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Rotušės aikštėje susirinku-
siems moksleiviams, visuomenės 
atstovams vienas iš akcijos or-
ganizatorių Saulius Šopaga pri-
minė, kad nėra buvę šiurpesnio 
nusikaltimo kaip įvykdytas 1941 
metų rugsėjo 23 dieną. „Jeigu čia 
šiandien susirinkom, vadinasi, 
mums svarbu šios dienos ne-
pamiršti, svarbu suprasti, kodėl 
taip įvyko, ir ką turėtume daryti, 
kad toks įvykis niekada nepa-
sikartotų. Kad turėtume drąsos 
apginti kitokį, silpnesnį, tą, prieš 
kurį yra nukreipta priešiška jėga. 
Mums visiems privalu stengtis 
kurti atvirą ir tolerantišką visuo-
menę, kuriai netektų patirti tokių 
žiaurių tragedijų, kokias patyrė 
senelių ir tėvų kartos“, – kalbė-
jo S. Šopaga pakvietęs pakeliui į 
žydų kapines sustoti prie buvusio  
„Mėguvos“ viešbučio – jo vietoje 
kažkada stovėjo žydų sinagoga. 
Prie apleisto pastato degančios 
žvakutės padėtos su viltimi, kad 
čia kada nors atsiras atminimo 
ženklas, priminsiantis apie žydų 
bendruomenę ir dabartinės Mė-

Žydų kapinėse pilietinės akcijos „atminties keliu“  dalyviai uždegė žva-
kutes, skaitė holokausto aukų vardus ir pavardes.

guvos gatvėje buvusius jai svar-
bius statinius.

Prieš pajudant į žydų kapines, 
prisiminimais pasidalijo 82-ejų 
kretingiškis algis, kuriam tuo 
laikmečiu buvo penkeri. „Mano 
mama tarnavo pas žydus, iki šiol 
prisimenu jos parneštos žydiškos 
duonos kvapą. Kai prasidėjo žu-
dynės, mama neleisdavo vakarais 
eiti prie lango, kad nematyčiau į 
mirtį varomų žydų. Ji verkdavo ir 
labai daug melsdavosi“, – skaudžią 
vaikišką patirtį prisiminė senolis. 

Nužudytiems žydams atminti 
žydų kapinėse ne tik uždegtos 
žvakutės, padėti akmenukai, bet 
ir skaityti holokausto aukų var-
dai bei pavardės.

Lietuvos žydų genocido aukų 
atminimas rugsėjo 23 dieną Sei-
mo nutarimu Lietuvoje pager-
biamas nuo 1990 metų. 2013 m. 
prasidėjusios iniciatyvos „at-
minties kelias“ metu kviečiama 
nueiti į masines žydų žudynių 
vietas, prisiminti per holokaustą 
sunaikintas Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose gyvenusias žydų 

bendruomenes. Minint žydų 
genocido atminimo dieną jau 
aštuntus metus organizuojama 
ir pilietinė iniciatyva „Vardai“ – 
žiauriai nužudyti Lietuvos žydai 
prisimenami balsu skaitant jų 
vardus ir pavardes. 

 Lietuvos žydų genocido diena 
primena 1943 metų rugsėjo 23-iąją 
likviduotą Vilniaus getą, kai da-
lis šio geto kalinių buvo nužu-
dyti Paneriuose, dalis pateko į 
koncentracijos stovyklas, įkur-
tas nacių okupuotose teritorijo-
se, kur dauguma taip pat buvo 
nužudyti. Iš beveik 40 tūkstan-
čių geto kalinių žydų nacių oku-
paciją pavyko išgyventi vos 2–3 
tūkstančiams. 

antrojo pasaulinio karo me-
tais iš daugiau negu 220 tūkst. 
Lietuvoje gyvenusių žydų iš viso 
buvo nužudyta apie 96 proc., tai 
yra apie 190 tūkst. Kretingos ra-
jone iš viso buvo sušaudyta dau-
giau negu 3 tūkst. žydų tautybės 
žmonių. 
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„Malonė“ – dievo dovanota galimybė
Laima STONKUVIENĖ

Muziejaus direktorė Vida Kanapkienė pasveikino brolį Bernardą su pusės 
amžiaus jubiliejumi, linkėjo jam ir toliau būti dvasiniu kretingiškių vedliu.

Filmą pristačiusios jo režisierės dalios Kanclerytės teigimu, „Malonė“ – tai dievo dovanota galimybė tėvų 
pranciškonų palaikomiems lietuviams emigrantams išbūti, neišnykti.

Praėjusį penktadienį Kretingos muziejaus Baltojoje salėje režisierė dalia Kancle-
rytė ir brolis Bernardas Belickas OFM pristatė dokumentinį filmą „Malonė“, pasako-
jantį apie brolių pranciškonų puoselėtą lietuvių emigrantų tikėjimo, kalbos, kultūros 
išlikimo istoriją užjūryje – Kanadoje. 

