
KILNOJAMOS PARODOS

Vilniaus Gaono žydų  
istorijaus muziejaus

IŠGELBĖJĘS 
VIENĄ GYVYBĘ

IŠGELBĖJA VISĄ
PASAULĮ



Žinios ir knygos visuomet buvo pamatinė žydų vertybė. 
Atsiminimuose apie Vilniaus getą ne vienas amžininkas citavo 
vieno YIVO vadovų, Zeligo Kalmanovičiaus (1885–1944) žodžius: 
„Knygos ant medžių neauga“. Šiuo atžvilgiu žodžio „knyga“ 
nereikėtų suprasti tiesiogiai – čia jos simbolizuoja visą tautos 
kultūrą. Ir iš tiesų, ne visi Vilniaus geto kaliniai suprato, kodėl 
žmonės rizikuodami gyvybe mėgino į getą įnešti ne maistą ir 
kitus sunkiomis geto sąlygomis gyvybiškai būtinus produktus,  
o knygas ir dokumentus.

Šioje parodoje kviečiame sužinoti, kaip Vilniaus žydų tradicijos, 
tautinė tapatybė ir istorinė atmintis buvo formuojama ir 
perduodama iš kartos kartai bei išsaugota iki šių dienų. 

PARODOS KURATORIAI IR TEKSTŲ AUTORIAI:
Rūta Anulytė
Dr. Stanislovas Stasiulis
Saulė Valiūnaitė
 
PARODOS TECHNINIAI DUOMENYS: 
Parodą sudaro 17 stendų lietuvių ir anglų kalbomis.
Stendų dydis 100x200 cm
Stendai pastatomi.

Išsamiau:  
https://www.jmuseum.lt/lt/kilnojamosios-parodos/i/1756/ 
knygos-ant-medziu-neauga-issaugoti-ir-perduoti-atminti/

,,KNYGOS ANT MEDŽIŲ NEAUGA” 
IŠSAUGOTI IR PERDUOTI ATMINTĮ



Bėgant šimtmečiams, Lietuvos žydų bendruomenė įgijo su 
Lietuva glaudžiai susijusią litvakišką tapatybę. Žydų menininkams 
Lietuva tapo ištisu pasauliu – motina, namais, išminties 
rankraščiu, talismanu, paguoda, suskilusia žeme, tragiškų 
netekčių vieta... Lietuvą jie apgaubė meilės, ilgesio ir poetiškos 
melancholijos atmosfera. Paroda akcentuoja tuos svarbiausius 
litvakų kūrybos aspektus, kurie atskleidžia populiariausius 
Lietuvos vaizdinius tapyboje, grafikoje, poezijoje, romanuose, 
dainose, muzikoje, kine, teatre. 

PARODOS KURATORĖ: 
Dr. Vilma Gradinskaitė

 
PARODOS TECHNINIAI DUOMENYS: 
Parodą sudaro 15 stendų lietuvių kalba ir 15 stendų  
anglų kalba.
Stendų dydis 170x100 cm.
Stendai gali būti arba pastatomi, arba pakabinami.
 
Išsamiau:
https://www.jmuseum.lt/lt/kilnojamosios-parodos/i/1069/
lietuva-litvaku-kuryboje/

LIETUVA LITVAKŲ KŪRYBOJE



Parodoje pristatomi visuomenei iki šiol mažai žinomi faktai apie  
žydų gyvenimą Lietuvoje sovietų okupacijos metais: turto nacionalizavimą,  
kultūros suvaržymus,  politinį persekiojimą, trėmimus 1940–1941 m.;  
apie Holokaustą išgyvenusios negausios bendruomenės pastangas  
atgaivinti tradicinį gyvenimą pokario metais; apie atviras stalinines 
kosmopolitų ir gydytojų-žudikų kampanijas, švietimo, religijos, 
kultūros, Holokausto atminties suvaržymus, jidiš kalba kuriančių  
intelektualų persekiojimą, apribojimus profesinėje karjeroje;  
apie pastangas puoselėti tapatybę šeimos rate, meninę saviveiklą;  
pirmuosius bandymus profesionalioje literatūroje, tiesa, leistinuose  
rėmuose, paliesti žydų atminties ir tragedijos problemas; apie kovą  
už žmogaus teises ir repatriacijos į Izraelį bangas; apie Lietuvos  
žydų tapatybės proveržius Sąjūdžio metais.

