mai renka si gy nybinę poz iciją ir nebegirdi partn e rio.
Antisemitizmo aprai š kų yra visa me pasaulyje, yra jų , tarkim, Vokie tijoje,
Anglijoje, JAV ir kjtur, ta čia u vos tik jų a tsiranda , į jas rea guoja tos ša lies šv iesuomenė, spauda , vyriausybė. Pas mu s tokiu s išpuolius pa lyd i tyla arba atskirų d rąsuolių pa sisakymai. Mūsų šviesuomenė beveik nedal yvau ja formuojant savimonę šiuo klau simu . Net ir Bažnyčia. Man buvo itin ska udu , kai
Šiauliu ose bu vo pašventinta Mindaugo Murzos iš esmės fašistiniu s lozungus
skel biančios, net ir neo ficialios organ izacijos vėli ava. Kodė l ji turėjo būti pašventinta , jei toji orga nizacija yra antikrikščioni š ka, antihum aniška? Aš neturiu tikslios statistikos , tačiau žinau, kad vienu olynai, kurugai ir tikinti eji gana
aktyv iai• buvo įsitraukę į žydų gelbėjimą, o dab ar kažkodėl tyla. Dialogas
šiandien išties yra labai sva rbu s, ir aš dž iaugiuo si, kad jūs čia bandote ji plėto·
ti. Tai rodo , kad , nepaisan t visų mano išsakytų pastabų, poslinkių yra . Vis

~audė

l

298

dnugiau nts iran dn žmonių, šviesuomenės, kuri ems ta i iš tikrqjq rūpi. Drįstu
man yti, kad ir va l stieči ų pož iflris, kuri o nesame ištyrę, ga li atrody ti daug
graž iau , negu kart ais priimta man yti. Pagaliau kas gi sukūrė žy dšaud žio
terminą, kuriu o jau šis faktas pa smerkia mas? Ar ne tie valstiečiai , kuri e
smerkė žydšaudį kaimyną? Aš ne žinau , kaip iš tikrųjų buv o, tačiau pa naš u,
kad ga lėjo būti ir taip .
Pirma s r imt as lūžis požiū ryje i žydų ir lietu vi ų santyk ius buvo konferencija Nidoje, kuri vyko praėjusį rudenj. Joje dal yva vo svečiai iš Izrae lio, Vokietijos, kitų šalių ir, žinoma, Lietu vos. Ten iš tikrqjų vy ko dialogas. Nors Leonidas Donskis teigia, kad š i prob lema - keleto ateities kartų prob lema, istorika s
vokieti s Taub eris sako, kad Vokietijai prireikė net 30 m e tų tam, Jog tai, ką suprato šviesuomenės dalelė, taptų vis uotinai priimtu požiūriu. Šiaip ar taip,
sąmonės pokyčiai vyks ta labai lėtai. Tačiau, aš manau , - lašas po lašo ...
V. To lei kis: Man dabar knieti pakalbinti gerb . Liudą . Kaip Jūs manot e, ar
li etuvių tauta yra suvo ku si, kas atsitiko 1941 meta is?
Liud as Tru ska: Ekstremistų, radikalų esa ma abi ejose pusėse, tačiau ar
č ia me s galime dėti lygybės ženklą tarp žyd ų ultraradikalų ir lie tu vi ų po to,
kas at sitiko Antrojo pasaulinio karo metais? Juk ne žyd ai ž ud ė lietuvius, o
lietuviai da lyvavo žydų žud ynėse. M nau „ž.ydai i,>agristai reika lauja, jog
lietuviai s uvoktq , kas tada atsitiko . Manau - ne tik papra s ti žmon ės, bet ir
i.nteligerrlija;-i!tto rik 1frn-esuvo ·
s šios traged ijos masto . Be abejo, mano' ma , kad visi viską ž ino - tiesiog vokiečiai visa tai už kūrė, bet jau praėjo 50
metų ir ko gi čia da r vis i prie mOsų kimb a ... Štai dar atsiranda lietuvių
pataikūnų, kuri e talk ina žy dams , keldami tą triukšmą .. . Vis dėlto manau ,
kad visiška i ne suvo kiama , kas atsitiko. O juk žuvo visa toji šauru „litvakų " gentis ir i jų kraują gero kai jmerktos mūsq ranko s. Ir esmė - ne tie
žy d ša ud ž iai , kurių iš tikrųjų bu vo tik sa ujelė. Yra kur kas rimte sni q dalyk t1,
ku r itl mes nesuvokiame - bf1tent l ietuvių v isuo meninės organizacijos , institucijos smark iai buvo įsimaiš i usios j šiuos jvykius , sakykim , Lietuvit1 ak tyv istt1 fronta s (LAF) - juk jis atstovavo visom lietuvių politin ėm partijom.
Arba Laiki nosios vyriausybės, vietos sav ivaldybit 1, vieto s policijos ve ikla,
pagaliau net dalies inteligentijos veik la . Juk Antana s Maceina bu vo LAF'o
ideologinės ko misijos pirmininkas , Bronys Raila, kuri s yra pagrindinis dviejtl genocidtĮ teorijo s a utorius (lenkiu pri eš ji galvą kaip prieš p ublicistą), buvo ir propagando s komisijos pirmininkas . O kas gi kflrė ir LAF'o programą,
ir tas prok lamacijas , kuriose žyda i pril yginti komun istams? Kai kuri e teigia,
kad tos prok lamacijos net urėjusios poveikio ... Jos buvo gabenamos per
s ieną į Lietuvą , č ia buvo da uginamo s arba ranka perrašomos ir darė didž iulį
poveikj ... Taigi esmė - ne ska ičiai. Lietuviam s, kaip ir kiekvie nai tautai ,
yra malon u prisiminti pra eities heroiką, na, dar kančia s, juo labiau kad jos
jau iškentėtos ir nes inori pri siminti ju odq, gėdi ngų puslapių, kurių, beje,
yra kie kvi e no s tauto s gyvenime ir dar tam ses nit1 nei mūsą Manau , kad
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užsi merkima s tokios tra gedijos ak iva izd oje, abejinguma s y ra did ž ioji lietuvių nuodėmė. Ir, ko gero, pat s gėd ingiausias pu slapi s viso je Lie tu vos istorijoje. Pirmą kartą bu vo sukompr omitu otas lietu vio va rda s. MCts q an tisc mit a i
kalba tik istoriniai s a rgumentais , tikslia u - spe kuliu oja kai kuri a is fak tais,
tvirtindami, kad J.yda i visa da kasė d uobę Lietuvo s va lstyb in g umui . 'a ujausi tyrinėjimai rodo , kad ša ud žiusiq žmonių skaičius buvo labai m až as,
ta čiau jie iššaud ė l,1bai daug . Buvo va dinam oji Kauno s krajojan ti komanda ,
ku ri per savaitę aplank ydav o net penki s mies teliu s. Buvo gera i org ani z uotas „darba s", vie tos va ldžia turėdavo žy du s sur in kti , s u var y ti, o tie a tvažiavę iššaud ydavo. Taigi ką reiš kia sąvoka „žy d ša ud ys"? Kas buvo tie, kurie, pav yzdž iui , sa ugoda vo, kad žy dai nei šsibėg i otq? Arba po licinink a i,
ku rie surink o, lail,,ė žydu s areštuotu s? Tai labai sudėtingas kla us im as.
Kun . Au švy das Beliekas: G irdėjau čia priekai š tus a r pageida vimu s katalikų Ba žnyč i ai Lietuvoje. Iš dali es jie yra tei sė ti, ta čiau norėč i a u priminti, kad
vieša Bažnyčios pozicija nėra pare ikšta ir, sak ykim , lenkq-lietu vių, baltarusi ų-lietuvių klausim u. Tiesiog manau , kad Bažnyčia kol kas nėra ge ra i apmąsčiu s i šių santy kių, tam reikia laiko, juolab kad ši p rob le ma y ra laba i poli tizuo ta, viena reikšmiš kai pa sisakyti yra sud ėtinga , tod ėl ir ne s kub ama ske lbti
galu tinių išvadų . Ba J.nyčia i, be abejo, tiktų įvertinti tą mor a lini b logi, kuri s
bu vo padary tas, tačiau ji nega li pasme rkti pati es žmogau s. Kitaip sakant , šiuo
atveju ji nega li sakyti: imkit ir nut eiskit Aleksandrą Lile iki. Ta i yra ne jos problema, tai - Dievo reikalas, o va lstybėje yra teisinės struktCiro s, jos ir turėtų
ivertint i, kiek žmogus yra kaltas, ir skirti jam bau smę, jeigu jis yra jos nu sipelnę .

Situacija sudėtinga ir todėl, kad tam tikrų a nti se miti z mo apra iškų (ne

f:

žnyčios ar va lstybės politiko s, o buitiniam e lyg menyj e) yra. Žiūrėkime, jei

k ~elių žmonių _po~albyje bus užs i_mi~ta _api e žy d~, ta i j'.s ~u s mini~ as s_u
p meka, su pašaipa 1r pan . Ir nebCitma1 tai pasa kytma ap ie zy du s, o 1r ap ie
kitas ta utines maž umas . Taigi šitie reiškinia i egzis tu oja ir formuoja mCis q sav imon ę. Ką jau kalbėt i ap ie tuos tebeegzistuojanč ius mitu s, ka d žy dai pe rsekiojo lietuvius- mes jau išsia iškinome , kad tai buvo at skiri a tveja i. O dar žy d ai
buv o turtin gi, turėjo parduot uves, nedirbo ta ip sunkiai kaip mCistĮ tėvai ... Taigi daugy bė tokių ma žyči ų mitų sukuria vieną dide li, es ą žy dq taut a yra priešiška ir sve tima lietu vit1 tautai . Kad angi d aug Lietu vos gyventojų save laiko
kata likais, tai toji savimonė būdinga ir jiem s. Bažnyčios užd av inys - ive ikti ši
mitą. Kad krikščioniškos artimo meilės prin cipa s iš tikrųjų būtt1 iš ugd ytas
kiekvieno ~ieloje. Taigi norėčiau žve lgti į pačią šio klausim o gilumą: pirmiau ' sia tur i keistis žmog us, jo mąstysena, jo požiūris. Ne tie k yra sv a rbu oficia llls
pareiškimai, kie k šis vidini s kiekvien o pokyt is, sugebėjimas pe rženg ti tuos
~ us, barjeru s, kuriuo s susikuri a me pa tys arba at sineša me iš is to rijos.
V. Toleiki s: Ar Ju tl ka rtos kunigai , klierikai suv okia, kad an tise miti z mas
ir apskri tai neap ykanta kitai ta utai yra nu odėmė?
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Kun . A. Beliekas: Žinoma , suvokia . Aišku, kunigas, paša uktas vadova uti
parnpijni , turėtq padėti para pijiečia ms išsivadu oti iš tų stereo tipq, iš to „lietu viško ge to" - ta ip aš ši re iš kinį pavadinčia u .
S. Alperavičius: Aš čia n orėčiau prisiminti A lek~a n drą Lileikj. Svarbu sup ra sti štai ką: n iekas iš žy dq nereikalauj a ke ršto 1... ). Bet teisingum as tu ri būti
ivykdy tas. Tačia u š i byla tikra i vilkinama . Daba r jau se ptint as ž mog us depo rtuot as iš JAV. Ka i kuri e pa sa ulio žy dai sako- Lietu va daba r prim ena pokar io
Piett t Ame riką, kur subėgdavo visi eichmanai ir nieka s jų nejudind avo . Paga l
faktą šiems žmon ė ms pri va lu iške lti bylas, p radė ti tyrim ą. Mes nesa kom, kad
jie kalti , turi būti baigta s tyr ima s. Šitas šurmul ys tik menkina Lietu vos, kaip
vals tybės, a utoritetą. Nebū tina kalb ėti tik apie Lileikio atv ejį. [ ... ] Kartoju ta i ne ke rš to, be t te is ingumo siekima s. Iš kur jaun oji kar ta žinos apie 200 000
žmoniq ž Citį - tai ne smulkmena .
Jonas Morkus: Man a u, per švelnu bylt1 v ilkinimą suve rs ti jauno s va lstybės
nepa tyrimui a r kuri o nor s va ldinink o ap sileidimui . Man pačia m bent keliose
vietose teko susitikti su tais , kurie pažįsta savo a pylin kėse gyvenančius arba
gy venu siu s ž ud yniq dal yv ius, kurie dabar reabilitu oti . Dar keisčiau stebėti
neblogai o rga niz u o tą ka mpaniją, vy kdytą Akistatoje (G. Jankaus rašinių ciklas), kur bu vo bandoma reabilitu oti pa č ius a ršia usius ga lvažu d žius. To tikra i
nepa va din s i tik atsit iktiniu neapsiž iūrėjimu. Tai arba organi zuota jėga, a rba
pagreiti įgijusi nea pykanta ... KlastočitĮ esa ma ne tik teisiniu ose reikaluose,
be t ir mu z iejuo se, ir kny gose, kurios turi ga na so lidtĮ va rd ą. Kartais tai lemia
sudarytoj t! nenoras ž inoti , o kar tais - sąmoningos pastan gos nuslėpti nesmagią ti esą. Užteko pasiimti koki nu ša uto žydo da iktą, ir to jau pakanka , kad
žmoge lis n ebenorėtq prisiminti ir vaikam s priminti lo, kas ivyko. O prisiminęs
v isą kaltę verčia aukoms.
l. Veisaitė: Aš ma na u tą patį. Tačiau norėčiau perke lti poka lbi į psichologinę pl otmę, ne s psicholog ija yrn labai sva rbus dal ykas. Mano motina sakyda vo - je i kyla kon fliktas, tu visada mėginsi ap siginti, bet geriau paband yk
isijausti i kito kaili . Aš es u Lietuv os žyd ė, lietuvė ir J.ydė. Lietuva yra ma no
kra štas, todėl aš taip jaučiu, nor s pa ga l kilme esu gryna kraujė žydė. Žinot ,
labai gera i supr antu lietu v itl tauto s nepriklausomybės, la i svės, isitvirtinim o
sieki, jauč iu, koki kartai s turim e nepilna ve rtiškum o kompleksą, išv irstan ti į
savo priešingybę, ka i pradedam save laik yti pasa ulio centru . Ir tokiom a plinkybė m anti se mitiniuos e straip sniu ose labai dažna i kart ojama - ~tai Lietuva
tik pris ikėlė, o žy d a i ir dabar nori visam pasa ulyje sugad inti Lietuvos įva izdi,
v ėl sugriauti nepriklausomybę . Man atrod o, vienintelis kelias išbr isti iš šito
li ūno - pripa ž inti tai, kas įvyko . Juk kri kščionišk.i savi monė nu olat akce ntu oja atgailą ir išpažintį . Man nepat og u a pie ta i kalbėti dėl s,wo žydi škos kilmės,
tač ia u kaip Lietuvo s žmogus aš suprantu , kad yra vienintelis kelias- pripa žinti
tiesi!, ji\ supra sti, nepradėti ope ru oti skaičiais, esmės tai nekeičia ... Šiandien reiki,, ieš koti tiltq , sav itarpio s upratim o, kuri s neatsiras, jei mes nep risipažinsime,
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kas ivyko. Tas prisipa žinimas parodys li etu v ių ta utą kaip la i svą, s tip rią ir garbingą. Pažve lkim i nacizmo istoriją. Kas išgelbėjo vokieč ių tauto s garbę? Tie,
kurie karo metu kovojo prieš Hitlerį. Paradok salu, ar ne? Vieno vokieč ių
rašytojo knygoje jaun as žmogus klausia: ,, Ką mes ga lime padaryti , kaipgi galime supra sti nesup ran tamu s dalykus? Ką mes ga lime konkreči a i nu veikti , ne
tik išgyve nti gėdos jausmą?" Padaryti galima labai daug.
L. Truska: Primin siu L. Donskio frazę, kad prob lema yra net ne tai, kas
įvyko, o faktas, jog lietuviai nenori pripa žinti to, kas ivy ko. Kai vokiečiams
reikėjo dema skuoti nacizm ą, fašizmą, inteligenti ja, taip pat ir Ba žnyčia Vokietijoje nuveikė did žiul į darbą.
l. Veisaitė: Bet tas procesas irgi vyko ne ža ibiškai. Kaip minėja u, tam prireikė 30 metq! [ ... ] Baisi tragedija , kad naciai Lietu vą pada rė žud ymo poligonu. Tas pats vyko Latvijoje, Estijoje, tačiau prasidėjo Lietuv oje. Karo prad žioje
čia pasirodė pav eiki naciq propaganda ir LAF'as tada suvaidin o ne pati kilnia usi ą vaid menį. Suprantu , kad reikia kovoti dėl nepriklausomybės, daug
bu vo tikrai nu oširdžių kovotojtĮ, kuriu os aš u žjaučiu, tačiau nega lima daryti
sandėrio su šėton u . Visi žydai buvo Lietuvo s pilieči a i , todėl ge nocidas bu vo
ir Lietuvos valstybės išniekinimas.
Linas Vildžiūnas: Manau , tikrai būtų banalu šnekėti apie Vokie tiją ir nepriminti , kad ji nenacionalistinės, naujos są monės formavimui turėjo 50 metlj.
Mes tq metų neturėjom. Irena laba i teisingai sako, kad reikia prip až inti ir
išpažin ti, bet tai iš esmės prie štarauja nacion alizmo psichologijai ir na cionalistinei ideologijai, o jos mes, deja, esame labai stipri a i ve ikiami . Manau Bažnyčia taip pat. Dvasininkija irgi yra tautos dalis , tie patys lietu viai. Kaip
diletanta s pasa mprotaučiau, jog tai eina nuo tų laikų , kai bu vo ko voja ma už
lietuv iš ką žodį bažnyč iose. Tai irgi turi labai gilias šakni s.
Kun. A. Beliekas: Šiandi en Bažnyčios pozicija seka popiežiaus mintimi ,
kad ji nėra tautinė ar nacionalinė, ji yra visų Ba žnyčia. Popie žius, būdamas
Lietuvoje, į lenku s kreipėsi „lietuviai, len kų kilmės", tu o norėdamas akcentuoti, kad visi esam piliečiai , atsakingi už tą žemę, kurioj e gyve na m, o pas kui
i grupes skirstomės paga l tautinę tradiciją .
r L.Vildžiūnas: Man labai svarbi pasirodė Trusko s mintis api e abejingumo
/problemą. Manau, ji susijusi ir su nacionali stine sąmone, o galbūt - net su
kažkokiu iki sąm onės pe riodu. Man labai patiko A. Bumblau sko formuluotė,
kad 1940-aisiais lietu v ių ta utinė sąmonė buvo ikitolera ncinė. Kitaip sa kant,
tolerancijos sąvoka pilietiškai menkai da r tesubr endu siai va lstybei ir visuomenei bu vo beve ik nepažįstama. Ir fakt as, ka d išny ko kaimynai , did žiulė
žmon ių bend ruomenė, šitai są monei kaip ir nieko nereiškia. Toji tuštum a neprivalo būti užpildyta, mes visai gerai jaučia mės, praradę tokį nemažą pro'-, centą savo va lstybės piliečių!
.
V. Toleikis: Deja, dažna i mūsų savi m onė visu omenę dalij a į savus ir sve timus. Net A. Smetona , nelabai kosm opoliti škas ž mog us, yra sa kęs, kad ta uti302

