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Jonava ant Vilijos krantų
Sunaikintos Jonavos žydų bendruomenės atminimui

Knyga originalo kalba:
Yanove oyf di breges fun Vilye;
tsum ondenk fun di khorev-gevorene yidishe kehile in Yanove

Sudarytojas: Shimon Noy
Išleista: Tel Aviv, Jonava Society, 1972

Leidinio tekstai anglų kalba: http://www.jewishgen.org/yizkor/Jonava/Jonava.html

Ši knygos dalis išversta į lietuvių kalbą, Jonavos krašto muziejui vykdant Lietuvos
kultūros tarybos dalinai finansuojamus projektus „Jonavos žydų istorijos pėdsakais“ ir
„Jonavos istorijos pėdsakais II: Lietuvos šviesuomenės paveldas už Atlanto.“
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1 skyrius. Žinok, iš kur esi kilęs1
Mūsų spalvingas miestelis
Izraelis Jakobas Pogiris

Izraelis Jakobas Pogiris su žmona Chana (JAV)
Mūsų gimtasis mieste, vieta, kur mes džiaugėmės savo vaikyste, kur pirmą kartą pamatėme pasaulio
šviesą, tu likai įsirėžęs mūsų atmintyje, jaunatviškose mintyse, nuo to laiko, kai žvelgėme į tave nuo Har
Hascharchoret (Svaigiojo kalno) viršūnės.
Mūsų namai buvo išsidėstę nuo Kėdainių gatvės iki plento, nuo Vilijos2 upės iki kapinių kalvos. Dalis
miesto buvo netgi kitapus upės. Pradžioje Velvelis Frumeris, vėliau Šneras Sezitskis, valdžios paskirti
rabinai, valdė keltus pritvirtintus virve, kurie sujungė kitą upės pusę su miestu. Keltai plaukiojo pirmyn
ir atgal - kaskart su naujais keleiviais.
Man prieš akis išnyra gatvės ir gatvelės su tavo sinagogomis ir Beis Midrash, tavo Hassidic Shtibel ir
rusų bei katalikų bažnyčiomis kitapus. Jonavos pirkliai laukdavo krikščionių švenčių, kol kaimo
gyventojai atvyks apsipirkti.
Girdėjau jų varpelių skambesį. Šabo3 vakarais, prieš užžiebiant žvakes, girdėjau garsų melodingą balsą,
kviečiantį žmones į sinagogas. Mačiau tavo vestuves ir girdėjau muziką. Mačiau jaunąją ir jaunikį,
vedamus prie santuokos baldakimo, ir jų tėvų džiaugsmu trykštančius veidus.
Aš mačiau tavo laidotuves ir girdėjau nekrologus bei psalmių posmus. Talmudo Toros broliai sušuktų
prieš karstą: „Teisingumas eina priešais jį“, o dvasininkas pabarškintų aukų dėžutę ir paskelbtų „labdara

Nuoroda į James Baldwin frazę: „Žinok, iš kur atėjai. Jei žinai, iš kur atėjai, nėra jokių ribų, kur gali nukeliauti.“ (Know
from whence you came. If you know whence you came, there are absolutely no limitations to where you can go)
2
Neris.
3
Judėjų kassavaitinė šventė, prasidedanti penktadienio saulėlydžio metu ir pasibaigianti šeštadienio vakare
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gelbsti nuo mirties“. Aš mačiau tavo Simchat Torą4 kupiną nuoširdaus džiaugsmo ir aš drebėjau nuo
artėjančių pogromų baimės.
Jonava! Mačiau tavo jaunimą, pasiryžusį ginti žydų gyvybes ir jų turtą. Aštuoni jaunuoliai laukė
kiekvienoje iš aštuonių sinagogų, ir ne tuščiomis rankomis. Dėl to niekšingi gojai pamiršo dieną, paskirtą
pogromui. Nė vienas gojus5 tądien nepasirodė mieste. Visas miestas buvo išskirtinai tik žydiškas.
Kėdainių gatvė6
Ji turėjo vadintis rusų gatve, nes čia, sodais ir vaismedžiais apsuptuose namuose, gyveno rusai.
Įvairiaspalvės gėlės puošė mažesnius namukus. Ypatingai išsiskyrė policijos vado Pristovo namas.
Šiame name taip pat veikė mergaičių mokykla. Čia nebuvo nė vienos žydų mergaitės. 14-15 metų
mergaitės iš gerų namų, vilkinčios juodomis suknelėmis su baltomis apykaklėmis, tvarkingai
sušukuotos, vaikščiojo ir šnekėjo rusiškai. Tai buvo žavios mūsų bendruomenės mergaitės.
Kas nematė Kėdainių gatvės šabo vakarais, nematė vieno nuostabiausių vaizdų savo gyvenime. Kelias
buvo tiesus, ilgas ir negrįstas – tai buvo trys jo privalumai pasivaikščiojimams. Be viso to, abipus kelio,
augo vyšnios. Jos apkerėdavo savo baltais žiedais šiltą pavasarį, o kai vyšnios prinokdavo, žalios šakos
pasidengdavo raudoniu.
Šis kelias vedė malūno link, kuris malė miltus šabo challah‘ams7, o iš ten kilo į Har Hascharchoret.

Svaigusis kalnas (Har Hascharchoret)
Laukai ir miškai mesdavo šešėlius. Giedromis dienomis eglių ir braškių aromatas džiugindavo
vaikštinėjančiųjų širdis. Šiame kalne kiekvienas atrasdavo viską kas telpa į grožio ir džiaugsmo
sampratas.
Jonavos jaunimas taip pat turėjo savo idealų – norėjo nuveikti kažką savo tautos ir žmonijos gerovei.
Svaigusis kalnas buvo ta vieta, kur jų grupės (organizacijos) susitikdavo. Viską dengė eglynas.
Jachnovičius, Talmudo Toros mokytojas, kalbėdavo per organizacijų susirinkimus. Nors mokytojo
sūnus Šmuelkis Brandveinas ir Chaimo Levino vaistinėje dirbęs Davidka priklausė sionistų - socialistų
organizacijai, jie nebuvo pašalinti. Sargyboje stovėdavo sargybiniai, stebintys, ar nesiartina policija. Tuo
metu miestelyje buvo šeši policininkai ir prižiūrėtojas, kuriems nepavyko sustabdyti nelegalių, raudonu
rašalu parašytų ženklų atsiradimo.
Vakarais jie traukdavo namo. Kiekvienas matydavo savo namus nuo kalno aukštumų – su saulės
spindulių nutviekstais stogais. Ar namai buvo aukštai, ar žemai, ar tiesūs ar pakrypę į šoną, saulės
spinduliai apšviesdavo juos visus.
Kėdainių gatvė matė berniukų ir mergaičių paradą, kuris būdavo per šabą su išeiginiais šabo drabužiais
ir juos nužvelgiančiais Breizer gatvės gyventojais.
Laiminga visą tai mačiusi akis.

Žydų šventė, pažymintį kasmetinio viešo Toros skaitymo pabaigą ir naujo skaitymo pradžią.
Gojais vadinami nežydiškos kilmės žmonės.
6
Dabartinė Sodų gatvė.
7
Speciali žydiška baltos duonos pynė, valgoma per šabą ir šventes.
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Iš kartos į kartą
Jonava – miestelis Kauno regione. 1847 m. čia gyveno 813 žmonės. Pagal 1897 m. duomenis, gyventojų
buvo 4993, įskaitant 3975 žydus.
1907 m. Brokhod-Efron enciklopedija

XVIII a. vid. didikas Kosakovskis perėmė Skarulių valdas, priklausiusias bajorui Skorulskiui. Netoliese
buvo įkurtas miestelis. Greitai jo vardas buvo pakeistas į Jonavą sūnaus Jono8 garbei. 1864 m. gyveno
4933 žmonės, o 1939 m. gyventojų skaičius buvo išaugęs iki 5400. Iki Antrojo pasaulinio karo miestas
buvo pasiekęs 528 hektarų plotą. Trys procentai miesto pastatų buvo mūriniai, o visi likusieji – mediniai.
Apie 70 procentų jų buvo sunaikinta per Antrąjį pasaulinį karą.
Iš Lietuvos Enciklopedijos, Vilnius, I dalis, p. 693-694.

1750 m. Jonava buvo sunaikinta. Bajorė Marija Kosakovskienė, Lyukani (Liukonių) valdų savininkė,
įrengė mažą šventyklą prie privačių šeimos kapinių, netoli nuo Lipnikų dvaro valdų. Vėliau vienas iš jos
sūnų nusprendė įkurti miestą dešiniajame Neries (Vilijos) krante. Pirmieji gyventojai buvo žvejai,
keltininkai, įvairūs amatininkai, daugiausia dailidės. Miestas buvo pavadintas Lenkijos karaliaus ir
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jano Sobieskio garbei, kuris laimėjo karą prieš turkus.
Pirmieji žydai 1755 m. į Jonavą atsikėlė iš Skarulių kaimo kitapus Vilijos, kur jų tuo metu buvo apie
300. Jonavos miestas augo dėka Sankt Peterburgo – Varšuvos – Berlyno kelio, einančio per Jonavą. Jis
buvo baigtas grįsti 1852 m. Taip pat prie miestelio klestėjimo prisidėjo 1873 m. baigtas statyti LiepojosRomnų geležinkelis, kuris kirto Jonavą. Vaisių ir grūdų prekyba išaugo. Pirkliai pasinaudodami
geležinkeliu galėjo vagonais siųsti prekes tiesiai į Rytų Prūsiją.
1877 m. Vilija užsėmė miestą ir pridarė daug žalos. Jonava du kartus buvo nusiaubta gaisrų – 1895 ir
1904 metais. 1915 m., Shavout9 šventės išvakarėse, caras ir jo saugumo patarėjai išleido įsaką per 24
valandas išsiųsti visus žydus iš Kauno gubernijos. Jonavos gyventojai išvyko pro Žąslius ir Vilnių.
Dauguma vyko traukiniu į Ukrainą ir Rusijos gilumą. Tik 1917-1921 m. grįžo į Jonavą.
Iš visų atsidavusių socialinei ir kultūriniai veiklai Jonavos lietuvių, turėtume išskirti daktarą Ralį, kuris
išvertė „Iliadą“ ir „Odisėją“ į lietuvių kalbą. Iš žymesnių Jonavos asmenybių turėtume paminėti Morisą
Vinčevskį, dailininkus Issai Kulvianskį ir Davidą Coheną.
Jonavos apylinkės buvo apgyvendintos sentikių. Dėl to Jonavos žmonės buvo vadinami burliokais.
Santykiai tarp lietuvių, lenkų ir žydų buvo geri, niekada nekildavo neramumų. Pirmaisiais
Nepriklausomybės metais žydai pakankamai gerai vertėsi, bet vėliau, dėl valdžios spaudimo remti tokius
konkurentus kaip Lietuvos bankai ir kooperatyvai, žydų ekonominė situacija pablogėjo, išskyrus
pavienius atvejus. 3 – jame XX a. deš. Jonavoje veikė tokie amatininkai: 30 siuvėjų, 25 batsiuviai, 3
laikrodininkai, 20 kalvių, 2 šaltkalviai, 5 graveriai, 6 medinių durų gamintojai, 9 raštininkai, 2 diržų
gamintojai, 1 šlepečių siuvėjas, 3 virvininkai, 3 statybininkai, 5 dažytojai, 26 dailidės, 3 staliai, 10
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Iš tiesų Dominiko Kosakovskio tėvo, o ne sūnaus vardas buvo Jonas, kurio garbei ir pavadintas
Judėjų šventė, švenčiama praėjus 50 dienų po pavasarinės šventės Pesach.
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kepėjų, 3 dešrelių gamintojai, 1 fotografas ir 3 skardininkai. Be jų buvo dar mėsininkai, nešikai, vežikai,
baržininkai (sielininkai). Amatininkai buvo susijungę į bendriją, turinčią 140 narių.
Iš dr. Mendelio Sodarskio knygos apie Lietuvą, išleistos 1951 m. jidiš kalba Jungtinėse Amerikos
valstijose. Autorius Pesach Janover. Faktai buvo surinkti iš lietuvių dvasininko Vytkono archyvų.