PARODOS KURATORĖS: 
Aušra Rožankevičiūtė, Milda Jakulytė-Vasil, Neringa Latvytė-Gustaitienė

PARODOS TECHNINIAI DUOMENYS: 
Parodą sudaro 21 ištraukiamas dvipusis stendas lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gali būti eksponuojama tik viena pusė. 
Stendų dydis 200x100 cm.
Stendai pastatomi.

Išsamiau:
https://www.jmuseum.lt/lt/kilnojamosios-parodos/i/247/lietuvos-zydai-uz-
gelezines-uzdangos/

LIETUVOS ŽYDAI UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS



Atminimas apie didžiąją žydų tautos Katastrofą privalo 
išlikti gyvas – būtina nepamiršti tūkstančių nužudytų mūsų 
bendrapiliečių žydų, nors daugelio jų nežinome net vardų.  
Taip pat svarbu nepamiršti tų žmonių, kurie Holokausto metais 
neliko pasyviais stebėtojais ir priėmė galbūt patį svarbiausią 
gyvenime sprendimą – žudynių laikotarpiu rizikuodami gyvybe 
gelbėjo artimą.Parodos „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą 
pasaulį“ stenduose ir kataloge pasakojamos 105 žydų gelbėtojų – 
Pasaulio Tautų Teisuolių, nacių okupacijos metais gelbėjusių 
žydus įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuose, 
istorijos. 

PARODOS KURATORĖ:
Danutė Selčinskaja

PARODOS TECHNINIAI DUOMENYS: 
29 pakabinami tekstiliniai stendai (210x100 cm), skirti žydų 
gelbėtojams, ir 5 pakabinami tekstiliniai stendai (210x50 cm), 
skirti istoriniam kontekstui. 

Išsamiau:
https://www.jmuseum.lt/lt/kilnojamosios-parodos/i/923/
isgelbejes--viena-gyvybe-isgelbeja-pasauli/

IŠGELBĖJĘS VIENĄ GYVYBĘ, 
IŠGELBĖJA VISĄ PASAULĮ

IŠGELBĖJĘS VIENĄ GYVYBĘ

IŠGELBĖJA VISĄ PASAULĮ



Šioje parodoje savo išsigelbėjimo istorijas pasakoja per karą 
išgelbėti Lietuvos žydų vaikai, tarp kurių Lietuvos gyventojams  
gerai žinomi kultūros veikėjai: rašytojas Icchokas Meras,  
Kauno gete rašyto dienoraščio autorė Tamara Lazersonaitė, 
režisierius Kama Ginkas, architektas Moisiejus Rozenbliumas, 
profesorė Irena Veisaitė, poetas Alfonsas Bukontas, politologas  
Aleksandras Štromas, smuikininkė Danutė Pomerancaitė ir kiti. 
Kiekviena Holokausto metais išgelbėto žydų vaiko istorija atskleidžia 
ne tik konkrečios šeimos, bet ir visų Lietuvos žydų tragediją. 
Išgelbėti žydų vaikai pasakoja apie artimųjų netektį, nežmonišką 
įtampą ir kaustančią baimę, lydėjusią juos per visą karą. Tačiau ir 
tomis baisaus smurto ir kurstomos neapykantos dienomis atsirado 
žmonių, kurių ryžtas ir pasiaukojimas išgelbėjo ne vieną gyvybę. 
Savo gelbėtojams nacių okupacijos metais išgelbėti žydų vaikai  
skiria gražiausius žodžius. 

 

PARODOS KURATORĖ: 
Danutė Selčinskaja

 

PARODOS TECHNINIAI DUOMENYS:
Parengtos dvi to paties turinio šios parodos versijos:

• 25 pastatomi ištraukiamieji dvipusiai stendai (200x100 cm) lietuvių 
ir anglų kalbomis; 

• 25 pakabinami tekstiliniai plakatai (160x80 cm) lietuvių kalba. 

