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Brangūs muziejaus bičiuliai,

Pasitikę naujuosius 2019 metus, kviečiame drauge prisiminti ryškiausias praėjusio pusmečio akimirkas, 
sužinoti įdomiosios muziejaus statistikos ir susipažinti su muziejininke Saule Valiūnaite, kuruojančia 
būsimo muziejaus padalinio – Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejaus – ekspozicijos kūrimą.

Jūsų –
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus komanda

R e n g i n i ų  p a n o r a m a
SURENGTAS SEMINARAS BALTIJOS ŠALIŲ MOKYTOJAMS

Liepos 11–13 d. muziejaus Tolerancijos centre vyko Jad Vašemo (Izraelis) ir Šoa memorialo 
(Prancūzija) organizuotas seminaras Holokausto tema, skirtas Lietuvos ir Latvijos mokytojams. Tris 
dienas trukusio seminaro dalyviai susipažino su Holokausto Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse istorija, 
diskutavo apie Holokausto švietimo iššūkius ir galimybes.                                                                     

ĮVYKO FILMO „GERASIS NACIS“ PREMJERA  
ir SUSITIKIMAS SU FILMO KŪRĖJAIS 

Liepos 12 d. muziejaus Tolerancijos centre įvyko filmo „Gerasis nacis“ (2018, rež. Yaron Niski) premjera 
ir susitikimas su filmo kūrėjais, surengti bendradarbiaujant su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada 
Vilniuje. Filmas „Gerasis nacis“ – duoklė nepaprastai istorinei asmenybei – majorui Karlui Plaggei, 
vadovavusiam priverstinio darbo stovyklai HKP 562, kuri 1943–1944 m. veikė sostinės Subačiaus 
gatvėje kaip kariuomenės transporto priemonių taisykla. Dėl Karlo Plaggės pastangų Holokaustą 
išgyveno keli šimtai mirčiai pasmerktų žydų.                                                                                       
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SURENGTA PASKAITA APIE SAMUELIO BAKO MENĄ

MUZIEJUJE VYKO EUROPOS ŽYDŲ KULTŪROS DIENOS RENGINIAI 

Rugsėjo 9 d. muziejaus Tolerancijos centre ir Samuelio Bako muziejuje vyko Europos žydų kultūros 
dienos renginiai – ekskursijos su parodų kuratorėmis, filmų peržiūros ir nekasdieniai susitikimai, 
sudominę apie du šimtus vilniečių ir miesto svečių.                                                                                   

Liepos 26 d. muziejaus Tolerancijos centre 
įvyko Samuelio Bako meno eksperto dr. 
Gary‘o A. Phillipso paskaita „Just Is in the Art 
of Samuel Bak“, surengta bendradarbiaujant 
su Vilniaus jidiš institutu. Dr. Phillipsas, kuris 
yra Religijos studijų profesorius Indianos 
Wabash koledže (JAV),  dalinosi savo 
įžvalgomis apie daugiaprasmę Samuelio 
Bako paveikslų seriją „Just Is“ ir su renginio 
dalyviais diskutavo apie joje sutinkamus 
įvaizdžius ir simbolius.                                                   

Samuelis Bakas. Teisingumas. 2016
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ATIDARYTA PARODA, SKIRTA LIETUVĄ ir  
IZRAELĮ JUNGIANTIEMS LITVAKAMS 

Rugsėjo 27 d. muziejaus Tolerancijos centre atidaryta fotografijų paroda „Litvakai Izraelio gatvėse“, 
kvietusi pasivaikščioti po simbolinę Izraelio gatvę, apjungiančią įvairių šios šalies miestų gatves, pava
dintas iškilių litvakų – žydų bendruomenių dvasinių ir kultūrinių lyderių, tautinės žydų valstybės idėjos 
vizionierių, pasaulinio garso mokslininkų ir menininkų – garbei.                                                                           

Borisas (Baruchas) ŠacasChaimas Sutinas Jaša Heifecas Icchakas Jakovas ReinesLiudvikas Lazaris Zamenhofas

LONDONE PRISTATYTA MUZIEJAUS PARENGTA PARODA  
„VILNIAUS GETO AFIŠOS“ 

Rugsėjo 20 d., minint artėjančią Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, Lietuvos ambasadoje 
Londone atidaryta Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus paroda „Vilniaus geto afišos“,  pristatanti 
18 unikalių Vilniaus geto afišų, kurias papildo citatos iš Hermano Kruko dienoraščio apie kultūrinius 
renginius Vilniaus gete, kurių viešinimui afišos ir buvo skirtos.                                                                       