Globėja
Simonas Nojus iš Amir kibuco

Simonas Nojus
„Tik Kėdainių gatvė išliko. Visi namai ir gamyklos buvo sunaikinti ir užžėlė žole. Jonavoje neliko nė
vieno žydo. Jonavos žydai buvo nužudyti 1941 m. Jie visi buvo išžudyti Girelkoje vieną dieną, rugpjūčio
13 –ąją, dieną paskirtą tragedijai. Prieš palikdami miestą, naciai atidengė bendrą kapą ir degino kūnus
dieną ir naktį tam, kad nepaliktų savo žiaurumo ženklų. Iš visų Jonavos žydų liko tik apie dešimt.“ (iš
karo pabaigoje gauto laiško).
Šis miestas nebuvo Izraelio motina – greičiau įmotė, globėja. Be to, Jonavos bendruomenė ne tokia ir
sena. Seniausias antkapinis akmuo skaičiuoja apie 100 metų. Šis miestas nebuvo populiarus tarp didžiųjų
ir iš jo nekilo garsių žmonių. Kartą jonaviečio buvo paklausta, ar šis miestas yra kada išauginęs didžių
žmonių. Jis atsakė: „Ne, su mumis yra gimę tik maži vaikai.“ Vienas ar du poetai yra čia gimę, tačiau
tai nebuvo Jonavos, kurios apie tris ketvirtadalius sudarė žydai, pasididžiavimas. Jonava buvo
anoniminis miestelis paskendęs darbuose. Apie 800 darbininkų, kurių didelė dalis buvo žydai, dirbo
daugybėje baldų fabrikų. Nebuvo nė vienos jaunos poros, net iš tolėliau, kuri neatvyktų čia išsirinkti
baldų prieš vestuves. Lygiai taip pat kaip čia buvo dailidžių gatvė, buvo ir kalvių gatvelė, kuri visą dieną
skambėjo nuo plaktukų dūžių taukšenančių priekalą, akomponuojama dainuojančių batsiuvių. O
mėsininkai? Jų bijojo visi. Per šaukimus, girti šauktiniai iš aplinkinių kaimų sukeldavo sumaištį
pagrindiniame kelyje. Jie raudavo tvorų kuolus arba vežimų lentas ir dalindavo aplinkiniams kirčius,
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kad jų aukos juos atsimintų visą gyvenimą. Tačiau virš visko buvo miestelio vežikai. Kartą, kai vieno
Jonavoje viešėjusio rabino paklausė nuomonės apie miestelio žmones, jis atsakė: „Dieve saugok nuo
tremties ir Jonavos vežikų.“ Kai šie ramiai pagrindinėje gatvėje šnekučiuodavosi su nešikais, galėdavai
girdėti jų balsą kitame kelio gale. Net kai jie atsinaujino ir prie „erelių“ (galėjusių 30 km atstumą iki
Kauno įveikti per 6 valandas) prikabintus vežimus pakeitė mašinomis ir autobusais, jie vis tiek liko
vežikais – tokie, kokie ir buvo. Tik dabar niekas jų nebebijojo.
Daugybės nešikų ir pirklių, o ypač vandens nešikų, kurie eidavo prie upės ir plukdydavo baržas!
Išties tai buvo paprasta liaudis, burliokai – kaip juos vadindavo jonaviečiai nuo tada kai apylinkėse
apsigyveno ūkininkai iš Rusijos.
Kartą kažkas paklausė jonaviečio, emigravusio į Ameriką, kuris buvo įtrauktas į filmo kūrimą, bet
vargiai galėjo parašyti savo pavardę, kokį universitetą yra baigęs. Jis atsakė: „Koks skirtumas? Skarulių
universitetą.“ Tai mažo kaimelio, šalia Jonavos, vardas. Iš tiesų, pirmieji žydai atsikėlę čia XVIII a. buvo
iš Skarulių, kur buvo jų nedidelė bendruomenė. Bet nusiraminkite! Haskalah10 buvo nesvetima
miestelėnams, ypač jaunimui. Sena ir nauja čia nuolat jungdavosi ir naujovės paprastai imdavo viršų.
Jonava – kelių ir geležinkelių sankirtoje. Tarptautiniai traukiniai kursuoja netoliese. Ji buvo vidury tarp
trijų miestų – Kauno, Kėdainių ir Ukmergės. Kultūriniai renginiai neapsiėjo be vietinių talentų, bet taip
pat buvo kviečiami ir Kauno gabiausieji. Retkarčiais vykdavo simpoziumai (dar prieš sužinant šią
sąvoką), taip pat ir literatūrinės bei bendruomenių diskusijos įvairiomis temomis, dalyvaujant rašytojams
ar visuomenės aktyvistams iš Kauno. Jonavoje buvo trys mokyklos – Tarbut, Yavneh ir Kultūros lyga.
Jaunimas priklausė įvairiausioms sionistinėms organizacijoms. Nemažai priklausė Hechalutz ar
Hachsharah11, ir laukė grįžimo į (Šventąją) Žemę. Grįžimas po truputį vyko, o iki to žmonės kažkaip
sukosi belaukdami savo leidimų ir sertifikatų grįžimui. Kai kurie pavieniai asmenys vėliau siekė laipsnių
Raudonojoje armijoje ar Lietuviškoje divizijoje; jie užkariavo, jie atėjo ir pamatė – vargas toms akims,
kurios tai matė! Jie greitai žvilgtelėjo į tą vaizdą ir judėjo toliau su suakmenėjusiomis širdimis, ištroškę
keršto tiems, kas taip pasielgė su jų artimaisiais – tais likusiais dideliame masiniame kape.
Ir dabar, dabar leiskite mums prisikelti ir įrašyti miestelėnų atsiminimus būtuoju laiku: jie kadaise buvo,
jie egzistavo, ir daugiau jų nebėra. Mums Jonava nebeegzistuoja. Ji buvo nušluota ir daugiau
nebeprisikels.
Žiaurumas buvo įvykdytas malonioje giraitėje, vietoje, kuri jaunimą traukė šeštadieniniams
pasivaikščiojimams. Tai buvo vieta, kur Hashomer Hatzair grupė organizavo savo susitikimus, žaidimus
ir veiklas, vieta, kur Ganuzia ir Syuniut organizuodavo vakarėlius gegužės mėnesienoje, ir kur poros
šokdavo skambant pučiamųjų orkestrui. Tą karčią ir žiaurią 1941-ųjų dieną, žmonių buvo suorganizuotas
šėtono šokis, visžaliai medžiai tapo pragariškų scenų liudininkais ir sugėrė kraują stingdančius riksmus.
Gojai neliko nuošaly, jie nelaukė atvykstant nacių.
Šia knyga tikimės sudaryti įspūdį kaip atrodė tos baisios dienos, bei koks gyvenimas čia virė prieš tai.

Žydų apšvieta – ideologiniai ir socialinis judėjimas, susiformavęs XIX a. pr. ir išlaikęs populiarumą iki amžiaus
pabaigoje paplitusio sionistinio judėjimo.
11
Organizacijos, ruošusios žydus įsikūrimui Izraelyje.
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Akimirkos Jonavoje
Miriam Zakari (Lomianski-Vulf)

Laiminga, laiminga negrįžtanti vaikystė – kaip kas nors gali jos nemylėti ir nebranginti atsiminimų.
Tolstojus
Jonava buvo štetlas12, kur aš gimiau Eibo ir Lėjos Lomianskių šeimoje, žydiškas miestelis, kaip ir visi
kiti Lietuvos žydiški miesteliai. Iš geografinės, klimato ir architektūrinės perspektyvos visi šie štetlai
yra panašūs. Socialinė prigimtis jų visų tokia vienoda, kad jei pažįsti vieną miestelį, pažįsti juos visus.
Žiūrint objektyviai, taip ir yra. Tačiau subjektyviai pasinėrus į prisiminimus, ima ryškėti išskirtiniai
bruožai, fiziniai ir socialiniai, taip formuodami nepamirštamą amžiną įspūdžių komplektą...
Jonava buvo išsidėsčiusi ant Vilijos upės krantų – antros pagal dydį upės Lietuvoje. Ji buvo kruopščiai
išpuošta gamtos žaliais miškais ir švelniomis kalvomis. Ji turėjo vieną ilgą grįstą gatvę su daug
mažesnių, ją kertančių gatvelių, plentas sujungė ją su Kaunu, Ukmerge ir daugybe mažesnių miestelių
ir kaimelių. Geležinkelis, jungiantis Varšuvą-Kauną-Vilnių, vedantis iki pat Maskvos, ėjo pro Jonavą.
Visi šie bruožai padėjo Jonavoje vystytis pramonei, prisidėjo prie jos augimo, kuris vyko darbščių, narsių
žmonių, apgyvendinusių miestelį, dėka.
Upė davė žuvį, kurią žvejai gaudydavo prieš šabą ar kokią kitą šventę, kad namų šeimininkės gautų ja
šviežią ir dar gaudančią paskutinį orą ir kurią parnešusi namo galėtų pagaminti garsiąją „kimštą žuvį“13.
Vasaromis maudydavomės skaidriame, gaiviame upės vandenyje, dažniausiai nuogi – vyrai ir moterys
atskirai, per pakankamą atstumą Šis malonumas kartais būdavo pertraukiamas išdykusių berniukų,
pagautų smalsumo spoksančių iš už krūmų... Sušalęs vanduo žiemomis jaunimui pasitarnaudavo kaip
čiuožyklos. Kai pakankamai stipriai užšaldavo, akmens kietumo ledo gabalai būdavo arklių
traukiamomis rogėmis vežami į Kauną (trisdešimt varstų). Ši praktika buvo pamiršta po kelių nelaimingų
atsitikimų, per kuriuos nuskendo keletas žmonių. Taip pat buvo keltas ar garlaivis, kuris keldavo žmones
ir prekes iš vieno kranto į kitą. Kaip mes mėgdavome juo plaukioti kai buvome maži!
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Žydiškas miestelis
Tradicinis žydų patiekalas iš apvirtos nukaulintos žuvies, dažniausiai karpio.
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Miškai aprūpino mediena suteikdami galimybę rastis atskirai verslininkų šakai, vadinamai „miško
pirkliais“14. Labiau pasiturintys pasistatė du miltų malūnus ir lentpjūvę. Gerai žinomas švedų
finansininkas vardu Krugeris atidarė degtukų fabriką, kurį galiausiai perėmė grupė Jonavos verslininkų.
Tokia pramonė tokiame mažame miestelyje! Geležinkelis gabeno plieno produkciją į įvairius šalies
kampelius, taip pat ir į užsienį. Klestėjo ir tekstilės pramonė, aprūpindama Jonavos ir gretimų kaimų
gyventojus. Nemažiau svarbus buvo vežikas, taip vadinamas „arklio valdytojas“15, kuris veždavo
keleivius iš Jonavos į Kauną ir atvirkščiai. Net automobiliai negalėjo išstumti šio daug pigesnio
transporto – arklio ir dengto vežimo. O amatininkai? Batsiuviai, kepėjai, staliai ir panašūs turėjo savo
vietą šioje mažoje bendruomenėje. Jie visi sunkiai dirbo pragyvenimui ir laikėsi tradicijų. Ir galiausiai,
bet ne mažiausiai svarbu, Jonava garsėjo gražiomis merginomis, išaugintomis šioje sveikoje aplinkoje.
Ar ne Segalovskių šeima turėjo vienuolika gražuolių, viena už kitą gražesnių?