nes ma ž uma s reikia va dint i ne svetimtaučiais, o kitataučiais. Lankyda masis
mies teliuose jis aplank ydavo ir žydų bendru ome nes. Vadinasi, dar nesa m pa sieke 1936-ųjų lygme ns?
Be t kaip gi č ia vis dėlto yra su krikščionybe, jei lietuviams vis dar sun ku
susitaikyti, kad Vilniuje yra lenkiškos pa rap ijos?
Kun. A. Beliekas : Tai mes ir matom, kiek stipri iš tiesų yra krikščioniška
sav imonė. Iššūkis dva sininkij ai - tą savi monę keisti. Krikščion iu i turėtų rū
pėti , kod ėl apsk ritai ga lėjo gimti idėja naikinti kokią nors ta utą. Jie pirmieji
turėtų įsi są m oninti, kaip tai yra baisu.
L. Vildžiūnas: Jū s sakėte, kad ši problema yra politiz uota. Tačiau visų pirma ji yra ideologiz uota, prit vinkusi n acionalistinės ideologi jos. Ir mes matome, kas atsitinka, kai ši ideologija susipin a su politika , ži.niasklaida ir pa
S. Alperavičius: Pri siminkit , kokia bu vo reakcija po A. Brazausko kuklaus
a tsipra šy mo Iz raelyje , kai jis tepasa kė - aš atsipr ašau už tuo s lietuvius, kurie
žudė žyd us .. .
L. Vildžiūnas: Labai norisi nuodėmę išstumti iš sąmonės lauko . Pasilikti tik
tai, kas yra herojiška. Pavyzdži ui - herojiška kančia. Ką gi su tuo dar yti? Jeigu
šios ideologijos nebritų persmelkta pati va lstybė, jei būtų viskas labai aiškiai
suformuluot a ir pa sakyta, tai nauja sąmonė atviriau ir greičiau formuotųsi.
Žiūrėkim, ką, pavyz džiui, pada rė Bažnyčia Slovak ijoje - tuojau pat po panašių
jvykių Vyskupų Konferencija pareiškė apie savo atgailą, nes 1944 m. ten irgi
dėjosi ne mažiau šiurpūs dalyk ai, susiję su nacionalistine „satelitine " slovakų
valstybe. O mes lėtai bręstam.
Kun . A. Beliekas: Popiežiaus do kum entas juk yra paskelbtas . Aš negaliu
kalbėti už Bažnyčios hierarchus Lietuvoje, bet ar pagrindini s dalykas yra pareikšti a tga ilą? Gali tai padaryti, bet ar nu o to kas pas ike is? Nenoriu pasak yti,
kad nere ikia atgailos , bet svarbiau, kad imtų keistis žmogaus vidu s.
L. Vildžiūnas: Kaip gali keistis vidu s žmoga us, kuris nemaloniu s dal ykus
nori išs tumti už sąmonės ribq, tarsi padar yti juos neegzistuojančius? Daugelis jau a iškina - ne man o kiaulės, ne man o pup os, nebuv au gimęs ... Apskrit ai
ar me s, karta gimusi po karo, turim atgailauti?
J.Morkus: Rengdam as laidas negaliu pasakyti, ką kiekv ienas turi galvoti
api e vieną ar kitą dalyką. Mes negalim e nuspėti, koks kiekvieno kelias i akistatą s u žydų žntimi. Jos suvokimą palyginčiau su religiniu atsivertimu . Ir
galbūt daugeli s tų, kuri ems dab ar šis klausima s rnpi , sav u metu perėjo juodžiausiq minčitl etapus. Net pokalbio dalyvių paklau sčia u - ar, pav yzdži ui,
tu, Vytai, prie š penk erius metus ap ie genocido keliamas problemas galvojai
tiek, kiek dabar , ir taip , kaip dabar? Turbūt tau tai nebuvo taip skaudu , nors
nųotaikos visuo menėje mažai tesisky rė nu o daba rtinil!- Asmen inis kelias s usidomėjimo link trunka ne vieneriu s metus ir tai, kad šiandi en Lietu voje
atsirado daugiau nei saujelė tuo susirnpinusit1 ž monių, rodo , kad ir vėli a u
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pama žu tas supratima s plėsis. Ir gera i, kad nėra kok! o nor s pri va lo mo hol okau s to kurso mok yklose, kuri s kaltq i galvą gatavas išva da s.
s. Alperavičius: Labai svarbu, ką jona s dabar kalba. Juk iš ticsq - sovietmečiu visi žydai bu vo sionis tai , ir tiek, nebu vo ga lim a nieko ap ie juo s kalbėti .
Lietuva žyd ams padarė lab ai daug - juk nebu vo nei žydų bendruomenės, nei
mok yklti , nei gedu lo dienos, o žudynių vietose tebuvo para šy ta , kad ten žuvę
ta ryb iniai piliečiai. ..
I. Veisaitė: Manau , tarybinė ideologija, kai genocido klausimas buvo nau dojama s tik kaip antifašistinė propaganda, pridarė daug ža los, n es mum s atsibodo stereotipiniai fašistų pa ve ikslai , me s š ito nepriimd avo me . O dab a r, kai
iš nauj o reikia apie tai mąstyti , šis klausimas iš karto asocijuojasi s u sov ietin e
ideologija . Ir laba i sunku jvei kti save, kad galėtum naujai priimti tuo s faktus,
kuriai s tad a pus e lflpų buvo spekuliuojama .
Bet aš dar n orėčia u paka l bėti apie savimonės formavimą . Matot , čia yra
toks dalykas , kurio nei užsakysi , nei per naktį pagimd ysi. Turi kiekvi ena s tai
išjausti ir akivaizdu , kad tai neįvyks greitai . Aš turiu pasakyti jum s kaip žydė,
kad nelabai pyks tu ant antisemito, atėjusio s u visokiais prietarais, tarkim, kad
žydai naudojo krikščionių kraują ir pan. Gal vaikas išg irdo tai iš savo tėvų,
bet praeina tam tikra s laika s ir jq pažiūros pasikeičia - gal susipažįsta su
pačiais žydais , gal pasiskai to. Bet turime žinoti, kad tas patyrimas savaim e
neat eina, reikia bendrauti, reikia rašyti. Labai didelė atsakomybė čia tenka
Lietu_vos inteli ~entijai, kuri dar nėra šito išjautu si, ir n ega lima jai nieko prim_esh._Jonas le1Sus, sakydamas, kad nereikia prim es ti atsakymų, bet re iki a
destytH~k~~-J _ei nežinosime faktų ... Man pačiai padarė didžiulį jspūdį L. Trusk?s pns'.p~_zimmas, kai jis pasakė, kad niekada nebuvęs a nti se mitu , tačiau
v_is~da hkeJęs, kad žydai kažką labai bloga buvo padarę Lietuvai . Ir tik susidu~ęs su_skaičiais ji~ pamatė, kad tai yra mitas, nors bu v o ir žydt1, bendrada~biavusių su KGB, ir pan. Taigi faktai daro savo, jie keičia mąstyseną. lr dėl
Baznyčios man atro~o ~juktai tokia dirva kei s ti savimonei! Pamoks lai, tikybos _pam?kos - per Jas Juk gali būti formu ojamos nuostatos moralinės vertybes Jeigu
·š · ·
·
• •
'
. ·. . mes I eisime iš to 1k1tolerancinio laikotarpio - o Bažnyčia ga li
padeti tai padaryti - vis i daug laimėsime.
L Truska: Bėda ta kad liet ,- · t • . .
.
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U\ 1ų 1s ormeJ sav 1mone1 neproporcingai
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vie tos užima romantika ir m
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r mazai sav nti š ko bet analitinio požiūrio.
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•
f'
e s arbas, tai dar yti turi visų pirma inteligen IJa, spa uda , mok ykla , bet daryti būtinai reikia
S.Alperavičius:Aš noriu d"k . 5
.• ·.
jis tikra · 1 b .
pa e oti a11dor111
u z šio poka lbio idėją. Manau 1_a _a'.sva rbu s. Ir tai gal bus žingsnis į priekį?
l • Ve1sa1te:Gal tai k
a k .
.
liai, tačiau tai k
.li' . _ą _P sa ys'.u, nu s kambe s pateti š kai ar se ntimenta , as g1 ai IŠjausta , ne ra nei· patetiš• ka, nei se ntimentalu . Labai

norėčiau, kad m es visi - žy dai, lietuviai, kiti - s uvoktume , jog svetimo s kau smo nebūna, ypač kai ta s skausmas yra kaimyno .

bendravime , ateityje linkėčiau kuo
nuo š irdumo , pagarbos ir tikrai atvertos š irdie s. Kad būtų ateinama
kalbėtis n e su išankstinėm nuostatom, bet s tengianti s pajausti, ką kitas ž mogus išgyvena, koks jis yra.
V. Toleikis: Dėkoju pokalbio dal yv iams.

Kun. A. Belieka s: Kaip ir kiekviename

daugiau

Sandora, 1998, spa lis
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„NENORAS ŽINOTI BLOKUOJA NORĄ
SUSIKALBĖTI"
EGIDIJUS ALEKSAN DRAVI Č I US

,,Beth Sha lom" (Taikos namu s) pačiame Anglijos vidur yje, netoli No tin ge m o,
pri eš trejetą meh1 įkūrė teo log ijos da ktaras Steph enas Sm ith as. Studiju od amas Oksford o uni versitete jis susidomėjo krikščion ybės ir ju daiz mo ryšia is,
gilinos i, kaip ga l ėjo atsitikti , kad amžiam s bėgant šio~ d vi rel ig ijos s usipri ešino. Tada iškilo ir dar vienas klausima s: kaip galėj o krikščioniš koje Eur op oje
XX a. vidu ry viename iš civilizuoči a usių kraštų a tsirasti to ks fenom ena s kaip
holokaustas ir visa nacistinė ideol ogija . Steph eno Smith o manymu , An g lijoje
api e tai per ma žai m ąstoma ir per maža i ž inoma , o hol okau stas yra re iškiny s,
kuri s ga li pas ikartoti, nes galbūt jo šakn ys slypi pačioje žmog au s pri gimt yje.
Tod ė l jis nusprend ė įsteigti memorialinį ir edukaci nį holok aus to centrą. Ir
įkūrė ji savo tėv ų fermoje Lakstone, netoli l egendinių Robin o Hud o ąžu olų,
nes šia idėja pavy ko sudominti visą šeimą, taip pat ir brolį , sėkminga i praktiku oja ntį chirurgą. Centra s greita i tapo žinoma s, iš populiarėj o. Su kiln oja mosiomis parodo mis jie yra apva žinėję pusę Anglij os, lanko si mok y klose, universitetu ose. Yra subūrę žmon es, kuri e išgy veno h olokau stą, su jais dirba ,
vežioja juos į susitikimu s, kad gyv ai paliudy tų, ką pa tyrė tu o tragi šku m etu.
Centr e pe riodiškai rengiamos konferencijos, ve ikia m emorialinė ekspoz icija,
į kurtas Atminti es sodas. Įdomu, kad kurd a ma s centrą Steph ena s Smitha s atsisakė finansinės žydų paramos - jis pa statyta s vien už krikščionių pini gus .
Prieš kurį laiką „Beth Shalom e" la nkės i ne ma žas būrys Lietu vos int e le ktualų, jie bu vo pa kviesti į konferenciją, surengtą trečiųjų šio ce ntro veiklo s metinių proga.
Isto riką dr . Eg idijų Aleksandravičių paprašėme kiek plačiau pa pasa koti
api e konferenciją ir jos tikslus.
Kaip ir visos „Beth Shalome " rengiam os konfe rencijos, ši turėjo ai škt1 eduk ao ne vien tikslą pri stat yti angl ams lietuv i škąjį požiūrį į holokau stą. Buvo sva rbu visiems kartu pasva rstyti šią problemą, nes žmonės či a
suvažiuoja iš visos Ang lijos, es ti ir a kademinių sluoksnių a ts tov ų , ir holokau sto tyrinėtojų , ir trage dijos liud ytojų, ir ties iog besid ominčių XX a. v idurio katastrofos geneze. Beje, kaip tik mum s išvy kst anti Angliją, lie tu via i žaidė futbolo run gtynes su škot ais, ir keletas škotų aistruolių, kiltuotų girtuoklių , apie
sa vai tę mal ėsi Lietu voje, dav inėjo inter viu . Pakl a us tas, ką žinojęs a pi e mūsq
kraštą pri eš čia a tvy kda mas, vienas iš jų atsakė: ,,Žinojau , kad Lie tu vos sostinė Vilnius ir kad č ia ž ud ė žy du s" . Du faktai! Ir viska s. Kai a tsižve lg i i kon tekstą, ge riau sup ranti , kok s sv arbu s yra tokiq tarpta utinių centrų ka ip „ Be th
cinį užd av inį,
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Sha lom " a tsiradima s ir band ymas už megz ti bei išplėtoti toleranti šką, ge ran orišką polilogą. Vakariečiai yra patyrę, kad lietu viai apie holokaustą kalba laba i neno rom , n esig ilina i esmę ir nu o la t ka rtoja, kad „žy dai talkinę KGB ir
NKVD ". Aiš ku , holo ka ustas jokiu būd u nėra Lie tu vos „išradima s", be t ta ip
ja u a tsitik o, kad Lie tu va y ra susimb olint a ka ip holokau sto esencija, kaip vieta , kur ioje ta i ž ia uriau siu būdu pasi reiškė. M ūsq nenoras atv irai a pie tai
kalbėti tik s ustipri .na šitą įspūdį. Da lyva uju jau kelintoje tarptautinėje konfe rencijoje , geg užės mėnesį Ben-Hur iono uni ve rsitete s ka ičia u pranešimą „Api e
a tminti es a rcheologij ą, kančių kultūrą ir holoka usto p risimi nimus dabartinėje
mūsų są monėje", nes ir konferencijos tema bu vo tokia - kaip ho lokau stas
funk cio nu oja ukrainiečių, lenkų, lietuvių, žydų ir vokiečių atmin tyje, kaip daba r jie su vo kia tu os d a lykus . Tokios konfe rencijos laba i praplečia suvokim o
riba s . Lie tuv oje me s labi a u pripratę pri e puo l amųjų žydų kalbų a rba p rie savigy nos , nenoro sav e pačius pa ž inti. Ka i susiduri su mąstančiąja , kultūringą
ja v i suom en ės dalimi , ir pa ts liaujiesi tą konfli k tą d emonizavęs. ,,Beth Shalom " yra vieta , kur ž monės ate ina pa likę pyktį, ka ip išan ks tinį a rgumentą, ir
ga li rami a i kalbėtis. Mūsiškia i laukė baisiausios reakcijos, zurofiškų kalbų,
ka ip kad d až niau sia i būna. Daug e liui juk visas diskur sas telpa Lileikio bylos
rėmuose, įni rtinga pol emik a vy ksta tarp d v iej ų fla n gų - tarp Cidziko ir Zu roffo, o jie du iš es m ės yra abu labu tokiu . Ir kol nepradėsime normalia i ir at virai
a pi e holoka u s tą ka lb ė ti, tol neiše lektrin sim situ acijos. Ka ip Lietuva yra tap usi
simb o liniu holokau sto įv aizd žiu, ženklu , negyjan čia žaiz da, ant kur ios nuola t už pil a ma dru skos, taip Lie tuvos viduj e holokausto tematika yra ta pu si
nes ant a ikos akm eniu . N es ir šiaip ja u nelabai šneki, nelaba i polilogiška visuomenė poli a rizuoja s i būtent šiuo klau simu . Bet juk neįmanoma išugdyti tole rancijo s vie nai , a tskirai pa imtai temai ar įvykiui. Aps kritai nem oka ma nei
išdėstyti, ne i išklau syti argumentų, neįs tengia m a suvokti, kad vienos absoliučios tiesos nėra, yra tik ėjimas i tiesą nu oširdž ia i stengiantis kuo daugiau
su ž inoti . Iša nk s tiniai vertinimai užkerta ke lią paž inimui . O nenoras žinoti
bloku oja norą susikalbėti. Reikia , kad ap yvart oje atsirash1 ir statistika , ir
d okumentai , ir net scenos , susiju sios su masinėmis ž udy n ėmis. Holokau sto
probl ematika turi bCtti int egruot a i pilietinio ugdymo prog ramas v idurinėse
moky klose . Identit eto ugd ymas turi būti pa remtas ž mogaus teise, o ne mira ža is, ne g ryn akraujo lietu vio pai eš komis Lietuvos istorijoje. Bū tent pastarasis požiūris verčia traktuoti žydu s ar kita s tautin es maž umas kaip sve timus.
Be t juk jie - Lietuvo s pilieč iai! Juo identit etas stipresnis, juo žmogus atvires nis, pasirengęs prip až inti savo pa ties įgy tas ar paveld ėtas ydas, pasirengęs
kalbėti apie kontek stu s ir fonu s, kuriu ose jis, kaip konkrečios vi suomenės nary s, d a lyv auja , ne svarbu , kad pa ts jis nieko nenužudė ar net nebuv o g imęs,
kai tą darė kiti . Mes dabar paty s turim daugy bę ma rtirologiniq dokumentų ir
te i sė ta i reikalaujam , kad pa sauli s juos prip až intt1, kad žinoh1 mūstĮ nu eitu s
kr yž iaus ke liu s, su voktų mftsų pož iCtrio taš kus. Tačiau mūsq pas tango s bu s
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bevaisės, jeigu mat ysime tik savąją kančią ir kalbėsime tik ap ie ją. Vė1ka
riečiams nieko neįrodysime tik gindami esi. Ta i, kas daroma „l3eth Sh alom e" ,
yra visuomeninė dipl omatija. Romas M isiūnas, dirbanti s amba sadorium Iz-

raelyje ir nuo lat ata kuojama s šiuo klau simu , tikriau siai jo s svarbą suprastų. o
mūsų amba sado s Didžiojoje Britanijoj e darbuo toja i parodė neturį api e tčli
žalio supratim o. Jie man o, kad kur ia palank ti Lietu vos įvaizdi, pūsdami rožines miglas. Tačiau tokia laikysena nieko neįtikina .
Kliaudam asis mok slo požiūriu, kas nor s galėtų sak y ti, kad „Be th Shalomo " konferencijos e nieko nauja nėra. Tačiau tai yra kitoks ka lbėjimo ir be ndra v imo būdas, tol erancijos, suprat im o ir įsiklausimo i kitų argu m entu s ugdyma s. ldiliškoj ramioj aplinkoj , did žiulėje puikiai sut varky toje erdvėje _
fermerio nam e įren gta s centra s yra nepapra stai pa vei ku s kaip vis um a . Yra
moderni konferencijų salė, veikia kruopščia i sudaryta nuolatinė e kspozicija, įkurtas Atmi ntie s soda s, kur kiekvi ena šeima gali pasod inti atmini m o
gėlę ar atne šti ir padėti akmenį į akmenų kalną (aliuz ija į žydų paprotį pa d ėti
akmenį ant kapo ). Tai yra tarsi hepeninga s, turinti s a i škią didaktinę prasmę.
„Beth Shalom e" sukurta , sakyčiau, šventyklos atmo s fera. Čia neieškoma
kaltą Čia apmąstoma trag edija, vilian tis išgyven ti katarsį. Kar tu tai pavyzdys, kaip daug ga li padar yti vienas žmogus.
K11/t11r
os barni, 1999, N r. 12

