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ĮVADAS

Pagrindinis šio straipsnio tikslas – aptarti, kaip Holokaustas, t. y. žydų naikinimas, vykdytas nacių Vokietijos 
ir jos pagalbininkų Antrojo pasaulinio karo metais yra (ar nėra) įamžintas Lietuvoje ir Lenkijoje statant pa-
minklus, tvirtinant paminklines ar atminimo lentas ir kitokius objektus Holokausto (ne)prisiminimo Rytų 
Europoje – regione, kur Holokaustas vyko didžiausiu mastu, kur daugiausia jo aukų buvo žydai, o kitų tautų 
žmonės taip pat kentėjo ir mirė karo ir okupacijų metu, kontekste. Šiame straipsnyje aptariami dabartiniai 
memorialai ir memorialinės vietos, taip pat jų transformacijos po karo. Straipsnio objektas  – memorialai 
Kauno IX forte ir Panerių miške Lietuvoje, buvęs getas Varšuvoje ir buvusios Aušvico-Birkenau, Belžeco, 
Maidaneko, Sobiboro ir Treblinkos koncentracijos ir/ ar mirties stovyklos Lenkijoje. Tai buvo pagrindinės 
žydų naikinimo vietos minėtose šalyse. Jose taip pat nužudyti iš kitų šalių atvežti žydai. Daugelyje šių vietų 
kalinti, kankinti ar nužudyti kitų tautų žmonės. Šiuo metu jos – svarbiausios Holokausto memorialinės vietos 
šalyse, žinomos ir platesniame pasaulyje.

Straipsnyje taikoma sociologinė perspektyva, kuria papildomas besiplėtojantis Holokausto ir atmin-
ties studijų laukas. Memorialai laikomi materialiomis kolektyvinės atminties1 išraiškomis, t. y. socialinių 
grupių, pavyzdžiui: vietinių bendruomenių, religinių grupių, nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų, 
valdžios ar tautų atminties charakteristikomis. Jos suprantamos kaip įvairių grupių ir individų „mnemoninių 
praktikų produktai“.2 Straipsnio uždavinys – atskleisti ne tik kieno atminimui skirti šie memorialai, bet ir 
kieno atmintį jie išreiškia, kas prisidėjo prie jų kūrimo, kas ir kaip naudoja juos atlikdami atminimo prakti-
kas. Analizuojant šiuos memorialus, taikoma vizualinės sociologijos prieiga.3 Siekiant atskleisti memorialų 
transformacijas, remiamasi istorinės sociologijos4 prieiga. Taip pat taikomas kelių atvejų analizės metodas.5 
Atvejai analizuojami lyginamąja perspektyva. Lyginimo uždavinys – atskleisti Holokausto įamžinimo įvai-
rovę, panašumus ir skirtumus. Straipsniu nesiekiama nustatyti, kuris memorialas, memorialinė vieta ar šalis 
geriausiai įamžina Holokaustą.

1 „Kolektyvinės atminties” sąvoką aptarė M. Halbwachs knygoje On Collective Memory, kurią vertė ir redagavo Lewis A. Coser, Chica-
go, ([1925] 1992). Šia tema daugiau informacijos The Collective Memory Reader, Ed. J. K. Olick, V. Vinitzky-Seroussi, D. Levy, Oxford, 
2011.

2 J. K. Olick, From Collective Memory to the Sociology of Mnemonic Practices and Products, in Cultural Memory Studies: An Interna-
tional and Interdisciplinary Handbook, Ed. A. Erll, A. Nünning, Berlin and New York, 2008, p. 151–162.

3 D. A. Harper, Visual Sociology, Abingdon, 2012.
4 P. Abrams, Historical Sociology, Ithaca, 1982.
5 Multiple Case Study, in The SAGE Encyclopedia of Social Science Research, Ed. M. S. Lewis-Beck, A. Bryman, T. F. Liao, London 

2004, <http://dx.doi.org/10.4135/9781412950589.n596>, [žiūrėta: 2017 04 20].
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Empiriniu požiūriu straipsnyje remiamasi Holokausto memorialų Rytų Europoje tyrimu, kurį auto-
rius atliko 2013–2016 m., bei ankstesniu Aušvico-Birkenau memorialinės vietos tyrimu.6 Tyrimuose nau-
dojama medžiaga iš lauko tyrimų, kuriuose analizuota pati vieta, rašytiniai šaltiniai ir nuotraukos, kuriose 
užfiksuotos pasirinktos Holokausto memorialinės vietos bei memorialai keliose Rytų Europos šalyse. Di-
džioji darbo dalis, įskaitant ir atliktą Lenkijoje, yra kaip autoriaus mokslinio tyrimo projektas „Holokausto 
atminties europeanizacija Rytų Europoje“, laimėjus Marie Curie stipendiją Lundo universitete 2013–2014 m. 
lauko tyrimas Lietuvoje atliktas atvykus į dvi konferencijas Kaune 2015 m. ir 2016 m.; viena iš jų organizuota 
COST veiklos „Ieškant transkultūrinės atminties Europoje“ ir Vytauto Didžiojo universiteto, o kita – Tarp-
tautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams vertinti ir Kauno IX forto muziejaus.

Holokausto memorialai – vis dar gana netyrinėta tema. Esama tyrimų ir publikacijų apie žinomiau-
sius memorialus, ypač Rytų Europoje. Žymiausi darbai – Sybil Milton ir Ira Nowinski albumas In Fitting 
Memory7, parodos katalogas The Art of Memory, kurio redaktorius James E. Young,8 ir jo knyga The Texture 
of Memory9. Visose publikacijose yra itin vertingų nuotraukų, o paskutinėje iš jų – ir svarbių pasirinktų Ho-
lokausto memorialų atvejo tyrimų.

Holokausto memorialai taip pat analizuojami tiriant individualias Holokausto vietas, ypač didžiau-
sias – Aušvicą ir Treblinką, kaip kolektyvinės atminties išraišką.10 Platesniuose Holokausto atminties Rytų 
Europoje tyrimuose taip pat yra nuorodų į Holokausto memorialus; pavyzdžiui, Michael C. Steinlauf knyga 
apie Lenkiją Bondage to the Dead11 ir straipsniai, surinkti į rinkinį Bringing the Dark Past to Light, kurį redaga-
vo Jean-Paul Himka ir Joanna B. Michlic.12 Sauliaus Sužiedėlio ir Šarūno Liekio13 tyrimuose apie Holokaustą 
Lietuvoje bei Michlic ir Małgorzata Melchior14 Lenkijoje apie pagrindinius Holokausto memorialus beveik 
neužsimenama. Deja, monografijų apie Holokausto memorialus Lietuvoje ir Lenkijoje nėra. Lietuvoje išleis-
toje knygoje Skausmo knyga – The Book of Sorrow15 pateikiamas išsamus Lietuvos Holokausto memorialų 
XX a. dešimtame dešimtmetyje nuotraukų rinkinys. Deja, šioje vertingiausioje knygoje nėra ne tik analizės, 
bet net istorinio paminklų aprašymo. Pakankamai informacijos apie Holokausto memorialus ir memoriali-
nes vietas yra internete, tačiau internetiniuose muziejų, įsteigtų memorialinėse vietose, puslapiuose memo-
rialai plačiai neaprašomi. 

Taip pat yra sudaryti Vokietijos institucijų, pavyzdžiui, Memorialo nužudytiems Europos žydams, ar 
Teroro topografijos fondo Holokausto memorialų katalogai internete 16. Holokausto memorialai Lietuvoje 
kruopščiai dokumentuoti internete, Holokausto Lietuvoje atlasas17 ir Lietuvos kultūros vertybių registre.18 
Daug Lenkijos Holokausto memorialų įtraukti į internetinį puslapį Virtual Shtetl – Lenkijos žydų istorijos 

6 Ankstesnis tyrimas plačiau aprašomas  M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny: historia, współczesność i świadomość społeczna KL 
Auschwitz w Polsce, Kraków, 2005.

7 S. Milton, Ira Nowinski, In Fitting Memory: The Art and Politics of Holocaust Memorials, Detroit, 1991.
8 The Art of Memory: Holocaust Memorials in History, Ed. J. E. Young, New York, 1994.
9 J. E. Young, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, New Haven, 1993.
10 J. Huener, Auschwitz, Poland, and the Politics of Commemoration, 1945–1979, Athens, 2003; E. Kopówka, Treblinka. Nigdy więcej, 

Siedlce, 2002; M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny…; M. Rusiniak, Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej (1943–1989), 
Warszawa, 2008; Z. Wóycicka, Arrested Mourning: Memory of the Nazi Camps in Poland, 1944–1950, Frankfurt am Main, 2013.

11 M. C. Steinlauf, Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust, Syracuse, 1997.
12 Bringing the Dark Past to Light: The Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe, Ed. J. P. Himka, J. B. Michlic, Lincoln, 2013.
13 S. Sužiedėlis, Š. Liekis, Conflicting Memories: The Reception of the Holocaust in Lithuania, in Bringing the Dark Past to Light…, p. 