Gražiosios mergaitės
Aš prisimenu ir mažiau apdovanotus: vargšus, bepročius. Kai kurie prašydavo išmaldos, kai kurie
marširuodavo gatvėse. Bepročiai nebuvo apleisti ir atstumti. Toks buvo ir „išprotėjęs Joškė“, kuris nors
ir buvo ramus, vis atsidurdavo nešvankybėmis besimėgaujančių jaunuolių apsuptyje. Taip pat buvo
„Chasia su ryšuliu“ – miela moteris, kuri galimai labai prisirišusi prie savo paskutinio turto – ryšulėlio
„šmutkių“, kurį nuolat su savimi tąsydavosi. Jei kas nors bandydavo jį iš jos atimti, ji klykdavo iš visos
gerklės!... Kiekvienas iš jų turėjo savitą istoriją, kuri pastūmėjo prie psichinės ar fizinės būklės
pablogėjimo. Gerieji jonaviečiai manė, jog gerai tokius žmonės turėti šalia tam, kad primintų, kokia
nedidelė takoskyra tarp normalumo ir beprotystės. Ganėtinai žinomas personažas buvo ir „Kaminkrėtys“
– aukštas ir pajuodęs nuo suodžių, kuriais išsitepdavo valydamas kaminus. Išdidžiai ir rimtai jis
žygiuodavo gatvėmis, kaip povas, per petį persimetęs savo įrangą.
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Tekste vartojamas terminas „Wald Sochrim“
Tekste vartojamas terminas „Baal-Hagole“
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„Išprotėjęs Joškė“
Neišvengiamai atsigręžiu į Jonavą – savo vaikystės miestą, prisimenant didžiojo Tolstojaus taiklią mintį:
„Laiminga, laiminga vaikystė – kaip kas nors gali jos nemylėti ir nebranginti jos prisiminimų“. Taip aš
branginu vaikystės prisiminimus, galiausiai nutrauktus Pirmojo pasaulinio karo. Iškeliauju ten, kur
laimingos, nerūpestingos dienos: vasara nukelia į žalius miškus, keliančius stebuklingą pasigerėjimą,
siūbavimas hamake, uogų rinkimas. Kaip nuostabu buvo stebėti gamtą pasidabinusią visa savo vasariška
šlove, gavus malonios moters leidimą pamelžti karvę, klausytis paukščių ir bičių, stebėti grįžtančius iš
ganyklos galvijus! Arba stebėti valstiečius dirbančius laukuose! Vasara praeina, pasirodo ruduo ir žiema
su tam tikru savitu žavesiu. Pagaliau prasideda mokykla ir nuo pat pirmų dienų aš tampu pareiginga
mokine.
Turgaus diena buvo didžiausia savaitės pramoga. Gatvės būdavo užgrūstos arklių traukiamais vežimais,
pilnais valstiečių atvežtų gerų žemės produktų, žiemą vagonus pakeisdavo rogės, lauke esantys
prekystaliai būdavo šildomi puoduose rusenančiomis anglimis, dažnai paslėptuose po moterų sijonais...
Vištų kudakavimas, gaidžių giedojimas, arklių žvengimas – šie garsai susimaišydavo su įvairiausiomis
kalbomis: lietuvių, rusų, lenkų, jidiš ir net vokiečių. Besiderant kiekvienas bandė peršaukti kitą
parduotuvių pardavėjai šaukė iš visų jėgų, kiekvienas bandydamas privilioti pirkėjus užeiti į savo
parduotuvę ir pirkti savo gaminius. Tą dieną gyventojai būdavo išmušti iš įprastos rutinos ir savo ramios
veiklos. Koks smagumas būdavo eiti pilnomis gatvėmis, žvilgtelint šen bei ten, klausantis derybose
naudojamų argumentų. Ir visa tai nepaisant tėvų įspėjimų ir draudimų. Ar iš tiesų buvo tikimybė būti
sutryptam arklių ar pagrobtam čigonų? Ši chaotiška netvarka būdavo greitai sutvarkoma tam, kad būtų
galima grįžti prie normalaus gyvenimo. Daug girtuoklių vis dar stoviniuodavo prie užeigų negalėdami
pajudėti, taip nuvildami užeigų šeimininkus. Galų gale, ir jie išeidavo, ir taip kartodavosi savaitė iš
savaitės, vėl ir vėl.
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Mūsų tradicinės šventės paliko neišdildomą įspūdį. Tai buvo šabas, ateinantis su pirmosios žvakės
uždegimu penktadienio vakarą ir kidušas - vyresniųjų ėjimas į sinagogą kitą rytą, neišvengiamas
„šeštadieninio krikščionio“16 apsilankymas tam, kad uždegtų šabo žvakę. Atmintyje išlieka „tcholent“17
ir „Havdole“18. Didžiosios šventės arba „Yomim Neroim“ buvo laukiamos dievobaimingai. Kai tuo tarpu
Pesach19, ateinančios su pavasariu, buvo šviesios ir džiaugsmingos. Pavasarinis tvarkymasis prieš
Pesach, macų kepimas (kai mes, mažos mergaitės, juos dalindavome vargšams) – visa tai sukurdavo
neįprastos veiklos aurą. Tradiciniai kiekvienos šventės valgiai – dievinome juos! Ypatingai popietės
arbatas su giminėmis – Kacų ir Goldšteinų šeimomis. Mes su jaunesniąja seserimi Šifra imituodavome
rylininką su beždžionėle, kuris kartais užklysdavo į miestą palinksminti jaunimo. Mamos džiaugsmui ir
pasididžiavimui, susirinkusieji juokdavosi iš mūsų vaikiško naivumo arba iš mandagumo, o gal net iš
tikro susižavėjimo!
Bendruomeniniuose santykiuose, turtingųjų ar materialiai apsirūpinusių, pareiga buvo pasirūpinti
vargšais ir žemesniaisiais. Daug gerų moterų, įskaitant ir mano a.a. mamą, nešdavo pagamintą maistą
mažiau laimingiems, ir tai vykdavo paryčiais, kad niekas nepastebėtų šios labdaringos veiklos.
Pirmasis pasaulinis karas pertraukė mūsų saugų gyvavimą ištremiant mus toli į Ukrainą 1915-1919 m.
Aš pradėjau mokytis gimnazijoje. Tėvas ir mama sudūrinėjo galą su galu mokydami hebrajų kalbos, tol
kol galės vėl įsitvirtinti Rusijos verslo pasaulyje. Vėliau sekė Revoliucija, pogromai, mūsų stebuklingas
pabėgimas ir jį sekantis grįžimas į mylimą Jonavą. Kaip gerai aš prisimenu šį lemtingą, ilgą kelią namo
krovininiu traukiniu – vieninteliu įmanomu transportu. Galiausiai, po grįžimo, mus pasitiko ne kas kitas
kaip Leibas Vulfovičius, kuris galiausiai tapo mano svainiu. Mūsų grįžimas buvo sulygintas su žengimu
dangun po „Tchias Hameisim“20, nes Jonavoje sklandė gandai, jog žuvome pogromuose. Likimo
malonės dėka mūsų buvo pagailėta – stebuklas suteiktas motinai už jos protėvių, mokytų rabinų, zchus21:
Reb22 Kalmono Levino Daugpilio rabino, jos tėvo, ir didžiojo Gaono, Reb Ryuvele, Daugpilio rabinų
vadovui, mamos seneliui. Šie asmeniniai prisiminimai iliustruoja didelę Talmudo reikšmę tų laikų
giminėms ir visai visuomenei.
Mes pagaliau vėl buvome savo namuose, tarp savų žmonių, didžiam savo džiaugsmui, po visų mums,
kaip pabėgėliams, tekusių kančių. Aišku, šito negalima prilyginti nežmoniškoms susidorojimo kančioms
per Antrąjį pasaulinį karą. Sugrįžę mes suradome daug savo giminių ir draugų. Kai kurie praturtėjo
finansiškai, kitiems ne taip gerai sekėsi per vokiečių okupacijos metus. Tėvas ir mama vėl grįžo prie
verslo ir liepė mums, vaikams, tęsti mokslus. Mes buvome išsiųsti į Kauną studijuoti gimnazijoje, nes
Jonavoje tokios nebuvo. Dauguma draugų pasekė mūsų pavyzdžiu ir jau buvo ten. Mokslas buvo šaunus
ir nesudėtingas, bet gyvenimo sąlygos ir kelionė turėjo savų trūkumų. Kaip kompensacija mūsų
sugrįžimai namo atostogoms, buvo labiau nei laukiami. Čia berniukai ir mergaitės iš įvairių mokyklų
vėl susivienydavo pagal savo pomėgius. Mūsų mintys, praturtintos mokslų, buvo atviros idėjoms ir
diskusijoms.
Mes taip pat mėgome linksmintis ir keldavome „večerinkes“ Buršteinų-Vulfovičių fabrike ar privačiuose
namuose. Labai laukiamos būdavo išvykos laivu Vilijos upe. Šeštadienio popietėmis mes irkluodavome