HOLOKAUSTO PAMO KOS
POKA LBIS SU IRENA VEISAITE

Pr ieš. savaitę M
Švedijoje
vy ku siame Tarpt a utini ame holo kaus to fo rum e d a 1yv a. •
vo L1etu ..vo s .m 1stras Pirmininkas
Andr ius Kubili us 1r
· vynau
· syb es· ats tovai.·
. .
De lega~ JJa tok1a~ e re_ng111y1edaly vavo pirmą kartą ir turėjo galirr,ybę išgi rst i
daugelio
pa sa uli o šalių vadovq
mokslininkų , visuomen e·s š v1·e teJ
· ·Ų nu om onę
•
Y
• • '.
ap ,_e zydų tautos t_ot~ lq na'.km1mą Antro jo pa sa ulini o karo m eta is. Vakarų
ša hq_~en~ru ome ne v1enare1kš miškai pasisako už būtinybę tyrinėti ir plačiai
kalb eti a_p ,_eh_olokaustą: ne s tik praeities klaidq išpaž inima s, jų atm inima s laiduotq v1lt1 de l taur es nes žmonij os ate ities .
,,Žyda m s iš tik n1jt1 nėra taip jau sv arbu , kaip lietu viai vertina holokaustą.
Lietuv? s žy_dq bendruomenė maža, išnyks tan ti. Patys žydai pasklidę po visą
pasauli, tu n savo va lstybę, gali gyventi ir be Lietuvo s. Tačiau man , kaip žmog ui, myli nčiam sa v o gimtinę ir priklausančiam Lietu vos kultūrai, kaip lietuvių i šgel bėtai žydei , labai sv arb u, kad Lietuva bū tų laisv a nuo pra eities naštos .
Norėčiau, kad šiuolaikinė visuomenė suprastų V. Land sbergio žodžius, pasc1kytu s prie š kelerius metu s, jog holokaustas yra ne žydq , o lietuvių prob lema.
No rs oficia lia i mi"1st1 va lstybė yra pasmerku si žydų genocidą, tačiau konkrečiai neprik la usomoje Lietuvoje dar nenutei stas nė vienas žm ogus, kolaboravęs s u naciais", - Lietuvos aidui sakė filologijos moksl ų da kta rė, p rofesorė,
Atviros Lie tu vos fondo va ld ybos pirmininkė Irena Veisaitė, grįžusi iš Stokho lme vyk usio tarptau tinio holokaust o forumo , kur iame dalyvavo Švedijos
pr emjero kv ietimu.
Danguolė Bičkauskienė:

Esate viena iš tt1 kelit1 procentų Lietuvo s žydq

bendruomenės, kuri ai Dievas dovanojo galimybę išlikti gyv ai, kai kiti 200
tūkstančių Jūsq tėvynainiq buvo nacitt negailestingai stmaikinti. Nors Jūs Die-

vo gerumą patyrėte per lietuvius, jq gailestingumą ir drąsą, Jūsų motin a ir
ar timieji bu vo vietinių gyve nt ojtl nužudyti toje pačioje Lietu vos žemėje. Holokau sto trag edijo s padariniai galutinai dar neįvertinti Lietu voje, kaip ir visoje Rytų Europoje. Kokį indėlį išį moralinės akistatos procesą įnešė Stokholmo
forumas?
Irena Veisaitė: Manau, kad kiek vienai taut ai, valstybei būtina atsigręžti i
savo praeitį ir įvertinti ją ateities labu i. Mes visi neišveng iamai klys tame .
Bažnyčioje kasdien gieda m a : ,,Mes, klys tan tys žmonės, maldaujam malonės".
Tik ga ila, kad ta ip dažnai tai lieka tik žodž iai . Mes b ijo me iki ga lo pr ipa žinti
savo klaida s, p ažvelgt i faktams tiesiai į akis . Stokholm e mane nu s tebino švedų
pr e mjer as Go rana s Persso na s pasakęs: ,,Aš atsiprašau už tai, ką mes pada rėme, ir už tai, ko nepadarėme". Jis prip ažino, kad galbnt nepa kan kamai
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bu vo sten gtas i, pe r mažai žmon ių bu vo išgelbėta. Dabar ja u žino m a, kad ir
Šve dijoje kai kas nuėjo tarnauti i SS, kad ne visus persekio jam us žy du s šveda i
priėmė, kad Švedi jos bankuose buvo laikomi nacių pin iga i ir t.t . Šve dij os mi nistr as p irmi nin kas sakė, kad Švedija su klydo , pe r vėlai su p rat usi n aciz m o
esmę.

Toks atviras pr ae ities klaidų įvertin i mas byloja apie va lstybės, ta ut os b ran Tiesos išpaži nim as išlaisvi na, pade d a nusimest i ka ltės jausm ą. S udė tin 
gas yra ka ltės jaus m o klaus imas. Išgyve nu si dvi oku pac ijas, aš tai s upra ta u .
Pavyzdž iu i, gyve nd am a sov iet ų vald žios metais tiesiog nep ada ria u jo kio nu sikaltim o. Tači au tu rb ū t, kaip ir da ugelis, es u kaž ku o kalta: daug ką tekd avo
nutylėti, ne visada ryža usi p riešintis tam , ką laikiau klaid inga. Tokj ka ltum ą
puiki ai ap i bū d ino A. Cam us savo dr amoje „Kalig ula", sa kyd am as, kad visi
Kalig ulos pava ld iniai yra kalti jau vien todėl, kad jie bu vo jo pa va ldini a i. Ta ig i kalbant ap ie naciz mo sia utėjimą ir jo vykdomą h o l okaustą ka ltė ga li būti
ne vien ti esiog inė.
D . B.: Dabar Lietu vos istorikai, politik ai, eilini a i piliečia i neneig ia, kad
žu d ant žyd us da lyvavo ir lietuviai, tač iau ka ršč i a u s i g in ča i vy ksta dėl s kaičių , tuo metini ų aplin kybi ų , dalyvav imo m otyv ų .
l. V.: Dė l skaičių galima be galo ginčytis. Pavyzdž iu i, kiek Liet u vos pili ečių buvo ištremta i Sibi rą, kiek tarp jų buvo žy dų, kiek li etu v ių d a lyvavo
šaud y muose . Ar žuvo 90, 94 ar 96 proc. Lietu vos žydų , a rba kiek žydų ta utybės žmoni ų dirbo sovietų sa ugu mo orga nu ose, kie k jų u žė mė a uk š tu s p ostus kom par tijos g retose. ors ska ičiai visada svarbū s, be t jie n eke ič i a esmės.
O esmė ta, kad naciai Lietu vą pave rtė žyd ų n aikinim o po ligo nu .
{P ranešim e Stokho lmo forum o da rbo grupėje „Atmint is ir rep reze nt acija"
andž iau gv ildent i, kodėl lietuviai d aba r taip s unki ai priim a h olo ka u sto isto riją, kai Vaka rų demokratinia me pasa ul yje holoka us tas iš esmės ve rtin ama s
kaip did žiausias, nieku o nepa teisina mas ir senaties termin o neturinti s nu s ikaltim as. Manyčiau, kad taip yra dėl kelių priežasčių. Pirm a, n ors ikikarinėje
Lietu voje žydai jau b uvo pradėj ę integru o tis j ša lies gyvenim ą, prisidėj ę pri e
ūkio kū rimo, tačia u gyve no da r gana u žd arai ir v ietinių gyventojų bu vo ve rtinam i kai p sve hmi . Jiems buvo taik omi ir tam tikri apri bojimai : nega lėjo
užimt i va ldžios postų, j u niversitetą priimd avo tik nu s taty tą procentą žydų.
Bažnyčiose buvo dažnai ka rt ojama frazė „Žy da i nužudė Kristų ", nes istengia nt gi liau jos paaiš kinti.
r Be to, prisi min kime mit us, kur ie bu vo skleid žiami ka ro pr adž ioje , ka d
vis i žy dai yra kom unis tai, ka d jie erkės, pardavė Li etu vą ir t.t. Pr ie j ų skl aid os p ri sidėjo ir LAF, ti kėda masis to kiu pa taikav im u H itleriui a tga uti Lietu vos nepri klausom ybę. Ir da bar d ar eilini o lietu vio sąmonėje n ea ptik s ime nu os tatos , kad žy d ai taip pa t bu vo tremi ami [... ] j Si birą. O fakt a i rodo ,
kad , lyg inant p rocentu s, žydų išvež ta ne tg i d aug iau neg u lietu v ių. .. Ar tok s
nutylėjimas, nepastebėjimas šia ndi en nep ris id ed a pr ie mit o, ka d lie tu vi us
dą .
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trėmė žy d a i komun istai? Prieš kelis dešim tmečius pasėta kiršin imo sėkla
d a r ir d abar neišra ut a.
_ _J
A~ot p ~ofes_or iaus Egid'.j_au s Aleksandravičiaus, Antrojo pa sau linio karo
me tais pa tir ta zyd ų trage d 1Ja kolektyvinėje Lietuvos sąmonėje neegzistų_oja
kaip Lie tu vos pil iečių traged ija.
Forum e nagrinėjant ho lok aus to atsiradi mo priežastis ir gali mybes buvo
konsta tu o ta, kad įvykius lem ia ne tik budelia i, bet ir stebėtojai, tie abejingieji,
ta vyra ujan ti v is uomenės nu omonė ir atm osfera. Deja, sunk u nuneigti faktą,
kad , bent ma no tu rim omis žiniom is, nė viena oficiali tuometinė Lietuvos valstybinė ar v is uo m en in ė institu cija viešai nepro testavo p rieš Lietuvos žyd ų
žudymą, nors atskirų asmenų protestų būta. Deja, Ant rojo pasa ulinio ka!..2../
p rad žioje Lietu voje bu vo pala nki d irva žyd q žudy mui .
Kita ir turbūt sva rbiau sia pri ežas tis- holokausto traged iją lietu vių sąmonėje ,
užgožė sovietų sistemos vy kd ytas teroras. Gulagas n ustelbė holokaustą.
_,
D . B.: Lietu voje kalb ant api e naci ų ir sov i e tų ok u pacijų pada rinius dom inu oja tend encija holokaustą ir lietuvių genocidą vertinti lygiareikšm iškai. Ar
to ks traktav im as p riimtin as Vakarų ve rtinimuose?
l. V .: Ne, visiškai nep riimt ina. Pas mus ske lbiama d v iejų genoci dų teorija,
ka i holokau s tas p riežas tin gumo ryš iais siejamas su sov ietiniu teroru ir prilyginamas ja m , y ra iš esmės klaidin ga. Be abejo, auka i nesvarbu, kokiais ideolo gini ais a r p oli tin iais sum eti mais ji ir jos šei ma yra naikina ma, bet, no rint
re i šk i n į suvo kti, reikėtų a iškesnės d iferenciacijos.
Stok holmo forum e, kur, mano manymu , bu vo su telkta Eu ropos ir pasa ulio sąžin ė, labai aišk iai buvo išsaky ta, kad žmogaus, taut os, va lsty bės brand umas matu ojam as pag al tai, kaip jis vert ina holokaustą, d idžia usią XX a. tragedij ą. N ie kas neišve ng ia akista tos su šiuo įvykiu .
D . B.: Ko ks nors op onent as ga li pasa kyti, kad tok i pož iūri lemia žydų pastangos. Jie d aro didelę įtaką JAV vald žiai ir tur i ryš i ų visame pasaulyje. O ga l
tai d ar viena s mita s?
l. V.: Žy dq pasaulinės vald žios idėja yra vie nas iš labiausiai pap litusiLI
mitq , kuri o ištakų reikia iešk oti carinės Rus ijos „ochra nkos" veikloje. Žydq
balsas Va ka rų pa saul yje, be abejo, girdi mas , bet jis jokiu būd u nėra lemiant is.
Be to, nėra vienin go žydų požiūrio i visus klaus im us. Mūsų spauda dažnai
linkusi tap atinti visus žyd us su p. Z uroffu .
D . B.: Šved ijos pr emjeras pripa žino, kad sa vo laiku jie neivertino nacizmo
pav ojin g um o, tačiau ar Ju ms neatrodo, kad Vakan 1 pasaulis dar nesuvok ia
sov ietin io rež imo t ragiškų pasekm iq?
l. V.: Ta ip, atrod o. Tik nereikia pa inioti termi.n LĮ ir sąvoką Sovieta i n~v ykdė
nei l ietu v iLĮ , n ei kitos ta u tos genocido . Jie kiekvienoje užkariau toje tautoje ieš kojo ir bendrin inką Tai bu vo klasini s genocidas , tam ti krLĮ gyve ntojLI
s lu oks ni q nai kin im as, nen u kreiptas prieš koki;i nors vien;i tautą. Nuo sovie tini o teroro nukentėj o dauge lis tautLI, ir patys rusai, ir žydai. Iš tikn 1jL1
biHina
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kalbėti ap ie Gulagą, ten įvykdyti baisūs nu sikaltim ai žmonijai. Tačiau Vakarų

pasaulis tam nėra visiška i pasirengęs. Žmonių sąmonėje Osvcnci mas jau
egz istuoja kaip holokausto simbolis . O kur yra Gulago s imbolis? Jo nėra. Vakaruo se Gulagas bu vo suvokta s gana vėlai, nes sov ietai Antrajame pa sau liniame kare buvo sąjungininkai , jie kartu kovojo prie š Hitlerį . Net A. Solženi cyno knygos netapo masinės sąmonės faktu . Be to, iki karo Vaka ru ose
komuni zmas turėjo kitokią reputa ciją ir su juo buvo siejama d aug iliu zijų.
Sakyč iau, tai buvo paskut inis socia linės utopijo s perioda s, kai ž mon ės dar
tikėjo, kad galima įgyven din ti lygybės prin cipą .
Beje, Stokho lme sužinojau, kad ideologiniais sumetimais pasa ulyje nu žudyta apie 170 min. ž m onių, daug daugiau negu tiesiogia i karuo se. Taigi api e
G ul agą reikia kalbė t i, bet matome, kiek užtruk o, kad būtų prad ė ta a ukšč i au 
siu lygiu kalbėti apie holokaus tą - pra ėjo penkia sdeš imt penkeri metai nuo
Osvencimo išvadavimo . Tokio lygio forumas apie sov i etų teroro pad ariniu s,
matyt, dar ateityje. Bet jam reikia ruoštis. Manau, kad hitl eriz ma s buvo di džiausia tragedija vokieč iams, kaip ir bolševiz ma s rusų tautai . Mano įsitikini
mu, Lietuvos pilieč iai yra nacizmo ir sov iet izmo aukos.
D. B.: Kokia būtų Stokholmo forumo rezi umė?
l. V.: Išryškėjo bendra visų kalbėjusiųjų minti s: apie ho l oka u s tą reikia
kalbėti ne dėl prae ities, o dėl ate ities. Nobelio premijos laureat as Elie Wiese lis
sakė: ,,Humanizmas laimėjo Antrąjį pasaulinį ka rą, bet neapykanta liko". Ideologin ės , rasinės, etninės žudynės tebevyksta: Jugoslavija , Ruanda , Rytll Timoras, Čečėnija. Būtina analizuoti, kodėl ir iš kur atsiranda holokau stas bei į
ji panašūs reiškiniai . Kaip gali būti vykdomas totalus vienos tauto s per sekiojimas ir naikinimas visos civilizuotos, krikščioniškos visuomenės akivaizdoje? Forumo dalyviai konstatavo žmonijos savi m eile žeid žianči ą, tačiau neginčytiną tiesą - holokaus tas parodė, kad labai sva rbau s išbandymo ne i š laikė
XXa. bažnyčios, mokslo ir technologijos pažanga, visa modernioji civili za cija.
Jie negaranta vo žmoniškumo žmoguje, nes ugebėjo žmog uje s utramd y ti dinozauro. Holokaustas skatina į daug ką pa žve lgti naujai . Forumo dalyviai
supr ato, kad prireiks dar dešimtmečių norint atsakyti į tokiu s sud ėtingus ho Iokausto iškeltus klausimus. Kelyje į tiesos pažinimą ir i šsilaisvinimą būtina
atminti, ty rinėti ir ypač šv iesti, kad mitai neb ūtų ga linges ni už tiesą.
L1ct11vos nidns,2000, vasa rio 5
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TEISINGUMAS TURI TRIUMFUOTI
AUŠRA RADZEVIČIŪTĖ

