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daryti vaikų darželiai, kuriuose buvo bendraujama jidiš kalba.
Tiktai kelerius metus po karo teveikė ir žydų istorijos muziejus
Vilniuje – jo eksponatai buvo išskirstyti kitoms įstaigoms. Komunistai žlugdė Holokausto jau pakirstą Lietuvos žydų kultūrą.
Tos saujelės likusių kūrėjų profesionali saviraiška, kaip teigia
liudininkai ir rodo šaltiniai, buvo griežtai ribojama.
Tačiau bene didžiausia gėdos dėmė režimui tenka už tai,
kad, nesant jokios galimybės laisvam dialogui istorijos temomis, komunistai pūtė miglą slėpdami tikrąją Holokausto istoriją. Tuo metu Vakaruose šiomis temomis buvo plačiai diskutuojama, ypač 7-ajame dešimtmetyje, kai Jeruzalėje prasidėjo
nacių nusikaltėlio Adolfo Eichmanno, atsakingo už vadinamojo
žydų klausimo sprendimą Europoje, procesas.
Net ir 9-ajame dešimtmetyje, Perestroikos ir Atgimimo
metais, Maskva sutrukdė suvažiuoti pasaulio istorikams į konferenciją Vilniuje apie „Lietuvos Jeruzalę“ – šią konferenciją
mokslininkams teko surengti Niujorke.
Aktyviausių Lietuvos žydų pastangos sovietinio režimo
sąlygomis išlaikyti savąją tapatybę buvo reikšmingos ne vien
SSRS žydams, bet ir kitoms už geležinės uždangos esančioms
tautoms. Disidentai žydų kovą už tapatybės išsaugojimą laikė
kovos už žmogaus teises dalimi.
Paroda „Lietuvos žydai už geležinės uždangos“ mūsų šalyje
pristatoma pirmą kartą. Ji parengta remiantis šaltiniais ir eksponatais iš VVGŽM rinkinių, dokumentais iš LCVA, iš LYA bei
asmeninių archyvų. Tai ne tik bandymas užpildyti baltas naujausios istorijos dėmes, bet ir natūralus siekimas konfrontuoti
su įsisenėjusiais, rodos, bet kuria dingstimi Lietuvos viešojoje
erdvėje (o gal ir piliečių pasąmonėje) atgyjančiais antižydiškais
stereotipais, atklydusiais ligi šių dienų iš senosios nacionalistinės pasaulėžiūros, nacistinės agitacijos, iš sovietinės propagandos. Tikiuosi, kad ši paroda lietuviškajai visuomenės daliai
padės suprasti tikrąją žydų padėtį „Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respublikoje“. VVGŽM istorikės tikisi, kad ji praplės lankytojų akiratį ir prisidės prie besimokančio jaunimo ugdymo,
padės jiems visapusiškai pažinti XX a. Lietuvos istoriją.