„Lietuvos muziejų keliui „Nepri-
klausomybės metų ženklai“ skirtų 
renginių ciklą vienijo lietuvybės puo-
selėjimas, garsinimas, Laisvės kova. 
Šiandien – paskutinis renginys, ku-
riame pristatomas filmas apie brolius 
pranciškonus, padėjusius išgyventi, 
neprarasti tikėjimo toli nuo Tėvynės 
atsidūrusiems lietuviams. Vienas iš 
tų brolių pranciškonų – Bernardas 
Belickas – švenčia jubiliejų, tad pir-
miausiai sveikinimai jam“, – kalbėjo 
muziejaus direktorė Vida Kanapkie-
nė, broliui Bernardui įteikdama gėlių 
ir dovaną bei linkėdama neprarasti 
gyvenimo džiaugsmo, ir toliau būti 
dvasiniu kretingiškių vedliu. 

D. Kanclerytė patvirtino, kad brolių 
pranciškonų iniciatyva pasiųsta kurti 
filmo į Torontą jame vieną iš pirmųjų 
ir sutiko būtent brolį Bernardą. „Va-
žiuodama žinojau, kad brolių pran-
ciškonų daugiau nei prieš 60 metų 
įkurtoje Toronto Prisikėlimo parapi-
joje yra 1800 žmonių, kad jie turi ne 
tik savo bažnyčią, bet ir savo banką, 
sporto salę, mokyklą. Turėjau pusan-
tro mėnesio susipažinti su žmonėmis, 
išgirsti jų pasakojimus. Netilpo galvo-
je, kaip į 40 minučių trukmės filmą 
reikės sudėti tiek filmuotos medžia-
gos, kokį parinkti pavadinimą, kuris 
labiausiai atspindėtų jo prasmę. Pava-
dinimas tarsi atėjo pats – viskas buvo 
iš Dievo malonės: ir atvykę broliai 
pranciškonai, paskatinę emigrantus 

susiburti, ir jų dėka išsaugota lietuvių 
kalba, raštas, papročiai ir tradicijos, o 
svarbiausia – tikėjimas. Filmas „Ma-
lonė“ yra pasakojimas apie ameriko-
je brolių pranciškonų kurtą Lietuvą ir 
dovanotą tikėjimą. Tai, kas svarbiau-
sia, pasakoma vienos moters žodžiais: 
kai žinai, jog į Tėvynę niekada nebe-
grįši, eini į bažnyčią. Vilties. Tikėjimo. 
Mes esame Lietuvoje, todėl į bažnyčią 
galime nueiti, kada panorėję. Galbūt 
todėl ne visada vertiname tai, ką tu-
rime čia ir dabar “, – kalbėjo režisierė.

Filme – daug dokumentinės me-
džiagos: pirmosios šv. Mišios, kurias 
pranciškonai aukojo miesto kino 
teatre ir kuriose dalyvavo per 1000 
žmonių; žemės perkasimo 1954 me-
tais prieš pradedant statyti bažnyčią 
ir vienuolyną ceremonija, į kurią lie-
tuviai ėjo su Lietuvoje uždraustomis 
trispalvėmis; sporto klubo „aušra“, 
išugdžiusio daug gerų sportininkų, 
veikla; brolių organizuotos jaunimo 
vasaros stovyklos ir kt. Filme kalbė-
jusių Toronto lietuvių teigimu, pran-
ciškonai padėjo išsaugoti lietuvybę 
šioje šalyje, sukūrė ir subūrė stiprų 
dvasinį ir kultūros centrą, padėjusį 
lietuviams įveikti Tėvynės nostalgiją 
ir atlaikyti skaudžius likimo smū-
gius. „Esame laimingiausia parapija, 
nes mums dirbo, mums tarnavo ir 
mus vienijo broliai pranciškonai“, – 
sako D. Kanclerytės kalbinti žmonės.

Pasak brolio Bernardo, daugelio 

filme matytų brolių pranciškonų 
jau nebėra. Jie iškeliavo amžinybėn, 
viską, ką sukūrė, palikdami kitiems. 
„Buvome pašaukti tarnystei toli nuo 
Lietuvos. Būti su tais žmonėmis, ku-
rie iš Lietuvos buvo išplėšti, bet kurių 
meilė savo kraštui buvo didžiulė. La-
bai išmokome vertinti tai, ką turime. 
Šventa pagarba broliams, atidavu-
siems save kitiems“, – kalbėjo brolis 
Bernardas, tėvams pranciškonams 
paskirdamas ir savo eilėraštį.       

Aisto Mendeikos nuotr. 