,,Mes pri va lom e pri siminti, jog Paneriuose palaidoti žyda i - tai šimtai

tū.ks

tanči ll individų, atskirų pasaulių, jie

visi turėjo vard us", - taip savo įspūdį, aplankęs Vilniaus Panerių m emorialą, parei škė Izraelio Kneseto pirmininkas Shevaha s Weissas. Jis pripa žino, kad buvo lietuvių, kuri e kolabora vo su naciais,
tačiau buvo ir tokių, kurie , nepai syda mi pavojaus, gelbėjo žydų gyvybes. Pastaru os iu s Izraeli o parlam ent o vadova s pagerbė įteikdamas dipl omus . .,Aš esu
žydų pra eities, dabarties ir ateiti es atstovas", - sakė Sheva.has Weissas. Anot
garbingo svečio, negalima galvoti apie kolektyvine tautos atsa komybę, reikia
tikė ti humanistinėmis, d emokrati škomis aprai škomis abiejll tautų gyve nime .
Lietuvitl , kolaboravusių s u naciai s, tema dar ilga i nepasens ir persekios
gerų, š iltų santykių galimybę. Ka l bėdamas api e Izrae lio ir Lietuvos bendradarbiavimą ateityje, Shevahas Weissas pabrėžė, jog būtent lietuviai turi atsižvelgti į istoriją ir rodyti daugiau pastangų. ,,Šėtoniškas lietuvių kolaboravimas s u na ciais - fakta s, kurio nieks nepaneigs". Lietuv i ų dalyvavimą žyd ų
genocide Knese to pirmininka s pa vadin o „unikaliu reišk iniu ". Patinka tai ar
ne mūsų tautai , ta čiau Pan eriai - tarp keturių vietovių pasaulyj e, kur buvo
nu žudyta daugiau sia žydų tauty bės žmonių. ,,Tai buvo žmonijos istorijoje neregėtas sus idoro jima s su v ieno s, konkrečios taut os atstovais ir šito užmir šti
neva lia ", - teigė Shevahas Weissas. Svečias turi informacijos, kad Lietu voje
ne per seniausiai buvo reabilituoti žydša ud žiai. Žinia, jog dali s apkaltinn1jų
daly va vimu žy dų genocide bu vo iš tieslĮ nekalti - KGB, norė d a mas „s us iūti "
bylą, ra sdavo nusikaltimų, už kuriuo s ir atsakydavo sulaiky tasis, tačiau ne
pa s lapt is, kad naudodamiesi š ia aplinkybe reabilitu oti bu vo ir tikri kaltinin kai. ,,Žmonės, gimę po Ho lokausto, negali ir nep rival o atsak yti už savose nelių ar tėvq darbeliu s, tačiau kaltu osi us nubau s ti reikia . Teisi ngumas turi
Iri um fuo t i", - pareiš kė Sheva ha s Weissas. Jo man ymu , šias problemas reikia
i šspręsti civilizuotai, be tribuno l lĮ, viešų tei smų .
Kaip ir reikėj o tikėtis, Knese to pirminink o vizito metu iškilo antisemiti zmo tema . Eltos kore spondenta s S. Yaintrauba s pateikė ir šio reiškinio pavy zd žiq: štai viename žurnale buvo išs pau sdinta s „geni" ir „blogų " tautų
są rašas, o žydai pri skirti prie blogqjų; kitame laikra štyje iss išai pyta iš Kauno
žydų geto minėjimo ir para šyta, jog gaila , kad jt1 visų neišša udė. Tačiau Shevahas Weissas nesiėmė teisti - pasak jo, su antisemitizmu , ksenofobija privalome kovoti patys, antisemitai yra pačitĮ lietuv ių pri eša i. Šios antihnmani s tinės aprai škos, Shevaho Weisso m anymu , ga li vėl atkurti totalitarine
s is temą ir s unaikinti visa gera . kas iki š io l buvo sukurta . ,,Mes - ne pa sa u lio
po licija" , - sa kė Kneseto vadovas .
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Per Izraelio parlamento pirminink o v izitą Lietu voje bu vo da ug susitikimų
su jvairiais politikais, šalies vadovybės atstovais. Buvo ka lbėta ap ie ekonominio, kultūrinio bei akadem inio bendr adarbi avimo galimybes ir perspekt yvas.
Be abejo, neišvengta ir „ karštesnių" temų. Knese to vadovas prisiminė, jog
daug Holoka usto aukų, traukdami esi nu o teroro, Lietu voje pa liko sav o turtą.
„Aš žinau, kad Lietuvoje galiojantys jstatymai neleidžia g rąži nti nu osavybės
asmenims, neturin tiems pilietybės ir nuolat negyve na ntiem s Lie tu voje. Tačiau
jstaty mai, kaip ir Konstitucija - ne kaž kokia abstrakcij a, ju os sukūrė tie patys
žmonės, todėl ir pakeisti juos galima be did elio vargo", - j sitikinęs Shevaha s
Weissas . Svečias sako suprantąs ekonomines Lietu vos bėdas, tačiau šioje situ acijoje, pasak jo, reikia pirmiau sia geros valios. [ ... ]
Matyt, nemadinga taps ka lbėti ir api e kai kuriq žydų bendradarbiavimą
su NKVD. Paklau stas, ar oficialusis Tel Avivas turi nuomonę apie žydų veiklą
repr esiniu ose sovietq organuo se, Shevaha s Weissas atsakė: ,,Nebandykite
ieškoti atsvaros šėtoniškiems lietuvių veiksmams šaud ant žydu s. Žydų veikla niekuo nesi sky rė nu o tos te rpės, kuri oje jie gyveno - ta i jų buvim o vienoj
ar kitoj bendruomenėj rezultata s."
Svečias norėjo pabrėžti, kad ir tarp lietuvių buvo komuni stų , tokia sa ntva rka bu vo, be to, apie lie tuvių genocidą žydų rank omis beve ik nė ra ką pasakyti. Sheva has Weissas sutiko, jog reikia nutei sti atskirus individus , tačiau
lyginti tarnavimą sovietinėse struktūrose su Holokau stu tiesiog nedora . ,,Tai
manipulia vimas istorija, antis emitini s triukas , sukurtas ieš kant tari amo objektyvau s vertinim o" , - teigė Kneseto vadovas. [... ]
Kaim o diena, 1994, rugsėjo l

MIEGAS KRUVINOSE LOVOSE
SAULIUS ŠALTENIS

1941 metais, kai keturi tūkstančiai Lietuvos Respublik os piliečių, mūsų kaimynų Utenos žydų, staiga iškeliavo po velėna ir paliko atvirus plėšimui savo
namu s, kuni gas Pe tras Rauda bažnyčioje, įsitvėręs virpančiomis rankomis sakyklos, rūsčiai paklausė svetimu turtu susigundžiusiųjų: ,,Kruvinose lovose
ruo~iatės miegoti?.. O KAS TOLIAU?"
2002 m eta is, po daugiau negu pusės amžiaus vėl iškilus susigėrusių žemėn mūsų kaimynų turto klausimui, Lietuvos televizija tą pačią dieną (ar
ne simb oliška?) parodė kažkokius keistus besidarkančius žmogėnus Tauragėje, iškėlusius seną kaip pasauli s pogromų jauduliu atsiduodanti šūki:
,,Joki11privilegijų tautai, kuri NUŽUDt KRISTŲ!" ir žinomus Krikščionių demokratų partij os veikėjus poną P. Gražulį ir ponią G. Paliokienę, protestuoj anč ius prie š Vyriausybės sukurtą komisiją apsvarsty ti galimybes grąžinti
išnaikint os taut os turtą Lietu vos žydų bendruom enei.
Žinoma, pona s P. Gra žulis ir juo labiau ponia G. Paliokienė nelaipioja ant
mašinų kaip taur agiškiai šūkalioti ir plėšyti žydų valstybės vėliavos, jie lyg ir
ne gatvės politikai , jie tik išda vė pasauliui savo nuoširdų pasipiktinimą, giluminį krikd emiškosios sielos kruste lėjimą . Bet koks gi panašus kvapelis juos
vienija?
Amžinatilsį kunigas P. Rauda, kuris ilsisi Utenos bažnyč ios šventoriuje,
tomi s tam siomis , šiurpiomis , kaip jis pats apibūdino, dienomis lyg per pasaulio pabaigą išreiškė savo nedviprasmišką pož iūrį tuo kruvino turto klausimu
kaip negudrus katakombų laikq krikščionis atvira, alpstančia iš skausmo širdimi , matydamas žvėrims plėšyti atiduotu s brolius.
Dabar mes televizijoje po daugi au kaip pusės šimtmečio regėjome kitokį,
pa švinkusį partinį-u rvinį-ne skaisčių krikšč ioniškų katakombų dvasios nušviestą mąstymą .

,,Ar žydai trukdo ateitininkam s susigrąžinti savo turtą?" - stačiokiškai paponas A. Siaurusevičius .
,,Ar žydai yra ypatinga nelaimė Lietuvai?" - gailiai klausė E. Zingeris.
Ar ponas P. Gražutis yra žydas? - ne, mes neklausiame.
Ne , jis, matyt , grynakrauji s lietuvis katalikas, tačiau dabar toks dažnas,
vaizdingas radijo ir televizijos laidų herojus, taip aistringai ieškantis ir atran danti s žydų „išskirtines td ses", kad jau ir prie kaimo pa rduotuvės gird žiu
neįtikėtiną, gal kiek pagiringą, karštą ginčą, kas Lietuvos valdžioje yra žydas,
kas ne , ir, o Dieve, kažkodėl ir ji , šiuo laikinį krikščionį demokratą, prie žydų
priskaičiuoja . (G. Kanovičiaus knygų prieškariniai miestelių žydai irgi panašiai svarstė kirpykloje, ar tik A. Hitleris nebus žydas.)

klausė
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Pamenu , švenč iant Vilniaus Gaono jub ili ejų ka lbėjau , kaip pra s minga bfltų
mum s, lietuviam s, reiškianti ems norą ats taty ti ValdovlĮ rflm us, kar tu imti s
Did žios ios s ina gogos bei ge to fragmentų a tkflrim o. Kad tai mum s, lietu v iams,
labiau nei sa ujelei likusiLĮ žydLĮ reik al inga, ir ne vie n tik politiko s, turi zmo
ve rs lo reika lam s, be t ir li e tu v ilĮ sielos sve ikat a i.
Jeigu s taiga išny ko ištisa Lietuvos dali s, žyd iškas pasa uli s, tai neg i mum s,
lietu v iam s, irg i kažkas nege ro nenutiko? Argi ir se niai nukapoto s ra nkos ar
kojos sąnario neska uda?
Bet kai po nas P. Gražutis, vis „ i !Wesdn111n
s žyd11be11dr11
011
1e11cirn11kq", v is
,, būdn111ns jn11tr11s",jaudin asi, kad atkuriamuose u ž priva čias inves ticijas Vilniau s sen a miesč io žydų geto ploteliu ose įsikurs turis tų lank omos kavinės ir
kit oks ve rslas, ir žyd ai, matyt, galės, jo žod žia is tariant , ,,daryt i biz11į", tai nori ar nenori - jo šve nt as ur vinis siaub as susisieja su taurag iš kio, pogrominės
ideologijos sklei d ėjo pono S. Ože lio šflkav im ais api e lietuviu s „žy d11kifo1ėje".
Arba kaip č i a tinka į tokią sma gią kompaniją ir že mtt ga tvės instinktq kur stytojas , bu vęs Kaun o meras , kuri s prasitarė ap ie savo baimę valy ti žy dam s batu s (žodž iu , reikia s up rasti : ka ip gera i, kad neliko nei žydų, nei jų batLĮ! .. Ga l tik
ku r Osve ncime tebestūkso žydiškų plaukų ir ava lynės kalnai kal neliai). Nor s
gal panašių mi nt ies ga liflnų slaptas ir tikra s pašauk imas ir y ra va lyti batus?
Kai A. Vien uol is pamatė vargšes žy d ai tes, iš v i są gyve nim ą į nirtinga i
konkura vu sios su juo vais tinės Anykščiuose išvarytas šluoti gatvitt ir arklitt
mėš lo krapštyti nuo grindinio, išblyško kaip popierius ir s u klebonu važ iavo , kaip dera tikri ems, tegu dar nai vie ms ir nesugadintiems lietuv it t in te ligentams pas naciq va ld žią kaip nors išgelbėti kai mym1 žydq nuo pažeminimo ir naikinimo .
aciai jiems pana š iai kaip mūsų dienq pono S. Q;.eJio be i jo dvasiška i artim ų bičiulių šū ki ais link smai paaiškino ap ie teisėtą ir teis in gą atpildą išs igimėliams žydams, 1111::11dži11sie111s
Kri s/1/. Tada Lietuvos žydai ir įgijo tas ta ip
mf1sų nelaiming us krikščionių demokratų aktyvis tu s sue rzinu si;is „privileg ijas , išs kirtine s teises".
Ar k ru v inose lovose ruoši atės mi egot? - klausė Utenoje nepamiršta mas
ku nigas, tikras krikšč ionis, meilės artimui , skausmo ir rūstybės pilna širdimi.
Ir tada žydų turto klausimas, kuri s šiandien kaip perdžiūvusios malkos me tamasi gėdingų, žem ia usių jausmų ir kompleksų kurs tomą lau žą, p rieš šeš iasdešimt metlĮ Utenoje , iš kur ir mes kilę, daugeliui ta po toks skaidr us ir aišku s.
Girdėjau dar vaikystėje pasakojant apie paliktus krūmuose - to lyn nu o
nuodėm ės - žyd q baldus. Minkšta s uoliai , lovo s lovel ės stovėjo po lietumi ir
sniegu, sau lės pavasarį džiovinam i ... Paskendo dilgėlėse, sud risko, paukšč ia i
pe š iojo, pelės su ko lizd us ir žva igždėtomis naktimis vis cypavo apie Sarą,
1938 metLĮ Lietu vos gražuoliLĮ konkur so l ai mėtoją: ai, kokia graži, ko kia graž i,
kokia graži ...
Lietuvosrytas, 2002, balandž io 26

IŠ POKALBIŲ SU RAŠYTOJUICCHOKU MERU
PAVOJING I LIETUVIŠKAI RAŠANČIO
ŽYDŲ RAŠYTOJO ŠACHMATAI
(FRAGMENTAS)

A. Go ld šteinas: Savo laiku didelį rezonansą su kėlė žinomo poeto ir filologo
Tomo Venclovos s traip snis „Lietuviai ir žydai ". Ne tiek pavadinimu , kiek ir
š iand ien dar a ktuali os probl ematikos išryškinimu . Ką Jūs apie tai galvojate?
Ar Jum s egz istu oja kolektyvinės nacionalinės kaltės - lietuvių prieš žydus ar
ga lbūt žy dll prie š liet u viu s - sąvoka ?
Jcchokas Meras: Ši prob lema gyva ir daba r, ji labai skausminga, tačiau mano padėtis sav otiška todėl, kad esu iš karto abiejose pusėse. Kaip žydas, aš
va i kystėje nuėjau pusę kelio iki sušaudytųjų duobės, [ ... ] ir tik visai atsitiktinai man e grąžino atgal, po to mane taip pat atsitiktinai paėmė nepažįstami
žmonės, lie tu v iai, kurie atsivedė į savo namus ir, galima pasakyti, įsūnijo. Jie
turėjo šeš is savo vaik us, aš tapau septintu . Labai vargingi žmonės, karo metu
mes badavome .
A. G.: Jie ž inojo , kad Jūs žydas?
l. M.: Ž inoma . Štai tada aš ir patek au į lietu vitt gyvenimą - ne buitį. Ir
įgijau kalbą - ka ip pasaulį, ne tik kaip instrumentą. Gyvenau pas juos iki 1947
metq , o ta i reiš kia , kad da l į savo gyvenimo aš pra gyvenau kaip lietuvis. Taigi
mano ps ichologija yra žy di ška ir lietuviška.
A. G.: Tai bu vo miestiečiq ar va l stiečitĮ šeima?
r. M.: Me s gyve nome dvare , jie buvo samd iniai.
A. G.: O tu o met u Jūs s uvokėte esąs lietuvis ar žydas?
l. M.: Ne, visa da žinoja u, kad esu žydas. Tačia u gyvenau tą gyvenimą ir
ki ekvieną minutę negalvojau , kas aš, kokiai tautai priklausau. Kitas reikalas,
kad voki ečiq okupa cijos metu man negalima bu vo būti žydu. Tada aš užmir šau jidiš, kuri a mes ka lbėjome iki karo mūsų namuose, -visiškai užmiršau
kalbą . Ne tik sąmonėje, bet ir pasąmonėje viskas buvo išnaikinta. Po to, po
vokieč iq s utr iuš kinim o, m an teko mokytis jidiš iš naujo, mokytis, o ne prisimint i. Aš gyve n au pačioje natflrali ausioje lietuviškoje aplinkoje -su jos kalba,
papročiais, ka talikybe , aš buvau viduje viso to. Šeimos galva dar visaip stengėsi at pratint i m an e žyd iškai tarti „r" - kad, neduo k Dieve, vokiečiai neatpažintą Viskas aplink u i buvo lietuv iška - darba s, apeigos, dainos, gimimas,
mirtis . Viso š ito ne ga liu neigti. Ir negaliu kalbėti apie nacionalinę kaltę dar ir
dėl to, kad še imo s motina , tapu si mano antrąja mama , taip pat bu vo lietuvė.
Toki u a tveju ir ja i turėtq tekti dalis taut os kaltės, o ši moteris - nekalta. Be to,
mes nega lim e kalbėti apie naciona linę kaltę dar ir todėl, kad mes patys -
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.
k · ·sos istorii·os eigoi·e ragino pripa žinti savo kolektyvinės
žydai - tauta , uną v1
. .
.
• f kt . Prasmin ga kalbėti tik apie asmeninę ir kolektyvmę a tsakomybę
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- k as vy ksta 'salvi·e
u ž visa,
. . Tai ne kolekt yv
. ine a te, o u en
. . a sa om
. . y e,_ lickanti ir tada , kai žmogus ar grupė žmomų nesu ge~a reaha1 va ld yti 1vyk1lĮ. Ir
todėl aš su pasitenkinimu išklausiau Liet~vos_Prez idento -~ - Br_azau sko \albą
Knesete. Jis pirmą kartą atvirai pasake ap_1e_v_1ską, kas ats1hko _ž~dam s ~1etu. 1r
· pra š·e atlei·d ·imo . Kas turi teisę at le1sh
ir kam dabar atleisti nu odemes ?
voie,
.
. .
.
A. G.: Kas, Jūsų manymu, sukėlė tokj netiketą neap y kanto s žydam s pro trūki Lietuvoje vokiečių okupacijos metais - iš tų žmonių, kurie daug metų
gyveno ša lia jų, pusės?
.
.
. .
.
1, M.: Ne žinau , iki šiol netu riu vienare1kšn110 atsakymo l ŠI klausimą. Man
tik labai skaudu , kad tai įvyko. Labai skaudu . Ir kaip žyd ui - žuvo mano ar timieji ir aš pats vos neatsidūriau duobėje, kuri oje prapuolė visi Lietuvos žyda i,
ir kaip žmogui , kuris dali savo gyve nim o bu vo lietuvi s.
A. G.: O kas tai yra lietuviška siela? Girdėjau, kad joje dar daug pagonybės, kad ši taut a linkusi i J...-raštutiniuspoelgius ir iš dalies i savęs aukojimą,
kad jos psichologijoje ir gyvenimo būde, ypač jei tai va lstie tiškas gyve nim as,
išliko nema žai archai zmo. Ar tai tiesa?
M .: Matyt, visa tai yra, ir nematau čia nieko bloga. Ga li būti, kad būtent
neišgyvendint oje pagonybėje slypi tas nuos tabu s pakantumas kitiems tikėji
mams ir ap skritai tolerantišku mas, kur is buvo būdingas viduramžių Lietuvai, kai kunigaikščiai valdė dideles teritorija s, kitaip mąstantiems, v isk am kitam . Tada juk ir žydai buvo pakvies ti atvykti i šalį, jie atėjo ir atliko joje daug
11audingų d arbų. Kokiu būdu tokioje dirvoje iša ugo kurstytojiškas, že mas nacionalizma s, kas paskatino žmones padaryti tai, ką jie padarė?
Jau prieš karą žydus bandė išstumti iš Lietuvos ekonomik os, aktyviai veikė
vokieč ių antisemitinė propaga nda - kažkok ios pri elaido s, ž ino ma, buv o ir atpaline data jas galim a atpažinti , jos greičiausiai ga li būti iša nali z uoto s. Egzistuoja lietuvių keršto \·ersija -ž ydai atseit 1940 meta is padėjo įsitvirtinti ša lyje
sovietų vald žiai ir dėsningai sukėlė atsakomąją reakciją. Tačiau realybė buvo
visai ne tokia , joje nebu vo pastebėta tos žydų dalyvavimo koncentracijos , kuri būtų gaJėjusi išpro voku oti šią neįtikėtiną keršto reakciją. Aš tokia ve rsija
l netikiu .
\
Tačiau propagand a su.ly ginti žydus su bolševikais buvo s tipri , be to, jos
poveikis tik sustiprėjo po karo p radžios ir sovietų kariuomenės pasitraukimo,
aš pats gerai atsimenu anti semiti škas knygeles lietuvių kalba. Štai šios nu otaikos liko ir iki šių dienų. Jos nepriklau so nuo tikrosio s kai kurių žydų ve iklos, kuri visa i nebu vo masiška . Priešingai , sovietų valdžia slop ino nacio na linę žydų saviveiklą, visu s kultūrinius židi niu s, s ionistines orga ni zacijas,
spaudą, mokyklas. O kiek žydų veikėjų nukeliavo tiesiai į ka lėjimą! Iri Sibirą
po sovietų kariuomenės atėjimo buvo deportuota daugiau žydų, ska ičiuojant
procentais, negu lietuvių. Taigi ką čia daugiau ga lim a kalbėti ...

