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Žydų atminimą įprasmino knyga

Diana JOMANTAITĖ

Kretingoje, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo minimos žydų Holokausto 75-osios metinės. Šia proga Kretingos muziejuje įvyko popietė „Kretingos
krašto žydai“. Jos metu muziejaus istorikas Julius Kanarskas pristatė naują savo knygą apie mūsų krašto žydus. Tai pat renginio dalyviai turėjo
progą išgirsti liudininkų pasakojimus apie karo metų žydų gelbėtojų šeimas.
Pristatydamas knygą „Kretingos
krašto žydai“ J. Kanarskas pripažino, kad tai – labai nedėkinga tema,
nes trūksta rašytinių šaltinių.
„Rašytinių šaltinių apie žydus
išlikę labai mažai. Vieninteliai šaltiniai – dvarų inventorizaciniai
dokumentai, bet jie yra neišsamūs.
Norint sužinoti apie žydų kūrimąsi
Lietuvoje, reikia atlikti kraštotyrinį
darbą – rinkti informaciją iš žmonių. Tačiau žmonių pasakojimai
gali būti subjektyvūs, juos reikia pasverti. Kiek Holokausto metu buvo
nužudyta žydų, labai sunku pasakyti. Yra žinoma, kad Kretingos
rajone gyveno apie 2 tūkstančiai
žydų. Tie žmonės niekur negalėjo
dingti. Vadinasi, kiek gyveno, tiek
panašiai ir nužudyta. Kretingoje
gyveno apie 900, Darbėnuose ir
Salantuose – po 500 žydų. Pavyzdžiui, Alkos kalne, Joskaudų miške,
išžudyta 510 žydų, tačiau jie buvo
atvaryti iš Skuodo. Žudynių vietą
žymi paminklas, tačiau žudyta ne
ten. Prie kelio į Erškėtyną žudyti
vaikai, ant kalno – moterys ir paaugliai“, – žiaurią statistiką atskleidė J.
Kanarskas.
Jis papasakojo, kad pirmieji žydai
į Kretingos kraštą atsikėlė gyventi
apytikriai XVII amžiaus viduryje.
Pirmoji žydų bendruomenė įsikūrė
Laukžemėje.
„Tuomet Laukžemė nebuvo provincija, per ją ėjo pagrindinis kelias
į Šventosios uostą iš Žemaitijos.
Laukžemė buvo svarbus prekybinis centras, todėl čia kūrėsi žydai.
Vėliau toks kelias ėjo per Darbėnus.

Istorikas Julius Kanarskas, padedamas Kretingos rajono turizmo
centro, išleido knygą „Kretingos
krašto žydai“.

Kiek mažiau yra žinomos Kartenos
ir Jokūbavo žydų bendruomenės. Į
Jokūbavą žydus atvedė taip pat prekybos keliai. Čia būta sinagogos ir
religinės mokyklos“, – pasakojo J.
Kanarskas.
Žydų klestėjimo laikotarpis –
XIX amžius – XX amžiaus pradžia,
iki Pirmojo pasaulinio karo. Tuomet minėtuose miesteliuose žydai
sudarė apie 50 procentų gyventojų.
Kretingoje vienu metu žydų populiacija siekė net 70 procentų. Šie
Lietuvos piliečiai valdė didžiąją dalį
prekybos, buvo pramonės įmonių,
įvairių verslų pradininkai. Dabar
Kretingoje žydų bendruomenės
nebėra.
Per Antrąjį pasaulinį karą ilgiau
negu kitiems žydams išgyventi pavyko odininkams.
„Odininkai buvo išžudyti metais

Aldona ir Adolfas Jankūnai papasakojo, kaip buvo gelbėjami žydai.