Vidurinės ir vyresniosios mūsų visuomenės kartos jaunystė
praėjo komunistinio režimo metais. Gyvenome be laisvo žodžio, mums nebuvo leista ne tik laisvai keliauti, bet ir eiti pasirinkta gyvenimo kryptimi. Vaizduotė, mąstymas ir menai buvo
įkalinti cenzūros. Postalininiais laikais režimui buvo būdingi
žmogiškąją moralę ir kultūrą žalojantys bruožai – veidmainystė, nepakantumas, direktyvinis valdymas, abejingumas ir
net priešiškumas kultūriniam paveldui bei tradicijoms. Visa tai
buvo dangstoma skambiais, bet tuščiais žodžiais apie kultūrą –
„nacionalinę pagal formą, socialistinę pagal turinį“, apie demokratiją, visų piliečių lygybę ir šalies pažangą.
Kai tuometiniam literatūriniam žurnalui jidiš kalba Sovietiš
heimland – jis buvo leidžiamas Maskvoje – bandžiau pasiūlyti
savo poezijos, eilėraštis apie Varšuvos geto sukilimą, kuriuo
didžiavausi, buvo atmestas, pasitelkiant argumentaciją, kad
sukilimui vadovavo ne komunistai.
Tuometiniai žydų kilmės jaunuoliai dar prisimena, kaip
etninę kilmę žyminti vadinamoji penktoji grafa pase ribodavo
galimybes studijuoti prestižinėse aukštosiose mokyklose, kaip
visur, netgi artimų draugų vakarėliuose tekdavo saugotis visaregės KGB akies, kaip milijoniniais tiražais būdavo platinamos
antisionistinės karikatūros – stebėtinai panašios į nacistinę agitaciją, tarkim, nacių Der Sturmer, – teisinant komunistų partijos
sprendimus riboti piliečių išvykimą į Vakarus ir ypač pas artimuosius į Izraelį.
Neperlenksiu teigdamas, kad tuo laikotarpiu SSRS žydai
visi urmu buvo tapę „nepatikima tauta“.
Ribojant emigraciją ir galimybę pažinti ideologų neiškarpytą savą kultūrą buvo tiesiogiai pažeidžiamos žmogaus teisės –
nekalbant apie nusikalstamas represijas stalininiu laikotarpiu.
Vyko kruvinos antisemitinės kampanijos, pagarsėjusios kaip
„kosmopolitų“ ir žydų kilmės medikų bylos: 1952 m. buvo sušaudyti jidiš kalba rašę rašytojai, įkalinti ir kankinami garsūs gydytojai. Nacių okupacijos metais beveik visiškai nukraujavusios
Lietuvos žydų bendruomenės kultūra vėl patyrė netekčių: buvo
uždarytos arba nugriautos sinagogos, o kai kurie iš likusių gyvų
rašytojai, dailininkai visais įmanomais būdais bandė ištrūkti
į Vakarus iš „Tarybų Lietuvos“. Tarp išvykusiųjų buvo poetas
Abraomas Suckeveris, prozininkas Šmerelis Kačerginskis, dailininkai Mošė Rozentalis ir Rafaelis Chvolesas bei daugelis kitų;
tarp pasilikusiųjų buvo tokių, kurie vėliau tapo represijų aukomis – kaip poetai Jošua Lacmanas ir Hiršas Ošerovičius. Už-
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Pastangų atsikurti slopinimą fiksuoja ir LCVA esantys Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS liaudies komisarų tarybos
veiklos dokumentai (f. R-181, ap. 1–3), leidžiantys atsekti religinių bendruomenių veiklos palaipsnį suvaržymą, taip pat LYA
Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto fondas (f. 1771),
parodantis žydų institucijų uždarymus arba veiklos ribojimus.
Net ir sąlygiškai ramesnio chruščiovinio atšilimo laikotarpiu, kai iš tremties grįžo jidiš rašytojai, intelektualai, kai buvo
vėl leista veikti žydų saviveiklai, KGB kontrolė išliko intensyvi,
ir, kaip rodo asmeniniai archyvai, menkiausia nesuderinta iniciatyva buvo traktuojama kaip „buržuazinio nacionalizmo“ apraiška.
Repatriantų į Izraelį ir vadinamųjų „atkaznikų“ (asmenų,
kuriems leidimas išvykti nebuvo duotas) lūkesčius ir nusivylimus atskleidžia LCVA saugomi tuometinės Vidaus reikalų ministerijos ir registracijos skyriaus dokumentai (f. R-598, ap. 1),
taip pat LYA operatyvinės bylos (f. K-1, ap. 60). Žydų kovos už
teisę repatrijuoti palaikymas atsiskleidžia laiškuose, peticijose
ir protesto akcijose (nuotraukos iš organizacijos National Conference For Soviet Jewry (JAV) užsienyje.
Dokumentų, nuotraukų, eksponatų, prisiminimų, susijusių
su Lietuvos žydų veikla sovietmečiu, su dalies jų pastangomis
išsaugoti tapatumą, yra Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus fonduose ir privačiuose rinkiniuose. Didžioji dalis jų pirmą kartą pristatomi šioje parodoje.