Žinoma , ga lima ir reikia ištirti veiklą sovietinių funkcionierių žydll, p risidėjusių prie represijq , baudžiamųjq akcijll, - apie tai nauding a pasvilrstyti.
[ ... ] Tačiau tai labai ypatingas , atskiras klausimas, ir mes jokiu būdu negalime
sta tyti jo g reta masinių žudynių, mes- ir niekas kitas - neturime teisės nustatyti šiu o atveju priežastinio ryšio ar kokios nors kitos paralelės formos. ( .. .]
Litlll t'O>ryta< , l 995, liepos 15
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TĄ DIENĄ, KAI MUS ŠAUDĖ

D.

(FRAGMENTAS)

Rašytojas lcchokas Meras atsako i Respublikosžurnalistės Dalios Jazukevičiūtės klausimu s.

Dalia Jazukevičiūtė: Negaliu Jūsų neklausti apie 1941 metu s, nes, man au,
jog tuomet mūsų pokalbis būtų abipusiškai nen uoširdus. Kiek Jum s tada buvo metų, kaip viską prisimenate?
IcchokasMeras: Man buvo aštuo neri ... Kelmės miestelis. Tą di eną, kai mus
šaudė, aš, mano motina ir sesutė bu vome paskutinėje grupėje. Dėl kažkokiq
priežasčiq mus grąžino atga l, o jau buvome nuėję pusę kelio iki žvyrduobės,
mamą greitai i švarė sušaud yti. Liko grupelė vai kų . Buvo keli kC1dikiai vežimėliuose, keli keturiolikmečiai ir jaunesnių. Kažkodėl šitų vaikų neša udė.
Atėjo ž monės iš Kelmės miestelio i tą sodybą, kur bu vome suva ryti, ir jiems
leido pasiim ti vaik us pa maitinti. Atėjo buvusi mC1
s t1 šeimininkė ir i šsivedė
mane ir sesutę. Leido išsivesti. Vėliau visus tuos vaikus paliepė grąžinti suša udyti . Dalį žmonės ir grąžino, o dalies - ne . Negrąžino ir manęs bei manosesutės Janinos. Mus slėpė, vežiojo iš kaimo i kaimą. Jan ina uža ugo Urbelių
šeimoje, o aš vis krausčiausi iš vienos šeimos i kitą , kol ga lų ga le ats idū riau
gatvėje. Pro ša lį ėjo išgėręs Juozas Dainauskas, k lausė: ,,Ko čia žliumbi ?"
Paėmė už rankos ir parsivedė namo. Atidavė m ane savo žmonai ir pasakė „še
tau, Brone, dar vienas ..." Jie turėjo šešis vaikus, aš tapau septinta s is. Bronė
Dainauskienė man buvo antroji motina. Be ga lo mane my lėjo, be ga lo buvo
atsidavusi iki pat mirties. Gaila, jog nespėjau su ja atsisveikin ti. Aš atvažiav':u 1989 rud eni, o ji mirė pava~a
n Kelmė yra tas lašas, kur aš matau
visą jOrą - vokiečiai .užėjo-irruoj pat surin ko v isus žy dus , suvarė i lage riu s.
Vyrus atskyrė juodiems da rbams. Lietuvos pro vincijoje viskas vy ko labai pa našiai. Tai neb uvo pogromo pobūdžio naikinima s. Žydai bu vo koncentruoja mi, o paskui vežami šaud yti arba i getus. Tai įvyko labai gre itai - per pirmuo1 sius kelis karo mėnesius. Kelmėje pirmasis ša ud ymas įvyko liepos 21 dieną,
antrasis - rugpjūčio pabaigoje . Karas prasidėjo birže lio 22 dieną ... Visa tai bu~ suplan uota, kodėl ir kas tai darė, reikia išsiaiški nti .
D. J.: Kas išsiaiškins?
l. M.: Žinoma, istorikai . Kelmėje neb u vo žyd iškos tarybų va ldžios ... Kelmėje buv o lietuviška valdžia. Žyda i turėjo krautu ves, jas atėmė. Iš Kelmės į
Sibirą niekas nespėjo išvež ti nei žyd ų, nei li etuvių . Aš tik prisimen u, jog mama vis duoną džiovino, aš tai sieju su ga limybe būti išvež tiems. Mums - ir
lietuviams, ir žydams- labai sva rbu išsiaiški nti , kas įvyko, kad jauni žmonės
žinotų tiesą. Iš ketvirčio milijono žydų, iska itant Vilniau s kraštą, Lietuvoje
buvo sunaikinta apie 90 procentų žydų .

r

320

J.: Kas šau dė? Ar tai buvo

lietuv iai?

l. M.: O kas gi, jei ne lietuviai? Šaudė tie, ku riuo s žmonės pa vad ino žyd-

l

šaudž iais. Dėl ypati ngo šio klausimo jaut rum o saka u: ,,Šaudė žydšau džiai",
bet mes žin ome, kokios jie tautybės. Vis ur Lietuvos prov incijoje vy ko tas pats .
Beve ik v isus s u šaudė, išsky rus tuos, kur iuos rusai išvežė i Sibirą, maža dal is
pabėgo į Rusiją, maža dalis išliko konclageriuose . Galima pa sakyti, jog žydša ud žiai buvo lietuviai. Bet vėlgi svarbu, kurį žodį akcentuoti. Iš čia visas ,
neišsp rend žiamas konflikt as. Iš čia viena tauta nesupranta kitos. Mes sakom:
,,Vokiečiai naikino žydus". Bet ar tai reiškia , kad visi vokiečiai? Baisiausia yra, '
kai suplakam os dvi temos i vien ą, du skirtingi reiškin iai, kuriuo s būtina atskir ti. Viena - tarybų va ldžios represijos, kuriose dalyvavo įva irių tautybių
žmonės ir kaip aukos, ir kaip vykdy tojai. Ir antra - masinis žydų naikinimas .'
Šių reiškinių nega lima greta statyti. Tada viskas susipainioja . Juk be reika lą
menkinama s žyd q, repre suotq tarybų valdžios, skaičius. Lyg jie nebuvo ren~
resu otr.;-. Juk-bu vo uždaryti visi žydų kultūros centrai , visos žydų partijos ,
beveik visos mokyklos, laikraščiai,išskyrus kelis kair iosios pakraipos . Žydtls
taip pat sodino -;,Pris im enu Vinco Rastenio pasakojimą. Jis 1940 metais sėdėjo
vienoje kameroje su žydų laikraščio redaktoriumi . 1941 m. juos išleido ... Vincas Rastenis sa kė: ,,Aš n uėjau nam o, o kur nuėjo jis?" Juk žydų daug išvežė, ir
jų dau g kalėjo. Juk tarybų valdžia sunaikin o ir visą žydų kultūrą ...
D. J.:Ar Jūs mat ote kokią nors išeiti vadinama jame „žyd ų ir lietuvių" klausime ?
l. M .: Taip. Lietuviai katalikai. Man ir jums baisu ir gėda, kad tai įvyko, tiesa? Mes nešame tą kaltę - moralinę, asmeninę, kolektyvinę ... Tą akimirką, kai
mes tai pasako me - išsilaisviname. Jeigu norime būti laisvi, nepriklausomi ir
laimingi- tai pirma ir būtina sąlyga. Mes turime jaunimui pasakyt i tiesą. Ir dar
man baisu, kad kai kurie žmonės, kai kurios žmonitt grupės vis bando ieškoti
priežasčitt, kodėl reikėjo šaud yti žyd us. Lietuvos Respublikos Prezidento kalba
Izraelio Kneset e bu vo garbinga garbingo žmoga us kalba. Bet tai tik pradžia.
Reikia jaunimui papa sakoti, kas buvo, ir jie turi žmogiškai supr asti - kas yra
masinis naikinim as. Kad reikia stoti piestu prieš tokius nusika ltimus , kad ir ku r
jie atsitiktq ir dėl kokil1 priežasčil1, ,,idėjų" buvę organizuoti.
O. J.: Ar ma tote Lietuvo je kokių nor s pasikeitimų iš esmės? Žmonių, aplinko s?
l . M.: Pasikeitė ir žmonės ... Dalis jų labai vargs ta, ska udu tai matyti , dalis
tapo tarsi a moralūs, lyg dvasinės vertybės būtų mažiau vertos . Bet prieš kelias diena s bu va u Vytauto Didžiojo uni versite te susitikti su jaunim u . Susitikau su atviru , nu oširdž iu, dvasingu , galvojančiu jaun imu , ir tai man buvo
tokia atga iva ! Ka lbėjomės visiškai atvirai, man buvo smagu, jog jie skaitė mano kn ygas. Kalbėjomės keturias valanda s. [ ... ]
Rrs1'11b
lika, 1996, b.,landtio 30
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ŽEMĖS SKAUSMAS
APYBRAIŽA

SIGITASGEDA

l. KATKIŠKĖ
Pilka rudens diena sunkiu rūku užsupus i kiekvieną kal vel ę, už lyg inu si
Dzūkijos laukti kloniu s ir lomeles. Tolumoje su hori zontu susilieja mel svas
miškų kaspinas ...
Katkiškė ... Yra vieta čia, kur žemė anksčiau buvo truput i pakilu si. Dabar idubu si. Kas pasakytll - kodėl?
Žemė nekalba, bet istorija žino.
1941 m. ruden i lietuvi škieji nacionalistai , vykdy dami savo „diev ų" - vokiečių okupantų - valią, sušaudė Veisiejų , La zdijų , Kapčiamiesč io ir Ruda minos žydus , sušaudė tik todėl, kad jie buvo tokio s tautybės.
že mei-Motinai jie bu vo tokie pat vaikai ...
Po to mėnesius judėjo jinai, tarsi blaškydamasi begaliniam ska usme. Rytais
kildavo sunku s, tamsus rūkas - jos gyvybė, jėga ...
Kelerius metus sniegas šioje vie\oje bu vo raud onas. Rodėsi, kad Žemė
verkia kruvinomis ašaromis dėl ivykd ytos nie kšybės.
Ir pagaliau ji sukniub o, kaip sukniumb a motina, nepern ešusi ne te isybės ir
skausmo ...
Nes jie bu vo jos vaikai.
2. BlRŽELIO22-oji
Dabar jau niekas n etikėjo, kad tai manevrai. Lėktuvų kauk smas, sunkūs
vieškely dulkių debesys, pavirt ę tamsia žmonių ir ma ši nų ma se, toli a u gais rų pašva istės ir a rtėjančios kanonado s balsai susipynė i v i eną baisų, neiš·
sakomą žodi - karas!
Kaimiečiai, išvedę p ririšti alkanus gyv uliu s, tar si stabo trenkti , sustingo
pakelėmis, viena ranka prisidengę a kis nuo birželio saulės, antra tebespa usdami drėgną pasaito ga lą.
Mašinos vis važiavo ir važ iavo, apdang sty tos juodais a ud ekla is su tuo
pačiu aplau žytu kryžiumi . Iš po užsma uktų motociklistų šalmų žvelgė ša ltos,
piktos akys. Tarsi milžini ški vabalai mašimi fone žirkliojo pla čiastrėniai, stip·
riomis apžėlusiomis kojom is sun kieji arkliai, pilkai žalios, paraitytomis rank o·
vėmis figūros.

Karas!
Šis žodi s ištirpo kulkt1 sukarpytoje dangau s mėlynėje, rytmečio ty loje,
žmonių širdyse, suke ldama s baimę, nevilti, neapykantą, o kai kam - piktą
keršto džiaugsmą.
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Ma žy tis pasi eniečių būrelis pasitraukė, veždam asis sužei stuosius, kiti dar
ilgo kai slapstėsi mišku ose, naktimis ieškojo kelio nam o ...
Pur vinas fašisto bata s, trypęs dau gelio Europos tautų žemę, braidęs krauj o
ir aša rų up elia is, sukaukšėjo Veisi ejų miestelio grindiniu.
3. TOLIAU NUO ČIA!
G ydy tojas Faina s nemi egojo pernak t. Ner imas, sunkiu debesiu užgulęs
mi es te lio žydų širdi s, neaplenkė ir jo.
Kodė l nelaimė ateina tada, kai jos mažiau siai laukiama? lik vakar jis džiaugėsi pirmu , netv irtu kūdikio žingsniu , džiaugėsi kaip ir kiekvienas jaunas
tėvas.

O šiandi en? Šiandien jam reikia eiti, eiti, kur akys veda , tik toliau nuo čia.
Fai nas nega lėjo likti abejingas: šiurpu s Vokietijos, Lenkijo s žydll likimas jam
bu vo ž inoma s ...
Nejaugi ta i pasikartos čia ?
Bet ko ga lima laukti iš žvėr ies, žvė ries, kuri o rankoje jėga?
Ir Faina s, palikęs ma žameti kūdiki savo tarnaitei Emilijai Strikoraitei, isilie·
jo i bėganč iųj ų eiles.
Bėgo visi, kas galėjo. Bėgo, palikę namu s, daiktu s, slapstydamiesi nuo
baltaraiščių.

Tačiau pabėgo tik kai kuri e. Ties Merkin e kelią už kirto vokiečiai. Kelias
diena s s l apstęsi Kibyšių mišku ose, žydai grižo atgal tylūs, pavargę, pasikliovę
likimu .
Tarp jų Faino nebuvo .

4. TU -Ž YDAS
Senuka s Kožu rckas• neat simena, nuo kada jis Veisiejuose gyvena. Ir jo
tėva i tikriau siai neatsimen a. Gyveno, vertėsi kaip ir visi žmonės, ir visi ji lygiu
laikė. O dabar jis - ne Kož urckas. Tai rodo geltona žvaigždė an t krūtinės ir
nu garos su raide „J" - Jud en. Jis - beva rdis žydas, kuri galima išmesti iš
duono s eilės, nu st umti nu o šaliga tvio.
Šiandi en savaitė, kai čia vokiečiai. Ko tik nebuvo šią savaitę!
Kiek kartlĮ baltaraiščiai išmetė ji iš eilės prie duono s! Ne ji vieną - visus
žy dus mėtė. Argi žydui reikia duon os?
Suėmimai, plėšimai ...
Šia ndi en i Marijampolę išvežė Ovčinską, Rudu s, Aranauskienę ...
Komu nistai .
Kokie jie komuni stai? Tarybt1 valdžiai prijautė.

• Knygos sudar ytojo nuomone, tia tu rėtq būti žmogus, pavarde Kamerunskas. Galbūt vietos
gy ventojai iškreipė jo pavard ~ pagal profesiją - kepu rininkas, kepuriu s.
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Aranauskienė - komunistė. Kožurckas tai žino dar nuo Smetonos

laiką

Bet ką ji blogo padarė ...
Senuko mintis nutraukė beldim as i duris.
- Atidaryk, žyde!
Vėl jie - baltarai ščiai. Vincas ir Ipolita s Kočifmai, Antan as Kaz lauskas ...
Dar birželio 22-ąją nubėgo vokiečiams rankų bučiuoti. Dabar jie či a va ld žia,
jų žodis - įsta tymas.
- Renkis, vesim pasim elsti.
Visam miestely jau klykė mėtomi vai kai, verkė mo terys. Sinagogoje, kur
suvarė žyd us, buvo ankš ta, tvanku.
Kožurckas sunkiai atsiklaupė.
Nuo tada jų jau nebepa leido. Tik kai kada pro ašaras žmonos išsipra šydavo
į nam us atsineš ti maisto.
Jaunu s, stiprius vyrus kiekv ien ą dieną va rydavo dirbti j Lasavičių dva rą_
šaulio Vabuolo nuosavybe.
Kitus - valyti miestelio gatv ių. Senuk as rabinas sunki ai m osavo šluota.
Skaudėjo n ugarą. Nuo sunkių nemigo naktt1, alkio sva igo ga lva.
- Ei tu, jude , vikriau sukis! - išgirdo už nu ga ros balsus . Trys sotūs balta raiščiai artėjo pr ie jo.
- O šitą kas nune š? - parodė vienas mėšlo krūvą.
Senuk as mirk si paraudusiomis akimi s, bando aiškinti s, bet ve ltui.
Vienas, numu šes skrybėle, krauna į ją, kita s - i k išenes .
-Nešk!
Nuo stumtelėjimo senukas suklump a, lyd imas sutartinio kvatojimo.

f...l
5. Į MIRTIES DARŽĄ
Buvo gaivi rugsėjo pabaiga. Sunkūs karo pėdsakai jautėsi n e tik gyvenime,
širdyse, bet ir ga mtoje. Sutryptas prinoku sių javų rėžis, drėgn os,
nesusigulėjusios žemės ka uburėliai šalia apkasų, p as kub omi s supilt as kapas
nušautam kareiviui.
N uplau kė pirmosio s gervės ...
Nuo Veisiejų miestelio pusės varomų žmonių būry ni ekas jom s n epam ojavo kepure ...
Varė žyd us ...
Tik tu os, kurie dar buvo nepajėgūs lai ky tis už motinų sijo no a rba kuriq
sena tvė nesid avė paremiama lazda , vežė. Kur ? Niekas n eži nojo . Nedaug
kam berūpėjo. Per dauge l į diem1 ir naktų išv arginti žmonės troš ko vie no žmonių

ramybės.