vėliau. Šį amatą žydai mokėjo itin
gerai ir naciai, suvokdami amato
svarbą, odininkų iš pradžių nežudė,
kol šie neišmokė amato paslapčių
kitų lietuvių“, – sakė J. Kanarskas.
Pasak jo, kalbant apie žydų atminimą, svarbu kalbėti ne tik apie tai,
kas įvyko blogo.
„Šiandien reikia kalbėti apie tuos
žmones, kurie priglaudė žydus,
juos gelbėjo, nežiūrėdami savo šeimų saugumo, didžiulio pavojaus“,
– įsitikinęs J. Kanarskas.
Renginyje prisiminimais pasidalinti sutiko Aldona Jankūnienė ir
jos vyras Adolfas. A. Jankūnienės
tėvai buvo ūkininkai – Benediktas
ir Katerina Bagdonavičiai. Katerina
buvo tikra vokietė, tačiau karo metais ši šeima gelbėjo žydus.
„Mano žmonos tėvai priglaudė
dvi žydaites iš Darbėnų. Tuo metu
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žydus duodavo darbams. Norėdami palengvinti jų dalią, tėvai dvi
mergaites priglaudė. Jos slapčia
namuose išgyveno 2,5 metų. Namuose jos gyveno kaip bunkeryje.
Spintoje, atkrausčius visus lagaminus ir daiktus, buvo slėptuvė. Langus nuolat stebėdavo mano žmona su savo seserimi, kurios buvo
dar mergaitės. Namai visada buvo
užrakinti, o kiemą saugojo šunys.
Šeimos, gelbėjusios žydus, jais keisdavosi – kad jie pakeistų aplinką,
prasiblaškytų. Kaimynai tai jautė ir
žinojo, o visa šeima gyveno nuolatinėje įtampoje. Vėliau žmonos
šeimą kaimynai įskundė – už neva
žydų žudymą jie buvo ištremti į Sibirą. Išgelbėtos žydaitės dėjo visas
pastangas, kad jie iš ten būtų išvaduoti. Ne tautybė lėmė žydų klausimą. Vokiečiai žydus žudė, bet buvo

vokiečių, kurie juos gelbėjo. Žydų
žudynės yra gili žaizda. Aš pats salantiškis – mano mieste nužudyti
405 žydai. Kai tai vyko, žmonės
net į turgų nevažiavo. Miestas tarsi
išmiręs buvo“, – prisiminimais dalijosi A. Jankūnas.
Knygos pristatyme apsilankęs
rajono meras Juozas Mažeika sakė,
kad žydų atminimas turi būti gerbiamas ne tik progai esant.
„Negeras dalykas yra, kai žydai
prisimenami tik progai artėjant.
Turi būti nuorodos į su žydais susijusias vietas, o pagarbą turime jausti
visuomet. Istorija turi būti įamžinta
rašytiniuose šaltiniuose. Todėl didžiulė pagarba J. Kanarskui, kad jis
rašo“, – didžiulį J. Kanarsko nuveiktą darbą gyrė J. Mažeika.
Pats knygos autorius J. Kanarskas
už pagalbą leidžiant knygą dėkojo
Kretingos rajono švietimo centrui ir jo direktorės Adelės Mazeliauskienės vadovaujamam Kretingos rajono turizmo centrui. Knyga
„Kretingos krašto žydai“ išleista turizmo vadybininkių Ritos Beržanskienės ir Daivos Reinikės iniciatyva
iš Savivaldybės biudžeto lėtų.
Renginį papuošė Pranciškonų
gimnazijos mokinių literatūrinė
kompozicija pagal Anos Frank
dienoraštį, o Darbėnų gimnazistai
pristatė stovykloje „Darbėnų miestelis – kelias tarp dviejų šventovių“
atliktą kraštotyrinį darbą. Gimnazistai, vadovaujami mokytojos Editos Gliožerienės, surinko senovines
nuotraukas bei pasakojimus apie
Darbėnų žydus.

Projektas „Tradicijų ir tradicinių amatų puoselėjimas Kartenoje“

Šių metų balandžio 25 d. Kartenos bendruomenės centras „Kartena“ kartu su Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašė projekto „Tradicijų ir tradicinių amatų puoselėjimas Kartenoje“ sutartį, pagal kurią 2016 metais
bendruomenės centrui numatyta skirti 3660 Eur. Rengiant projekto paraišką, prašyta suma buvo didesnė, tačiau vėliau departamento buvo
perskirstyta. Džiaugiamasi, kad už gautas lėšas bendruomenės centras galėjo surengti ne vieną tradicijas puoselėjančią šventę.