319–351.
14 J. B. Michlic and M. Melchior, The Memory of the Holocaust in Post-1989 Poland: Renewal—Its Accomplishments and its Powerles-

sness, in Bringing the Dark Past to Light…, p. 403–450.
15 Skausmo knyga – The Book of Ssorrow, Ed. S. Levinsonas, Artist V. Jurkūnas, Vilnius, 1997.
16 Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Information Portal to European Sites of Remembrance, <http://www.memorialmu-

seums.org/eng/pages/display/home>, [žiūrėta: 2017 03 31]; Topographie des Terrors, Holocaust Memorials: Monuments, Museums 
and Institutions in Commemoration of Nazi Victims, <http://www.gedenkstaetten-uebersicht.de/en/europe/>, [žiūrėta: 2017 03 
31].

17 Holokausto Lietuvoje atlasas, <http://holocaustatlas.lt/LT/>, [žiūrėta: 2017 04 13].
18 Kultūros vertybių registras, <https://kvr.kpd.lt/#/>, [žiūrėta: 2017 04 13].



150 Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis

muziejaus sukurtą platformą internete.19 Nors šios publikacijos ir medžiaga internete ir pateikia vertingų 
įžvalgų į individualius ir bendrus Holokausto įamžinimo atvejus, jiems trūksta teorinio pagrindo, lyginamo-
sios dabartinių memorialų Rytų Europoje ir diachroninės perspektyvos apie jų transformaciją komunizmo 
laikotarpiu ir jam pasibaigus. Šio straipsnio autorius bandė užpildyti spragą straipsnyje Holokausto memo-
rialai Centrinėje ir Rytų Europoje.20 Jame aprašomi procesai ir veikėjai, kurie regione formavo dabartinius 
Holokausto memorialus. Jame naudota 2013–2016 m. surinkta empirinė medžiaga bei ankstesnis tyrimas 
apie Aušvicą-Birkenau. Remiamasi pagrindiniais straipsnio rezultatais. Papildytas įžvalgomis apie tuos pa-
grindinius Holokausto memorialus Lietuvoje ir Lenkijoje, kurie arba menkai, arba išvis neaptarti ankstes-
niame straipsnyje.

HOLOKAUSTO ĮAMŽINIMAS RYTŲ EUROPOJE: PROCESAI IR VEIKĖJAI

Kalbant apie komunizmo laikotarpį, straipsnyje apie Holokausto memorialus Rytų Europoje buvo analizuo-
jama, kaip regione buvo ar nebuvo įamžintas žydų naikinimas. Išskirti keturi tuo laikotarpiu pasireiškę pro-
cesai bei identifikuoti šių procesų veikėjai: (a) Holokaustą pamini ir įamžina žydai; (b) Holokaustą įamžina 
valdžia; (c) Holokaustas marginalizuojamas ar sumenkinamas valdžios finansuotuose memorialuose; (d) 
valdžia bando Holokaustą ištrinti iš atminties. Kalbant apie laikotarpį po komunizmo griūties, straipsnyje 
buvo analizuojamos memorialų transformacijos ir objektų, skirtų paminėti Holokaustą, kūrimas. Identifi-
kuoti šie procesai: (a) jau esamiems paminklams atlikti nedideli pakeitimai; (b) egzistuojančių memorialinių 
vietų plėtra kuriant naujus memorialus; (c) senų objektų, skirtų paminėti Holokaustą, keitimas naujais; (d) 
esamų memorialų papildymas Holokaustui specifiniais motyvais; (e) naujų Holokausto memorialų kūrimas. 
Šių procesų veikėjai buvo skirtingi ir įvairūs: vietiniai ir nevietiniai, žydai ir ne žydai, vieši ir privatūs asmenys.

HOLOKAUSTO (NE)ĮAMŽINIMAS KOMUNIZMO LAIKOTARPIU

HOLOKAUSTĄ PAMINI IR ĮAMŽINA ŽYDAI

Pirmas procesas, kuris praslinko pro Rytų Europą pirmais mėnesiais ir metais po karo, buvo žydų, Holokausto 
metu praradusių savo gyvybes, paminėjimas ir įamžinimas, kurį organizavo jį išgyvenę žydai, grįžtančios 
aukų šeimos ir draugai bei žydų bendruomenės ar organizacijos. Kai kurios paminėjimo ir įamžinimo akcijos 
buvo spontaniškos ir neoficialios. Tokie buvo atminimui skirti susirinkimai ir laikini memorialai, pavyzdžiui, 
memorialiniai ženklai, supiltos akmenų krūvos, medinės atminimo lentelės, Dovydo žvaigždės masinio nai-
kinimo vietose ar stovyklose, kur taip pat buvo masinės kapavietės. Toks spontaniškas susirinkimas ir laikinas 
objektas, skirtas paminėti žuvusiuosius, – Lietuvos žydų, pagerbiančių savo mirusiuosius prie masinės aukų 
kapavietės nežinomoje vietoje netoli Kauno, nuotrauka kataloge, redaguotame Young.21 Kitas pavyzdys – 
memorialas masinio naikinimo vietoje Lietuvoje, Panerių miške, kurį pastatė Vilniaus žydai 1945 m.22 Buvo 
organizuojamos kitos praktikos, kurioms reikėjo gauti valdžios leidimą pastatyti ilgalaikius memorialus ar 
organizuoti masines atminimo akcijas. Pavyzdys galėtų būti Lenkijos žydų centrinis komitetas (Centralny 
Komitet Żydów w Polsce), kuris Lenkijoje tapo Holokausto paminėjimo ir memorialų statymo varomąja jėga.

Laikini memorialai, pastatyti ankstyvo pokario laikotarpiu, iki šių dienų neišsilaikė. Kai kurie buvo 
nuversti komunistų valdžios, o kiti pakeisti į atminimo objektus, turėjusius būti ilgalaikiais. Jie buvo pakeisti 
ar kažkuo papildyti po komunizmo griuvimo. Taigi, ar yra iš to laikotarpio išlikusių ankstyvųjų atminimo 
praktikų? Ankstyvosios atminties praktikos tikrai buvo labai svarbūs ir ilgiausiai išliekantys produktai. Anks-

19 Virtual Shtetl, <http://www.sztetl.org.pl/en/>, [žiūrėta: 2017 04 13].
20 M. Kucia, Holocaust Memorials in Central and Eastern Europe: Communist Legacies, Transnational Influences and National Deve-

lopments, Remembrance and Solidarity: Studies in 20th Century History, 2016, no. 5: Holocaust/Shoah, Ed. D. Michman, M. Weber, 
p. 159–184. <http://enrs.eu/studies_files/5/>, [žiūrėta: 2017 04 13].

21 The Art of Memory…, p. 28.
22 Mass Murder of the Jews at Paneriai, Holocaust Atlas of Lithuania, <http://holocaustatlas.lt/EN/#a_atlas/search/bendri=Paneriai.

vietove=.aukos=.from_year=0.from_month=0.from_day=.to_year=0.to_month=0.to_day=.killers=/page/1/item/34/>, [žiūrė-
ta: 2017 06 19].
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tyvosiomis (ir vėlesnėmis) praktikomis simboliškai ir erdviškai buvo sukurtos memorialinės vietos, kurias 
galima šiandien aplankyti ir kuriose buvo atliekamos įvairios atminties praktikos. Vienose iš šių vietų vis dar 
stovi ankstyvieji objektai Holokaustui atminti.

Vis dar esamų žydų statytų memorialų, išreiškiančių ankstyvąsias pokario Holokausto atminties 
praktikas, pavyzdžiai – paminklai Juknaičiuose, Peštiniukuose ir Žagarėje. Jie ženklina masinių egzekucijų 
ir kapaviečių vietas, kuriose palaidoti vietiniai žydai, 1941 m. nužudyti vokiečių ir jų lietuvių kolaborantų. Tai 
tik trys iš beveik 200 vietų, kur tais pačiais metais sunaikinta didžioji dauguma iš maždaug 200 000 Lietuvos 
žydų, Holokausto aukų.23 Pirmasis paminklas yra Juknaičių miške, masinių Lygumų žydų žudynių ir kapa-
vietės vietoje.24 Jį sudaro du masyvūs akmenys.25 Ant didesniojo buvo plokštelė su užrašu lietuviškai: „1941 
m. čia vokiečių fašistai nužudė 250 tarybinių žmonių.”26

Antrasis paminklas yra netoli Peštiniukų kaimo prie Krakių, masinių vietinių žydų žudynių ir kapa-
vietės vietoje. Tai paprastas akmuo su viršuje iškalta Dovydo žvaigžde ir lentele su įrašais jidiš kalba hebra-
jiškais rašmenimis ir lietuviškai: „Žuvusiems nuo vokiečių okupantų rankų 1941 m. rugsėjo 5 d.“27 Žemiau 
esanti mažesnė lentelė lietuviškai skelbia: „Palaidota 1125 žmonės.“28 Monumentas pastatytas 1957 m.29 Tre-
čias paminklas, esantis Žagarės miestelyje, pastatytas masinių žudynių ir kapavietės, kurioje palaidoti Šiaulių 
rajono žydai, vietoje.30 Ant jo esančioje lentelėje yra užrašas rusų kalba: „Čia palaidoti 3 000 nekaltų sovietų 
piliečių, nužudytų vokiečių fašistų budelių 1941 m. spalio 2 d.“ (rus. Здесь похоронены 3000 невинных 
советских граждан, убитых немецкими фашистскими палачами 2 октября 1941 г.).31