SURENGTA DISKUSIJA APIE ŽYDŲ TEATRĄ LIETUVOJE

Lapkričio 13 d. muziejaus Tolerancijos centre įvyko diskusija „Žydų teatras tarpukariu, gete ir šiandien“, 
kurioje dalyvavo teatrologė dr. Ina Pukelytė, režisierius Gintaras Varnas, Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė bei muziejininkė dr. Vilma Gradinskaitė. Renginio metu 
diskutuota apie tai, kokiais principais formavosi jidiš ir hebrajų teatrai Lietuvoje, kokią įtaką teatras 
turėjo tarptautiniam žydų diasporos, o kartu ir nepriklausomos Lietuvos kultūros vystymuisi ir kaip 
žydų bendruomenės likimo atspindžiai atsiskleidžia šiandienos Lietuvos teatre.                                          
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Spalio 31 d. muziejui priklausiančioje Panerių memo
rialo teritorijoje atidaryta lauko ekspozicija, memorialo 
informacijos centre – nauja paroda. Jose pristatoma 
sudėtinga Panerių istorija, naujausi tyrimai ir autentiški 
teritorijoje esantys objektai, kaip kad masinių žudynių 
duobės, „Degintojų brigados“ duobė, aukų atminimą 
įamžinantys paminklai. Parodą ir ekspoziciją finansavo 
LR Vyriausybės kancelia rija.                                                                                                                                                            

pl
lt
he

en

Prieš II Pasaulinį karą gražios Panerių miško apylinkės šalia Vilniaus 
buvo mėgstamos poilsiautojų. 1939 m. Lietuva, atgavusi tarpukariu 
Lenkijos Respublikai priklausiusius Vilnių ir Vilniaus kraštą, buvo pri-
versta įsileisti Sovietų Sąjungos armijos įgulas, kurioms Aukštuosiuose 
Paneriuose pradėtos statyti degalų saugyklos ir amunicijos sandėliai. 
1941 m. birželio 24 d. Vilnių užėmę vokiečiai atkreipė dėmesį į nebaigtą 
statyti degalų bazę visai šalia Panerių geležinkelio stoties. Tuo metu ten 
buvo iškasta keliolika duobių, kurias naciai nutarė panaudoti masinio 
žmonių naikinimo akcijoms. Į žudynėms parinktą vietą pasmerktuosius 
buvo galima atvaryti iš netoli esančio Vilniaus, taip pat atvežti iš įvairių 
vietovių sunkvežimiais ar geležinkeliu.

Paneriai – didžiausia nacių režimo organizuotų ir vykdytų masinių 
žudynių vieta Lietuvoje. 1941–1944 m. vokiečių Saugumo policijai ir SD 
(Sicherheitsdienst) pavaldus Vilniaus Ypatingasis būrys (Sonderkom-
mando), remiantis Ypatingosios sovietinės komisijos duomenimis, čia 
sušaudė daugiau kaip 100 000 žmonių, kurių dauguma buvo Vilniaus ir 
Vilniaus regiono žydai. Pagal naujausius duomenis, tikėtina, iš viso buvo 
sušaudyta 50–70 tūkstančių žmonių. Paneriuose taip pat buvo sušau-
dyta daug lenkų pogrindžio organizacijų narių, sovietinių karo belaisvių, 
84 Lietuvos vietinės rinktinės kariai, grupė romų ir kitų vietos gyventojų.

1960 m. masinių žudynių vietoje buvo įkurtas Panerių memorialinis 
muziejus, veikęs kaip Vilniaus kraštotyros muziejaus filialas. Nuo 1962 
m. muziejus tapo LSSR istorijos ir revoliucijos muziejaus padaliniu. 1977 
m. memorialinis parkas oficialiai pavadintas Panerių memorialu. 1985 m. 
memorialo teritorija buvo sutvarkyta pagal architekto Jaunučio Maka-
riūno projektą ir įgijo dabartinį pavidalą.

1991 m. tik muziejaus pastatas, o nuo 2014 m. ir visa teritorija panaudos 
teise buvo perduota Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui, kuris 
inicijavo memorialo kompleksinio sutvarkymo tyrimus.