Metų pradžioje, siekiant stiprinti bendruomenės sutelktumą, savanorystę ir bendruomeniškumą,
puoselėjant kultūros paveldą, buvo
organizuojama ne viena talka, kurių
metu buvo tvarkomos kultūros paveldo teritorijos. Talkose dalyvavo ir
mažiausi, ir vyriausi bendruomenės
nariai ir miestelio gyventojai. Šią vasarą kasmetinėje tradicinėje miestelio šventėje buvo įrengti amatų
kiemeliai, kuriuose vaikai nemokamai galėjo kepti duoną ar pabandyti
drožti medį. Edukacijų metu dalyviai įgijo žinių apie etninių švenčių
tradicijas ir papročius, senuosius
amatus, muzikavimo ypatumus.
O rugpjūčio 15 d. kartu su Teatrų
švente vyko Žolinės šventė, kurioje
taip pat buvo galima susipažinti su
tradicijomis ir tradicinių amatų specifika.
Praėjusią savaitę visus kvietė rudens lygiadienio šventė, vykusi šalia
Kartenos piliakalnio. Koncertavo
Kretingos rajono kultūros centro

Kartenos skyriaus saviveiklininkai,
Šukės skyriaus ansamblis, Klaipėdos
etninės kultūros centro ansamblis
„Senoliai“. Lygiadienio esmę ir prasmę, edukacijas pristatė Klaipėdos
etninės kultūros centro darbuotojas
Alvydas Vozgirdas kartu su Kretingos rajono kultūros centro Kartenos
skyriaus vedėja Sigita Dirmeitiene.
Renginio pabaigoje buvo pristatyta bendruomenės centro rengta
edukacinė programa apie Kartenos
piliakalnį ir lygiadienio papročius,
tikėjimus, pristatytas žemaitiškas
kulinarinis paveldas. Projektą užbaigs rugsėjo 30 d. senjorams ir vaikams skirta išvyka į Kretingos muziejų ir jo Amatų centrą, kuriame
dalyviai susipažins su mūsų krašto
istorija bei tradiciniu senoviniu
žvakių liejimo būdu. Šia edukacine
programa skatinamas gyventojų
užimtumas, saviugda bei kartų bendravimas.
Didžiausia dalis projektui skirtų lėšų (2000 Eur – departamento

lėšos, 200 Eur – bendruomenės
centro lėšos) bus panaudota knygai
apie Karteną parengti, maketavimo
ir spausdinimo paslaugoms. Šiuo
metu vyksta parengiamieji darbai:
renkama istorinė informacija, fotografuojami kultūros paveldo bei
kiti lankytini Kartenos miestelio ir
apylinkių objektai, derinami pasiūlymai su spaustuvėmis. Prieš pradedant rengti leidinį, buvo organizuojami susitikimai su bendruomenės
nariais, tartasi, kaip bus renkama
informacija, kokie objektai turėtų
būti įtraukiami. „Leidinys yra labai
reikalingas ir reikšmingas Kartenos
bendruomenei, nes iki šiol tokio
leidinio mes neturėjome. Kadangi maketavimo, redagavimo bei
spausdinimo paslaugos nėra pigios,
buvo nuspręsta rengti informacinio pobūdžio leidinį, kuriame būtų
tik supažindinama su svarbiausiais
Kartenos kultūriniais, istoriniais bei
pramoginiais objektais“, – pasakojo
Kartenos seniūnijos seniūnė Ginta-

rė Padvaiskienė.
Knyga apie Karteną bus leidžiama
150 egzempliorių tiražu, leidinį sudarys apie 44 puslapiai. Numatomas
pristatymas – gruodžio pabaigoje.
Viso projekto metu didžiausias
dėmesys buvo skiriamas Kartenos

miestelio tradicijoms, jų tęstinumui,
amatų svarbai ir jų puoselėjimui
skatinant vietos gyventojų užimtumą.
Irma ŽĄSYTIENĖ
Kartenos bendruomenės centro
„Kartena“ pirmininkė

Projektas Kartenos bendruomenei suteikė galimybę surengti ne vieną
tradicijas puoselėjančią šventę.