Šios parodos tema – šiapus geležinės uždangos atsidūręs žmogus, jo pastangos atsilaikyti prieš laisvės, tapatybės ir istorinės
atminties suvaržymus.
Lietuvos žydų bendruomenės, kuri jau pirmuoju sovietmečiu patyrė represijas, kuri buvo išžudyta Holokausto metais,
siekimas atsikurti pokariu vėl buvo varžomas sovietinio režimo.
Šioje parodoje atskleidžiamos pastangos išlaikyti tapatybę tomis sudėtingomis sąlygomis.
Archyvinių dokumentų studijos atskleidžia, kad sovietų okupuota Lietuvos žydų bendruomenė anaiptol nebuvo homogeniška – kaip ir jos narių politinės pažiūros ar ideologinės nuostatos.
Lietuvos ypatingajame archyve (LYA) saugomose 1940–1941 m.
baudžiamosiose bylose (f. K-1, ap. 58), skubomis suformuotose
uždraustų žydų partijų, organizacijų, draugijų vadovams ir nariams, laikraščių redaktoriams, taip pat tremties bylose (f. V-5,
ap. 1) nacionalizuoto turto savininkams ir jų šeimoms, įsakymuose sušaudyti aktyvistus Sibiro lageriuose kartojami vis tie patys
kaltinimai: „užsiėmė kontrevoliucine veikla“, „šmeižė tarybinę
santvarką“, „platino antisovietinius atsišaukimus“ ir panašiai.
Rabinų, ješivų komitetų narių stebėjimo bylose (f. K-1, ap. 45),
pavadintose „gaivintojų“ ar „atnaujintojų“ bylomis, fiksuoti
menkiausi pasipriešinimo sovietų režimui atvejai: patarimai neiti
žydams balsuoti fiktyviuose „liaudies seimo“ rinkimuose, raginimai neatsimesti nuo religijos. Nacionalizavimo procesą, žydų
organizacijų uždarymą atskleidžia ir Lietuvos centrinio valstybės
archyvo (LCVA) apskričių viršininkų fondai. Šie įrašai ir žmonių
likimai griauna nuo pirmosios sovietų okupacijos laikų Lietuvos
kolektyvinėje atmintyje įsitvirtinusį mitą esą žodis „žydas“ tapatus sąvokai „komunistas“.
Pokario metais trumpam blykstelėjusią viltį atsikurti greitai
nuslopino stalininės represijos. Kaip rodo LYA šaltiniai (f. K-1,
ap. 10, 45), pakako menkiausio kaltinimo sionizmu, kosmopolitizmu, bet kokio ryšio su užsieniu, ir žmonės buvo suimami arba
atleidžiami iš darbo. Įsibėgėjant „daktarų žudikų“ viešinimo vajui, saugumo įgaliotiniai teikdavo ataskaitas apie šalies gydymo
įstaigų ir vaistinių nuolatinius patikrinimus ir įtartinų medikų
suėmimus ar atleidimus. Uoliai tikrinant gyventojų laiškus buvo
registruojami gandai apie galimą gydytojų nuodytojų žalingą
veiklą. Maskvoje vykdytos represijos prieš uždaryto Žydų antifašistinio komiteto narius pasiekė ir Vilnių – suimtas buvęs šio komiteto spaudos leidinio Einikait (jid. Vienybė) redaktorius Hiršas
Ošerovičius.