Visi trys paminklai turi ypatybių, būdingų nuolatiniams memorialams, sukurtiems sovietmečiu žydų 
aktyvistų iniciatyva.32 Jie iškilo gana vėlai po karo, per ar po „atšilimo“, prasidėjusio po Stalino mirties. Jų 
išvaizda – kompromisas tarp vietinių žydų noro paminėti žuvusiuosius ir komunistų valdžios politikos ne-
pripažinti, jog aukos buvo žydai. Dėl to paminkluose žydai nėra tiesiogiai minimi. Tai, kad žuvusieji – žydai, 
primena jų išvaizda, panaši į žydų paminklinį akmenį, Dovydo žvaigždės simbolis, iškaltas kai kuriuose 
paminkluose, ar įrašai daugelyje iš jų, naudojant hebrajiškus rašmenis. Žmonės, kuriuos norima paminėti, 
įvardijami bendriau – „žuvusieji“ ar „žmonės“ (Peštiniukai) ar, sovietų papročiu, „sovietiniai žmonės“ (Ju-
knaičiai) ar „nekalti sovietų piliečiai“ (Žagarė). Sovietinis aukų identitetas buvo pabrėžiamas iškalant kūjį ir 
pjautuvą, žvaigždę ar įrašuose vartojant rusų kalbą. Sovietų papročiu nusikaltėliai vadinami „vokiečių fašis-
tais“ (Juknaičiai), „vokiečių okupantais“ (Peštiniukai), „vokiečių fašistais budeliais“ (Žagarė) ir pan. Reiktų 
paminėti, kad aukų skaičius, nurodytas įrašuose, buvo beveik tikslus. Vis dėlto nė viename iš paminklų 
neminimi nusikaltimo bendrininkai.

Lenkijoje ankstyvasis Holokausto aukų paminėjimas ir įamžinimas, organizuotas žydų, vyko skir-
tingose vietose, turėjo skirtingą formą ir turinį. Pirmieji Holokausto memorialai Lenkijoje buvo pastatyti 
Varšuvos geto ir Aušvico-Birkenau33 koncentracijos ir mirties stovyklos vietoje. Du ankstyviausi (ir vis dar 
išlikę) paminklai skirti paminėti Varšuvos geto sukilimą 1943 m. Jie yra didelėje aikštėje, esančioje ant geto 

23 Skausmo knyga – The Book of Sorrow, p. 3, 13, 15.
24 Mass murder of the Jews of Lygumai, Holocaust Atlas of Lithuania. <http://holocaustatlas.lt/EN/#a_atlas/search//page//item/96/>, 

[žiūrėta: 2017 06 14].
25 Lygumų žydų žudynių vieta ir kapas, Kultūros vertybių registras, <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/4bf6d287-8b9b-457b- 

99964bf090aa85bc>, nuotrauka FF04, [žiūrėta: 2017 06 14].
26 Skausmo knyga – The Book of Sorrow, p. 21, nuotrauka D.
27 Skausmo knyga – The Book of Sorrow, p. 21, nuotrauka A; Žydų žudynių vieta ir kapas, Kultūros vertybių registras, <https://kvr.kpd.

lt/#/static-heritage-detail/6ab47d31-ca32-43e4-abc1-bb6e61cf121a>, nuotrauka FF6, [žiūrėta: 2017 06 14].
28 Ten pat.
29 Mass Murder of the Jews of Krakės and the Surrounding Area. Holocaust Atlas of Lithuania. <http://holocaustatlas.lt/EN/#a_at-

las/search/bendri=.vietove=Peštiniukai.aukos=.from_year=0.from_month=0.from_day=.to_year=0.to_month=0.to_day=.
killers=/page/1/item/56/>, [žiūrėta: 2017 06 14].

30 Mass Murder of Jews from the Šiauliai Region in Žagarė, Holocaust Atlas of Lithuania, <http://holocaustatlas.lt/EN/#a_atlas/
search/bendri=.vietove=Žagarė.aukos=.from_year=0.from_month=0.from_day=.to_year=0.to_month=0.to_day=.killers=/
page/1/item/106/>, [žiūrėta: 2017 06 14].

31 Skausmo knyga – The Book of Sorrow, p. 21, nuotrauka C.
32 Daugiau apie Rumbulos, netoli Rygos, paminklą žr. M. Kucia, Holocaust memorials…, p. 167.
33 Wóycicka, Arrested Mourning… .
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griuvėsių, Lenkijos sostinės centre. Pirmieji du atidengti 1946 m., minint trečiąsias sukilimo metines. Tai 
kukli plokštė su pjedestalu,34sukurta architekto Leon Suzin (žr. nuotrauką 30). Ant pjedestalo buvo ir tebėra 
lenta su įrašu lenkų, jidiš ir hebrajų kalbomis: „Tiems, kurie krito / 1946 m. balandžio 19 d. / beprecedentėje / 
herojiškoje kovoje / už žydų / kilnumą ir laisvę, / už laisvą Lenkiją / už žmonių išlaisvinimą / Lenkijos žydai“ 
(lenk. Tym, którzy polegli / w bezprzykładnie / bohaterskiej walce / o godność i wolność / narodu żydowskiego, / o 
wolną Polskę, / o wyzwolenie człowieka / Żydzi polscy).35 Taigi, įraše įvardijamas įvykis, kurį norima paminėti, 
pateikiant jo pradžios datą. Paminimi žmonės suvokiami kaip kritusieji, kovotojai ir herojai. Taip pat įvardi-
jamos jų kovos priežastys, nurodant didingas universalias, žydų nacionalines bei lenkų patriotines vertybes. 
Galiausiai pasirašo tie, kurie siekia paminėti kritusiųjų atminimą – „Lenkijos žydai“.

Antrasis iš dviejų išlikusių ankstyvų Holokausto memorialų – žymusis paminklas žuvusiems Var-
šuvos gete, Lenkijoje vadinamas Paminklu geto herojams (lenk. Pomnik Bohaterów Getta). Jį sukūrė skulp-
torius Nathan Rapoport ir pirmojo paminklo autorius architektas M. Suzin. Paminklas atidengtas 1948 m. 
balandžio 19 d., oficialios ceremonijos, skirtos paminėti penktąsias Varšuvos geto sukilimo metines, metu. 
Šis paminklas – tai aukšta struktūra, primenanti sieną, su skulptūra priekinėje ir reljefu užpakalinėje dalyje. 
Skulptūra, pavadinta „Kova“ (Walka), vaizduoja sukilėlius. Reljefe vaizduojamas Marsz na zagładę – žydų 
vyrų, moterų ir vaikų žygis į sunaikinimą. Struktūra stovi ant cokolio, iš šonų – po menorą. Trumpas užrašas 
lenkų, jidiš ir hebrajų kalbomis skulptūros apačioje įvardija tuos, kurie paminimi, ir tuos, kurie pamini žu-
vusiųjų atminimą: „Žydų tauta – savo kovotojams ir kankiniams“ (lenk.Naród żydowski – swym bojownikom 
i męczennikom).36

Trečiasis iš ankstyvų Holokausto memorialų, inicijuotas Lenkijos žydų, pastatytas 1948 m. iš vienos 
iš dujų kamerų liekanų ir krematoriumo, buvusių ankstesnėje Aušvico komplekso Birkenau dalyje. Tai buvo 
paprastas paminklas, panašus į žydišką paminklinį akmenį, su trimis plokštelėmis, ant kurių įrašai lenkų, 
jidiš ir hebrajų kalbomis. Įrašuose įamžinami stovyklos aukos žydai, įvardijant jų skaičių, kuris tuo metu 
buvo laikomas tikru: „Milijonų žydų, kankinių ir kovotojų atminimui, kuriuos hitlerinio genocido vykdy-
tojai sunaikino Aušvico-Bžezinkos stovykloje 1940–1945 m.” (lenk. Pamięci milionów Żydów męczenników 
i bojowników zgładzonych w obozie Oświęcim-Brzezinki przez hitlerowskich ludobójców 1940-1945).37 Deja, 
memorialas neišlikęs, jis buvo išardytas statant dabartinį tarptautinį paminklą, atidengtą 1967 m.

Varšuvos geto paminklas ir paminklas atminti žydus Aušvice-Birkenau simboliškai atskleidė šių 
konkrečių vietų, getų ir stovyklų vaidmenį Lenkijos žydų Holokausto metu. Tuo metu nebuvo sukurta jokių 
objektų, skirtų paminėti Holokausto aukas kitų, net ir didžiųjų, Belžeco, Chelmno (Kulmhofo), Maidaneko, 
Sobiboro ar Treblinkos, stovyklų vietose. Nepaminėta ir beveik nė viena kita geto vieta, išskyrus keliose 
vietose taip pavadintas „Geto herojų aikštes“ (lenk.Plac Bohaterów Getta). Taip pat pokario pradžios metais 
nebuvo įamžinta nė viena žydų naikinimo vieta. Toks santykinai menkas įamžinimas iš esmės buvo todėl, kad 
beveik visos vietinės žydų bendruomenės buvo sunaikintos, o išgyvenusieji persikėlė ar emigravo.