Atsilieka nčius

davo kulka.
Pagaliau ...
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paspar tinda vo

baltara išč io

rimb as, suklupu siu s nuramin-

Už Lazd ijq, vie tos gyven tojų vadinamoje Katkiškėj e, kur a nksčia u ga nyda vo ga lv ijus, juos pasitiko dviejų metn1 auk ščio spygliuot os vielos dar žas.
Tai buvo „nama i" Veisiejų, Lazdijų, Kapčiamiesčio, Ru'daminos žyd ams .
Gy d ytojas Fainas su žmona skubėjo. Eidavo tik naktim is, kai vieš keliais
n utrūkdavo jud ėjimas, kai žinodavo , kad pakelės krūmas, drėgnas griovys jtl draugas. Gražes nitt namq , kur aidėdavo skam būs vilkšun iq ba lsai, ve ngė.
Tik sukr ypu siose, vėjų šiau šiam ose pirkel ėse buvo ga lima rasti nakvy nę,
užuojautos žod į . Daug kur Fa i ną paži nojo, gerąjį Fainą, kuris ne vienam tik
u ž „ač iū" padėjo . Daug kur būtų Fa iną mielai pasl ėpe, bet pri eš ji buvo v ienas
kelias - Katkiškė. Ją pasiekti reikėjo žū tbūt, nepatek us j baltaraiščitĮ ranka s.
Prie š tris d ienas Fainas sužinojo , kad ta rn aitė atida vė jų kūdiki policijai. Jo ir
žmonos skau sma s buvo tylus , be žodžiq , - tik sunku dabar buvo tikėti žmonėmi s. Atkasė jos pa s lėptus mergau tiniu s žied us, laikrodi, surinko viską, kuo
tik buvo ga lima praskin ti kelią i baltara iščių širdis, ir ... išėj o.
Ką jiems pažad ėjo polic ijoj - nežinia . Bet kai jie išėjo į ruden s saul ės nušv iestą gatvę, buvo jau linksme sni, prašviesėj usia is veidais. Mažy tis lagaminėlis neslėgė Faino rankų. Jis garantavo jų kūdikio gyvybę ... Už Lazdijų
kelią jiem s užkirto du baltaraiščiai ...
Mirties daržas buvo neby lus Faino ir jo žmo nos raudoj imu i. ..
6. DIEVAS SU JAIS
Krito ge ltoni lapai. Dideli , pana šūs j žvaigždes ant s u imtqjų krūtiniLĮ, tik
be didžiuli skausmą nešančios raidės „J"...
Už spyg liuo ttt viel t1 - kitas, pasmerktas pasa ulis. Jo gyven imą gali ma
lyg inti su gyvulių laikymu plačiame d arže . Ne, gyvu liai paprastai šeriami, o
čia žmonės tenkinosi tu o, ką įmesdavo pro tvorą gailes tingesni gyve n tojai,
paž įs tami, veja mi, mu šami balta raiščių. Išmu štais d antim is (ba ltaraiščiai mokėjo ieš koti au kso), suplėšytais drabu žia is jie buvo nebent gyvieji lavonai .
Miru siq niekas neskubėjo laido ti. Pajuodę, alkio išsekinti kūnai kelet 4 dienų
g ulėdavo pašiūrėse, šv ilpaujant ruden s vėju i.

• ••
Fainas pabu do nu o ša lč i o. Vėlyvo rud ens vėsa skverbėsi pro retas pašiūrės
lentas. Žmonės spaudėsi vienas p rie kito, ste ngdami esi sušilti . Kelinta šiandi en di ena ? Fainas težino, kad baigėsi spa lis. Kas ska ičiuos di enas šiame
ašan1 , kraujo , kančitl dar že? Fainas Omai pagal vojo apie Dievą, nors mintis
ap ie a nt gam tin es jėgas jam visada buv o svetim,,. Nejaug i tai daroma Dievo
va rdu ? ,,Gott mit uns" - šiame užraše ant vokiškt 1dir žq, rodos, slypėjo daug
žmo niškum o ...
Kažk m jau melodin gai išvedž iojo giesmes gaidžia i. Aušta . Staiga neramLĮ
žmonit! m iegą i šbl,iškė keiksmai, smftgiai. Pravirko vaikai, su kliko moterys.
- Bud elini, ku r jfis mu s varote!?
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Vietoj atsakymo - kaustyto bato sp yris. Fridk auskas vylėsi išsige lbėti. Jau
su b altaraiščiais, saugojančiais suimtu osius. Buvo
pažįstamų iš Veisiej ų, žadėjo paleisti už turtą .
- Kluone, kamp e, kai tik jeini, po šiaud ais pakasta ... - šnabždėjo ji s, - tik
le iskit .. .
- Bėk!
Nespėjo Fridkau skas su sū numi nut olti nei per šimtą metn1 , kai tų pačių
baltaraiščių kulkos bitėmis susmigo i nug aras.
Būryje Fainas su rad o žmoną. Apkabinę vie na s kitą, jau sda mi , kad gyve nti
liko nedaug, jie lėtai slinko mirties procesijoje.
- Vyrams nu sire ngti!
- Vyrai - pirm yn!
Nesun ku bu vo prieky ižiūrėti plačias, pasi.ruošusias prigl a usti gyv us ar
miru sius, nebylias duobes.
~ ~ ona klykdama puolė Fainui ant kaklo . Paskutinį kartą jo s sausos lūpos
pabete vy ro skruostą, ir stipri žudiko ranka bloškė ša lin ...
. Pirmoj_isalvė ... lik vienišos kriaušės ošimas pritarė tūkstančių raud ojimui.
Famas gnu vo aukštielninkas, spėjęs pamatyti tris išsipusčiusius vokiečius
pri e filma vimo apa rato.
Antroji sa lvė ...
anksčiau jis p asikalb ėdavo

- Pr~ke_iktibūkite! - šaukė moterys, raudamo s staiga nubalu sius plauku s.
Treč1os1os nebuvo - kūdikius mėtė gyvus ...
. - Prakeikti būkite, lietu viškieji nacionalistai , sutepę sąžines nekaltųjų krauJU!- a tkartojo Dzūkijos šilai.
Tarybiniukeliu (Lazdijų rajono Ia ik.raštis),
1961, gegužės 31

AR ĮMANOMAS LIETUVIŲ IR ŽYDŲ DIALOGAS?
LEONIDAS DONSKIS

Šios diskusijos įvardijimas reikalauj a išankstinių komentarų.* Netiki u, ka d
Holok au sto ve rtinimo pa grindu žmoniją ga lima išdalint i į etn ine s ar kultūri
nes grupes. Lygiai ta ip pat netikiu ir tuo, kad dialogo pa rtner iais ga li tapti
b~nd_mo~enės ~r_vis~omenės: vie na ve rtus, moderniojo pa sa ulio patirti s by loja, Jog toie pač10Je visuomenėje socialinių ir kultūrinių kontrastų ga li būti ne
m ažia u nei tarp skirtingų visuomenių; kita ve rtu s, disk ut uoja ir nuomonėmis
keičiasi pav ieniai indi vidai, o ne grupės ar bendruomenės.
Šia prasme lietuvių ir žydų dialogas yra tikrai nej m an omas: nėra jokių
mistinių kolektyvinių lietuvių ir žydų reprezentacinių veiksmų, kurie mums
nurodytų visą grupe vienijančią ir sujungiančią poziciją. [...) Mode rnio siose
lietuvių ir žydų visuomenėse politinė ska id a bei ideologinė diferenciacija yra
nuž engusios tiek toli, jog tikr ai neve rta turėti iliuzijų, kad egzistuoja kažkokie id eo logi ni a i lietuvių a r žydų kolektyvai , savo viduje nutrinantys bet kokiu s socia liniu s, kultūrinius ir inte lektu alinius žmonių skirtumus.
Tokie mi stini ai kolektyv ai gali atsiras ti tik įaudrintoje politinėje vaizduo tėje ar sąmokslo teorijas kons truojančioj e sąmonėje. Did žiuli ai skirtumai mi nėtosiose visuomenėse bei jų iše ivijose[ ...] niekais paverčia tok ias formul uotes, kaip anta i: ,,lietuviai žy du s laiko " ar „žy dai traktuoja lietuvius kaip".
Holokau sta s, kaip ž inia , yra viena iš didž iųj ų žmo nijos moralinių temų.
Holokau s tas, kaip istorinis nara tyv as ir pamatinių etini ų perskyrų bei kriterijų lauka s, nauj a i tematizuoja visą moderniąją žmonijos patirtį. O moralinėje plotmėje visa da sus itinka tik individualios sąžinės subjekta i - pavieniai ž mogi š kieji indi vidai. Pe r individualią ž mogiškąją patirtį neperleistos ,
t.y. intelektualiai ir moraliai nea rtikuliuot os, nuomonės a r kolektyvinės,
,,liaudiškos" jų repr eze ntacij os priklau so stereotipų-nepatikrintų, neišana lizuotų, nuo tiesioginės žmogiškosios patirtie s atp lėštų, nugirstų ar tiesiog
prisigraibytų vaizdinių, ( ... ] - sferai. Nemanau , kad lietuvių ir žydų dialogą
mes norėtume jkurdinti toki oje plotmėje. Turbūt visiškai pr iešingai - mūsų
disku sijos tema nurodo į sąžiningos, aiškiais int ele ktu aliniais ir moralinia is
kriterijais pagri sto s diskusijų erdvės atvėrimą.
Dar viena rimta kliūtis jsivai zduojamam lietuv ių ir žydų dialogui būtų tas \
fakta s, kad di skusijt1 dėl Holokau sto erdvėje susiduria ne lietuviai ir žyda i, o
'tiesi og skirtingų sąmonės lygiq ir ti~ll žm?n~s . Tai pa sa_kytin_avisų p:rma_ap~·e
lietuviu s, tarp kurių „Holok austas , regis, iau tap_o v1_e
nu_1š rak tazo dž1~ ar
net moralinitl kodt1, darančių svarb ias perskyras v1ešOJ0diskurso ba re. Šiose
• Šiame leid inyje auto rius kelis sakiniu s paredagavo .
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di sk u sijose n ere ta i sus id ur ia prieši ngų orien tacijll ir įsitikinim ų Lietu vos
v is uomenės ir net lietuvių šviesuomenės atstovai - paprasta i Ho lokau sto ir
jam e dal yvav u s ių lie tuv i ų ver tinima s ta mp a ryš kiaus ia takoskyra tarp prava kar ietiška i nu s iteiku sil! libe ra lių, p liu rali z mą ir pi lieti nės v isuome nės idea lus
i špa žįs ta nči ų lietu vili ir „tau tos sukūrimo bei ap gynimo nu o v idaus bei i šo rės
1 p riešq" paradi g moje mą sta nč iq tau tieč iq ir tėvyna iniq.
Tad pri eš mu s - liberalios bei pliura l isti n ės v i s uomenės ša lin inkq ir konse rva tyvi q na ci~na_l_i
s tq ko lizija. (Ži_noma, kie~ vie~o je vi_s uomenėje y ,~ane tik
n einformu o tq ir s 1tos probl ematiko s nu oš 1rdž1a1 ne1šm ananč1q zmon t lĮ
slu oks nis,[ ...], bet ir in formuotq , žinančill , bet ciniškai indife ren tiškl 1žm o ni lĮ
slu oks nis- šito taip pat negalima išleis ti iš akią) Tai kolizija, kurią sy kiu bntq
ga lim a apibC1dint i kaip „libera linė demokrat ija ir pi li e tinė vi s uom e n ė vers11
s
8/ut u11dBode11tip o organ iška bendruomenė", bet jokiu būdu ne kaip „liet uv iai vers11
s žyda i". Paleisti i darbą pastarąją etiketę reikštq ne ką kita, o grub q
sąvo k q s upa in ioj imą. Para dok sa lu, bet bū ten t Holoka ustas ir jo ver tinima s
tap o simb oli n e nuoroda į lietuviškosio s sąmonės tend encijq egz i s tav i mą m oderniosios Vakarq civilizacijos simbolin ėje erd vėje.
Tad š ioje vietoje me s sus iduriame su lietuv iškos ios sąmonės ir kultūros
recidyvai s a r ne t mą sty mo tromb ais, kuriuo s kr itiškai išreiškia ir teor iškai bei
moraliai kv alifikuoja v i s uo men ės ir k u ltūro s kr itikai arb a tiesiog pravakarietiš kos or ientacijos ir liberaliq pa žiūn1 žmonės, o ne su orga n izuotu , i va ls tybinės politikos ra ngą pa keltu an tise miti zmu. Prie tokiq recid yvq bei m ąs ty 
mo trombq v is q pirma pri s kirči a u iš es mės am ora li ą ir „trog lod iti šką ", kaip ją
vadina Toma s Venclo va, d viejq genoci d q teo rij ą (kiek sušve lnint a jos atm a ina
y ra žin oma s imetrijo s teorij os p avad inim u ) ir jos d vynę sesę- i s torin ės žydų
ka l tės dėl l 940 metq Lietuv os okupa cijos teoriją, a pta ria n čią neloja lq, išd avik išką jq e lg esį, įskaitant ir žydlĮ aktyvum ą tarpu ka rio Lietu vos komja unimo
or gani zacijose bei komuni stq part ijoje. Sus ilaikys iu nuo mokslini o šitq konstruk cijq kv alifikavi mo - ši tą pa kan kamai aiš kiai ir išsa miai y ra p ad a r<;?
tokie
nfidi enos lie tu v iq is tori kai kaip Sau lius S u žied ėlis, Liud as Tru ska ir Vygan tas
Vareikis. Užs imin s iu tik apie gana ko mp liku otas ide olog ines ir empiriš kai
"'- neįžvelgiamas šill kon str ukcijll ištnkas.
.
.
, O jos sie kia tarp u kar io Lietu vos ir visos Europ os 1d eo log111e
s drama s . Turiu omen yje kad ir to m eto Eu rop oje suvešėjusi ą sq111
okslo teorijq, nutaikytą
tiesiai į žydu s: nė nemi nėd am as n aciq rasisti nės teorijos ir propag ando s pe rlq ,
tarp kuriq manipu liacijq mas itt są mone sum etimais atsidūrė ir „pa sau lio žydll
bankininkq ir ko mun is tq sąmokslo" teo rija, pnminėsiu tik tokius anti vaka rietiškus, anti buržua ziniu s ir antiko smopoliti n ius sąj ū džiu s kaip pranc ūzų A ctio11Fra11
raise (kurio įkvėpėjai bu vo Mauri ce Barr es ir Charles Maurr as) ar
rumunų „1927 metq ge neracij a" (šis sąjūdis vienijo tok ius iš kil ius rumunq
kūrėjus ir intelektualu s ka ip Mir cea Eliad e, Eu ge ne Ione sco, Emi l Ciora n,
Con stant in N oica, Mircea Vulcanescu ir j ų mok y tojas Na e Ion escu) . Abiejll
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sąjūdžiq atstovai nesibodėjo ne tik paleisti į darbą sąmokslo teoriją, bet ir visą
Vakilfų civilizacijos kvintesenciją - d idžiai abejotinos vertės jų akyse, t.y. ka-
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pitali z m~, la isvąją ri~k ~, b~_ržua_zini ~yvenimo stilių ir buržua zines vertybes,
pragmatizmą, sekuhanzaciJą, d1dvynų kultą išstūmusią proziško gyvenimo
rutiną ir t.t. - siet i s u žydais.
Šitų sąmonės tendencijų netruko ir tarpuk ario Lietuvos intelektualiniame /
gyve nim e: ypač pri e Juozo Keliuočio antivakarietiškų filipikų ir radikalaus
na cion aliz mo kupin os Vytauto Alanto Žygiuojančios tautosprisijungus gero-/
ka i s tambes ni o kalibro inte lektualui - jaunajam Antanui Maceinai. Pakanka
pr is imi n ti Maceinos straip sni „Tauta ir valstybė", išspausdintą NaujojojeRo-1 1
muvoje (1939 m. kovo 19 d.), kuriame Maceina juodu ant balto rašė, jog naujoji/
tautinė valstybė bus pagrista ne piliečio, o tautiečio sąvoka ir jog naujoji vals
tybė, būdama tautinės dvasios kūrinys, negali vienodai traktuoti tautiečių lie
tuv ių ir svet imos tautybės piliečių, arba vadinamųjų tautinių mažumų.
1
O jei d ar iš akiq neišleisime prieškarinių Maceinos darbų iš socialinės filof
sofijos - tokių veikalų kaip Socialinis teisingumas,Buržuazijos
žlugimasir Pro1
111etėjiz1110 problema, kupinų paniekos liberalinei demokratijai, kapitalizmui ir
buržuaziš kumui, pakylėtam i amžino metafizinio principo lygmenį, - tai netruk sime su pras ti, kokios ir kieno idėj os to meto Lietuvoje padėj o ne tik filo;
sofiš ka i kon tekst ualizuoti bei įprasminti Smetonos autoritarinį režimą, bet i!
sukur ti antiva karietiškum o kupiną_atm~sferą (beje, ganėtin~i p~la_nk!~priiml
ti bet ko ki antidemokratinį režimą 1š šalies arba bent Jau nes1pnešmh ir nesukurti jokios rimtesnės alternatyvos jam).
Yra pa kankamai priežasčių many ti, jog daugelio to meto žmonių - įskaiJ
tan t ir šv iesuomenę, ką kuo puikiausiai įrodo ne tik Maceina, bet ir LAF'o
narių atveja i - sąmonėje „buržuazija", ,,kapitalizmas", ,,išnaudojimas", ,,kosmopoli t izmas" ir „žy dai " sudarė tą pačią ideologinę idiomą. Prie šito lieka tik
pr idur ti naci q p ropaga ndinio diskur so, tapatinusio žyd us su komunistais,
priėmimą (o juk LAF ir 1941 m. birželio sukilimas šituo keliu ir nuėjo), ir istorinės žy dq kaltės bei d viejq genocidq teorijų ištakos galutinai paaiškės.
Aš sąmoningai apeinu tradi cini, valstietiškose kultūrose itin gajų ir Vidurio be i Rytų Europoj e giliai išsikerojusi - ne ideologinį, o veikiau demonologinį - antisemitizmą (tokiam tradiciniam demonologiniam antisemitizmui atstovau tq n e tik Motiejaus Valančiaus, bet ir Vinco Kudirkos panieka žydams).
Sykiu sąmoningai nut yliu ir iš akiq išleidžiu visą katalikiškąją žydų demonologiją ir jos populiariąją, liaud yje išplitusią versiją: kad ir kiek nepatrauklūs ir
net d id žia i atgra sos man būtlĮ šitie dalykai, jl! buvo neįmanoma mechaniškai
išve rs ti i mobilizuojančias ideologines idiomas ir koncentruotas neapykantos
formu les . Istorinės žydų kaltės teorija ir dviej11genocidų teorija yra neabejoti- ,
na s ikikarinitĮ ir pokarinių lietuvil1 inteligentų konstrukta s.
__ __,, · \
Pnba igai telieka tik prisiminti sovietinės propagando s ir jos suformuluotos antisemitinės sąmonės sluoksni , užklojusi, bet niekada iki galo neužgožusi
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ir nepa laidojusi ankstesniųjų patir ties sluoksniq - prigesintų ir modifikuotų,
bet, kaip parodė ne vienas an tisemitiz mo protrūkis Lietuvoje po 1988 metų,
pakankamai gyvybingų. Šis sluoksnis - tai ir „daktarų byla ", ir Stalino pradėtoji kova su kosmopolitizmu (kurią, regis , su didžiausiu įkvėpimu tęstų
ne vienas žinomas nūdienos Lietuvos inteligentas), ir sioni zmo (t.y. moderniojo žydų nacionalizmo) pavert imas ideologiniu mon s tru be i me nkinamuoju terminu , ir ivairūs propagandiniai naujadarai bei eufemizmai : kad
ir „tarybiniai piliečiai" , masiškai išžudyti nacių koncentracijos s tovyk lose
Lenkijoje ir Ukrainoje. Tad pamėginkime įsivaizduo ti naci ų p ropagandos,
LAF'o retorikos, sovietinio antise mitizmo , au kos sin dromo ir visus juos persmelkiančios sąmokslo teorijos mišinį - tik tada paa iškės kont ekstas, ku riame buvo nukaltos minėtosios konstru kcijos, esančios gero kai anapu s be t kokių moralės nor mų .