2015–2017 m. muziejus, bendradarbiaudamas su kitų institucijų moksli-
ninkais, atliko 3 tyrimų etapus, po kurių kardinaliai pasikeitė ankstesnis 
Panerių masinių žudynių vietos supratimas. Buvo lokalizuoti įvairūs nauji 
objektai: žudynių vietos, tranšėjos kaliniams, buvusių pastatų vietos ir 
kt. Taip pat paaiškėjo, kad teritorija yra kur kas didesnė – ji galėjo užimti 
daugiau nei 72 hektarų plotą. 

Atlikus tyrimus, šiuo metu ieškoma tinkamiausio sprendimo Panerių 
masinių žudynių vietos įveiklinimui ir sudėtingos istorijos pristatymui.

VALSTYBINIO 
VILNIAUS GAONO 
ŽYDŲ MUZIEJAUS
PANERIŲ 
MEMORIALAS

Urokliwe okolice podwileńskich lasów ponarskich należały przed II wojną 
światową do ulubionych miejsc letniskowych. Litwa w 1939 r. odzyskała 
należące wcześniej do Rzeczpospolitej Wilno i Wileńszczyznę, była jed-
nak zmuszona wpuścić na swoje tereny jednostki Armii Radzieckiej. Na 
potrzeby sowietów w Ponarach Górnych rozpoczęto budowę magazynów 
amunicji i paliwa. Kiedy 24 czerwca 1941 r. Niemcy rozpoczęli okupację 
Wilna, nieopodal dworca kolejowego w Ponarach odkryli nieukończoną 
budowę zbiorników na benzynę. Naziści postanowili wykorzystać kil-
kanaście wykopanych dołów jako miejsca masowych rozstrzeliwań. Ska-
zanych na miejsce straceń z pobliskiego Wilna, jak i okolicznych mie-
jscowości, dowożono ciężarówkami lub koleją.

Ponary są największym na Litwie miejscem zorganizowanych i doko-
nanych przez reżim nazistowski zbrodni. W latach 1941-1944 podlegający 
pod niemiecką Policję Bezpieczeństwa i SD (Sicherheitsdienst) wileński 
Oddział Specjalny (Ypatingasis būrys) rozstrzelał w tym miejscu 100 000  
osób, z których większość stanowili Żydzi z Wilna i Wileńszczyzny. 
Zgodnie z najnowszymi badaniami, w Ponarach zamordowano prawdo- 
podobnie ok. 50-70 tysięcy ludzi. Wśród ofiar znalazło się wielu żołni-
erzy polskiego podziemia, żołnierze lokalnego oddziału litewskiego, 
sowieccy jeńcy wojenni, Romowie, a także okoliczni mieszkańcy.

W 1960 r. w miejscu masowych mordów utworzone zostało Ponarskie 
Muzeum Pamięci i funkcjonowało jako oddział wileńskiego Muzeum 
Krajoznawczego. Od 1962 r Muzeum stało się filią Muzeum Historii i 
Rewolucji LSRR. W 1977 r. park pamięci otrzymał nazwę Miejsca Pamięci 
w Ponarach. Obecny kształt miejscu pamięci nadano w 1985 r., zgodnie 
z projektem architekta Jaunutisa Makariūnasa.

Od 1991 r. sam budynek muzeum, a od 2014 r. cały teren memoriału zna-
jduje się w posiadaniu Wileńskiego Państwowego Muzeum Żydowsk-
iego im. Gaona, które rozpoczęło kompleksowe prace nad przeorgan-
izowaniem i uporządkowaniem przestrzeni. 

W latach 2015-2017 muzeum, przy współpracy z naukowcami z innych 
instytucji przeprowadziło trzyetapowe badania, które w sposób zna-
czący przyczyniły się do zmiany dotychczasowego postrzegania mie-
jsca masowej zagłady w Ponarach. W wyniku badań udało się ustalić 
miejsca, w których dokonywano rozstrzeliwań, umiejscowienie okopów 
dla więźniów oraz odnaleźć lokalizację dawnych budynków. Okazało się 
również, że obszar ten był znacznie większy i mógł obejmować ponad 
72 hektary. 

Po zakończeniu badań poszukiwane są optymalne sposoby przekazania 
skomplikowanej historii masowego mordu w Ponarach.

MIEJSCE PAMIĘCI W 
PONARACH. WILEŃSKIE 
PAŃSTWOWE MUZEUM 
ŻYDOWSKIE IM. GAONA

Before World War II, the beautiful Paneriai forest located in the vicinity 
of Vilnius was very popular among holidaymakers. In 1939, Lithuania 
regained Vilnius and Vilnius region, which were previously part of the 
Republic of Poland, and was forced to permit the Soviet Army into its 
territory. Almost right away the construction of Red Army fuel depots 
and ammunition warehouses started in Aukštieji Paneriai. When the 
Germans occupied Vilnius on 24 June 1941, they discovered the unfinished 
liquid fuel depot close to the Paneriai railway station. At that time a 
dozen pits had been made for that purpose, and the Nazis decided to 
use them for the mass extermination of people. The location of the site 
chosen for the mass killings enabled the condemned people from nearby 
Vilnius to be herded or brought from other places to the killing site by 
truck or train.