HOLOKAUSTĄ ĮAMŽINA VALDŽIA

Visame buvusiame komunistiniame bloke tikriausiai yra tik vienas memorialas, kuriuo valdžia atvirai ir 
aiškiai įamžino žydų naikinimą. Tai memorialas Treblinkoje, Lenkijoje, mirties stovyklos vietoje, kur buvo 
sunaikinti 700 000 – 900 000 žmonių,38 beveik visi žydai, daugiausia iš Lenkijos. Taigi, tai antra pagal dydį Ho-
lokausto vieta po Aušvico-Birkenau bei pagrindinė Lenkijos žydų naikinimo vieta. Memorialas Treblinkoje – 
tai paminklas, pastatytas memorialiniame parke. Šis paminklas laikomas „didingiausiu iš visų Holokausto 

34 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0745, [2014 07 07];
35 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0747, [2014 07 07].
36 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0732, [2014 07 07].
37 Paminklo nuotrauka Aušvico-Birkenau valstybinio muziejaus archyve, reg. nr. 52 8304.
38 Liczba ofiar, Muzeum Walki i Męczeństwa Treblinka, <http://www.treblinka-muzeum.eu/index.php/historia/oboz-zaglady/licz-

ba-ofiar>, [žiūrėta: 2017 06 30].
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memorialų“.39 Jį užsakė Lenkijos Kultūros ir meno ministerija40, kai monumentalizacijos periodo pradžioje 
visame komunistiniame bloke buvo įamžinami įvairūs Lenkijos istorijos įvykiai ir vietos. Memorialą Tre-
blinkoje (žr. nuotrauką 31) sukūrė architektas Adam Haupt ir skulptoriai Franciszek Duszeńko ir Franciszek 
Strynkiewicz 1959–1964 m.41 Paminklą atidengė aukšti Lenkijos vyriausybės atstovai 1964 m. renginyje, 
kuriame dalyvavo 30 000 žmonių42. Nuo atidarymo paminklas ir aplink jį esantis memorialinis parkas – pa-
grindinės Lenkijos viešosios įstaigos, pavadintos Treblinkos kovos ir kankinystės muziejumi (Muzeum Walki 
i Męczeństwa Treblinka), dalys.

Tiek paminklas, tiek memorialinis parkas Treblinkoje parodo, jog aukos stovykloje buvo žydai. Prie 
įėjimo į memorialinį parką yra šeši blokai su įrašais skirtingomis kalbomis – vokiečių, prancūzų, anglų, rusų, 
jidiš ir lenkų43. Juose teigiama: „Čia buvo nužudyti daugiau nei 800 000 žydų iš Lenkijos, SSRS, Jugoslavijos, 
Čekoslovakijos, Bulgarijos, Austrijos, Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos ir Graikijos...“44 Tiek paminklas, tiek 
aplink jį esantis memorialinis parkas pilnas subtilių, tačiau aiškių žydiškų simbolių. Paminklo reljefuose 
matomi motyvai, naudojami žydų paminkluose, bei menora45. Blokai, iš kurių pastatytas paminklas, panašūs 
į Jeruzalės šventyklos sieną. Paminklas apsuptas daugiau nei 17 000 akmenų, primenančių žydų kapų pamin-
klus, ant 213 iš jų – aplinkinių rajonų vietovardžiai, t. y. vietos, iš kurių žydai buvo atvežami į mirties stovy-
klą46. Ant vienuolikos akmenų – šalių, iš kurių buvo atvežami žydai, pavadinimai: Belgija, SSRS, Jugoslavija, 
Prancūzija, Čekoslovakija, Lenkija, Bulgarija, Vokietija, Austrija, Graikija, Makedonija47. Ant vieno akmens 
yra įrašas, kuriame bendrai įamžinami „Varšuvos geto kankiniai“ (lenk. Męczennikom getta warszawskiego).48 
Viename įraše minimas vienas asmuo „Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) ir vaikai.”49 Prie paminklo yra 
akmuo su įrašu lenkų kalba „Daugiau niekada“ (lenk. Nigdy więcej) ir jo vertimu į hebrajų, jidiš, rusų, anglų, 
prancūzų, ir vokiečių kalbas50. Tai universalistinis kvietimas, tačiau šiame kontekste jis simbolizuoja žydų 
tautą. Jis mini ne tik genocidą, bet ir žydų Holokaustą. Taigi, memorialas Treblinkoje – svarbiausias Holo-
kausto įamžinimo pavyzdys.

VALDŽIOS VYKDYTAS HOLOKAUSTO MARGINALIZAVIMAS AR SUMENKINIMAS

Vis dėlto labiausiai paplitęs procesas, susijęs su holokausto (ne)įamžinimu Lenkijoje, Lietuvoje ir kitose Rytų 
Europos šalyse – žydų naikinimo marginalizavimas ar sumenkinimas. Tai buvo daroma universalizuojant, 
nacionalizuojant ar internacionalizuojant žydams (bei kitų tautų žmonėms) skirtus memorialus, kuriuos 
finansavo komunistų valdžia. Šie memorialai sukurti nuo 1945 m. iki 1975 m. pagrindinėse Holokausto 
vietose, o daugelyje iš jų Antrojo pasaulinio karo metu buvo nužudytos ir didelės grupės kitų tautų žmonių.

Universalizacija buvo dažniausias Holokausto marginalizacijos ir sumenkinimo būdas. Į žydus ir 
kitus toje vietoje nužudytus žmones buvo nurodoma bendresnėmis kategorijomis – „žmonės“, „aukos“, 
„nužudytieji“, neminint, jog jie buvo žydai (ar kitų tautų žmonių grupės). Universalizacijos principas taip 
pat taikomas vartojant tokius terminus kaip „mirtis“, „žudynės“, „genocidas“, tačiau tiksliai neįvardijant, 
jog aukos iš esmės buvo žydai (su nedaug išimčių). Dėl to buvo vartojamas ir universalistinis kvietimas 
„Daugiau niekada!”, nepaminint, kas neturi įvykti. Universalizmo principu sekama ir parenkant vizualinius 
įvaizdžius – kenčiančius žmones ir mirtį, tačiau nenaudojami jokie žydiški (ar kitų tautų grupių) simboliai.

39 Young …, p. 25.
40 Upamiętnienie, Muzeum Walki i Męczeństwa Treblinka, <http://www.treblinka-muzeum.eu/index.php/historia/oboz-zaglady/

upamietnienie>, [žiūrėta: 2017 06 30].
41 Ten pat.
42 Rusiniak, Obóz zagłady Treblinka…, p. 51, 53.
43 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0606, [2014 07 24].
44 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0608, [2014 07 24].
45 The Art of Memory…, p. 24.
46 Upamiętnienie… .
47 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0620, [2014 07 24].
48 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0637, [2014 07 24].
49 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0638, [2014 07 24].
50 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0632, [2014 07 24].
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Bene svarbiausias aukų universalizacijos pavyzdys Lietuvoje, kuris lėmė Holokausto sumenkini-
mą – sovietinis obeliskas Paneriuose. Jis pastatytas 1948 m. (žiūrėti nuotrauką 32) ir tebestovi ant kalvos 
Panerių memorialo viduryje, ant jo yra lentelė su įrašu lietuvių ir rusų kalbomis: „Fašistinio teroro / aukoms 
/ 1941–1944 | Жертвам / фашистского террора / 1941–1944“.51 Pagrindinis išlikęs universalizacijos pa-
vyzdys Lietuvoje, kurio rezultatas – Holokausto marginalizacija komunizmo metu – paminklas Kauno IX 
forto muziejaus teritorijoje, kur buvo nužudyta apie 50 000 žmonių, iš kurių – apie 30 000 žydų iš Lietuvos ir 
Vakarų Europos šalių52. Šį įspūdingą paminklą, atidengtą 1984 m., sukūrė skulptorius Alfonsas Ambraziūnas 
ir architektai Gediminas Baravykas bei Vytautas Vielius (žr. nuotrauką 33)53. Ekspresionistinės formos pa-
minklas su kubistiniais nušautų žmonių įvaizdžiais kelia universalistines asociacijas. Universalistinis tekstas 
lentelėse prie monumento: „Mirties kelias ir Amžinas atminimas fašizmo aukoms”.54 Tik dėl to, kad įrašai 
ne tik anglų, lietuvių ir rusų, bet ir hebrajiškais rašmenimis hebrajų ir jidiš kalbomis, Holokaustas visiškai 
nesumenkinamas. Įrašų tekstas lietuvių, rusų ir anglų kalbomis visgi marginalizuoja Holokaustą, nes jo aukos 
minimos antru punktu: „Čia palaidoti hitlerininkų nužudytų / 50.000 žmonių palaikai: / rusų, žydų, lietuvių 
ir kitų”.55