Per šabą žydų namuose patarnaujantys krikščionys.
Tradicinis šabo troškinys
18
Šabo (ar kitos šventės) užbaigimo ceremonija
19
Judėjiška pavasario šventė, tapatinama su krikščionių Velykomis.
20
Mirusiųjų prisikėlimas.
21
Gėris, geri poelgiai, geri darbai.
22
Reb – žydų ortodoksų vartojamas terminas, skirtas įvardinti nusipelniusiam vyrui; „ponas“.
16
17
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pasroviui iki gretimo kaimo, ir atvykus ten švęsdavome su juoda duona, pienu ir šviežiai muštu sviestu
bei grietine. Daugiau nebeteko ragauti tokių skanių pieno produktų. Taigi, mūsų jaunų apetitai, apakinti
alkio, buvo patenkinti. Atsigavę po poilsio ir gryno oro, mes galėdavome tęsti kelionę prieš srovę namo.
Nusikaltę grįždavome, būdavome stipriai barami dievobaimingų tėvų (tesiilsi jie ramybėje) už „Chilul
Hashabos“.23
Prisiminimai šių nuostabių paauglystės metų, pilnų vilties, romantikos ir gyvenimo meilės! Pasaulis
buvo bėdoje – karas ir revoliucija pasiėmė savo aukas. Lietuvos - Lenkijos konfliktas buvo įsisiautėjęs,
neramumai brendo, o mes nebijojom nieko – mes buvome jauni. Mūsų ryšį su išoriniu pasauliu palaikė
reti šeštadienio popiečių pasivaikščiojimai iki geležinkelio stoties, siekiant pamatyti žmones iš išorinio
pasaulio, keliaujančius pro mus. Kaip smagu! Nuotykių dvelksmas ateinantis iš kažko paslaptingo ir
nežinomo, troškimas pamatyti, kaip gyvena kiti, patirti kitų šalių kultūrą! Ir tai man taip pat buvo
draudžiama. Sutikau Vulfovičiaus jaunesnįjį brolį Čarlsą, kuris lankė jų šeimą po kelių JAV praleistų
metų, ir netrukus susituokėme. Mano tradicinėms vestuvėms draugai atnešė apsčiai gėlių iš aplinkinių
kaimų, aš ėjau žiedų alėja su didele šviesios ateities viltimi ir troškimu. Išsvajotas didysis pasaulis ir
JAV manęs laukė, o taip pat žmonos pareigos, motinystė ir t.t.
Paskutinį kartą mačiau Jonavą, čia sugrįžus su mažu sūneliu 1928-aisiais. Nenumaniau, kad tai
paskutinis kartas, kai matau savo atsidavusius tėvus, savo gimines ir draugus. Koks šiltas sutikimas iš
kiekvieno, įskaitant ir visus miestelėnus! Jis niekada nepasikartos, bet ir niekada nebus pamirštas!
Aš branginu šiuos prisiminimus visą gyvenimą! Jie suteikia man jėgų ir stiprybės. Aš išsinešiau
tradicines vertybes, kurias tėvai įskiepijo mano širdyje ir prote, pritaikiau jas amerikietiškam gyvenimo
būdui. Aš susidariau nuotraukų galeriją, kurioje retkarčiais paklaidžioju. Ir po visų kelionių po didelį
pasaulį, ten aš matau mūsų žydišką Jonavos miestelį su jo išsikraipiusiomis trobelėmis. Aš greitu
žingsniu lekiu jo grįstomis gatvėmis savo svajonėse, apžiūrinėdama mūsų kampinį namą, parduotuves,
turgavietę. Aš matau Švindelio baržą, Viliją, turtingus miškus. Bet svarbiausia, žmones – turtingus ir
vargšus, drąsius ir išdidžius, perlinkusius nuo vargų ir sielvartų, besimėgaujančius, semiančius
džiaugsmą iš gyvenimo. Visa tai įsirėžę atmintyje!... Daug kas iškeliavę į amžinybę natūraliai su
Visagalio malone, dauguma (įskaitant ir mano brangiausius tėvelius) žuvo per visišką beprotybę
maniako, atnešusio į pasaulį chaosą, kančią ir destrukciją. Mūsų Jonava, ištrinta iš žemėlapio, mirė kartu
su savo žmonėmis. Mylimo miestelio nebėra...
Bet tie, kurie išgyveno ir kurie ją mylėjo, kilniai ir toliau seka jos idealais, savo tėvų ir protėvių idealais
– naujuose namuose, numylėtoje Izraelio žemėje. Ši mūsų sena naujoji 24 gimtoji žemė suteikia
pabėgėliui viską ko jis trokšta. Mes nebeturime gyventi diasporoje ir būti pajungti kitoms kultūroms bei
valdžioms. Mūsų kultūra klesti, naujai formuojasi, praturtinta mūsų Knygos ir išminčių išmintimi. Iš
tiesų, tai turbūt buvusių ir dabartinių kartų geri darbai (zchus) sukūrė gyvąjį Izraelio stebuklą. Jo
karžygiai, drąsūs žmonės kovoja už jo išlikimą ir visuotinę taiką! Jei nebūtume naikinti
nesuskaičiuojamų persekiojimų per visą istoriją, nebūtume išlikę kaip tauta. Šis išlikimo pėdsakas mums
buvo perduotas Jonavos, gyvenimo joje ir visų žydų!

[Dievo] Vardo paniekinimas, nuodėmė.
Sena naujoji žemė - sionistinio judėjimo teoretiko T. Herzlio vartotas terminas, skirtas apibūdinti žydams šventai
Palestinos (būsimo Izraelio) žemei.
23
24
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Dirbančių žmonių miestas
Jicakas Ben Davidas

Žydų daugėjo Jonavoje tiesiant Varšuvos-Sankt Peterburgo kelią, kuris ėjo per miestą. Tuo metu atsirado
akmentašių ir buvo įkurta akmentašių sinagoga.
Miestas augo dėl 1882 m. caro išleisto dekreto, apribojančio ir draudžiančio žydų įsikūrimą kaimuose ir
užmiesčiuose. Šimtai žydų šeimų buvo priverstos palikti šio regiono kaimus, kuriuose augino daržoves
ir vaisius, vertėsi pienininkyste ir turėjo malūnus. Žmonės iš aplinkinių kaimų persikėlė į Jonavą. Didieji
gaisrai, 1915 m. Shavuot išvakarėse įvykęs žydų išvarymas sumažino gyventojų skaičių. Daugelis
negrįžo ir daug jų emigravo į Ameriką bei Afriką. Holokausto išvakarėse manoma, kad Jonavoje buvo
apie 4000-4500 žydų.
Miestelio geografinė padėtis buvo dėkinga jo ekonominiam vystymuisi. Čia ėjo susisiekimo arterijos –
pagrindinis kelias, geležinkelis, kuriuo vykdavo tarptautiniai traukiniai, Vilijos upė, miškai ir kt. Visa
tai sudarė geras sąlygas medžio pramonei klestėti. Prieš holokaustą buvo keturios vidutinio dydžio
lentpjūvės kasmet pagaminančios apie 50.000 kubinių metrų produkcijos, didelis „Orion“ degtukų
fabrikas, Farkt25 gamykla, trys miltų malūnai ir dvi plytinės. Visos jos buvo įsteigtos žydų iniciatyva.
Jų dėka klestėjo ir baldų pramonė. Jonavoje buvo 15 didesnių, mechanizuotų dailidžių dirbtuvių ir
daugybė vidutinių. Dauguma jų priklausė žydams. Šios gamyklos gamino didžiąją dalį baldų Lietuvoje.
Laivybos sezono metu (Gegužės - Lapkričio mėnesiais) dieną naktį šimtai baržų gabendavo įvairią
medieną. Dalis medienos buvo iškraunama Jonavoje, vietos gamintojams, o kita tęsdavo savo kelionę į
Kauną, Jurbarką ir Tilžę. Didelė dalis profesionalių baržų plukdytojų buvo kilusi iš Jonavos žydų. Tai
buvo drąsūs žmonės, nuo pat mažų dienų turintys stiprų ryšį su galingomis upių stichijomis. Reikėjo
didelės jėgos, norint suvaldyti baržas per seklumas ir užtvankas, ypatingai pavasario potvynių metu. Kai
kurie baržininkai išplaukdavo net dviem savaitėms.
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Greičiausiai savininko pavardė
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Kalviai 1911 m. Mošė Ricas, Izraelis Pogir, Tevka, Šlomo.
Kai kurie sielių rišėjai buvo žydai. Dauguma vežikų irgi buvo žydai. Jie buvo į Zalmano Šneouriaus
herojų Noachą Pandrą panašūs veikėjai: raumeningi, solidūs ir stiprūs, kurie uoliai atlikdavo savo darbą
ir pragyvenimui užsidirbdavo savo prakaitu.
Žvejai buvo pririšti prie savo mažyčių laivelių per dienas ir naktis tam, kad visus aprūpintų karpiais
artėjančiam šabui. Jonava taip pat buvo pagarsėjusi savo lengvąja pramone, kuri buvo sukoncentruota
daugybėje mažų dirbtuvėlių, kuriose darbavosi patys savininkai su keliais samdiniais. Buvo nedidelės
siuvyklėlės, kalvės gaminančios vežimus, roges ir įvairiausius buities reikmenis, lentpjūvės, pakinktų
gamintojai, skardininkai ir plytinės. Taip pat buvo statybininkų, tinkuotojų, dažytojų ir laikrodininkų.
Šios dirbtuvės įdarbino šimtus žydų darbininkų ir amatininkų. Grūdų sandėliai buvo išsidėstę palei
Plento gatvę. Daugybė žydų dirbo šiame versle, įskaitant ir grūdų eksportą. Keliaujančius aptarnaudavo
trys viešbučiai. Vyrai ir moterys dirbo įvairiausiose didelėse ir mažose parduotuvėse metalo gaminių,
tekstilės, prabangos prekių, bakalėjos, kailių ir panašiose.
Kartu su ekonominiu pakilimu, laikui bėgant, vystėsi kultūrinė, sportinė, visuomeninė veikla. Jonavoje
veikė septynios sinagogos, Talmudo, Psalmių, Talmudo Toros ir Ješivos studijų grupės. Vėliau buvo
įkurta Tarbut mokykla, kuriai vadovavo direktorius Šaulė Keidanskis. Taip pat buvo Yavneh mokykla ir
jidiš Kultūros lygos mokykla. Atsirado jaunimo judėjimų: Hechalutz Hatzair, Hashomer Hatzair,
Gordonia, Beitar, bendras sionistų ir sionistinio jaunimo – Hitachdut, Socialistų sionistų, Kultūros lyga,
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Mizrachi ir revizionistai. Buvo ir Makabi, Hapoel ir Kultūros lygos sporto klubai. Buvo dramos būreliai,
chorai ir orkestrai. Bendruomenės iniciatyva buvo įsteigti viešasis bankas, ligoninė, pirtis su moderniu
skyriumi ir skerdykla.
Tarbut mokykla naudojo „Hebrajų į hebrajų“26 mokymo metodiką. Mokytojai atvykdavo iš hebrajų
seminarijos Kaune. Mokyklos ir jaunimo organizacijos su savo kultūrine ir edukacine veikla padarė įtaką
jaunimui, kurio dauguma buvo sionistinių pažiūrų. Buvo tokių, kurie tęsė studijas Kauno dr. Karlebacho
ir dr. Švabės hebrajų gimnazijoje Kaune arba Ukmergės hebrajų gimnazijoje. Siekiant išlaikyti dvasią,
buvo įkurta hebrajų biblioteka. Ji buvo prižiūrima sionistinio jaunimo organizacijos Hitachdut.
Šeštadieniais ir per įvairias šventes buvo organizuojami simpoziumai, literatūrinės ir viešos diskusijos,
įvairių temų pristatymai. Tarpukariu padidėjo migracija tarp žemynų, ypatingai padidėjo jaunimo srautas
į (šventąją) Žemę. Įsikūrę miestuose ir kibucuose, jie greitai apsiprato prie naujojo gyvenimo. Žydų
jaunimas tiesė kelius, dirbo žemę, statė namus, dalyvavo šalies gynyboje. Jie sudaro išlikusių Jonavos
žydų pagrindą ir prie jų prisijungė tie, kurie išgyveno holokaustą, atvykę iš įvairių koncentracijos
stovyklų ir sovietinės Rusijos platybių.