Paneriai is the biggest site of the mass killings organised and perpetrated 
by the Nazi regime in Lithuania. According to the data of the Special Soviet 
Commission, in 1941–1944, Vilnius Special Squad (Sonderkommando) 
subordinate to the German Security Police and SD (Sicherheitsdienst) 
shot more than 100,000 people here, most of whom were Jews from 
Vilnius and Vilnius region. According to the most recent data, it is highly 
probable that the number of victims ranges from 50,000 to 70,000 people. 
Among the victims shot here there were also many Polish underground 
fighters, Soviet prisoners of war, 84 soldiers of the Lithuanian Territorial 
Defence Force, a group of Roma and other local residents.

In 1960, the Memorial Museum of Paneriai was established at the site 
of the mass killings. It was a subsidiary of Vilnius Regional Research 
Museum. In 1962, the museum became a subsidiary of the LSSR History 
and Revolution Museum. In 1977, the memorial park was officially 
renamed as the Paneriai Memorial. In 1985, the territory was rearranged 
based on a project by architect Jaunutis Makariūnas and gained the 
current shape.

In 1991 the museum building was handed over to the Vilna Gaon State 
Jewish Museum; in 2014 the full territory of the memorial was handed 
over to the VGSJM and this initiated the comprehensive re-arrangement 
of the entire memorial site.
 
In 2015–2017, in cooperation with scientists from other institutions 
(Lithuanian Institute of History and others), the museum performed a 
three-stage research which resulted in an entirely different perception of 
the mass killing site in Paneriai. In the course of the research, a number 
of new objects were located: killing sites, trenches for inmates, places 
of former buildings, etc. It also became clear that the territory of the site 
was far bigger than originally thought and that it could have covered an 
area of 72 hectares.

Now that the research is complete, attempts are being made to find the 
best solution to make the mass killing site in Paneriai operational and to 
present this complicated period in history to visitors.

VILNA GAON STATE 
JEWISH MUSEUM
PANERIAI MEMORIAL 
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Mass killing pit.
Mass killing pit.
Symbolic circle of stones in memory 
of the Roma killed in Paneriai.
Monument to the killed Jews.
Soviet obelisk bearing the inscription 
‘In memory of the victims of Fascism’ 
erected at the beginning of the 1950s; 
this replaced the monument for Jewish victims 
killed in Paneriai, which was demolished.
Monument to the medical doctor Hilaris Feigus.
Monument to the inmates of the Kailis 
and HKP Nazi forced labour camps and Jewish 
doctors from the Military Hospital in Vilnius.
Mass killing pit.
Mass killing pit.
Mass killing pit.
Bunker-pit where members of the ‘burning brigade’ 
(Sonderkommando 1005B) were kept prisoner.
Remaining part of a trench.
Paneriai memorial information centre.
Monument to the soldiers of 
the Lithuanian Territorial Defence Force.
Monument to the Lithuanians.
Monument to the Soviet prisoners of war.
Monument to the victims of Paneriai 
erected at the entrance to the memorial.
Monument to the Poles.
Monument to Enzis Jagomastas and his family.

1
2
3

4
5

6
7

8
9
10
11

12
13
14

15
16
17

18
19

Masinių žudynių duobė.
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Simbolinis akmenų ratas 
Paneriuose nužudytiems romams atminti.
Paminklas nužudytiems žydams.
Sovietinis obeliskas „Fašistinio teroro aukoms”, 
pastatytas 6 deš. pr. vietoj nugriauto paminklo 
Paneriuose nužudytiems žydams.
Paminklas gydytojui Hilariui Feigusui.
Paminklas nužudytiems nacių priverstinio 
darbo stovyklų „HKP” ir „Kailis” kaliniams ir 
Vilniaus karo ligoninės gydytojams žydams.
Masinių žudynių duobė.
Masinių žudynių duobė.
Masinių žudynių duobė.
Duobė, kurioje buvo laikomi „Degintojų brigados“ 
(Sonderkomando 1005B) nariai.
Dalinai išlikusi tranšėja.
Panerių memorialo informacijos centras.
Paminklas Lietuvos vietinės rinktinės kariams.
Paminklas lietuviams.
Paminklas sovietų karo belaisviams.
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Paminklas Enzio Jagomasto ir  
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בור הרג המוני
בור הרג המוני