Parodos autorės
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1940–1941 m.
1940 m. Lietuvos valstybė tapo SSRS ir nacių Vokietijos slaptų
protokolų auka. Šalies teritoriją okupavus Raudonojai Armijai,
lietuvių ir žydų santykiai labai pablogėjo. Ankstesnius antisemitinius stereotipus nustelbė naujas, politiniais motyvais grįstas žydų „okupantų talkininkų“ įvaizdis. Savo ruožtu Lietuvos
žydų bendruomenei jau po Klaipėdos aneksijos ėmė aiškėti,
kad šalis nepajėgs atsilaikyti prieš Europoje įsisiautėjančią nacistinę agresiją.
Žodis „žydas“ dažnai tapdavo komunisto sinonimu, nors
Lietuvos žydų bendruomenėje, kurios didelę dalį sudarė įvairaus masto privataus verslo ir turto savininkai, taip pat labai
religingi ir sionistinių pažiūrų žmonės, tikrų socializmo ir tarybinės santvarkos šalininkų nebuvo daug.
Daugelio Lietuvos žydų, be kurių indėlio buvo neįsivaizduojama šalies urbanizacija ir verslo plėtra, padėčiai labai pakenkė
gyventojų turto nacionalizavimas. Šis procesas paveikė įvairių
socialinių sluoksnių ir profesijų žydus, dauguma jų neteko pagrindinio savo pragyvenimo šaltinio ir namų.
Sovietinė kultūros ir švietimo politika, iš pradžių daliai žydų
teikusi vilčių (augo studentų skaičius aukštosiose mokyklose,
buvo steigiami valstybiniai žydų teatrai, per radiją transliuotos
laidos jidiš kalba, išleista vadovėlių), netrukus parodė represyvų pobūdį. Gerokai sumažinta žydų mokyklų, uždrausta jas
kuravusių žydų organizacijų veikla. Tradicinė hebrajiškų mokyklų sistema buvo keičiama mokymu jidiš kalba, tautinių ir religinių vertybių dėstymas išbrauktas iš mokyklinių programų.
Daugelio uždarytų ješivų (judaizmo seminarijų) pastatai buvo
perduoti gamykloms, fabrikams. Švietimo ir kitose įstaigose
šeštadienis buvo paskelbtas darbo diena; šis potvarkis labai žeidė religingų bei tradicijas puoselėjančių žydų jausmus. Iš žydų
bibliotekų buvo šalinamos sovietinei ideologijai nepalankios
knygos, bibliotekos prijungiamos prie bendrų valstybinių bibliotekų tinklo. 1940 m. prasidėjo Žydų mokslo instituto (JIVO)
reorganizacija, saugumas konfiskavo kai kurias knygas, laikraščių ir atsišaukimų komplektus: jie buvo įvertinti kaip kontrrevoliuciniai. Paliktas vienintelis oficialiąją politiką atspindintis
laikraštis Der emes (jid. Tiesa). Visų kitų laikraščių leidyba jidiš
kalba nutraukta, kai kurie redaktoriai ir darbuotojai represuoti.
1940 m. visos žydų politinės, religinės, socialinės paramos
bei labdaros organizacijos buvo likviduotos, daugelis jų vadovų
ir narių suimti (vien pirmaisiais okupacijos mėnesiais areštuoti

Karikatūra „Linksmas šlavėjas“ satyros ir humoro žurnale Šluota, 1940, Nr. 4

Folksblat (jid. Liaudies laikraštis) redaktorius Davidas Globusas, suimtas
1940 08 05. Mirė Vorkutlago lageryje Komijoje 1941 04 06. LYA

Kaune leistas antisovietinis pogrindžio laikraštėlis Nicoc. Yad Vashem
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56 vadovai). Buvo nurodyta registruoti visus sionistinių partijų,
Bundo, karinių ir kitų organizacijų veikėjus ir darbuotojus.
Dalis uždraustų partijų ir organizacijų narių nepaisydami persekiojimų nutarė tęsti savo veiklą pogrindyje. 1940 m.
gruodį Kaune buvo išleistas pirmasis nelegalaus laikraščio
Nicoc (hebr. Žiežirba) numeris. Iki nacių atėjimo pasirodė 7 jo
numeriai. Dalis rabinų ragino žmones neiti balsuoti fiktyviuose rinkimuose, neatsimesti nuo religijos, vesti vaikus į sinagogas studijuoti Toros, priešintis nurodymui dirbti šeštadieniais.
Sionistų aktyvistai ir kiti pogrindy veikusių organizacijų nariai
keitėsi uždraustomis knygomis apie žydų istoriją ir literatūrą,
puoselėjo papročius, šventė religines šventes, be to, stengėsi
gelbėti naikinamas knygas hebrajų kalba ir kitas vertybes. Dalis
jų šią veiklą bandė tęsti ir kalėdami Sibiro lageriuose – už tai ne
vienas buvo sušaudytas.
Siekdami užgniaužti mažiausią pasipriešinimo iniciatyvą,
represiniai organai ėmė rengtis masiniam Lietuvos gyventojų,
taip pat ir žydų, trėmimui. Trėmimo bylose buvo fiksuojami
vadinamieji kontrevoliuciniai veikėjai, sovietinę pilietybę atsisakę priimti atbėgėliai iš nacių užimtos Lenkijos, taip pat
„socialiai svetimi elementai“: stambių bankų, pramonės ir
prekybos įmonių savininkai, verslininkai ir kiti asmenys su šeimomis. 1940–1941 m. iš viso buvo represuota 2 613 žydų (apie
9 proc. visų tuo metu represuotų Lietuvos gyventojų). Beveik
visi politiniai kaliniai ir tremtiniai buvo išsiųsti į Sibiro lagerius,
jų šeimos – į atokiausius Sibiro rajonus, kur dalis jų dėl nepakeliamų sąlygų mirė.