 

Išsamiau:
https://www.jmuseum.lt/lt/kilnojamosios-parodos/i/248

IŠSIGELBĖJĘS LIETUVOS ŽYDŲ VAIKAS  
PASAKOJA APIE ŠOA



Parodoje pristatoma 18 muziejaus fonduose saugomų  
Vilniaus geto afišų jidiš kalba su vertimais į anglų ir lietuvių 
kalbas. Afišas papildo aiškinamasis kontekstas – citatos iš  
H. Kruko dienoraščio apie kultūrinius renginius Vilniaus gete,  
kurių viešinimui afišos ir buvo skirtos.

PARODOS KURATORĖS: 
Neringa Latvytė-Gustaitienė, Ilona Murauskaitė,   
Kamilė Rupeikaitė

PARODOS TECHNINIAI DUOMENYS:
18 pakabinamų plakatų (150x80)

Išsamiau: 
https://www.jmuseum.lt/lt/kilnojamosios-parodos/i/250/
vilniaus-geto-afisos/

VILNIAUS GETO AFIŠOS



Paroda apie Butrimonių žydų bendruomenę ir tragišką jos likimą 
Antrojo pasaulinio karo metais parengta Rivos Lozanski-Bogomolnajos 
(1920–2002) surinktų fotografijų pagrindu. Ši moteris, viena iš  
15 butrimoniškių išvengusi mirties visuotinio žydų naikinimo metais  
(1930 m. duomenimis Butrimonyse gyveno 887 žydai. 1941 rugsėjo  
9 dieną Butrimonyse buvo sušaudyta 740 žydų. Tą dieną buvo 
sunaikintos Butrimonių, Stakliškių ir Punios žydų bendruomenės), 
pašventė savo gyvenimą aukų atminimui įamžinti.

PARODOS KURATORĖ: 
Aleksandra Jacovskytė

PARODOS TECHNINIAI DUOMENYS:
Parodą sudaro 12 pakabinamų stendų

Išsamiau:
https://www.jmuseum.lt/lt/kilnojamosios-parodos/ 
i/251/jeigu-uzmirsciau-as.../

JEIGU UŽMIRŠČIAU AŠ...



Ši paroda pirmą kartą pristato žydų organizacijos ORT veiklą Lietuvoje. 
Pasitelkus dar neskelbtus dokumentus ir nuotraukas parodoma, kaip 
carinės Rusijos valdymo metais veiklą Lietuvoje pradėjusi draugija  
ORT (Draugija amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti) sėkmingai plėtėsi 
jau nepriklausomos Lietuvos sąlygomis bei lenkų okupuotoje pietryčių 
Lietuvoje ir Vilniuje. Parodoje atsispindi visoje Lietuvoje ORT draugijos 
organizuotų amatų kursų, mokyklų, Vilniaus ir Kauno technikumų 
kasdienybė, mokytojų ir mokinių veikla, pateikiami atsiminimai apie 
bendraklasius ir mokytojus, išryškinta profesijos svarba getuose  
Holokausto laikotarpiu, nemaža dėmesio skiriama ORT veiklai mūsų 
dienomis visame pasaulyje, taip pat ir nūdienos Lietuvoje.

PARODOS KURATORĖ: 
Neringa Latvytė-Gustaitienė

PARODOS TECHNINIAI DUOMENYS:
30 pastatomų stendų: 
26 vnt. – 200 x 100 cm 
4 vnt. – 200 x 130 cm

Išsamiau: 
https://www.jmuseum.lt/lt/kilnojamosios-parodos/ 
i/249/parengti-gyvenimui.-ort-lietuvoje/

PARENGTI GYVENIMUI. ORT LIETUVOJE



Dėl parodų užsakymo prašome kreiptis į  
muziejininkę Aušrą Rožankevičiūtę  
ausra.rozankeviciute@jmuseum.lt, tel: 8 616 57890

Dėl parodų „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį“ ir  
„Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ prašome kreiptis į  
šių parodų kuratorę Danutę Selčinskają: el. p. danute.selcinskaja@jmuseum.lt, tel. 8 614 55207