מעגל אבנים סמלי לזכר הצוענים שנהרגו בפונאר
אנדרטה ליהודים ההרוגים

 אובליסק סובייטי "לקורבנות הטרור הפשיסטי",
 שנבנה בתחילת שנות ה-50 במקום אנדרטה

ליהודים ההרוגים בפונאר שנהרסה
אנדרטה לרופא הילארי פייגוס

לאסירים ההרוגים של מחנות עבודה בכפייה
 "          ו-"קייליס", ולרופאים יהודים בבית  

החולים הצבאי בווילנה 
בור הרג המוני
בור הרג המוני
בור הרג המוני

 בור בו הוחזקו חברי "יחידת השריפה"
B1005 זונדרקומנדו 
תעלה שמורה חלקית

מרכז המידע של אתר ההנצחה בפונאר
אנדרטה לחיילי הצבא המקומי של ליטא

אנדרטה לליטאים
אנדרטה לשבויי מלחמה סובייטים

מצבה לקורבנות פונאר בתחילת אתר ההנצחה
אנדרטה לפולנים

אנדרטה לזכר אנזיס יאגומסטס ומשפחתו
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"HKP

 לפני מלחמת העולם השנייה היער הנאה של פונאר, קרוב לעיר וילנה, היה
 מקום בילוי אהוב על אנשי המקום. בשנת 1939 הוחזרה למדינת ליטא העיר
 וילנה ואזורה, אשר בתקופה שבין המלחמות השתייכו לפולין. ליטא נאלצה
 לאפשר כניסה לצבא הסובייטי ועבור צבא זה החלו להיבנות בפונאר העליון
 מחסני דלק ותחמושת. ביום ב-24 ביוני שנת 1941, לאחר כיבושם את וילנה,
 הבחינו הגרמנים בבסיס הדלק הבנוי למחצה בקרבת תחנת הרכבת בפונאר.
 בעת ההיא היו שם מעל עשרה בורות, בהם החליטו הנאצים לעשות שימוש
 עבור מבצעי הרג המוני. את הנידונים למוות אפשר היה להביא למקום מווילנה

הקרובה או להסיע אותם מכל מקום במשאיות או רכבות

 פונאר הוא המקום הגדול ביותר בליטא בו ארגנו וביצעו הנאצים הרג המוני.
 בשנות 1941-1944 היחידה המיוחדת )"זונדרקומנדו"( של וילנה, הכפופה
 למשטרת הביטחון הגרמנית ול-                                     הוציאה כאן להורג
אשר המיוחדת,  הסובייטית  הוועדה  של  הנתונים  לפי  איש  אלף   100  מעל 
בין פי מחקר חדש סביר להניח שנהרגו  על  ואזורה.  וילנה  יהודי  היו   רובם 
 50 ל-70 אלף איש. בין הקורבנות היו גם לוחמי המחתרת הפולנית, שבויי
צוענים של  קבוצה  ליטא,  של  המקומי  הצבא  חיילי   84 סובייטים,   מלחמה 

ותושבי המקום שונים

 בשנת 1960 הוקם באתר ההרג ההמוני מוזיאון לזכר פונאר שפעל כסניף של
 המוזיאון האתנוגרפי בווילנה. החל משנת 1962, הפך המוזיאון למחלקה של
1977 נקרא פארק הזיכרון והמהפכה. בשנת   המוזיאון הלאומי להיסטוריה 
 רשמית בשם "אנדרטת פונאר". בשנת 1985 סודר שטח האנדרטה לפי עיצובו

של האדריכל יאונוטיס מאקאריונס, ומאז הפך להיראות כמו שהוא היום

 בשנת 1991 בניין המוזיאון בלבד, ומאז 2014 גם השטח הועברו לפי זכות
 שימוש לידי המוזיאון היהודי הלאומי על שם הגאון מווילנה, אשר יזם בדיקות

לשם שיפוץ כללי של האנדרטה

 בשנות 2015-2017 המוזיאון ערך שלושה שלבי בדיקות בשיתוף פעולה עם
 עובדי מוסדות אחרים, וכתוצאה, לחלוטין השתנתה התפיסה של אתר ההרג
 ההמוני בפונאר כולו. אותרו מספר אובייקטים חדשים: מקומות הריגה, תעלות
 לאסירים, שאריות של בניינים הרוסים וכד'. בנוסף התברר כי השטח גדול

יותר מהצפוי ויתכן שהתפרש מעבר ל-720 דונם

 בעקבות הבדיקה מחפשים כעת אחר הפתרון המיטבי להגשמת האתר והצגת
תולדותיו המורכבים

 המוזיאון היהודי הלאומי
על שם הגאון מווילנה

אנדרטת פונאר

.