Štai kodėl tariamas lietuvių ir žydų dialogas iš tikrųjtl y ra ne kas kit a, o
akistata su tais są m o n ės ir mąsty 
mo trombais, kurie bloškia mus atgal į XIX amžiaus pabaigos ir XX am žiaus
pirmosios pusės Europą. Tai lietuvių sąmonės ir ku ltūros d ialogas su savimi,
o sykiu ir tamsiosios, antimodernistinės jų pusės atvėri m as. L ietu v itĮ ir žydų
dialogas - ir kaip diskusijos antraštė, ir kaip s i mbol in ė nuoro d a - yra p rasmingas tik moderniosios lietuvių sąmonės ir kultūros kritinės saviana li zės
kontekste. Sykiu jis gali būti prasmingas ir kaip sugrįžimo pri e universa l iųjq
judėjiškojo krikščioniškojo Vakarų pasaulio ve rtybit t nu oro da.
Priešingu atveju labai jau nelengva būtų isivaizd uo ti tą m ena mą d ialogo
par tneri. Kas gi jis? Holokaus tą išgyve nusiej i as menys? Tiki u, ka d kai ku rie
iš jų pajėgia nešališkai ir ramiai analizuoti žodžia is nenusa komą ir ba isią
ti krovę, kurios da limi jie/ jos buvo tapę (ypač tai pasaky tin a api e žm ones,
nepraradus ius ryšio ar nenut rau kusius sai tų su lie tu v ių kultūra ir p ačia
Lietuva). Bet, kaip byloja pasta rųjų metų pat irtis, abso liuč ios d au gum os Holokaustą išgyven usiųjų asmenų nusista tymas ir ton as Liet uvos ir lietu vių
atžvilgiu nepalieka jokių gali mybi ų nei dialog ui, ne i vie nas kit o išg irdimui :
dviejų nukentėj usiųjq sąmon i ų dialogas, deja, yra neįmano ma s. Ab iejq pu sių teisuoliškumas ir susikoncentrav imas tik į save bei savo tra um as išd uoda vien odą nejau trumą Kitam.
Jei kalbėsime apie abiejose p usėse su vešėjusi us vienas kito suvo kimo stereotipus, tai teks pripažinti, kad šioje vietoje tikrai esama tam tikros si metrijos: tiems, kurie nediferencijuojančiu ir realybės pav iršium i s l ystanči u žvi ~g~riu žvelgia į Lietuvą, lietuviai tėra vien tik žud ika i, cin ika i ir an t isem1ta 1,
slapta garbinantys K limaitį, Barzdą, Gečą, Imp uleviči ų ir L A F'ą; lyg iai tai p
1pat ir stereotip tl įkalintiems lietuviams žydai tėra užsimaskavę komun istai ir
KGB agentai, Lietuvos šmeiži kai, šalies juodinimą pavertę sa u pe lnin g u užsiėmimu, jos nepriklausom ybės išdav ikai ir amžini pri ešai, suint eresuoti tik
nūdienos lietuv i ų intelek tualinės kultūros
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Lietu vos įvaizdžio užsienyje suteršim u. Dv i kolektyvinės au kos, siek i a nčios
tik de m ask uoti ir st igmatizuo ti viena kitą, niekada nesusi kal bės: tai kurčiųj ų
dia logas. Tad H o lokaus to ir sovietinio teroro aukos tikrai nėra ir iš principo
nega li bū ti d ialogo par tne riai; kita vertus, jos ir neturi tap ti dia logo partneria is. Prieši ngai ga lvo ti reikštų pa ti ti kriausią - kad ir nesąmoningą - sugrįži mą pr ie ydi ngosios paradig mos; juk tokiu atveju dviejų genocidų teo rija,
išp rašy ta pro du ris, būtų pakvies ta sugrįžti pro langą. Holokaustas ir sovietin is teroras niekada neb uvo ir n ėra vienas kitą_sąlygojantys-r-eiškini~ .
Dar daug iau - Holoka ustas yra un ika lu s ir precedento neturintis~
jos istori jos feno m enas. Ne tik todėl , kad naciai i r jų talkininkai s una ikin o }
šešis m ilijo nu s Euro pos žyd ų. Ne tik todėl, kad tai buvo savo žia u rum u ir
cini z mu j oki ų a na logų netur inti s iš kitų išs kir tos žmon ių grupės naikini- ,
ma s . H oloka ustas turi ypa tingq is torinių, filosofi nių ir moralinių imphkacijų nOd iena i ir žmo nijos a teičia i, kuri as atsek ti ir įvertint i ga lima tik dabar,
žve lg iant iš pačios istorinės pe rspe kt yvos.
/
P radė ki m e kad ir nuo to, jog Ho loka u stas, kaip didysis ir pa vyzdžio netu rinti s is to rinis į vy kis, bene v ienint el is išsaugo mūsų postmodemistinėje
sąmonėj e ir kultūroje v is lab iau silpnėjančią is torijos id ėją. Ju k jei mes nuose kliai p ripaž intu me, kad v isi istorin iai pasakoj imai tėra lingvistinės ir litera tū rinės ko n ve ncijos, t.y. kad vis i istorin ia i p asakojimai bei jų dės tomų jvykių sekos yra k ultūrini a i konst ru ktai, tai ir Holokaustą tektų pripažinti esan t
sp ec ifiniu žy di š kos sąmonės ir kult oms ko nstruktu. Laimei , šito ne leidžia
p ad ary ti ne tik ga us i H oloka usto istori ografinė medžiaga bei patikima dokum ent ac ija (iš nūdienos cini škos ios sąmonės pozi cijų ir ją ga lima ku o p u ikiau sia i kva lifiku oti kaip traumu otos sąm onės ir aukos s indromo- o ga l net
ir pasa uli o žyd ijos vykdomų sąm oningtl man ip u liac ijtl bei sąmokslo - aprai šką: a rg i ne iš čia kyla jvai riausios H o lokaus to revizio nizmo atm ainos?);
š ito neleid žia pad ary ti ga lin ga i bes ire iš kian ti H o lo kaus to mor a linė d im ens ija, kuri os pa grindu yra at siradu si net H olokaus to etika - didžit1j ų žm on ijos mora l inių įvykių ir net pač ios moralinės vaizduo tės egza mi navi m as Holok aus to šv iesoj . Tad vis iš kai teis us gars us n Odieno ameri kieč iq filosofas
ir isto rijos teo re 1kas Hay den as Whit e'as, te igd amas , jog istorikas to l pasakoja is to riją ir nep rara nda jos vizijos, kol už pas tarosios s lypi m orali ni s id ealas. Istorinė va izdu otė visa d a sut amp a su mora line va izd uo te. Šiu o požiūri u H o lo kau s tas mūs ų efe mer iš ku mo ir netvarumo
ep oc hoje p adeda
išsa ugo ti pačią istoriją: Holoka ustas ir y ra pat i is torija.
Kit a ve rtu s, neįma n oma mec han iškai lygi nt i H o lokau to ir sov ietini o
tero ro - ne t ir pripažįs tan t pas ta rojo bais umą ir nusi kaltėlišką bei cinišką jo
esmę. Kaip yra tai kliai pastebėjęs žy mu s nOdienos estų poe tas, drama tur gas,
litera to ros ir kulto ros teo retik as, ko mp ara tyv is tas Rein as Ra ud as, nac ionalso cia liz ma s ir ko muni zmas b uvo vis q p irm a po litinitl rež imt1 kova pri eš
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mo apie moderniųjų Vakarų pasaulio iškilimą '.r smuk~ą ~ulmmac11a.
Su kuo gi dar dabartinė lietuvių kultūra galetų me_gzh_d1alog~ Hol~kau~t o
ir jo implikacijų sąmonei, kultūrai ~ politikai_ k~aus1ma1s?~u hetuv~kos1o s
žydi jos likučiais Lietuvoje ar Izrael YJe,JAV bei k'.tose pas_aul'.o ša~yse.
Tai did žiai abejotina galimybė: visų pirma šių žmonių hko tiek nedau g,
kad lygiave rtis intelektualinis dialogas yra tikrai neįmanoma~ (juolab kad ti_k
geri prisiminimai teliko apie tuos apsišvietusius ir intelektualius žy du s, kune
lietuvių kalboje ir kultūroje jautėsi kaip savo egzistenciniuose namuose) [...].
žymiai realistiškesn is ir prakti škesnis yra klausimas, ar lietuvių intelektualai ir mokslininkai gali susikalbėti su savo kolegomis iš Izra elio, JAV ir kitų
Vakarų pasaulio šalių -supran tama , aš turiu omenyje vertybių kalbą ir didžią
sias XX am žiaus intelektualines temas. Tuo net neabejoju : net plačiau nekomentuodama s įnašo Vytauto Kavolio, Tomo Venclovos, Aleksandro Štromo ir
kitų Santaros-Švie sos bei apskritai išeivijos intelektualų, įtvirtinusių moderniu osius konceptu s ir didžiąsias intelektualines temas dabartinėje lietuvių
kultūroje, pas akysiu tik tiek, kad tokie istorikai kaip Saulius Sužiedėlis, Alvy da s Nikžentaitis , Vygantas Vareikis, Valentinas Brandišauskas ir Liuda s
Truska jau dabar sinchronizu oja lietuviškąją Holokausto istoriografiją su tarptau tine šios studijų sritie s istorio grafija . Turbūt neperdėsiu teigdam as, jog nū
dieno s lietuvių istorikai (taip pat ir daugybė kitų jautraus mąstymo ir sąžinės
lietuvių intelektualų, kurių va rdas - legionas) Lietuvos politinės kultūros ir
sąmonės kaitoje gali suva idinti ma ždaug tokį vaidmeni, koks pokario Vokietijoje teko atminties pr ozos ir „Grupės 47" atstovams.
Šioje vietoje ir norėčiau apib endrinti savo samprotavimus. Klau sima s „Ar
imanomas lietuvių ir žydų dialoga s?" galėtų ir netgi turėtų būti performulu otas i klau simus „Ar įmanoma su ta ikyti tiesą ir vertybę moderni ojoje lietuvių
k~ltūroje?:' ir „Ar į~anoma mod ernioji lietuvių kultūra su žmogi šku veidu?"
(Šiuo atveiu užuominą darau ne į ką nor s daugiau, o tik j humanizavimą 1110d~rn_y~ės, :.u ri i_ li~tuvių kultūrą atėjo brut a liu ir iškr eip tu pav idalu - p er so~1etm1 re~i-'.1'ą 1~JO vykdytą „modernizaciją".) Ir pabaigai: a r įmanoma sa u
ir pasauliui atvira , kritiška, vakarie tiškomi s vertybėmis ir idealais pa grista ,

politinėms

ir moralinėms savo bei pasau lio problemom s ir net traumom s jaut ne atmetanti ar izo liuojanti , o mėginanti supras ti modernio ji lietuvių
kultūra? Tikiu , kad taip . Tiesą sa kant , klausimo „Ar įm anomas lietuv ių ir
žydų dialoga s?" kė limas bei sva rstyma s nieko daugiau ir nereiškia .
ri,

Kitą

Akirnbai , 1998, geguž'-', Nr. 5
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VIETOJ PABAIGOS ŽODŽIO
JOSIFAS LEVINSONAS

GYVENO VEISIEJUOSE ŽYDAI
Veisiejai. .. Miela s mano vaikystės mieste lis, kurio taip ilgėjausi sunkia is karo
metai s, būdamas nuo jo už tūkstančių kilometrų.
Kai man pasiūlė bent kiek para šyt i apie Veisiej ų žydus , nega lėjau atsisaky ti. Prisidėti prie to, kad išliktų pėd sa kas apie tą nega iles tin ga i sunaikintą
mažytę žydų bendruomenę, iš kurios išaugai , turbūt kiekvieno, kuri am likimas lėmė išlikti , pareiga. Ir aš stengsiuos, kiek man a tminti s leis, išva rd yti
daugiau jų, nekaltai nužudytų; ne tik pavardėmis, bet ir va rdaj s (nors ir laba i
neipra stai s s kaitytojui nežydui) . Kad jų, kurių pa laikai guli masinių žudynių
vietoje Katkiškėje, prie Lazdijt1, atminimas išliktų bent šiose kuklio se eilutėse.
O ga l d a r kuri s nor s sene snio amžiaus, perskaitęs tas pavar des, su grauduliu
juos pri s imin s.
Dzūkijos pakra š tys. Reto grožio gamtos kampelis. Čia, prigludęs prie kerinčio Ančios ežero, kurio toli nu sidrieku sius vanderu s sup a rudžiuliai tankūs
miškai, stov i Veisiejų mies telis. Pagal kai kuriuo s šaltiniu s, Veisiejuose žydai
isikūrė XVTTIa. Apie visą ši prabėgusi laikotarpi man neteko ko nor s skaityti,
girdėti, o prie š karą turbūt pu sė mies telio gyventojų, arti pusės tūkstančio, bu vo žydai , kurių d auguma vertėsi amatai s, taip pat smulki a pr ekyba.
Prie kiekvieno kelio , jvažiuojant i miesteli, stovėjo kalvė. Prie kelio iš Rad vilioruq kaimo bu vo Leibos Henacho Chrrulevskio , iš Rūd os kaim o - Abrom o
Šm uelio Balkosacki o, iš Kailinių kaimo - Leize rio Ofčinsko ir iš Petroškq kaimo - Orč iko Berzrucko kalvės, kuri ose jie su vyre sniaisiais sūnumi s nuo ank styvo ryto iki vėlaus vakaro sunki ai dirbo. Žiemą ir vasarą jose remontavo ir
darė žemės ūkio padargu s, vežimus bei roges , bu vo atliekami kiti tokio pobūdžio darbai ap l inkinių kaimq ūkininkams.
Buvo siuvėjų - Chaim as Dokt orskis, Geršo nas Soloveičikas, Moišė Pšežorskis , batsi uviq - Jankelis Dokt orskis su sfmumi Faiv u, AI teras Šneider is, Šlioma
Levinskas, bah1 sukirpėjų -Gi rša Za lman as Kviatkovskis, Mejeris Joselis Ribakas. Gyveno trijų kartų sta tybininkt1 še imyna: Moišė, jo sfmu s Dovydas Elijas
ir pastarojo sfmu s Aronas Cimerma nai. Jie ~sdavo med iniu s pas tatu s aplinkiniuo se kaimu ose. (Tai jie atstatė sudegusią per 1924 metais kilu si rruestelio centrinėje dalyje gaisrą sinagogą.) Jank elis Kamenm skis su scmumi siuvo kepu res. Boro vskis vijo virves. Atsimenu mūrininką Abromą Berkmaną su jo ga usia
dešimti es va ikti še ima . Jis statė krosnis. Per pusę amžiaus primir ša u ne vieno
bu vusit1 stalitt vard us ir pavarde s. Visą savo gyvenimą gaudė ž uvj Velvas
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Fleišeris ir Dumblevskis. Didelis savo amato meistras bu vo kirpėjas Ab ro mas
še inkinas. Chaimo Lozovskio ir Hofmanų šeimos dirb o žemę. Kai kas savo
žemę išnuomodavo.
Buvo Veisiejuose ap ie dešimti „smulkių prekių krautuvių" (to kios iškabėlės
paprastai kabojo virš pa rduotuv ių). Daugumos jų savininkų pa grin d inis d ar\
bas buvo a nksčiau minė ti amatai. Tad visus reikalus tvarkė jų šeimos na riai
,( re ikėjo gi visiems dirbti, uždirbti ). Tose krautuvėlėse bu vo par du od am os pr ekės, reikalingos ir miestelio, ir kaimo gyventojams (žibalas, dru ska, cukru s, milt ai, silkės, ivairi galanteri ja ir pan.). Stambesnėse - Leibos Flaksmano, Benjam ino Chazano, Motės Milerio - buvo prekiaujam a ir man ufaktūra, o Fridm an o
parduotuvėje - metalo gaminiais. Prekes gabend avo iš Kaun o ir kitų stambesnių aplinkinių miestų bei miestelių „specializuota" vežikų grupė. Tuo n uo lat
vertėsi broliai Aronas Chaimas ir Zelikas Šulcai, Jan kelis Zalmanas Chmil evskis, Alzikas Pitleris, Chaimas Baitleris, Jeruchomas Mlinarskis.
Miestelyje veikė keletas žydų laikomų užkandinių-arba tinių, kurių pa slau)gomis, ypač turg ų dienomis, šventadi eniais atvy kę i miesteli, naud od avos i kaimieči a i . Broliai Benjaminas ir Michelis Rudai (kiekvienas dirb o atskira i) kepė
; duoną ir pyrago gaminius. Nochuma s Šneideris gamin o limonadą .
Veisiejai - pri e nemažo ežero, o aplink dar ne vienas žuv ingas eže ras. Tad
Elkononas Fridkovskis, Chaimas Leiba Pitleri s orga niza vo žve jybos vers l ą.
l Suga utą žuvi penktadieni ais anksti rytą vežda vo i ga rsų Kaun o ž u v ų turgų .
(Mat bu vo žydų tradicija šeštadi eniais valgyti fa rširu otą žuvi . Kauno žyd a i ne išimtis.)
Įva iriais laikotarpi ais, esant a tskirų žemės ūkio produktų pak lau sai, Mo telis Frankas, Motelis Arnbergas supirkda vo juos eksportui.
Ketvirtojo d ešimtmečio prad žioje anksčiau minėtas M. Mileris pastatė m alūną (dirb o jame su sūnumi), varomą vidau s degimo variklio. Kartu jis pradėjo
tiekti elektros energiją. Ir miestelio gatvės nušvito. Grabo veckas organi zavo
mechaninę lentpjū vę, kuri aptarnaudavo aplinkinių kaimų ūkininku s.
Verslams bei prekybai plė totis padėjo ketvirtojo dešimtmečio prad žioje ikurtas žyd ų liaudie s bankas, kuri s teikė trumpa laikes paskolas miestelio pr ekybininkam s, verslininkam s. Banko vedėju iš pradžių buv o Kacas, o po jo - C. Pres-