Įsimintiniausi universalistiniai Holokausto sumenkinimo ar marginalizacijos pavyzdžiai Lenkijoje 
yra šie: „paminklas-urna“, kuris stovėjo Aušvico koncentracijos ir mirties stovyklos komplekso Birkenau 
dalyje, paminklas mirties stovyklos vietoje Belzece ir Tarptautinis paminklas fašizmo aukoms Bžezinkoje su 
lentelėmis įvairiomis kalbomis. Ant „paminklo-urnos“ Bžezinkoje (1955–1966 m.) buvo lenkiškas stovyklos 
pavadinimas „Oświęcim”, metai, kuriais ji veikė, „1940–1945“ ir trikampis, simbolizuojantis kalinius.56 Ne-
buvo jokio žodinės ar vaizdinės užuominos į žydų naikinimą Aušvice. Paminklas Belžece (1963–1995 m.), 
kur nužudyta apie 450 000 žmonių, daugiausia žydų iš Lenkijos ir kai kurių kitų šalių57, buvo didelis kubas iš 
akmens blokų, ant kurio užrašyta: „Hitlerinio / teroro / aukų, / nužudytų / 1942–1943 m., / atminimui“ (lenk. 
Pamięci ofiar / hitlerowskiego / terroru / zamordowanych / w latach / 1942–1943).58 

Nėra jokios žodinės ar vaizdinės užuominos apie žydus, kurie buvo vos ne visos aukos. Tarptautinis 
paminklas fašizmo aukoms Bžezinkoje pakeitė aukščiau aptartus „paminklą-urną“ ir paminklą žydams59. Tai 
puikus abstraktaus meno pavyzdys, sukurtas skulptoriaus Pietro Cascella, bendradarbiaujant su architektu 
Giorgio Simoncini, skulptoriumi Jerzy Jarnuszkiewicz ir grafiku Julian Pałka. Šis paminklas nuo 1967 m. 
stovi Birkenau gale, tarp didžiausių dujų kamerų ir krematoriumų griuvėsių. Jo dizainas ir oficialus pava-
dinimas buvo pagrindinis Holokausto sumenkinimo pavyzdys. Lentelių įrašuose 19 kalbų (1967–1990 m.) 
Holokaustas nebuvo menkinamas, tačiau juose neteisingai pateikiamas galutinis aukų skaičius: „Nuo nacių 
žudikų čia 1940–1945 m. kentėjo ir mirė keturi milijonai žmonių“60. Tik lentelėse su įrašais hebrajų ir jidiš 
kalbomis buvo užsimenama apie Holokaustą Aušvice, kur gyvybių neteko apie milijoną žydų iš įvairių šalių, 
apie 75 000 etninių lenkų, 21 000 sinti ir romų, 15 000 sovietų karo belaisvių ir 15 000 kitų tautybių žmonių61.

Kiti svarbūs Holokausto universalizacijos pavyzdžiai, kuriuos be Birkenau paminklo vis dar galima 
pamatyti Lenkijoje, yra paminklai Maidaneke ir Sobibore. Visgi paminklas Birkenau įgavo naują reikšmę po 
to, kai 1994 m. lentelės buvo pakeistos į naujas su įrašais (žr. žemiau). Kovos ir kančių paminklą Maidaneke 
(lenk. Pomnik Walki i Męczeństwa na Majdanku) (žr. nuotrauką 34), pastatytą koncentracijos ir mirties 

51 Autoriaus nuotrauka nr. DSC06980, [2015 04 18]. 
52 The Place of Mass Murder, Kauno IX forto muziejus, <http://www.9fortomuziejus.lt/istorija/masiniu-zudyniu-vieta/?lang=en>, 

[žiūrėta: 2017 06 30].
53 The Museum, Kauno IX forto muziejus, <http://www.9fortomuziejus.lt/istorija/muziejus/?lang=en>, [žiūrėta: 2017 06 30].
54 Autoriaus nuotraukos nr. DSC06840 ir DSC06842, [2015 04 16].
55 Autoriaus nuotrauka nr. DSC06854, [2015 04 16].
56 Paminklo nuotrauka Aušvico-Birkenau valstybinio muziejaus archyve, neg. nr. 53 3486.
57 Camp History, Bełżec – Miejsce Pamięci i Muzeum, < http://www.belzec.eu/en/history>, [žiūrėta: 2017 06 30].
58 Senojo paminklo nuotrauka parodoje, Belžeco muziejuje, autoriaus nuotrauka nr. DSC_0357, [2014 07 23].
59 M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny…, p. 29–30.
60 Ten pat., p. 30.
61 F. Piper, Estimating the Number of Deportees to and Victims of the Auschwitz-Birkenau Camp. Yad Vashem Studies 21 (1991): 

49–103.
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stovyklos vietoje, kur nužudyta beveik 80 000 žmonių, iš kurių apie 60 000 žydai, daugiausia iš Lenkijos62, 
sukūrė skulptorius ir architektas Wiktor Tołkin, paminklas atidengtas 1969 m.63 Kairėje abstrakčios, bet 
įspūdingos centrinės paminklo dalies, pavadintos „Vartais“, yra memorialinė lentelė su užrašu „Maidaneko 
herojams...“64. Sobibore, kur nužudyta apie 170 000 Lenkijos ir kitų šalių žydų bei kelios grupės romų tautybės 
žmonių,65 jau pats paminklo pavadinimas universalizuoja Holokaustą: „Paminklas aukoms atminti“ (lenk. 
Pomnik Pamięci Ofiar). Paminklas, kurio autorius skulptorius Mieczysław Welter, atidengtas 1965 m.66 Tai 
moters, laikančios vaiką, statula, stovinti prie krematoriumo kaminą primenančios konstrukcijos67. Jokios 
vaizdinės nuorodos į žydus nėra. Prie statulos pjedestalo yra lentelė su įrašu lenkų kalba: „Pagerbiant / hitle-
rininkų / nužudytuosius / 1942–1943 m.“ (lenk. W hołdzie / pomordowanym / przez / hitlerowców / w latach 
/ 1942–1943).68 Už paminklo yra kalva, supilta iš dirvožemio ir žmonių pelenų – kitas universalizuojantis 
memorialas69. Iki 1993 m. prie įėjimo į buvusią stovyklą taip pat buvo lentelė, kurios užraše Holokaustas So-
bibore taip pat buvo sumenkinamas vadinant šią vietą „naikinimo stovykla“ (lenk. obóz zagłady) ir paminint 
žydus po sovietų karo belaisvių, bet prieš lenkus ir čigonus, taip pabrėžiant kalinių maištą, kovą ir pabėgimą70.

Nacionalizacija ir internacionalizacija – kiti du būdai marginalizuoti ar sumenkinti Holokaustą 
memorialuose, naudoti komunistų valdžios Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose Rytų Europos šalyse. Holokausto 
nacionalizacija – tai žydų, kaip tam tikros šalies piliečių, o ne atskiros tautos, paminėjimas. Holokausto inter-
nacionalizacija – akcentuoti, kad žydai – įvairių valstybių piliečiai. Pirmas būdas būdingas Sovietų Sąjungai, 
tačiau buvo naudojamas ir kitose komunistinėse šalyse. Antrasis būdas būdingas Lenkijai.

Holokausto nacionalizavimo pavyzdžiai Lietuvoje sovietmečiu – ir dabar dar išlikusios frazės „sovie-
tiniai žmonės“ ir „nekalti sovietų piliečiai“, naudojamos paminklų įrašuose masinio naikinimo ir kapaviečių 
vietose Juknaičiuose ir Žagarėje, kurios jau minėtos aukščiau. Taip pat ant originalių plokštelių, esančių ant 
1985 m. pastatyto paminklo, stovinčio prie įėjimo į Panerių memorialą, šonuose buvo toks įrašas lietuvių ir 
rusų kalbomis: „Čia, Panerių miške, / nuo 1941 m. liepos iki 1944 m. liepos / hitlerininkai sušaudė / daugiau 
kaip 100 000 sovietinių žmonių [.] / Bandydami paslėpti / nusikaltimų pėdsakus / fašistiniai okupantai / pra-
dėjo deginti nužudytųjų kūnus / nuo 1943 m. gruodžio [.]“71 Ant sovietinio obelisko Paneriuose, stovinčio 
nuo 1948 m., yra universalizuojantis užrašas – „aukoms“, tačiau jo viršuje – sovietų simbolis, žvaigždė, kuri 
nacionalizuoja daugybę čia nužudytų žmonių.