.

.

.

.

.

SD )"שירות  הביטחון"(

PANERIŲ MEMORIALE ATIDARYTA NAUJA EKSPOZICIJA
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APDOVANOTI MOKSLEIVIŲ MENINĖS KŪRYBOS  
KONKURSO LAUREATAI

Lapkričio 16ąją, Tarptautinę tolerancijos dieną, įvyko baigiamasis Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus ir Dailės mokytojų asociacijos organizuoto konkurso „Mes – Lietuva: mano krašto ben
druomenės“ renginys – kūrybinės dirbtuvės, laureatų apdovanojimas ir teletiltas su JAV gyvenančiu 
dailininku, Vilniaus garbės piliečiu Samueliu Baku.                                                                              

ATIDARYTA SIMONO KARCZMARO KŪRYBOS PARODA

Lapkričio 22 d. muziejaus Tolerancijos centre atidaryta tapybos ir grafikos paroda „Simon Karczmar: 
nuo Dieveniškių iki Cfato“. Parodos atidarymo renginyje dalyvavo jos iniciatorius, menininko sūnus 
Natanas Karczmaras, pasidalinęs jaudinančia savo tėvo gyvenimo ir kūrybos istorija.                        
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PARODA „AKIMIRKOS. IŠ LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJOS“  
ATIDARYTA SAN PAULO LAISVALAIKIO KLUBE „HEBRAIKA“ ir  

TBILISIO ŽYDŲ MUZIEJUJE

VVGŽM paroda „Akimirkos. Iš Lietuvos žydų istorijos“ lapkričio 19 d. atidaryta San Paulo laisvalaikio 
klube „Hebraika“, vienijančiame per 22 tūkstančius San Paulo žydų bendruomenės narių, tarp kurių – 
nemažai litvakų. Parodos pristatymą „Hebraikoje“ inicijavo Lietuvos garbės konsulas Brazilijoje, 
litvakas Carlosas Levensteinas. Atidarymo renginyje dalyvavo garbingi svečiai – iš Izraelio atvykę 
Žydų nacionalinio fondo pirmininkas Danielius (Danny) Ataras ir vicepirmininkas Hernánas Felmanas, 
užsienio šalių konsulatų vadovai, litvakai, kuriems generalinis konsulatas pristatė ir Lietuvoje kuriamo 
Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejaus projektą. Paroda sulaukė susidomėjimo ne tik Pietų 
Amerikoje, kuriai buvo specialiai parengta, bet ir Gruzijoje – Lietuvos ambasados Gruzijoje iniciatyva 
parodos tekstai buvo išversti į gruzinų kalbą. Lapkričio 27 d. parodos versija gruzinų–anglų kalbomis 
pristatyta Davido Baazovo Gruzijos žydų istorijos muziejuje, kur į atidarymo renginį susirinko užsienio 
šalių ambasadoriai, ES atstovybės darbuotojai, kiti aukšti pareigūnai.                                                    

SURENGTA DISKUSIJA APIE VILNIŲ  
PIRMOJO PASAULINIO KARO METAIS

Gruodžio 13 d. muziejaus Tolerancijos centre įvyko diskusija „Vilnius tarp karo ir taikos: praėjus 1918
iems“, skirta kaizerinės Vokietijos okupuotam Vilniui, šio laikotarpio palikimui ir atminčiai. Diskusijoje 
dalyvavo istorikai, menotyrininkai ir kultūrologai dr. Laima Laučkaitė, dr. Tomas Balkelis, dr. Laimonas 
Briedis ir dr. Aurimas Švedas, kuriam atiteko ir moderatoriaus vaidmuo. Po diskusijos renginio svečiai 
galėjo apžiūrėti Pirmojo pasaulinio karo metais Vilniuje gyvenusios ir kūrusios vokiečių ekspresionistės 
Cornelios Gurlitt grafikos darbus.                                                                                                       