Vaikų nuotrauka, kurią tremtinys Judelis Meleris išsaugojo palto pamušale
visą įkalinimo lageryje laiką. Zuzanos Levin asmeninis archyvas

Sibiro lageris. VVGŽM

Tremtinės iš Kauno Rachilės Josifovič, mirusios 1944 m.,
kapas Bykovo kyšulyje. Jakutija. 1989. J. Kazlausko nuotrauka. VVGŽM
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1941–1944 m.
Čia tokia ilga naktis viešėjo,
Kad visas žvaigždes galėjai suskaičiuoti.
Hiršas Ošerovičius

Iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyveno apie 200 000 žydų.
Per 1941–1944 m. laikotarpį buvo nužudyta daugiau nei 90 proc. bendruomenės narių.

Nuotraukos, po karo rastos
Vilniaus geto griuvėsiuose.
VVGŽM
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1944–1989 m.
Viltis atsikurti
Karą ir Holokaustą išgyveno tik nedidelė gausios Lietuvos
žydų bendruomenės dalis. Raudonosios armijos ir sąjungininkų puolimas išvadavo koncentracijos stovyklų kalinius.
Iš SSRS gilumos sugrįžo evakuotieji. Buvo sužadinta viltis,
kad Lietuvoje įmanomas saugesnis gyvenimas. Pagrindiniai
bendruomenės tikslai pokario metais buvo atkurti tautines
institucijas ir religinį gyvenimą, surasti išslapstytus našlaičius,
deramai palaidoti žuvusius tautiečius, sutvarkyti masines kapavietes ir įamžinti Holokausto aukų atminimą.
Intelektualai, buvę geto kaliniai ir partizanai Abromas
Suckeveris, Šmerelis Kačerginskis ir kiti 1944 m. įkūrė Žydų
muziejų Vilniuje, kuris tapo išgyvenusių žydų susibūrimo vieta. Knygas, dokumentus ir kitus eksponatus į muziejų žmonės
maišais tempė iš įvairiausių Vilniaus vietų. Daug eksponatų
pražuvo – pavirto makulatūra – dėl valdžios įstaigų aplaidumo ir kenkėjiškumo. Griežtėjant sovietų valdžios požiūriui į
muziejaus veiklą, įsivyravo dvejopa praktika – muziejaus darbuotojai ir toliau rinko bei saugojo eksponatus, tačiau drauge
rūpinosi ir išgabenti juos į saugesnę vietą.

1944 m. minėjime Paneriuose rašytojas Šmerelis Kačerginskis
skaito „Laišką iš Panerių“. VVGŽM

Iliuzijų žlugimas

Vilniaus žydų vaikų namai, pradinė mokykla ir darželis. Centre –
„našlaičių tėvu“ pramintas Josifas Rebelskis. Judif Rozinos asmeninis archyvas

1948 m. įkurta Izraelio valstybė stalininiam režimui netrukus
ėmė kelti nerimą dėl neprognozuotų padarinių – tūkstančiai
SSRS žydų reiškė pasididžiavimo ir solidarumo jausmus. Tačiau
valdžia šiuos asmenis laikė priešiškai užsienio valstybei lojalia diaspora. Sąjungą apėmęs kenkėjų „kosmopolitų“, „agentų sionistų“, „daktarų žudikų“ demaskavimo vajus neaplenkė ir Lietuvoje
dirbusių žydų kilmės specialistų ir intelektualų – pradėta tikrinti
darbovietėse, užvestos bylos. Stalininės antisemitinės kampanijos tikslas buvo paversti Lietuvos žydų bendruomenę nesančia – suvaržytas religinis ir kultūrinis gyvenimas, ignoruojamas
arba naikinamas paveldas. Viena po kitos nustojo veikusios žydų
mokyklos, uždarytas muziejus, sustabdyta žydų rašytojų sekcijos veikla LTSR rašytojų sąjungoje, visoje šalyje sinagogos buvo
verčiamos ūkinės paskirties pastatais. Valstybinės reikšmės paminklo statusas neišgelbėjo nuo sugriovimo ir Didžiosios sina-