Lenkijoje buvo ir vis dar yra daugiau Holokausto marginalizacijos ar sumenkinimo pavyzdžių labiau 
internacionalizuojant nei nacionalizuojant žydus. Taip pat buvo būdingas procesas pabrėžti etninių lenkų 
likimą, taip sumenkinant žydus (gyvenusius Lenkijoje ar kitose šalyse) ar priskiriant juos prie lenkų tautos. 
Taigi, valstybiniai memorialiniai muziejai Aušvice-Birkenau ir Maidaneke, įkurti 1947 m., skirti įamžinti 
„Lenkų tautos ir kitų tautų kančią“.72 Visas paminklo, pastatyto 1969 m. Maidaneke, pavadinimas – „Pamin-
klas Maidaneke lenkų ir kitų tautų žmonių kovai ir kančiai atminti“ (lenk. Pomnik Walki i Męczeństwa Narodu 
Polskiego i innych Narodów na Majdanku). Pagrindinis (ir tebestovintis) paminklas Aušvice-Birkenau, pa-
statytas 1967 m., užrašais senose lentelėse universalizavo žydus ir kitus žmones kaip stovyklos aukas. Tačiau 
paminklas taip pat buvo vadinamas „tarptautiniu paminklu“, o senosiose lentelėse buvo užrašai įvairiomis 
62 Extermination, Majdanek – Miejsce Pamięci i Muzeum, <http://www.majdanek.eu/en/history>, [žiūrėta: 2017 06 30].
63 Pomnik Walki i Męczeństwa na Majdanku, <http://www.majdanek.com.pl/obozy/majdanek/pmm_pomniki_tolkina.html>, [žiū-

rėta: 2017 06 30].
64 Autoriaus nuotrauka Nos. DSC_0410, DSC_0422, DSC_0423, [2014 07 23].
65 History of the Camp, Sobibór – Miejsce Pamięci i Muzeum, <http://www.sobibor-memorial.eu/en/history/historia_obozu/3>, 

[žiūrėta: 2017 06 30].
66 Museum History, Sobibór – Miejsce Pamięci i Muzeum, <http://www.sobibor-memorial.eu/en/mission>, [žiūrėta: 2017 06 30].
67 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0542, [2014 07 24].
68 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0545, [2014 07 24].
69 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0547, [2014 07 24].
70 Originalios lentelės nuotrauka parodoje po atviru dangumi Sobibore, Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0532, [2014 07 24].
71 The Book of Sorrow, p. 41, 2 nuotrauka.
72 Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu [Act of July 2, 1947 on the 

remembrance of martyrdom of the Polish Nation and other Nations in Oświęcim] (Dz. U. 1947 nr 52 poz. 265); Ustawa z dnia 2 lipca 
1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w na Majdanku [Act of July 2, 1947 on the remembrance of 
martyrdom of the Polish Nation and other Nations at Majdanek] (Dz. U. z 1947 r. Nr 52, poz. 266).
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tų šalių kalbomis, iš kurių atvežti žydai žudomi Aušvice. Taip internacionalizuojami žydai ir aukos iš kitų 
šalių. Holokausto internacionalizacija taip pat vyko Treblinkoje, kur ant paminklo, laikomo didingiausiu 
Holokausto paminklu, buvo ir tebėra akmenys su iškaltais šalių, iš kurių buvo vežamos aukos, pavadinimais.

VALDŽIOS BANDYMAI HOLOKAUSTĄ IŠTRINTI IŠ ATMINTIES

Komunistų valdžia Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose Rytų Europos šalyse bandė ištrinti Holokaustą iš atminties, 
nes jai pačiai nepavyko ar neleido organizacijoms ar asmenims pastatyti atminimo objektų daugelyje žydų 
naikinimo vietų, net ir didžiosiose. Sovietų Lietuvoje Paneriuose iki 1948 m. nebuvo memorialo, valdžiai 
1945 m. sunaikinus laikiną žydų pastatytą memorialą; Komunistų valdomoje Lenkijoje valstybės finansuo-
jamų paminklų Aušvice-Birkenau nebuvo iki 1955 m., o Maidaneke – iki 1969 m, nors teritorija ir buvusių 
koncentracijos ir mirties stovyklų liekanos saugomos įstatymo nuo 1947 m., o valstybiniai muziejai čia funk-
cionavo nuo dar anksčiau. Memorialų nebuvo ir mirties stovyklose Belžece iki 1963 m, Treblinkoje iki 1964 
m., o Sobibore – iki 1965 m. Be to, jų teritorijos nebuvo teisiškai ar fiziškai saugomos. Tiek Lietuvoje ir Len-
kijoje, tiek kitur Rytų Europoje atminimo objektų nebuvo beveik nei viename buvusiame gete, deportacijos 
vietoje, tranzito stovykloje ar daugelyje egzekucijų vietų.

HOLOKAUSTO MEMORIALŲ TRANSFORMACIJOS IR PATOBULINIMAI PO 
KOMUNIZMO GRIŪTIES

NEDIDELI PAKEITIMAI

Pirmas procesas, susijęs su Holokausto memorialais Rytų Europoje po komunizmo žlugimo – nedideli pa-
keitimai, atliekami anksčiau pastatytiems atminimo objektams. Tą galima pasakyti apie kelis, tačiau svarbius 
memorialus Lenkijoje, kuriems didelių transformacijų ir nereikėjo (pvz., Treblinkoje) arba nebuvo manoma, 
kad pakeitimai reikalingi, pavyzdžiui, Maidaneke. Treblinkoje jokie pakeitimai paminklui nebuvo atlikti, 
galima pastebėti tik kelis nedidelius pakeitimus memorialiniame parke. Pavyzdžiui, 2008 m. prie jau esančių 
akmenų su šalių, iš kurių buvo vežami žydai, pavadinimais pridėtas akmuo Makedonijai, o 1998 m. pridėta 
beveik 100 akmenų su deportacijos vietų pavadinimais73. Taip pat prie jau esančio užrašo „Daugiau nie-
kada“74 prirašytas įrašas hebrajų kalba „! אל דוע. Maidaneke memorialinio muziejaus, įsikūrusio buvusioje 
stovykloje, centre tebestovi įspūdingas abstraktus paminklas su memorialine lentele ir aukas universalizuo-
jančiu užrašu75. Tačiau XX a. 9 deš. pradžioje įrengti nauji informaciniai ženklai, o 10 deš. pradžioje – paroda 
po atviru dangumi, tinkama pristatanti stovyklos istoriją ir pasakojanti apie čia nužudytus žydus76.

ESAMŲ MEMORIALINIŲ VIETŲ PLĖTRA

Antrasis procesas – plėtoti įkurtas memorialines vietas Holokaustui atminti, sukuriant naujus, papildomus 
memorialus. Kalbant apie jau aptartas memorialines vietas, šis procesas būdingas paminklams Varšuvos 
geto sukilimui atminti bei Panerių memorialui. Aikštė Varšuvoje, kurioje nuo 1946 m. ir 1948 m. stovėjo du 
paminklai, finansuoti lenkų žydų, tapo ypatingu memorialiniu parku su objektais, pastatytais etninių lenkų, 
o ne lenkų žydų ir skirtais paminėti ne Holokaustą, bet su juo susijusius žmones, organizacijas ir įvykius, 
kurie svarbūs iš (ne žydų) lenkų perspektyvos. Šie objektai: (a) bendrai lenkų ir žydų atminčiai skirtas medis, 
pasodintas 1988 m.; (b) akmenys, žymintys memorialinį žydų kančios ir kovos maršrutą, padėti 1988–1997 
m.; (c) obeliskas, įamžinantis „Żegota” – lenkų pogrindžio organizaciją, gelbėjusią žydus, atidengtas 1995 m.; 
(d) paminklas Vakarų Vokietijos kancleriui Viliui Brantui, atidengtas 2000 m. ir skirtas įamžinti įvykį, kai jis, 
1970 m., pagerbdamas žuvusiuosius, suklupo ant kelių prie paminklo Varšuvos getui; (e) statula Janui Karski 

73 Upamiętnianie…; autoriaus nuotrauka nr. DSC_0629, [2014 07 24].
74 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0635, [2014 07 24].
75 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0408, [2014 07 23].
76 Asmeninis pastebėjimas, [2014 07 23].
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– lenkų pogrindžio karininkui, kuris pirmasis perdavė Sąjungininkams žinias apie Holokaustą, atidengtas 
2013 m.; (f) ženklas „Irenos Sendlerowos alėja“, skirtas įamžinti lenkę seselę, kuri iš geto išgelbėjo apie 2500 
žydų vaikų.77 Simbolinė aikštės, kažkada buvusios geto dalies, reikšmė, išreikšta šiais objektais, papildoma 
puikiu pastatu – Polin Lenkijos žydų istorijos muziejumi, atidarytu 2013 m.

Paneriuose, kur nuo 1948 m. stovėjo sovietinis obeliskas „fašistinio teroro aukoms“ ir ženklas-pa-
minklas „Panerių memorialas“ bei paminklas, skirtas paminėti „sovietinių žmonių“ sušaudymą, nuo 1985 
m., įvairūs veikėjai 9-ame ir 10-ame XX a. dešimtmetyje pastatė kelis memorialus šioje vietoje nužudytoms 
grupėms ir asmenims. Vienas iš pirmųjų buvo žydų paminklas, pastatytas ir atidengtas 1991 m. (žr. nuotrauką 
35)78 Paminklas, sudarytas iš akmens blokų, primena didelį žydų paminklinį akmenį, ant viršaus uždėta me-
talinė Dovydo žvaigždė, apačioje – bronzinė menora, taip pat priekyje yra įrašai hebrajų ir jidiš kalbomis bei 
lietuvių, anglų ir rusų užpakalinėje dalyje: „Amžinas atminimas 70 000 Vilniaus ir / apylinkės žydų, kuriuos 
čia, Paneriuose, / nužudė ir sudegino nacistiniai budeliai / bei jų talkininkai[.].“79 