Mano Jonava
Samuelis Goldšmitas

Roma buvo pastatyta lotynų žemėse, Tiberijaus upės kairiajame krante, aštuntame amžiuje prieš Kristų.
Jonava buvo pastatyta Lietuvoje, dešiniajame Neries krante, aštuonioliktame amžiuje po Kristaus.
Priežastys nėra pakankamai žinomos. Panašu, kad niekas niekada nesivargino moksliškai išsiaiškinti
Jonavos kilmės. Bent jau aš niekada nemačiau jokių rašytinių šaltinių susijusių su Jonavos istorija. Žinia,
mes turėjome Jonavos istoriką ir tautosakininką vardu Natanas Janoševičius, bet jis negalėjo skirti laiko
tokiems tyrimams. Jis buvo žydų tarybos (Kehilah) sekretorius Kaune, sostinėje. Jis turėjo užrašų, senųjų
dokumentų savo kolekcijoje, bet niekada nesiėmė rašyti knygos.
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Mokymo metodas, kai hebrajų kalbos moko hebrajus.
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Nežydiškoji Jonava
Istorinio teisingumo vardan, reikėtų išskirti dvi Jonavas: žydiškąją ir nežydišką. Jos iš tiesų niekada
nesusijungė. Nežydiškoji buvo beveidė – pusė lietuvių, pusė lenkų, dalis rusų gyvenančių ant kalno.
Lietuviai labai stengėsi padaryti Jonavą lietuvišku miestu, bet jiems nepavyko. Ši vieta neturėjo
aukštosios mokyklos. Lietuviško nacionalizmo ženklas tada buvo katalikų kapinės. Jose stovėjo
paminklas daktarui J. Raliui. Jis buvo medicinos daktaras, o taip pat puikus rašytojas ir vienas iš
besikuriančios valstybės kultūros nešėjų. Tai jis išvertė Homero kūrinius į lietuvių kalbą. Dr. Ralys daug
metų tarnavo kaip vietos gydytojas. Amžių sandūroje jis buvo tarp tų patriotų, kurie gabeno lietuviškas
knygas iš Rytprūsių į carinę Rusiją. Jis slėpdavo tas knygas žydų namuose iki tol, kol būdavo saugu jas
platinti tarp žmonių. Mano tėvas pasakojo, kad slėpdavo Ralio gabenamas knygas mano senelio
sandėlyje. Tėvas pats negalėjo tiksliai pasakyti, ar tai darė norėdamas padėti draugui, ar norėdamas
ištiesti ranką pažangiems bendrapiliečiams.
Vietos vyskupas Juozas Vaitokunas27 buvo fašistas, partijos, valdžiusios Lietuvą tarp 1926 – 1940 m.,
narys. Jis buvo visiškai nepamaldus žmogus ir netgi ignoravo Lietuvos vyskupus paskirtus popiežiaus.
Kai kurie miestelio lenkai bandė pataikauti naujiems šeimininkams. Apskritai, gojų Jonava buvo vieta
be lietuviškų tradicijų, be tikros lietuviškos kultūros, be religinio lyderio, be aiškaus pasaulietinio
lyderio.
Jonavos žydai buvo visiškai kitokie. Išlikusieji, nors tokių yra labai nedaug, nešiojasi šį žydiškosios
Jonavos įspaudą savyje, nepaisant to, kiek vandens nuo to laiko pratekėjo Vilija po Jonavos tiltais.
Didelė dalis žydų traukė savo pragyvenimą iš upės ir tankių apylinkių miškų. Medžiai buvo pjaunami,
ridenami į upę, surišami į plaustus ir plukdomi pasroviui į Vokietiją, kadangi Vilija teka į Nemuną, kuris
įteka į Baltijos jūrą esančią Vokietijos pusėje. Šioje srityje buvo net keletas profesijų: pirkliai,
navigatoriai ir tarpininkai. Dalį šios medienos pirkdavo vietiniai žydai – baldų gamintojai. Jonava buvo
ir iki šiol yra pasaulio centras baldų gamyboje. Daug kitų žydų vertėsi ir pagalbiniais amatais. Buvo
odos pirklių, kalvių – auksakalių ir paprastų, batsiuvių, siuvėjų ir grūdų pirklių. Tėvas buvo odos pirklys.
Medienos pramonėje dirbantiems žmonėms reikėjo tvirtų batų. Todėl jis buvo pasiturintis – importavo
odą ir pardavinėjo vietos batsiuviams. Klestinti prekyba Jonavos žydams suteikė privalumo. Žinoma,
buvo ir neturtingų žydų, bet tai nebuvo toks štetlas28 kaip vaizduojamas Amerikos žydų romanuose.
Niekas, atidaręs parduotuvę nesitikėdavo, kad jam klientus siųs Visagalis. Jonavos žydai žinojo ką jie
nori daryti, o meistrai buvo gerai apmokyti. Jonavoje gaminti baldai buvo parduodami visame pasaulyje.
Geriausiai atsimenu navigacijos ekspertus, kurie plukdydavo plaustus Baltijos jūros link. Jie buvo visai
kitokie nei Britanijos jūrininkai ar Norvegijos žvejai. Tai ilgo buvimo upėse bei jūrose pasekmė. Jie
valgė ir gėrė plaustuose. Tam, kad būtum geras sielininkas turi pasižymėti fizine jėga, vikrumu,
pastabumu ir begaline kantrybe.

27
28

Turbūt kalbama apie Jonavos kleboną Petrą Vaitiekūną, 1927-1942 m. vadovavusį šv. Jokūbo bažnyčios parapijai.
Miestas, kurio didžiąją dalį gyventojų sudaro žydai.
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Žydai, kurie kilę iš Jonavos
Tiesa, Jonava niekada nebuvo žydų mokslo centras. Kai kurie Lietuvos miestai, kaip pavyzdžiui:
Voložinas, Telšiai, Lyda, Slabada prie Kauno (aš turiu omenyje senosios Lietuvos), buvo žinomi žydų
mokslo židiniai. O paskui buvo Vilnius. Jonavai niekada neteko tokia garbė. Buvo vienas ar du Talmudo
žinovai, bet jie atkeliavo iš kitų kraštų ir atsivežė savo žinias. Jonavoje nebuvo Ješivos. Taip pat nebuvo
ir žydų aukštosios mokyklos. Viskas ką turėjo Jonava, buvo hebrajų pradinė mokykla ir gana prasta jidiš
mokykla. Rabinai atvykdavo iš kitur, kaip ir mokytojai. Jonaviečių vaikai tęsdavo savo mokslus
didesniuose miestuose.
Sunku būtų įvardinti pasaulyje žinoma žydą kilusį iš Jonavos. Vienur kitur mokslininkas, vienur kitur
tapytojas. Nė vienas iš jų nebuvo labai žinomas. Bet Jonavos žydai, kaip grupė, padarė didelę įtaką žydų
gyvenimui diasporoje. Jie buvo giliai atsidavę Eretz Israel29, užsispyrę kovotojai už žydų teises.
Kiekvienas bendruomenės žydas buvo žmogus ir brolis. Negaliu prisiminti nė vieno tikrai blogo žydo
miestelyje. Aš vis dar mėgstu sakyti: „Mes, jonaviečiai...“ Žydiškas institucijas turiu įspėti – visa tai
rašau iš atminties. Neturiu jokių dokumentų. Tai asmeninis vaizdinys, nors mano atmintis nebloga...
Biblioteka
Kiek prisimenu, svarbiausia institucija Jonavoje, kurioje gyveno tik penki tūkstančiai žydų, buvo žydų
biblioteka. Ji vadinosi „Habrajiškoji biblioteka“, bet taip pat laikė ir jidiš knygas, todėl buvo dvikalbė
institucija. Jonavoje tarp jidiš ir hebrajų kalbų niekada nebuvo konkurencijos, netgi tuo metu kai vyko
didžiulės kovos tarp sionistų30 ir bundistų31. Visi mokėjo abi kalbas. Tiesą sakant, tik tie, kurie mokėjo
hebrajų, mokėjo gerai ir jidiš. Kiti nė vienos nemokėjo pakankamai...
Hebrajų biblioteka buvo įsteigta paskutiniaisiais žydų apšvietos judėjimo metais (1880 m.). Joje buvo
tik pasaulietinės knygos. Religinių knygų ir raštų buvo galima rasti sinagogose. Visose buvo po didelę
kolekciją Seforim ir jos buvo prieinamos visiems atėjusiems. Tuo metu, dar prieš atsirandant radijui ir
televizijai, biblioteka žmonių gyvenimą darydavo pakenčiamu. Bet aišku, turėjo ir lemiamą
civilizuojantį poveikį. Ištisos Jonavos žydų kartos, kurios neturėjo galimybės gauti pasaulietinio
švietimo, žiūrėjo į biblioteką, kaip į savo „Alma mater“. Tai nebuvo programiškai tvarkingas ir
apgalvotai parengtas išsilavinimas, bet vis tiek tai buvo šioks toks išsilavinimas. Už knygų skaitymą
buvo labai nedidelis mokestis, o neturtingieji išvis nemokėdavo. Bibliotekininkai, kai kurie puikūs
žinovai, visi buvo savanoriai, jie taip pat patardavo, ką skaityti. Žinoma, biblioteka priklausė žydų
bendruomenei.
Nuo dvylikos metų nebebuvau tikras jonavietis. Aš lankiau aukštesnę mokyklą Kaune. Jonavoje
leisdavau tik atostogas. Po mokyklos aš įstojau į universitetą – taip pat Kaune. Nepaisant to, aš vis tiek
sėkmingai naudojausi biblioteka per ilgesnes atostogas. Išlaikiau dėkingumą šiai institucijai. Mano
hebrajiškoje mokykloje nebuvo pakankamai rimtos literatūros jidiš kalba. Aš išmokau jos Jonavos
bibliotekoje...
Leiskite papasakoti istoriją. Prieš kelias savaites britų televizija rodė filmą pagal Džordž Eliot (Mary
Ann Evans) „Daniel Deronda“. Šio romano herojus, nors sukurtas anglų moters, ne žydės, yra sefardi32
žydas. [...] Romano autorė netgi įvardijama kaip ankstyvoji anglo-sionistė. Būtina pabrėžti, kad ji
Istorinė žydų žemė, pietų Levantas, kurio dalį užima ir dabartinis Izraelis.
Žydų tautinis judėjimas, siekiantis suvienyti žydų tautą jų istorinėje tėvynėje Izraelio žemėje.
31
Kairiųjų pažiūrų žydų judėjimas, atsiradęs Rusijos imperijoje XIX a. pabaigoje ir dalyvavęs bolševikų revoliucijose.
32
Ispanijos arba Artimųjų Rytų žydas.
29
30
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gyveno tarp 1819 – 1880 m., tad jos sionistinės idėjos pralenkė Balfour deklaraciją keturiasdešimt
vieneriais metais. Ekrane pasirodžius pirmiesiems filmo vaizdams, aš prisiminiau visas istorijos detales
ir Daniel pasirodė kaip senas draugas, besimeldžiantis Sefardi sinagogoje... Aš netgi žinojau monologus.
Kaip aš atradau „Daniel Deronda“? Jonavos bibliotekoje. Pirmą kartą skaičiau tai hebrajų kalba. Nežinau
kas buvo vertėjas, bet atsimenu viršelį – juodos medžiagos su rudos odos nugarėle. Kai aš papasakojau
apie tai draugui anglui, jis negalėjo patikėti šiuo stebuklu – Džordž Eliot Jonavoje, trečiajame
dešimtmetyje... Džordž Eliot nebuvo vienintelė mano mėgstama autorė mūsų vietinėje bibliotekoje. Ji
buvo viena iš jų, įskaitant Č. Dikensą, B. Šo, I. Zangvilį, Jerome K Jerome ir Marką Tveną.
Mes visi žinome Šolomą Aleichemą, N. Bialiką ir panašius autorius. Bet savo bibliotekoje aptikau tokius
nuostabius žydų rašytojus kaip Mordechai David Bransteter, Eliją Meidanek, Reuvbeną Ašer Broides,
Menachem Mendl Dolickis, Adam Hacohen Levinsonas, Miša Josef Levinsonas, Mošė Leib
Lilenbliūmas ir Peresas Smolenskinas. Kas žino, kaip mano literatūrinis išsilavinimas būtų susiklostęs
be vietinės bibliotekos.
Siono ilgesys taip pat vedė prie šioje bibliotekoje prieinamų knygų. Jonava nebuvo apleista vieta. Ji
turėjo upę, geležinkelį ir plentą. Bet mūsų langas į pasaulį buvo biblioteka.
Makabi
Jonavos Makabi nebuvo didis sukrėtimas sporto pasaulyje. Jonava niekada nenugalėjo Vienos Hakoah33
– tas tai tikrai. Mes nepaleidome į pasaulį atletikos, plaukimo ar dviračių sporto čempionų. Bet tai
nesvarbu. Mes turėjome daug šviežio oro ir plačias, atviras erdves sportui.
Bet Makabi mums davė tris kitus svarbius lobius“
A) Pagarbą sportui ir įvairių sporto šakų išmanymą. Iki pat šiol visame pasaulyje sutinku buvusius
Makabi narius ir jie visi myli sportą bei labai gerai išmano apie jį. Ir nemanykite, kad mūsų žinios
paviršutiniškos. Sporto ekspertai yra taip pat vertinami kaip ir bet kurie kiti ekspertai – bent jau
Vakaruose. Net iš paprastų žmonių yra tikimasi, kad jie nusimanys apie šiuolaikinius sportinius
žaidimus, nes kitaip jie bus laikomi „vargšėmis žuvimis“, antrarūšiais žmonėmis... Visuomenė greičiau
atleis tiems, kurie nesidomi, pavyzdžiui, opera, nei tiems, kurie abejingi futbolui.
B) Makabi mus išmokė taisyklingos laikysenos – tiesiogine ir perkeltine prasme, sąžiningo žaidimo
paslapčių, žydiško orumo.
C) Makabi išblaškė nuobodulį. Klubas buvo ne tik fizinių pratimų, bet ir socialinių susitikimų vieta.
Laisvalaikio išnaudojimas mums buvo nauja disciplina ir mes to išmokome Makabi gerokai prieš
įtraukiant tai į aukštųjų mokyklų programas.
Scena
„Kiekviena karta turi savo klounus“ – byloja amžių išmintis. Kai kurie žmonės mėgsta persirengti ir
vaidinti scenoje. Tai suteikia jiems šansą pabėgti iš jiems skirto gyvenimo. Mes turėjome tokių žmonių
Jonavoje ir kai kurie iš jų buvo tikrai talentingi aktoriai ir aktorės. Pats pažinojau du profesionalius
aktorius Jonavoje ir iš vyresnių girdėjau apie ankstesnių kartų aktorius. Aš prisimenu Elchananą
Kacenbergą – didžiai talentingą aktorių ir prodiuserį. Jis buvo ir žinomas humoristas. Kitokiomis
aplinkybėmis jis būtų labai daug pasiekęs. Jonavoje jis buvo vietinės trupės vadovas.