Atsisveikinimas su „savanoriškai išvykstančiaisiais“ į Sibirą. 1952. Zuzana
Levina, 1941 m. tremtinė, buvo suimta už nelegalų sugrįžimą iš tremties į
Lietuvą ir vėl išvežta į Sibirą. Jos šeima paprašė leidimo išvykti gyventi kartu
su tremtine. Zuzanos Levinos asmeninis archyvas
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gogos. Iki 1953 m. visos žydų tautinės institucijos (išskyrus dvi
religines bendruomenes) nustojo veikti. Palaipsniui buvo naikinamos žydų kapinės. Propagandos klišės neatpažįstamai iškreipė Holokaustą, pavertė jo aukas „tarybiniais piliečiais“.
Šiais procesais sovietų valdžia demonstravo nepakantumą
žydų bendruomenei, jos tragedijos atminčiai.

Išsaugoti tėvų kalbą
Lietuvos žydų kultūrinę raidą 6–8-ąjį dešimtmečiais labiausiai
nulėmė pastangos išsaugoti savąją kalbą – tai išskyrė Lietuvą
iš kitų sovietinių respublikų. 1959 m. gyventojų surašymas atskleidė, kad 17 025 LSSR žydai (69 proc.) jidiš laiko gimtąja kalba
(Sąjungoje – 21 proc.). Dėl migracijos ir demografinių procesų
šis skaičius ilgainiui mažėjo, tačiau Lietuvoje žydų nutautėjimo ir
tradicijų nykimo procesas vyko lėčiausiai.
Užgniaužus tautinių institucijų veiklą, svarbiausias vaidmuo
išsaugant ir perduodant ateinančioms kartoms kalbą bei tradicijas teko žydų šeimai. Nors iš oficialiosios švietimo sistemos pašalinta jidiš kalba ilgainiui nyko ir šeimose, vis dėlto mame lošn (jid.
motinos kalba) išliko svarbiausia Lietuvos žydų skirtingų kartų
jungtimi.
Stalininės represijos nepajėgė galutinai užgniaužti profesionalių jidiš kūrėjų iniciatyvos. Grįžę iš Sibiro lagerių toliau kūrė
žymūs jidiš poetai Hiršas Ošerovičius ir Jošua Lacmanas. Ištikimi
gimtajai kalbai liko novelistas Beras Halpernas, poetas Josifas
Kotliaras ir kiti. Nors autorių kūryba buvo griežtai kontroliuojama, o pati jidiš kalba ideologizuojama – iš jos valomi hebraizmai,
tačiau Lietuvoje ji ilgiausiai išlaikė savastį.
Jidiš gyvavimui labai svarbi buvo ir meno saviveikla, kuri padėjo žmonėms prisiminti žydų liaudies dainas ir šokius ar jų išmokti. Daugelio žydų mintis ir jausmus perteikė profesionali dainininkė iš Vilniaus Nechama Lifšicaitė. Solistė tapo žydų tautinio
sąmoningumo gaivintoja ir visuomeninio judėjimo simboliu.