MUZIEJUJE ĮVYKO KONFERENCIJA APIE HOLOKAUSTO ŠVIETIMĄ

Gruodžio 11–12 d. muziejaus Tolerancijos centre vyko Europos Gyvųjų maršo tinklo inicijuota 
konferencija apie Holokausto švietimą, kurioje dalyvavo keliasdešimt pedagogų iš Lietuvos, Austrijos, 
Belgijos ir Graikijos. Konferencijos dalyviai aptarė Holokausto švietimo iššūkius ir galimybes, klausėsi 
prof. Šarūno Liekio ir dr. Nerijaus Šepečio paskaitų, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, apžiūrėjo 
muziejaus Tolerancijos centro ekspozicijas bei Samuelio Bako muziejų, susitiko su parlamentaru, 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru Emanueliu Zingeriu. Renginio partneriai – Tarptautinė 
komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir Valstybinis Vilniaus 
Gaono žydų muziejus.                                                                                                                             
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SUSIPAŽINKITE: SAULĖ VALIŪNAITĖ,  
VVGŽM Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejaus  

ekspozicijos vadovė

 - Kiek laiko dirbi Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje?

Muziejuje pradėjau dirbti 2013 metais ir penkerius metus tai buvo mano 
papildomas darbas. Pradėjau dirbti Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo 
skyriuje, vėliau – Istorijos tyrimų skyriuje, o nuo 2018 metų pavasario VVGŽM 
tapo mano pagrindiniu darbu.

 - Jau daug metų tyrinėji Lietuvos žydų istoriją ir kultūrą. Kas paskatino imtis šios 
temos?

Negalėčiau pasakyti, kad tyrinėju Lietuvos žydų istoriją ir kultūrą, toks 
apibrėžimas kiek per platus. Mano pagrindinė tyrimų tema bakalauro ir magistro 
studijų metu buvo Vilniaus žydų bendruomenės pasaulietinė kultūra tarpukariu ir jos sąveikos su lietuvių 
ir lenkų kultūra. Ir šiandien Vilniaus žydų bendruomenės istorija ir kultūra tarpukariu man artimiausia 
širdžiai, tačiau tam, kad suprastum to trumpo laikotarpio ir vieno miesto bendruomenės mentalitetą, 
labai svarbu kuo plačiau susipažinti su politiniu, kultūriniu, religiniu kontekstu.

Lietuvos žydų istorija pradėjau domėtis nuo pirmųjų studijų metų, daug klausimų man sukėlė 
Holokaustas, negalėjau suprasti, kodėl galėjo įvykti tokia tragedija. Vėliau besigilinant į Lietuvos 
žydų istoriją ir sužinant vis daugiau ėmė kamuoti klausimai, kodėl tokia spalvinga ir turtinga Lietuvos 
istorijos ir kultūros dalis kaip mūsų žydų istorija buvo nuo manęs nuslėpta ir aš 20 metų nieko apie ją 
negirdėjau ir nežinojau. 

 - Kuo Lietuvos žydų paveldas svarbus Lietuvai ir pasauliui? 

Išvardinti svarbius Lietuvos žydų pasiekimus yra nesudėtinga, bet savo darbo tikslu laikau ne tai. Lie
tuvoje labai svarbu pakeisti dominuojantį Lietuvos istorijos naratyvą, kuris turinio prasme yra lietuvių, 
o ne Lietuvos istorija. Norėtųsi, kad Lietuvos žydų istorija būtų ne kažkokia įdomi ar egzotiška istorijos 
dalis, o pagaliau taptų integralia Lietuvos istorijos dalimi. Ir tai galima pasakyti ne tik apie žydų, bet ir 
apie kitų tautinių mažumų kultūras, mes jų visiškai nepažįstame ir tai labai keista. Aš kaip vilnietė labai 
didžiuojuosi, kad mano mieste gyveno ir kūrė tokie žmonės kaip Avromas Sutzkeveris ar Chaimas Gra
dė, kad būtent čia įkurtas YIVO mokslo institutas, bet dauguma vilniečių juk nėra nieko apie tai girdėję. 
Mūsų žydų istorija ir jų kultūriniai, moksliniai ir kiti pasiekimai bei tradicijos pagaliau turi tapti visaverte 
mūsų istorinės atminties dalimi. Man tai atrodo žymiai svarbiau negu pavieniai pasidžiaugimai Lietuvos 
žydų palikuonių pasiekimais.

 - Šiuo metu kuriamas naujas muziejaus padalinys – Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejus. 
Kokiam lankytojui jis bus skirtas?