pakar tot i), esą žy dai vengia darbo, gyve na apgaudinėdami. Turėčiau saky ti, \
kad žy dai, nu ola t ben dr audami su lietu viais, kur iems teikė įvairi as pasla u(
gas - ga mybines, pr ekyb ines, buitin es, pap rastai sutardavo. Susiklostė, sa- 1
kyčiau, ka imyn iški sa nt yk iai, sav itarpio pasitikėjimas. Vieni kitiems neretai
pad ėd avo su n k ią valand ą.
\
Mies telio žydų bend ruomenės religiniai s vadovais dauge li metų bu vo rabi- 1
nas Rez nikas, o po jo - J. Goldinas. Sinagoga buvo religinio gyvenimo centras
(šiuo metu joje baptistų maldos namai). Visą sava itę plušę, penktad ienio vakare, sa ule i leid žianti s, žydai nutr aukdavo da rbą iki kitos dienos vakaro. Moterys su m alda uždegdavo šabo žvak utes. šeš tadienis - šabas - buvo tikrąja to
žodž io p rasme kone absoliutaus poilsio (net degtuko uždegti negalima), šventa di ena. Kad su naujomis jėgomis pradėtų kitą sava~ Pakiliai buvo švenčia
mos religinė šventės - Chanuka, Purimas, Velykos, Roš Hašana (Naujieji me7
tai) ir kitoyie kviena iš jų turi savo religinę-prasrnę-ar--susij 1:1si-su-tam tikrais
lemtinga is žydų istorijos įvykia is. Lydimos atitinkamų apeigų, trad icij ų, jos nutraukdavo kasdienybės pilkumą, padėd a vo ati trūkti nuo nesiba igiančių buities rūpesčių, atsipa laidu oti, atsikvėpti, dvasiškai atsigauti. Žydų apgyvent as
ga tve les užva ldy d avo šventiška nu otaika. Buvo tvarkomi namai, valoma aplinka . Žmonės per šve ntes neatpažistamai pasikeisdavo. Nors jauni mas nuo
relig inių nuosta tų pa maž u tolo.
Tarp miestelio žydų jaunuomenės d idelę įta ką turėjo sionistinės organizacijos. Nemažai jau nim o iki 1940 me tų, baigę atitinka mą darbini pasirengimą,
išvy ko į I zrael į žydų tautini o žid inio kurti . Tai L. Peltinas, J. Borovskis, J. Timian skis, sese rys S. ir Ch. Podgurskaitės, l. Peltin a itė, Jedvobnickių seserys,
M. Hofman as, Ch .E. Balkosackis, M.M. Chmilevskis, M.M. Levinskas ir daugelis ki tų . Kai kurie, netu rėdami d arbo perspektyvų, ieškodami laimės, išvyko į
kitas ša lis (K. Šimanskai tė, M.J. Balkosackis, š. Fridman as, J. Dimant as, J. Of-

1

J

činsk as).

manaitė-Berznicki e nė.

Įvairiu

laiku Veisiejuose dirb o gydytojai Kopelmana s ir Rikas, medi cino s

felčeris Berelis Kulianskis. Daugeli metų iki karo veikė šejelio Kuklian skio ikur-

ta vaistinė .
,
Ta i toks bu vo ekon ominis-soc ialinis n edid e lės Veisiejų žydų bendruo menės „portretas". Dauguma jų tri ūsė visa i nelengvai ir vargais n egala is s udurda vo galą su galu . Atgaivind amas atmint yje to meto mano gent ainiu s, jų
gyvenimą, su apmaudu pagalvoju apie nepag ristus , užga uliojančius žo d žiu s,
kuriu os pri eškariniais laikais tekdavo kitąsyk išgirsti (deja, kai kas juos band o

336

Miestelyje veikė biblioteka, kur ioje buvo nemažai įva iriausių labai vertingų ·l
kalba. Jomis nau dojosi pirmiau sia jaunimas. Scenos mėgėjai ren gė
spekt ak lius. Juos statydavo ir pagrindiniu s vaidmenis atlikdavo anksčiau minėtas Abromas Šeinkin as. Juose dažnai vaid ino R. Šneiderytė, E. Berznickai;_J
Ch .N . Iglovs kis.
Miestelyje bu vo žydų gaisrininkt1 komanda, kuriai įvairiu metu vadovavo
Jos ifas Lozovs kis ir Zelikas Pitleris. Prie d raugijos bu vo organizuo tas dūdų orkestras, kuri ame ivairiais instrum entais grojo žyd q jaunimas. Vadovauti orkestrui bu vo pa kviestas apm okamas kapelmeisteris. Draugija pasistatė salę,
kurioje buv o rengiami ivairūs vakarai, demonstruojami filmai.
1
Iki tarybini o laiko tarpio Veisiejuose veikė valstybės išlaikoma žydų liaudies mokykla, kur ioje buv o dėstoma ivrito kalba. Netu rėjo ji reikiamų patalpų / ~
ir ne v ienu s metus glaudėsi nedideliame dviejų kambaritĮ sename namelyje.
knygų žydų

•'
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Vėliau - sinagogos su teiktose pa talpose . Ilgametis šios mo~yklos_v_edėjas ir m ~kytoja s buvo Chaimas š uka s, vėliau - Kaplana s. Mok ytoiavo š1oie ~ok y klo1e
dar P. Jablonskytė ir S. Anganickaitė. Dalis baigusių šią mokyklą tęse moks lu s
Veisiejų valstybinėje progimnazijoje , kur i veikė iki 1929 metų vasa ros. Pasta rosios direktoriumi bu vo kunigas V. Akelis, mokytojavo J. Katiliūtė, M. Miliauskaitė, V. Butku s, va rgon inink as , kompozitoriu s J. Neimont as ir R. Strielčiūnas.
eabejoju, kad visų, kurie mokėsi šioje progimna z ijoje, a tmin tyje jie, ir ypač R.
Strielčiūnas (dėstęs lietu\'ių ka lbą), išliko kaip taurūs, didelės kultūros, savo
reikalui atsidavę pedagogai.
Iš tų, kurie prie š karą tęsė mokslus, M. Šneideris ir broliai l. ir J. Levinsonai
iki karo baigė Vytauto Didž iojo uniwrsitetą. M. Šneideris ir l. Levinsona s Medicinos , o J. Levinsonas (šių eilučių aut orius) - Technikos fakultetą. M. Šne ideris , vėlia u apgynęs disertaciją, tapo m edic inos mokslų d a ktaru , profesoriumi (mirė Izraelyje). l. Levinsonas, perėjęs karo fronto kelius 16-os ios lie tu viš kosios divizijos eilėse, tap o medicinos tarn ybos p ulkininku , po ka ro dėstė Kauno
medicinos institute (mirė 1973 m.). š. Kuklianskio, kuri s vietinių gyventojų padedamas išsigelbėjo (su va ikais) nuo žū ties hitlerinės okupacijos m etais, sūnu s
S. Kuklianskis apgynė disertaciją, tapo teisės mokslų daktaru , profesoriumi,
ilgą laiką gyveno Vilniuje.
Veisiejų žy dai neliko nuo ša liai nuo didžiųjų istorinių įvykių. Z. Pitl eris dalyv avo kovose dėl Lietuvo s nepriklausomybės. Su hitl erin e Vokietija fronte kovojo Š. Berznick as, Ch. Brazovskis, l. ir J. Levinso nai , l. Mlinar skis ir B. Soloveičikas (žuvo fronte).
Pagaliau Veisiejai įžymūs tuo, kad juose kuri laiką gyve no (ir turbūt kūrė}
žy das L. Zamenhofas - espe ranto kalbos kūrėjas. Vieta, kur stovėjo na mas, ku riame jis gyve no, pažymėta memoria liniu akmeniu .

kuri e buvo draskomi pe rp us ir gyv i i du obes metami , iki sen iausio amžiaus.
Išs ky ru s ne da uge li, kurių hitleriniai bud e liai ir jų vietinia i talkininkai nesugebėj o pa s iek ti.
Lyg iš tikrųjq galėtų būti tokia aplinkybė, ,,pri ežas tis", kuri pateisintų genocidą, žydų tautybės žmonių tota lin į naikinimą. Ir jokiais „tyrimais " nepavyks suk eisti vietomi s žudi kų ir jų a u kų - beginklių, taikių žmonilĮ.
Dzak11!inios, 1992, sau s io 25-29
Perspausd inta iA: S,nurt s Altnm , 2002, rugsėjo 21

Taip. Ne per vieną šimtme ti susiklosčiusi Veisiejuose nedidelė žydų bendruomenė negrįžtamai sunaiki nta . Lyg po neutroninės bombos sprogimo. Tik
ypa ting os, dar nesuku rtos, naikinančios žmon es paga l tautinį požymį.
Čia, Veisiejuose, prabėgo mano vaikystė ir paauglystė. Čia aš pradėjau savo
pirmus žingsniu s i gyvenimą. Čia mane kone visi žinojo, kaip ir aš vis us. Einu
dabar miesteli o gatvėmis ir kiekvienas žings nis, kiekv ienas namas kažką m ena .
Be ga lo man brangų tėvą, gimines, artimus, mielus bičiulius, drau gus, kraš tiečius. Mies telis stovi kaip stovėjęs. Bet negaliu jo atpažinti. Vaikšta u tartum
vaku um e. Kad ir kaip talenting ai būtų aprašoma, vaizduo jama mus ištiku si Tragedija, neįmanoma jos iki galo atskleisti. Tai - neu žgyjanti mūsų žaiz d a.
Sakoma, laikas gydo ... Bet kaip jis ga li gydy ti, jei atsiranda „teisuolių", kurie „ teisingu mo vardan" (Tiesa,1991, lapkričio 22) visa i rimtai kviečia „tirti tarp tautiniu mastu Lietuvo s žydų naikinimo priež as tis ir ma stus". Lyg nebūtų žinoma , kad buvo sun aikin ti visi, be išim ties , Lietuvos žydai - nuo naujagimių,
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SUMMARY
This_ book's. fi~st chapter is de_voted to the battle of Lithuania's Jews against
Na z 1sm. Thts mclud es the res 1stan ce of Lithuania's Jews in the ghettos who
surv_i,ved th~ ma ss killing~ of 1941, spared for the purpose of sa tisfying the
Naz1 s wa_rt1melab or requirem ents. There were also Jew ish people who managed to w1thdraw to the Soviet Union at th e beginning of the war, to stand later
at th e battlefront in the fight against Naz ism, and those who fought within the
ranks of partisan unit s.
A se parate sec tion of the book is devoted to Lithuanians, and those of other
nationalitie s, who, during the years of Naz i occupation , heeded their conscience, and in spit e of the thr ea t of death, save d their fellow citizen Jews, or
assisted and help ed th em in any way possib le.
The bigger part of thi s book consists of chapters about the double-genocide
theor y. Her e the myths and stereotypes that were created about the so-called
guilt of the Jew s are unco vere d. Considering all of the misfortunes that befell
the Lithuanian nation, sta rting with the loss of its independence in 1941 through
to the ma ss deportation s of its citizens to far-flung northem regions of the Soviet Union, man y myths are still widely and stubbomly clung to in Lithuania
toda y. There are also justifi ca tions sought for those Lithuanians who participated in the extermination of Jews carried out by the Nazis in Lithuania by
working in concert with va rious Nazi organizations.
Statements of pre sent mor a l and politic al asp ects of the Shoa in Lithuania by
academic, cu ltu ral and political figures in Lithuanian society are also presented
here.
As is not ed in the introduction to this book by Millersville University history prof essor, Saulius Sužiedėlis: "This newly released book draws attention
to the discourse taking plac e w ithin Lithuanian socie ty about the disaster that
happened to the Jew s." Furth er on he writes: "We must under stand that the
Holoc a ust is not just histor y. Our view of history, regardless of whether itinvolves acadernic research or a round-table discussi on, is depend ent upon a
multitude of so-called conditional factors, including the general level of education within society, the openness of the education system, the distribution of
poHtical power , and perhaps, mo st importantly, histori cal tradition s of tolerance and democrac y as well as the degree of maturit y of civil society."
In the West, an under standing of the Holocau st as a separat e manifestation
of genocide ha s gradually taken root. Previously, there had been ~ s~ortage of
properl y qualified scholars. Often, during open discussions, the v1cttms of Naz ism were lump ed together - Jews, Catholic priests, prisoners-of -war, and so
on. For a period of tim e, the majorit y (though, of course, not all) of the Jews
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who survived the Ho locaust we re silent; some we re even emba rrassed by their
image as pow erless victims.
The growing interest in the Disaster of the Jews goes back to the 1961 publi cation of Tite Destructio11of tlw E11
ropea11
Jcws, the semina l book by U.S. prof essor Raul Hillberg.
It was, perhap s, the first massive and all encompas sing research effort thnt
revealed the Nazis' (and their collaborators ') killing machinc and mcthodo logy of genocide. Shortl y thereafter, man y acndemic stu dies, films, and work s
of literatur e about the Disaster of the Jews began appearing . The abundantly
increasing amount of material has allowed us to under stand that the Holocaust
was not just about mass killings, repression and act ions of unu sua l cruelty. It
was a uniqu e tragedy in history, perhaps the only attempt by a deve loped and
ostensibly civilized Westem country to completely eradicate a people by using
the most mod em state technology for killing avai lable. It was justified by an
osten sibly scholarly political ideology that had been thou ght through in d eta il.
It was not only the Germans, but also all of the inheritor s of Christian civili zation that have been forced to confront their conscience and their past. But until
the Iate 1980s these developments had made only a very slight impr ess ion on
the Lithuani an world .
The rapid loosening grip on censorship as well as the path that led to Lithua nia's freedom and independence coincided with a new opennes s to history.
The pre vailing understanding of the Holocaust in the West as a sing ular cr ime
on a globai scale and as the greatest degradati on of the hon ora ble and "cultured " European civilization, slowly crawl ed it' s way into Lithu anian schol arly society. Howev er, for reasons mentioned above, the Westem grasp of the
Holocaust had a hard time clearing a path. Discussion s about the participation
of Lithuanians in the Holocaust came up against national feelings of se lf-preserva tion. They also clashed with the belief of most Lithuanians that the events
of 1941 were mostly du e to the encouragemen t by world Jewry who pressured
Western nations, or perhap s even by intrigu es carried out with the secre t services of states unfriendl y to Lithuania. ln ad dition , any Lithu anian scholar who
started getting interested in the genocide of Lithuania's Jews would be look ed
upon with suspicion. The conviction of some Lithuanians was that by raising
the question of the genocide of Jews, one was on ly opening up old wounds
without good cause. It is, therefore, not surpri sing that anti-Semi tie myth s were
able to once again take root and thrive. The una voidable publi c d eba te over the
Holocaust became imp ortant not just for historians, but also for figure s in society, culture and politics.
In this book, the reader will find inter esting texts that tou ch upon the relationship of Lithuanian s and Jews and their painful past. Aside from th e chapter s on the saviors of Jews, and the fight of Lithuania's Jews' with Nazi sm, this
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collection of rea ding s can be cons idered an antho logy of the discourse between
Lithuanian s and Jews about the Holocaus t, especially the texts wr itten between
1989 and 2001.
One of the chara cteristic trait s of Lithuani an anti-Semit ism is the so-called
doub le-genoci de th eo ry. ln truth , no matt er how urbane ly one adorn s or cloaks
it, thi s th eory is non e other th an an attempt to justify the actions of ethnic
Lithuanian ki llers accord ing to the tu quoque(com panions in guilt ) principl e.
Thi s is esse ntially an anti-humani st, anti-Christian, unjust, amoral , or, according to Tomas Venclova, a "trog lod ytic" (i.e. cave man's) view. Yet it is this very
idea, that the Jews thems elves are at fault for the Disaster that happ ene d to
thcm, which mo st likel y mak es up the Lithu ania n anti-Sem itic creed. Sometim es it is p resen ted as an insinuation, at other times, as a dir ect reproac h. It is
un se ttlin g th at this and similar types of thinking continue to ply their way
openly, that they haven't been pu shed to society's margins, while most intellectual s and government officials rema in silent. For this very reason, it is essential that the problem s surr oundin g the Holocaust (Shoa) not be allowed to disapp ear from the horizon. Each attempt to den y the Holocau st, to jus tify the
action s o f its perpetrators by banal evasions or literary sophistry should, out of
princip le, receive a resp onse.
As a histori cal lesso n, the H olocaust painfully demons trated to future generation s what human being s, lacking moral respo nsibility or spir itual equilibrium , are capab le of perp etrating. This is why, accordin g to the German philoso ph er, Kari Jas per s, wh o lived th rough the Nazi period , The Holocaust mu st
always be rem ember ed. The fact that it was a potentialit y that became an actual
eve nt means th at it can be repeated at any time. Only know ledge can prevent
its recurrence .
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