Paminklo dešinėje pritvirtintoje lentelėje yra informacija, jog jo pastatymą finansavo Sh. Epstein 
šeima iš Tel Avivo, bei nurodyti pastatymo metai80. Kairėje pusėje pritvirtintoje lentelėje informuojama apie 
pirmą valstybinį Izraelio prezidento vizitą Lietuvoje 2005 m. ir jo bei Lietuvos prezidento indėlį „žydų au-
koms“ atminti81. Šioje lentelėje teigiama, jog žydų paminklas Paneriuose – pagrindinis Holokausto memori-
alas Lietuvoje. Kiti objektai, skirti žydų atminimui, kuriuos galima pamatyti Panerių miške – (a) kryžius su 
lentele, skirtas „Lietuviams / nużudytiems / okupantų. / 1941“, pastatytas 1992 m.; (b) memorialinis akmuo, 
pastatytas 1999 m. Vilniaus žydams, nužudytiems 1944 m.; (c) simbolinės lenkų kapinės (Kwatera polska – 
Lenkų kapavietė 1941–1944), atidarytos 2000 m.; jose yra kryžius ir paminklas, pastatytas Lietuvos lenkų 
1989 m., lentelės su žinomais maždaug 20 000 lenkų, nužudytų Paneriuose, vardais, ir atminimo lentelė, 
pasirašyta Lenkijos vyriausybės; (d) paminklas, pastatytas 2004 m. vokiečių nužudytiems lietuvių kariams, 
kurie atsisakė vykdyti jų nurodymus; (e) akmuo, skirtas įamžinti raudonosios armijos karius, ant kurio esan-
čioje lentelėje rašoma: „1941 metais nuo ligų ir bado / mirė 7514 ivairių tautybių / raudonosios armijos karių 
/ karo belaisvių“; (f) memorialinis antkapinis akmuo su žydų specialistų vardais ir pavardėmis; (g) pamin-
klinis akmuo lietuviui politikui ir jo šeimai82. Šie išvardyti, taip pat aukščiau aptarti memorialai bei įvairūs 
laikini ar ilgalaikiškesni objektai, skirti paminėti žuvusiuosius (prie medžio padėti akmenys su žydų vardais, 
prie medžio šakų pririšti Lenkijos tautinių spalvų kaspinai, žvakės, vainikai, gėlės prie kiekvieno paminklo 
bei žudynių ir laidojimo vietoje)83, daro Panerių mišką ypatingu memorialiniu parku, kuriame įamžinamos 
įvairios aukos. Taip pat yra planų toliau plėsti Panerių memorialą, kuris nuo 2013 m. priklauso Valstybiniam 
Vilniaus Gaono žydų muziejui84. Įdomu, kaip šis memorialas bus toliau tobulinamas.

SENI MEMORIALINIAI OBJEKTAI PAKEISTI NAUJAIS

Trečias procesas, susijęs su daugeliu Holokausto vietų Rytų Europoje – pašalinami seni įamžinimo objektai, 
kurie marginalizavo ar menkino žydų naikinimą, ir pakeičiami naujais, tiksliai įvardijančiais žydų žudynes. 
Šie pasikeitimai atlikti inter alia tokiose vietose Lenkijoje kaip Aušvicas-Birkenau ir Sobiboras bei Lietuvoje, 
Paneriuose.

77 Asmeninis pastebėjimas, [2014 07 07].
78 The Book of Sorrow, p. 42, 3 nuotrauka  ir kita pusė p. 43, 4 nuotrauka.
79 Ibid., 3 nuotrauka, ir p. 43, 4 nuotrauka; autoriaus nuotrauka nr. DSC06975, [2015 04 18].
80 Autoriaus nuotrauka nr. DSC06978, [2015 04 18].
81 Autoriaus nuotrauka nr. DSC06973, [2015 04 18].
82 A. Karosas, Fragments of History, Paneriai Memorial Museum, <http://www.muziejai.lt/Muziejus.en.asp?Db_kodas=3161&me-

niu=68>, [žiūrėta: 2017 06 19]; Przywracanie pamięci: rozmowa Filipa Gańczaka z dr Marią Wieloch, Pamięć.pl, nr 4/2016, s. 27; 
asmeninis pastebėjimas, [2015 04 18 and 2016 10 29]; Autoriaus nuotraukos nr. DSC06958, DSC06992, DSC07008, DSC06951, 
DSC06956, DSC06991, DSC07022, [2015 04 18].

83 Asmeninis pastebėjimas, [2015 04 18 ir 2016 10 29].
84 About the Museum, The Vilna Gaon State Jewish Museum, <https://www.ehri-project.eu/vilna-gaon-state-jewish-museum>, [žiū-

rėta: 2017 06 18].
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Aušvice-Birkenau lentelės su daugiakalbiais užrašais, universalizuojančiais žydus ir kitas aukas, ati-
dengtos tuo pat metu kaip Tarptautinis paminklas ankstesnėje Birkenau stovyklos komplekso dalyje 1967 
m., buvo nuimtos 1990 m. ir pakeistos naujomis 1994 m.85 Šiuos pakeitimus įvykdė Aušvico-Birkenau vals-
tybinis muziejus, suderinęs tekstą su Tarptautine taryba. Naujasis tekstas išlikęs universalistinis, tačiau ir 
aiškiai pamini žydus: „Tegul ši vieta amžiams išlieka / nevilties šauksmu / ir perspėjimu žmonijai, / kur naciai 
nužudė / apie pusantro milijono / vyrų, moterų ir vaikų, / daugiausia žydų, / iš įvairių Europos/ šalių / Au-
švicas-Birkenau / 1940-45.“86

1993 m. Sobibore naujai įkurtas muziejus pakeitė senąsias daugiakalbes, Holokaustą menkinančias 
lenteles naujomis. Naujajame tekste sakoma: „Šioje vietoje / 1942–1943 m. / buvo / nacių mirties stovykla, 
kur / buvo nužudyta / 250 000 žydų ir maždaug / 1000 lenkų. / 1943 m. spalio 14 d. / per ginkluotą / žydų 
kalinių sukilimą / naciai buvo įveikti / ir keli šimtai kalinių / pabėgo į laisvę. / Po šio sukilimo mirties stovykla 
/ nustojo veikusi. / „Žeme, neuždenk mano kraujo / Jobo knyga /.“87 Visi įamžinimui skirti objektai, pastatyti 
1964–1965 m., t. y. obeliskas, paminklas ir memorialinė kalva, nei ant vieno iš jų neminint žydų, tebestovi 
ankstesnės mirties stovyklos vietoje. Tačiau yra planų statyti naują muziejų ir pertvarkyti ankstesnės stovy-
klos teritoriją.

Pirmas pakeitimas Paneriuose atliktas 1990 m. Centrinė paminklo dalis, nuo 1985 m. stovinti prie 
įėjimo (žr. nuotrauką 36), žydų aktyvistų iš Vilniaus iniciatyva pakeista juodu akmeniu, primenančiu žydų 
kapo paminklą, su Dovydo žvaigžde ir įrašu jidiš, hebrajų, lietuvių ir rusų kalbomis:88 „Tarp nužudytųjų / 
Panerių miške - / 70 tūkstančių žydų: / vyrų, moterų, vaikų[.]“.89 Tas pats paminklas dar kiek pakeistas pasta-
raisiais metais. Ankstesnės lentelės ant paminklo šonų, kuriose lietuviškai ir rusiškai įvardijami visų žudynių, 
įvykdytų Paneriuose, kaltininkai, t. y. „hitleriniai okupantai“, pakeistos naujomis lentelėmis, kuriose pridėta 
„vietiniai talkininkai“: „Čia, Panerių miške, / nuo 1941 m. liepos iki 1944 liepos / hitleriniai okupantai ir jų 
vietiniai / talkininkai sunaikino 100 tūkstančių žmonių. / Slėpdami savo / nusikaltimų pėdsakus, / nuo 1943 
m. gruodžio / degino sušaudytųjų žmonių lavonus.“90. Naujieji įrašai žymi svarbų Lietuvoje vykstantį sąžinės 
peržvalgos ir Holokausto pripažinimo procesą.

PAPILDOMI ESAMI MEMORIALAI

Ketvirtasis procesas – esamų memorialų, kurie universalizavo aukas, papildymas objektais, kuriuose kon-
krečiai paminimi žydai. Geriausias šio proceso pavyzdys dviejose šiame straipsnyje analizuojamose šalyse 
yra IX fortas Kaune. Čia galima pamatyti paminklą, kuriame universalizuojamos įvairių šalių aukos ir kuris 
stovi forto teritorijoje nuo 1984 m., bei aukščiau aptartas tris lenteles, kuriose tiksliai neįvardijama, kad 
dauguma aukų šioje vietoje buvo žydai, ir šešias lenteles, įamžinančias žydus, atidengtas dešimtajame XX a. 
dešimtmetyje91. Ant didžiausios iš jų, su Dovydo žvaigžde viršuje, yra užrašai lietuvių, hebrajų, jidiš, anglų 
ir rusų kalbomis. Tekste anglų kalba sakoma: „This is the place where Nazis and their assistants killed more 
than / 30 000 Jews from Lithuania and other European countries”. Tekste lietuvių kalba teigiama: „Šioje 
vietoje 1941–1944 m. naciai ir jų talkininkai / nužudė daugiau kaip 30 000 Lietuvos bei kitų Europos šalių 
žydų.”.92 Kitose lentelėse paminimi žydai iš Berlyno, Miuncheno ir Prancūzijos. Šios lentelės, pastatytos tiek 
žydų, tiek ne žydų tautybės žmonių iš Vokietijos ir Prancūzijos, sukuria tarptautinį Holokausto įamžinimo 
komponentą IX forto muziejuje Lietuvoje.