Labai norėčiau, kad šiame muziejuje būtų įdomu kuo platesniam lankytojų ratui: ir šeimoms su vaikais, 
ir studentams, ir Lietuvos bei užsienio turistams, ir mokslininkams. Tai vienas iš pagrindinių mūsų tikslų 
kuriant naują muziejaus ekspoziciją. 

 - Ką naujajame muziejuje bus galima pamatyti ar patirti? 

Naujajame muziejuje lankytojas susipažins su Lietuvos žydų tapatybę formavusiais reiškiniais: istoriniu 
kontekstu, religija, švietimu, kalbomis bei su jų pasaulietine kultūra. Viena ekspozicijos dalis bus skir
ta vilniečiui dailininkui Rafaeliui Chvolesui. O apie patyrimus ir formas dar šiek tiek per anksti kalbėti, 
tegul lieka šiokia tokia intriga.
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 - Kada bus užbaigtas šis ambicingas projektas? 

Tikimės, kad viskas vyks sklandžiai ir projektas bus užbaigtas 2020 metais.

 - Ką mėgsti veikti laisvalaikiu? Kaip atsipalaiduoji po įtemptos dienos ar savaitės?

Laisvalaikiu labiausiai mėgstu būti mama! Skaitymui renkuosi su darbu susijusią literatūrą – labai 
mėgstu tarpukario vilniečių žydų atsiminimus. Taip pat labai mėgstu mokytis – šiuo metu dalyvauju 
internetu organizuojamuose jidiš literatūros kursuose apie Avromo Reizeno kūrybą ir tikiuosi pagaliau 
išklausyti kursą apie žydų folklorą.

 - Ačiū už pokalbį!                                                                                                                                           

Kviečiame prisidėti prie Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejaus kūrimo paremiant

eksponatų įsigijimą, pristatomųjų filmukų kūrimą, ekspertų darbo apmokėjimą per Paypal.

Jūsų parama ir palaikymas mums labai svarbūs!

FAKTAI IR SKAIČIAI 2018 m. 

Atidaryta parodų muziejuje 10

Atidaryta parodų užsienyje 9 (muziejaus parodas užsienyje per 2018 m. 
aplankė daugiau nei 8000 lankytojų)

Įvyko renginių 29

Surengta edukacinių užsiėmimų 140

Apsilankė lankytojų 34 019

Muziejaus kolekcijas papildė Makso Bando dailės kūriniai, Neemijos Arbit 
Blato ir Lazario Krestino paveikslai, kurių 
įsigijimą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Savickų šeimos meninis palikimas, kurį muziejui 
dovanojo Raimondas ir Ramunė Savickai.

https://www.paypal.me/VilnaJewishMuseum
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MUZIEJAUS PADALINIŲ KONTAKTAI IR DARBO LAIKAS 

Tolerancijos centras ir Samuelio Bako muziejus 
Naugarduko g. 10/2, Vilnius 

tel. +370 5 262 9666   
el. paštas: muziejus@jmuseum.lt

I-IV  10–18 val., V, VII  10–16 val. 
VI  nedirbame

Holokausto ekspozicija
Pamėnkalnio g. 12, Vilnius 

tel. +370 5 262 0730
el. paštas: holokausto.ekspozicija@jmuseum.lt 

I-IV  9–17 val., V  9–16 val.
VI  nedirbame, VII  10–16 val.

Panerių memorialo informacijos centras
Agrastų g. 15, Vilnius
tel. +370 699 90 384

el. paštas: paneriumemorialas@jmuseum.lt

I, VI  nedirbame
II-IV  9–17 val.
V, VII  9–16 val. 

Nuo spalio iki gegužės centras atidaromas  
pagal pageidavimą.

Naujienlaiškyje panaudotos Pauliaus Račiūno ir Živilės A. Juonytės nuotraukos.

William Scherl  |  Michael Philip Davis  |  Alberto J. Bird  |  Ilya Goldovt  |  Joseph Mandelbraut  |  William Kentridge  |   
Mark Atamuk  |  Bryan Shill  |  Thomas Irmer  |  Dana PomerantzMazurkevich  |  
Raimondas Savickas Ir Ramunė SavickaitėMeškėlienė 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2018 m. parėmusiems muziejų finansiškai, eksponatais, 
paslaugomis ar konsultacijomis. Tai: 

Kviečiame sekti mūsų naujienas muziejaus interneto svetainėje jmuseum.lt  
ir socialiniame tinkle Facebook.

http://www.jmuseum.lt/lt/
https://www.facebook.com/tolerance.center.lt/