33

1909 m. įkurtas Austrijos žydų futbolo klubas, ypatingai pasižymėjęs trečiajame dešimtmetyje.
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Per visus tuos metus, Jonavoje mačiau Šolemo Aleichemo, Dovydo Pinskio, Zvi Hirškano, Šalomo Ašo
spektaklius, bet už juos visus aukščiau buvo Jokubas Gordinas. Iki šiol žinau J. Gordiną šių Jonavos
vaidinimų dėka... Prieš keletą metų aš mačiau Idą Kaminski pagrindiniame J. Gordino „Mirelės Efros“
vaidmenyje. Staiga supratau, kad moku dialogą mintinai... Aš pasakiau Idai, kad esu matęs spektaklį
anksčiau – Jonavoje. Ji nesuprato apie ką aš kalbu.
Visi pastatymai buvo jidiš kalba dėl tam tikrų priežasčių. Statyti spektaklius jidiš kalba buvo vietinis
paprotys. Niekam nereikėjo nieko įtikinėti, kad moka hebrajų... Tai buvo savaime aišku.
Sinagogos
Jonavoje buvo septynios sinagogos. Kitaip sakant, po sinagogą septyniems šimtams sielų. Tai palyginti
daug sinagogų, žinant, kad moterys eidavo į jas tik per šabą ir šventes. Ir nebuvo problemų dėl keliavimo
per šabą. Visas sinagogas buvo galima pasiekti pėsčiomis iš bet kurios vietos. Jonavos žydai nebuvo
labai religingi, kad melstųsi taip dažnai. Didelis kiekis sinagogų greičiausiai liudijo socialinį visuomenės
susiskirstymą.
Buvo choralinė sinagoga – reprezentatyvūs maldos namai. Tai buvo labai gražus pastatas visas
priklausęs bendruomenei. Bet tik išrinktieji galėjo joje melstis. Kitapus buvo „Didžioji Beth Medraš“.
Choralinė buvo raudonų plytų, Beth Medraš – nudažyta baltai. Beth Medraš buvo ne tik maldos namai,
bet ir studijų.
Mes turėjome „Senąją mokyklą“, remiamą parduotuvių savininkų ir profesionalių amatininkų.
Neturtingieji melsdavosi sinagogoje, žinomoje kaip „Keliaujančio pirklio mokykla“. Pavadinimas viską
paaiškina. Labai įdomi buvo mažiausia „Akmenskaldžių mokykla“. Ji buvo maža, kvadratinės formos,
kruopščiai sutvarkyta ir gražiai įrengta. Ji visada kvepėdavo poliarizuotu ąžuolu. Mokykla buvo
išlaikoma pasiturinčių pirklių ir žemvaldžių (tarp jų buvo ir mano dėdė), ir kažkodėl kepėjų bei kalvių.
Nepaisant skirtumų, jie visi labai gerai sutarė.
Buvo ir mažytis Hasid namelis, skirtas melstis keliems Lubavico chasidams – buvo keli tokie ir pasistatė
sinagogą sau. Bet jie niekada nesielgė kaip Galitzianer chasidai. Vietoj pataikavimo begaliniu
pamaldumu, jie išnaudodavo laisvą laiką Toros studijoms.
„Naująją sinagogą“ palikau istorijos pabaigai. Ji buvo remiama mano tėvo. Sinagoga sąlyginai nauja ir
skirtingai nuo kitų, stovėjo atskirai, už miesto, kur atsiveria laukai. Kaimynystėje gyveno ne žydai.
Abipus augo aukštos pušys. Išorėje nebuvo jokio dekoro. Tai turbūt buvo bandymas vengti gojų pavydo.
Ji buvo labai graži iš vidaus. Ant vakarinės sienos buvo ištapyta dvylika simbolių, vaizdavusių dvylika
genčių. Tai buvo talentingo dailininko darbas, kuris nepasirašė savo vardo. Norėčiau, kad būtų pasirašęs.
Reuvenas, jo būdas, buvo pavaizduotas kaip greita srovė. Simono simbolis buvo kardas. Taip pat čia
buvo Isacharo asilas ir Benjamino vilkas, ir t.t. Judo liūtas buvo šios „ekspozicijos“ pažiba. Geriausiai
prisimenu Dano gyvatę, nes ji buvo atsisukusi į mūsų vietą prie rytinės sienos. Ji buvo gelsva,
vakarietiško gangsterio veidu – šlykšti, negailestinga, pasiruošusi kąsti nekaltiems žmonėms be jokios
priežasties.
Mūsų sinagoga buvo labai demokratiška. Tarp jos tikinčiųjų buvo vietinis rabinas, vietinis atsiskyrėlis,
„milijonieriai“, sielininkai, arklininkai, smuklininkai. Aš niekada per daug nesimeldžiau, bet buvau
susijęs su šiuo konkrečiu pastatu per savo tėvą, kuris buvo valdybos pirmininkas. Tiesą sakant, aš mėgau
visas septynias sinagogas, ypač darbo dienomis, kai jos buvo tuščios.
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Pradžia, augimas ir sunaikinimas
Jicakas Judelevičius (Jeruzalė)
[...]
Išskirtinis žydų tipas
Skirtingai nei dauguma kitų Lietuvos miestų, Jonava ekonomine ir geografine prasme buvo gerai
įsikūrusi. Ši aplinka suformavo išskirtinį žmonių tipą – sveikus, raumenų jėga pasižyminčius tipus, kurie
pragyvenimui užsidirbdavo savo prakaitu – žmones, kurie šeštadieniais lankydavo sinagogą ir dirbo
sunkius fizinius darbus kitomis dienomis, kurie žinojo, kaip tvarkytis su ramybės drumstėjais
kaimynystėje: ar tai buvo nekaltas girtuoklių prie turgaus aikštės palėbavimas per turgaus dieną ar
pastangos sukelti didesnes riaušes. Taip pat buvo turtingesnis gyventojų sluoksnis, išsilavinę ir
kultūringi žmonės. Tarp jų buvo ir išsilavinusių moderniąja šio žodžio prasme – sėkmingų versle ir
besirūpinančių bendruomenės reikalais.
Vyresnieji skirdavo savo laiką vietiniams tradiciniams bendruomenės reikalams: vargšų šelpimui,
sinagogų statybai, religinėms mokykloms, bendruomenės nuosavybei, pirčiai ir pan. Jaunoji karta žvelgė
į didesnius ideologinius horizontus: politines partijas, jaunimo judėjimus, kultūros klubus ir pan. Kai
neramumai buvo jaučiami Rusijos politikoje ar tarp Rusijos žydų, Jonava neatsilikdavo nuo didžiųjų
miestų. Ankstyvaisiais revoliucijos metais, amžiaus pradžioje, miestas turėjo visų kylančių partijų
„atstovus“ ir akcijų birža (Bulvaro gatvėje) skambėdavo nuo jaudinančių diskusijų iki vėlaus vakaro.
Tarpukariu bendruomenė buvo pasidalinusi į du kraštutinumus – sionistus ir kairiuosius, linkstančius
prie komunizmo. Bet kokiu atveju, jie susivienydavo konstruktyviems veiksmams – mokyklų, vakarinių
kursų ir bibliotekų steigimui bei rinkdavo pinigus tolimesniems tikslams – sionizmo fondams, o kiti komunistiniams tikslams.
Galimybės išmokti skirtingų profesijų Jonavoje, įtikino Pionierių centrinį komitetą (Hechalutz) perkelti
veiklos grupes čia, ir su iniciatyviu vietos sionistiniu jaunimu, Pionierių centras
(Beit Halutz) buvo įkurtas, kas užtikrino vietą apsistoti atvykėliams ir Eretz-Yisrael dvasios bei kultūros
centrą.
Buvo septynios sinagogos įvairiose miesto dalyse, kurios tarnavo bendruomenės poreikiams kaip
tradiciniai ir dvasiniai centrai. Ypatingais atvejais tapdavo susirinkimų salėmis. Didžiausios iš jų buvo
Beit Knesset Hagadol ir Beit Medrash Hagadol. Šie pastatai stovėjo vienoje didelėje aptvertoje
teritorijoje ir visai šalia, už tvoros, buvo mažesnė sinagoga – Habad Hasidim „štiebel“ – mažas kuklus
pastatas skirtas artimam ratui žmonių, kurie susiję tarpusavyje tam tikrais socialiniais ryšiais. Būta ir
kitų mažų sinagogų – prekeivių kloizų, akmentašių kloizų (tai parodo kokie svarbūs praeities
visuomenėje buvo prekeiviai ir akmentašiai). Taip pat buvo kalvių, vežikų ir kitų kloizlach‘ai.
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Kelionės po mūsų miestelį – realybėje ir vaizduotėje
Jicakas Buršteinas iš Neve Sharet