85 Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny…, p. 30.
86 International Monument, <http://auschwitz.org/en/gallery/memorial/international-monument/>, [žiūrėta: 2017 06 30].
87 Autoriaus nuotrauka nr. DSC_0473, [2014 07 28].
88 A. Karosas, Fragments of History, <http://www.muziejai.lt/Muziejus.en.asp?Db_kodas=3161&meniu=68>,  

[žiūrėta: 2017 06 19].
89 Autoriaus vertimas į anglų k. iš rusų k., autoriaus nuotrauka nr. DSC06950, [2015 04 18].
90 Ten pat.
91 Autoriaus nuotrauka nr. DSC06860, [2015 04 16]. Septinta matoma lentelė pamini sovietų karo belaisvius, kurie žuvo IX forte. 
92 Autoriaus nuotrauka nr. DSC06856, [2015 04 16].
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KURIAMI NAUJI HOLOKAUSTO MEMORIALAI

Galiausiai Rytų Europoje vyksta naujų Holokausto memorialų kūrimo procesas. Mirties stovykla Belžece – 
viena iš tokių vietų, kurias galima aptarti šiame kontekste. Tai vienintelė vieta, kur vietoj senojo buvo sukurtas 
didelis naujas paminklas. Senasis paminklas, pastatytas 1963 m., buvo išrinktas dešimto XX a. dešimtmečio 
viduryje, o 2002–2004 m. lenkų skulptoriai Andrzej Sołyga, Zdzisław Pidek ir Marcin Roszczyk sukūrė nau-
ją įspūdingą memorialą ir muziejų93. Tai buvo jungtinis Lenkijos vyriausybės ir Amerikos žydų komiteto 
projektas. Paminklas, apimantis visą ankstesnės stovyklos teritoriją, įskaitant masinius kapus – simbolinės 
„maždaug 500 000 aukų...Europos žydų“ kapinės – taip užrašyta įrašuose prie įėjimo hebrajų, lenkų ir anglų 
kalbomis94. Nuo „Rampos“, kur buvo išleidžiami atvežti žydai, „Kelias“ tęsiasi į „Plyšį“, kuris baigiasi „Ohelio 
niša“ (žr. nuotrauką 37). Ant jos sienos iškalti žodžiai iš Jobo knygos: „Žeme, neuždenk mano kraujo, ir mano 
šauksmas tegul nenutyla!”95 Priešais esančioje sienoje iškalti simboliniai aukų vardai.

IŠVADOS

Šiandieninis Holokausto memorialų kraštovaizdis Lietuvoje ir Lenkijoje, kaip ir kitose Rytų Europos šalyse – 
ankstyvojo žydų vykdyto paminėjimo ir įamžinimo, komunistinio (ne)įamžinimo ir memorialų, memoria-
linių vietų transformacijų bei pokyčių po komunizmo žlugimo rezultatas. Žydų, nužudytų nacių okupacijos 
metais, paminėjimas, po karo vykdomas jų šeimų ir draugų, bendruomenių ir organizacijų lėmė memoria-
linių vietų ir memorialų kūrimą daugelyje naikinimo ir masinių kapaviečių vietų. Daugelis šių vietų ir me-
morialų išlikę iki šių dienų. Lenkijoje išlikęs ankstyvos žydų vykdytos veiklos rezultatas – žydų naikinimo ir 
kovos paminėjimas Varšuvoje, pastatant du paminklus, įamžinančius geto sukilimą. Vienas iš jų – Paminklas 
geto herojams (1948) – tapo vienu iš labiausiai atpažįstamų Holokausto memorialų.

Po Antrojo pasaulinio karo komunistų valdžia bandė ištrinti žydų naikinimą iš atminties. Daugelį 
metų, net dešimtmečių, nemažai pagrindinių Holokausto vietų nebuvo įamžintos ir net nesaugomos. Bandy-
mas ištrinti Holokaustą iš atminties Lenkijoje, tokiose vietose kaip Belžecas, Sobiboras ir Treblinka tęsėsi iki 
septinto XX a. dešimtmečio. Vieta Lietuvoje, kur ilgiausiai neįamžintas žydų likimas, buvo IX fortas Kaune. 
Šios taisyklės išimtys – koncentracijos ir mirties stovyklos Aušvice-Birkenau ir Maidaneke, kur Lenkijos vy-
riausybė įsteigė valstybinius muziejus jau 1947 m., o Panerių miške, Lietuvoje, sovietų valdžia pastatė obeliską 
1948 m. Vis dėlto valstybiniai muziejai Aušvice ir Maidaneke nepastatė holokausto memorialų, o obeliskas 
Paneriuose ir kiti komunistų valdžios finansuoti paminklai Lietuvoje ir Lenkijoje arba menkino, arba bandė 
ištrinti Holokaustą iš atminties. Lietuvoje tai vyko universalizuojant ir nacionalizuojant žydus bei kitas aukas, 
o Lenkijoje būdingesni procesai buvo universalizavimas ir internacionalizavimas. Vienintelė išimtis Lenkijo-
je ir visoje Rytų Europoje buvo paminklas Treblinkoje, kuris, nors ir finansuojamas komunistų, aiškiai ir kon-
krečiai įvardijo žydų naikinimo faktą. Jis tikrai nusipelno „didingiausio Holokausto memorialo“ pavadinimo.

Nepaisant pastangų pamiršti ar marginalizuoti Holokaustą, komunizmas labiausiai keitė šiandieninį 
Holokausto memorialų kraštovaizdį Rytų Europoje. Būtent sovietų Lietuvoje ir komunistų valdomoje Len-
kijoje Antro pasaulinio karo metais pastatyti didžiausi, vis dar tebestovintys memorialai žymiausiose žydų 
ir ne žydų žudynių vietose: sovietinis obeliskas Panerių miške (1948 m.), memorialas Treblinkoje (1964 m.), 
paminklas aukų atminimui Sobibore (1965 m.), tarptautinis paminklas Aušvice-Birkenau (1967 m.), pamin-
klas kančiai ir kovai Maidaneke (1969 m.) ir paminklas IX forte, Kaune (1984 m.).

Po komunizmo žlugimo Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose Rytų Europos šalyse Holokausto  ir kitų nusi-
kaltimų, įvykdytų nacių okupacijos metais, vietos ir memorialai buvo keičiami, tobulinami. Pagrindinis tiks-
las – tinkamiau informuoti apie žydų naikinimą. Lietuvoje šiuos pakeitimus vykdė įvairūs veikėjai: vietiniai 
asmenys ir užsieniečiai, vieši ir privatūs asmenys, žydai ir ne žydai. Lenkijoje pagrindiniai pakeitimų veikėjai 
93 About the Museum, Bełżec – Miejsce Pamięci i Muzeum, <http://www.belzec.eu/en/page/about_the_museum/182>, [ž”iūrėta 

2017 06 30]; asmeninis pastebėjimas, [2014 07 22].
94 The Monument and Its Symbolism, Bełżec – Miejsce Pamięci i Muzeum,  <http://www.belzec.eu/en/page/upamietnienie/183>, 

[žiūrėta: 2017 06 30]; autoriaus nuotrauka nr. DSC 0283, [2014 07 22].
95 Autoriaus nuotrauka  nr. DSC_0316, [2014 07 22].
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buvo valstybinės institucijos ir užsienio žydų organizacijos. Šie pasikeitimai buvo tiek nedideli, pavyzdžiui, 
Maidaneke (pritaisyti nauji ženklai ir įrengta paroda po atviru dangumi) ir Treblinkoje (pridedama memo-
rialinių akmenų), truputį didesni, pavyzdžiui, IX forte Kaune (prie paminklo pritaisomos naujos lentelės), 
dar svarbesni Aušvice-Birkenau ir Sobibore (naujomis pakeičiamos senos paminklinės lentos ar plokštelės, 
bet paliekami paminklai) ir didžiausi – prie Varšuvos geto paminklo (kuriami nauji memorialiniai objektai) 
ir Paneriuose (pakeičiamos paminklo dalys ir paminklinės lentos, kuriami nauji paminklai) ar radikalūs 
pasikeitimai Belžece (išardomas senas paminklas ir kuriamas naujas). Pagrindiniai pakeitimai Lietuvoje 
– tobulinamos memorialinės vietos ir papildomi anksčiau pastatyti memorialai, o Lenkijoje pasikeitimai 
labai įvairūs – nuo labai menkų iki senų paminklų pakeitimo naujais. Abiejose šalyse planuojami tolimesni 
pakeitimai – Paneriuose ir Sobibore. Ar šie ir kiti memorialai bus pakeisti? Ar bus plėtojamos memorialinės 
vietos? Kaip parodoma šiame straipsnyje, Holokausto memorialai ir memorialinės vietos buvo nuolat kei-
čiami. Kodėl pasikeitimų neturėtų būti ateityje?