Vilniaus Didžioji sinagoga, nugriauta 1955–1957 m. VVGŽM

Samuelio Ušpico bar micvos (hebr. berniukų pilnametystės) šventė.
Kaunas, 1974. Saros Ušpicienės asmeninis archyvas

Neužmiršti
Zachor (hebr. atmink) – šis senasis priesakas daugeliui sovietinėje Lietuvoje gyvenusių žydų – kad ir koks būtų jų santykis
su religija ir su jidiš kalba, kad ir kokių politinių ar ideologinių įsitikinimų laikytųsi – virto kertine tapatybės savastimi.
Daliai žydų tapo morališkai būtina bent kartą per metus susiburti masinių žudynių vietose. Sovietų saugumas atidžiai

Jidiš dainininkė Nechama Lifšicaitė. Nechamos Lifšicaitės asmeninis archyvas
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sekė, kad Holokausto aukų pagerbimo ritualai neperžengtų
leistinų ribų.
Atmintis tapo reikšmingu stimulu lietuvių ir rusų kalbomis
kūrusiai jaunajai žydų rašytojų (žymiausi jų – Icchokas Meras
ir Grigorijus Kanovičius) kartai. Atlydžio politiką liudijo ir getų
partizanų atsiminimų publikacijos, tačiau jos neatskleidė Holokausto masto ir išskirtinumo. Žydų genocidas netapo sovietinės Lietuvos švietimo programų ir lietuvių istorinės sąmonės
dalimi. Holokausto atmintis, jo mastai ir žiaurumai dešimtmečiams liko vien žydų reikalas.

Kitais metais Jeruzalėje!

Išgyvenusieji Holokaustą prie paminklo nužudytiems Šakių
žydams. 6-asis dešimtmetis. Saros Ušpicienės asmeninis archyvas

Dalis Holokaustą išgyvenusių Lietuvos žydų nebenorėjo savo
ateities sieti su masinėmis jų artimųjų kapavietėmis virtusia
šalimi. Buvę geto kaliniai ėmėsi tiesti žydų emigracijos kelius iš
Lietuvos į Lenkiją, tad 1944 m. pabaigoje Lietuva tapo pagrindiniu žydų emigracijos iš SSRS tarpiniu punktu. Tuo metu tik
susikūrus žydų valstybei, SSRS žadėjo leisti išvykti visiems to
trokštantiems žydams, tačiau Izraeliui ėmus orientuotis į Vakarus, nusileidusi geležinė uždanga užkirto kelius Lietuvoje likusiems žydams. Norą repatrijuoti sustiprino ir troškimas ištrūkti
į laisvąjį pasaulį.
1956–1959 m. kilus antrai Lenkijos piliečių repatriacijos iš
SSRS bangai, ir vėl atsirado, nors labai nedidelė, galimybė išvykti, ja – kaip buvę Lenkijos piliečiai – pasinaudojo kai kurie
Vilniaus krašto žydai.
8-ojo dešimtmečio pradžioje dauguma Lietuvos žydų siekė
užmegzti ryšius su savo šeimų nariais užsienyje ir visais įmanomais būdais kovojo dėl teisės išvykti.
Repatriacija diskreditavo Sovietų Sąjungos kuriamą visų
tautų gerovės įvaizdį ir atkreipė pasaulio visuomenės dėmesį į
žmogaus teisių pažeidimus.

Skirtingais laikotarpiais išvykusių į Izraelį susitikimas. Iš dešinės: Lenkijoje
gimęs jidiš rašytojas, Nobelio premijos laureatas Isaakas Baševis Singeris;
daininkė Nechama Lifšicaitė; rašytojas Aba Kovneris; penktas – poetas Abraomas Suckeveris. Tarp jų sėdi garsus Izraelio tapytojas Reuvenas Rubinas su
žmona Estera Rubin. Izraelis, 1969. Nechamos Lifšicaitės asmeninis archyvas

Tapatybės proveržiai
1987–1988-ieji – pokyčių metai Lietuvos žydų bendruomenėje. Įsibėgėjant Sąjūdžiui, į viešumą pradėtos kelti ilgus dešimtmečius gniaužiamos Lietuvos žydų kultūros ir istorijos temos, taip pat ir skausmingas lietuvių dalyvavimo Holokauste
klausimas. Šie pokyčiai skatino žydus naujai pažvelgti į savo
tapatybę ir ieškoti naujų bendrabūvio galimybių laisvėjančioje
Lietuvoje.

Organizacijos Tkuma (hebr. Atgimimas) nariai su vėliava, kurioje derinama
Lietuvos trispalvės ir Dovydo žvaigždės simbolika. Grigorijaus Alperno asmenins archyvas
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