Žydų kapinės
Nuo pat vaikystės Jonava man atrodė pagrindinis, centrinis didmiestis. Aš gimiau ir užaugau Koplyčių
kaime34, 17 km į šiaurę nuo Jonavos. Penkiolika šeimų buvo prisirišusios prie Jonavos savo kultūriniu,
religiniu ir materialiniu gyvenimu. Iš ten buvo atgabenami vadovėliai studijoms, knygos skaitymui,
paštas ir prekės. Mes kreipdavomės į Jonavos rabiną košerinio maisto klausimais, o mirusieji būdavo
laidojami Jonavos kapinėse. Mes čia keliaudavome pasipuošę išeiginiais rūbais žiūrėti teatro spektaklių.
1916 m., kai mokiausi Kauno realinėje gimnazijoje, aš važiuodavau pro Jonavą, čia pernakvodavau ir
kitą dieną tęsdavau kelionę į Kauną.
1922 m. mes atsikraustėme į patį miestą. Su trumpomis studijavimo Vienoje pertraukomis, aš gyvenau
čia iki 1940 metų. 1941 m., prieš pat karą, sovietai mane išvežė į Sibirą. Jonavą aplankiau po 16 metų,
savo ilgos kelionės nuo Frunze miesto per Sibirą ir centrinę Aziją metu, 1957 m. rudenį.
Grupė jonaviečių keliavo iš Vilniaus genocido aukų atminimo dieną. Atvažiavome nuo Ukmergės pusės
ir patekome į Girelkos miškelį. Tai buvo vieta, kurioje pavasarį vykdavo šokių vakarėliai, o dabar tai
mūsų kankinių masinių žudynių vieta. Jonaviečiai iš Vilniaus ir Kauno šalia masinio kapo pastatė didelį
paminklą su įrašu lietuvių ir jidiš kalba. Paminklas aptvertas grandine.
Štai čia buvo atpažįstama giraitė. Čia augo spygliuočiai tapę tyliais tos dienos žiaurumų liudytojais. Mes
buvome kartu – kai kurie tyloje, kai kas su atodūsiais ir ašaromis. Mes nusifotografavome, ir tada,
34

Panoteriai buvo vadinami Koplyčiomis

21

priešais, pamatėme senąsias kapines. Iš jų išliko tik maža dalis priešais malūną, bei akmeninė tvorelė.
Čia yra paminklas ant rabino Silmano, Jiciko Segalovskio ir daugybės kitų kapų. Tvorelė kitoje pusėje
buvo suardyta, paminklai išmėtyti. Aplinkui malėsi karvės ir arkliai.
Po kelių dienų aš grįžau čia iš Kauno. Tęsiau kelionę po žudynių miestą. Miestas buvo apimtas liepsnų
ir sunaikintas kartu su savo gyventojais žydais. Vykstant nuo Kauno pusės, prieš jūsų akis išnyra
gelžbetoninis tiltas. Kelias padengtas storu asfalto sluoksniu. Čia yra pašto pastatas išlikęs toks, koks
buvęs ir primenantis caro Nikolajaus laikus. Iš abiejų pusių ir pačiame centre buvo tuščia. Aš vos galiu
atpažinti vietą kur sankryžoje stovėjo mūsų dviejų aukštų namas. Nėra jokių buvusių namų žymių.
Vienintelis atpažįstamas orientyras – katalikų bažnyčia. Yra išlikusių namų Kauno gatvės atkarpoje
priešais turgaus aikštę, dešinėje, yra gatvelė, kur rabinas Silmanas gyveno. Namai atrodo varganai ir
apleistai, nepažįstami veidai žvelgia pro langus. Aš pereinu per Breizer gatvę. Dešinėje tušti laukai,
kairėje viskas išlikę iki Kėdainių (Sodų) gatvės, kuri taip pat nepaliesta. Dvi sinagogos Sinagogų gatvėje
paverstos į sandėlius ir stovi išniekintos. Taip pat atrodo ir pirklių sinagoga. Gatvelė vedusi nuo turgaus
aikštės link Žvejų gatvės taip pat sudeginta. Opnitckių šeimos namo neišlikę nė žymės.
Aš ėjau plentu. Nieko nelikę ir iš Segalovskio namo. Visi namai palei plentą buvo sunaikinti ugnies. Tik
Jicako Levino namas išlikęs. „Opnickio“ ir „Medžio“ kooperatyvo lentpjūvės išnykusios iš horizonto.
Dabar gojų namai užėmė jų vietą. Pamatai buvo pastatyti iš antkapinių paminklų. Kooperatyvo pastatai
tebestovi. Naujoji turgaus aikštė ir pastatai aplink ją tebėra kaip buvę. Jeigu praeisi po traukinių tiltu
(Čigunka) ir eisi tiesiai, pastebėsi, kad nieko nelikę iš „Kemach35“ įmonės. „Orion“ degtukų fabrikas
išlikęs kaip baldų gamintojų kooperatyvas. Geležinkelio stotis atlaikė gaisrą. Kairėje yra Kaplanų šeimos
namas. Šalia kioskas. Aš ten pabūnu akimirką, atsigeriu, užmezgu pokalbį su moterimi, vienintele
išlikusia iš šeimos. Jos akys srūva giliu liūdesiu.

35

„Kemach“ – pažodžiui verčiant reiškia „miltai“, bet turi gilesnę prasmę, kaip „maistas“ ir kitos pasaulietinės būtinybės.
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Turgaus gatvė

Jonava 1914 m.

Bendras vaizdas nuo
bažnyčios stogo: matosi
didžioji sinagoga ir Beis
Midraš. Goldmanų namas ir
Makabi salė. Tolumoje
matosi Har Hascharchoret.
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Vilniaus gatvė:
Granevičiaus namas
ir viešasis bankas.

Kita gatvės pusė

Kauno gatvės
fragmentas
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Keltas Vilijoje

Medinis tiltas

Sielininkai ant plaustų
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Vaizdai Vilijoje:

Kairėje: Simonas Gorfeinas (Nojus), Lechas Judelevičius, Zevas Opnikas, Rachelė Lipšic, Šifra Stoler,
Izakas Reibšteinas, Cevi ir Levi Perevoznikai
Viduryje: Simonas Gorfeinas, Jicakas Nochimovičius, Elijas Koperis, X., Jicakas Solskis, Chaimas
Teitelbaumas, Zevas Opnikas, Jehudas Zopovičius, Baruchas Šabtajus, Cevi Perevoznikas.
Dešinėje: Josefas Riklanskis, Chana Davidovič, Golda Sirek, X., Šlimovičius, Libertal, Arijus Šternas,
Cipa and Leach Vyner, Jerachmielis Teitelbaumas, Miriam Nochimovič, Šlomas Meirovičius.

Jicakas Buršteinas, Simonas Zakas, Sara Burštein, Efraimas Fraktas, Miriam Burštein, Cevi Levinas,
Micelis Pogirskis.
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Besimaudančiųjų grupės (1927-1932)

X, Grunia Kaplan, Jicakas Buršteinas, Davidas Pogirskis,
Roza Kagan, Alteris Sandleris, Mošė Baronas, X, Ševa
Segalovskis, Bluma Pogirski, Chana Segalovski, Ješa
Epšteinas, Jakobas Milcas; Zeligas Epšteinas, Mošė
Milcas.
Zevas Kerzneris, Mošė Baronas, Elijas Kaganas, Chaviva
Goldšmit, Efraimas Fraktas; Mina Zak, Rachelė Burštein,
Šifra Lomianski; Leva Koper, Jicakas Buršteinas, Batya
Zandman, Aryeh Stern, Josefas Fridlandas, Pesia Dembo,
Miriam Levin, Jakobas Dembo, Chana Goldšmit.
Micelis Pogirskis, Miriam Burštein, Cevi Levinas, Sara
and Jicakas Buršteinai, Simonas Zakas;
Efraimas Fraktas
Joša Epšteinas ir Jakobas Dembo
Rachelė Levin, Micelis Pogirskis, Roza Kagan, Feica Levin, Miriam Nochimovič; Cevi Levinas, Sara
Burštein, Šeina Levin, Efraimas Fraktas; Ana Kagan, Rachelė ir Miriam Burštein, Bluma Pogirski.
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Dvora Zelonker and Miriam
Nochimovič.

Mendelis Dobianskis; Hinda
Perlštein, Chana Davidovič,
Chaja Kac, Dina Perlštein,
Charna Baron, Liba Stern.
Jakobas Dembo, Šlomas
Perlštein, B. Kremenicin,
Dvora Goldšmit.

Segalovskių šeima prie
geležinkelio tilto
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Paštas

Lietuvos Nepriklausomybės diena
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„Didžioji Beis Midraš“

Sinagoga
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Traukinių tiltas
„Čigunka“

Su vaizdu fone: Jakobas Klibanskis, Chasija Fridland,
Malka Unteršac, Chana Goldšmit, Šifra Lomianski, Samuelis Goldšmitas

Traukinių tiltas
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Plento gatvėje prie Flakų namu (1925 m.):
Mošė Solskis, Rachelė Levin, Micelis
Pogirskis, Malka Kaplan, Sara Burštein,
Eliziejus Goldšmitas, Davidas Pogirskis.

Einantys keliu (1928 m.): Nisanas
Buršteinas, Rachelė Burštein, Cevi Levinas,
Miriam Burštein, Eliziejus Goldšmitas,
Rachelė Levin, Jicakas Buršteinas.

Prie “Kemach” (1932 m.): Levi Koperis,
Chasija Fridland, Šifra Lomianski, Malka
Unteršac, Chana Goldšmit, Jakobas
Klibanskis, Avrahamas Zuchovskis,
Samuelis Goldšmitas, Mošė Baronas.
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Iš dešinės į kairę: Isakas Segalovskis, jo žmona Chaja. Chana Segalovski, Sara ir Jicakas Buršteinai,
Maša Segalovski.

Beila Apatkina, Menašė Vyneris, Surka Ziman, Etka Segalovski, Jona Saltuperis, Chaja Mor, Rita ir
Estera Bulnik, Chaja Kapol; Meira Zopovič, Pesachas Šachoasr, Eliziejus Goldšmitas, Mošė
Epšteinas, Ševa Segalovski, Cipora Kapol, Breina Jafa, Sonia Epštein.
Jicakas Buršteinas, Dina Kapol, Šeina Segalovski, Berl S., Ruta Hencha, Chaja Segalovski, Alteris ir
Mina Sandleriai, Zelda Solski, Mošė Bulnikas, Slumin, Henia Segalovski, Chana Sandler, Blima
Pogirski-Epštein, Grunia Kaplan, Mošė Micas.
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Jakobas Klibanskis, Jehuda Kacenbergas,
Rachelė Unteršac ir jos sūnūs Benjaminas
and Menašė.

Vežime 1920 m. Cevi Libermanas, teisininkas
Avrahamas Judelevičius, Tania Judelevič,
Ela Pogirski (Segalovski), Benjamin P.
Viršuje Šlomas Dragatskis.

Abos
Pogirskio
kieme.
Avrahamas
Libermanas
and Zalmanas
Abramovičius.
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Jonava 1916-1920 metais
Leiskite pristatyti prabėgusių dienų Jonavą – tokią, kokia įsirėžė prisiminimuose. Daugelis žmonių,
įskaitant ir mane patį, prisimena ją nuo vokiečių okupacijos Pirmojo pasaulinio karo metais. Vykstant
nuo Koplyčių pro Markutiškio valdas, sutikdavau Jonavos moteris einančias „patarnauti“ pas Vokiečių
vadą, kuris buvo ten įsikūręs. Kai Jonavos pabėgėliai, kurie buvo deportuoti, grįžo į okupuotą Jonavą,
Chaimas Levinas buvo paskirtas meru. Patruliuoti buvo pasiųstos žydų policijos pajėgos, kurioms
priklausė Chonas Kacenbergas, Chonas Perevoznikas ir kiti. Ar kas nors prisimena Jiciko Segalovskio
dukters atidarytą pirmą modernią kavinę?
Ar prisimenate tų laikų kontrabandininkus - malinshitzikim? Šmerlą, Biną ir Avrahamą Šapirus, Jiciką
Nochimovičių, Jiciką Dansą, Geršovičių ir kitus. Jie kontrabanda gabendavo viską, ypatingai grūdus,
taip sukeldami net grūdų stygių mieste. Todėl rabinas Silmanas juos ekskomunikavo. Būta drąsių,
stiprių, energingų žydų, kurie prasėlindavo pro vokiečių sargybinius naktį iš išsiruošdavo Vilniun ar
Kaunan. Buvo manoma, kad jie turtingiausi žmonės mieste. Kontrabandininkai su odiniais paltais buvo
laukiami svečiai to meto vakarėliuose, kuriuose būdavo ,,konfeti“, „furšetai“ ir „oro paštas“ – jie į orą
mėtydavo pinigus kairėn ir dešinėn.
Ar prisimenate vežimus ir diližanus kelyje į Kauną? Jų monopolis priklausė Šulemui su ilga balta barzda,
pravarde Methuselah, Avrahamo Lukmano sūnui, Geršonui Ašeriui Ickovičiui ir trims Judelevičių
broliams – Ickai, Hirškai ir Šaulkai. Šmerlas Dragackis užėmė ypatingą vietą. Jie sėdėdavo savo
vežimuose kaip angelai sostuose. Svarbūs ir garbingi keliautojai sėdėdavo viduje ant minkštų kėdžių.
Mažiau svarbūs sėdėdavo priešais juos ir šalia jų kaip paprasta liaudis. Jei paskutinę minutę svarbus
klientas ateidavo, Šmerlas nesigėdindavo vieno iš keleivių paprašyti užleisti savo vietą. Jokie protestai
nepadėdavo. Jie išvykdavo naktį, kad ryte pasiektų Kauną. Pirmiausiai sukalbėdavo keliautojų maldą
Tefillat Haderech. Kai vežimas pasiekdavo uždraustus miškus, kurie abipus kelio tęsiasi 10 kilometrų,
jie atsibusdavo iš miegų ir cituodavo Psalmes kaip apsaugą nuo demonų. Anksti ryte pasiekdavo 12
kilometrų nuo Kauno esančią Davalgonių smuklę. Čia būdavo dėdės Romo šeima. Jie išgerdavo karšto
gėrimo, suvalgydavo šviežių, ką tik iš orkaitės ištrauktų bandelių.
Jonava 1922-1940 metais
Dar kartą pakilau į kalną ir pažvelgiau į masinio kapo Girelkoje pusę. Jonava mano atmintyje atgyja
pilna žydų gyvenimo spalvų.
„Gegužinės“ vakarėliai vykdavo šioje girelėje. Žmonės šokdavo pagal karinio orkestro garsus. Mūsų
pažįstami Puziceris ir Abramovičius atveždavo limonado ir gazuoto vandens vežimą. Izraelis Namiotas,
Perskis ir kiti paruošdavo vaišes. Šimtai jaunuolių traukdavo girelės pusėn. Vidurnaktį jie nusileisdavo
nuo kalno – kai kurie vieni, kai kurie su pora – pilni vakarėlio, vykusio gamtos prieglobstyje, įspūdžių.
Hebrajiškų ir jidiš dainų aidai pripildydavo šiltą vasaros orą.
Dabar praeiname pro „Kemach“ – lentpjūvės, miltų malūno ir parketo fabriko derinį. Įmonė išsidriekusi
abipus kelio. Jos savininkai Davidas Buršteinas ir Leibas Volfovičius buvo žydai nacionalistai. Tai
liudija jų įmonės pavadinimas. Penkiolika žydų čia dirbo kaip patyrę meistrai: Jona Saltuperis,
Grinblatas – žinomi viengungiai, aktyvūs ketvirtojo dešimtmečio sionizmo judėjimo nariai; Mošė
Bekeris – kuprotas buhalteris, puikus komikas, visada pralinksminantis savo pasirodymu; Mošelis
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Baronas – jaunas sportininkas, Makabi narys, darbas malūne ėjosi labai greitai jo rankų dėka, tačiau
dienos pabaigoje jis pasirodydavo švariai nusiskutęs, apsirengęs išlygintomis kelnėmis, šilkiniais
marškiniais, kaklaraiščiu ir nuskubėdavo praleisti vakaro moterų draugijoje; broliai Leibeliai ir Pinia
Buršteinas iš Ukmergės – vienas buvo sionistinio jaunimo judėjimo narys, antrasis su peisais buvo
revizionistas; Heršelis Volfovičius, žemaūgis, irgi buvo revizionistas. Jis buvo pirmasis žmogus mieste
turintis radio imtuvą, grojo mandolina Makabi grupėje, turėjo gerą humoro jausmą ir vaidino komiškas
roles Makabi dramos būrelyje; Šmuelis Bulnikas iš Siesikų sekmadieniais išlįsdavo iš miškų. Jo
skvarbus žvilgsnis greitai patraukdavo šalia esančiųjų dėmesį, kurie paskui sėkmingai jį mėgdžiodavo.
Simonas Murbianskis – kairysis, kuris buvo populiarus tarp miestelio moterų; Miša Baronas – maždaug
55 metų amžiaus malūno nuomininkas su maža barzda ir ūsiukais. Jis buvo puikus specialistas su geru
humoro jausmu ir visada būdavo miltuotas. Dovil Dukad, kuri visada gamindavo darbininkams maistą,
atlikdavo savo darbą tyliai ir su dideliu atsidavimu.
Visi jie buvo kaip bendras kolektyvas, surišti vienas su kitu kasdieniame gyvenime. Galite įsivaizduoti,
kokią trauką turėjo ši įmonė miestelio jaunimui, ypatingai dailiajai lyčiai. Galiausiai čia dirbo dvi žavios
merginos: Maša Namiot ir Chana Sesicki. Šeštadieniais jaunuoliai tiesiogine prasme būdavo užgulę šią
įstaigą. Grosmano šeima gyveno greta, Petrovičių name. Jis buvo grūdų pirklys. Abu – jis ir jo sesuo
Rivka – buvo sionistinio jaunimo nariai. Gyvendami šalia, jie irgi buvo patapę „Kemach“ kolektyvo
nariais. Kitoje pusėje buvo Nachumo Blumbergo ir Grosmano klėtis. Turgaus dienomis Nachumas
stovėdavo ant kelio ir apžiūrinėdavo ūkininkų vagonus siekdamas išsiaiškinti, kokias prekes jie vežasi
su savimi.
Čia buvo geležinkelio bėgiai. Šeštadieniais ir per šventes mes eidavome geležinkelio bėgiais, taip
sutrumpindami savo kelionę iki malūno. Iš ten eidavome į Gaižiūnų stotį ir pasisotindavome restorane,
ypatingai per Yom Kippur. Leibos Opnickio lentpjūvė ir malūnas buvo priešais traukinių stotį. Ten taip
pat dirbo daug darbininkų. Kartu su Leiba darbavosi jo keturi sūnūs: Elijas, Aba, Cevi ir Ezrielis. Pirmieji
du buvo sionistinio jaunimo nariai, trečiasis – revizionistas. Elijas ir Aba buvo tarp pirmųjų pionierių
Achva grupėje, pasiekusių šventąją žemę. Tėvo prašomas jis grįžo čia po santuokos ir parsivežė du savo
sūnus. Jie visi žuvo.
Čia yra Leibo Volfovičiaus vila – medinis namelis su sodu priekyje ir vaisių sodų gale. Jis buvo
pravardžiuojamas Leiba Taroku, nes buvo gimęs Taroko užeigoje tarp Koplyčių ir Siesikų. Jis buvo
ramaus būdo, visada patenkintas ir šiek tiek išdidus. Aš matau jį savo atsiminimuose sėdintį su pypke
lūpose ir žaidžiantį sudėtingą šachmatų partiją su kaimynu Jicaku Levinu.
Čia yra Jonos Kaco, grūdų pirklio, namas. Jis buvo intelektualus žydas, mokslininkas ir sionistas. Jis
buvo aukštas, su akiniais, kalbėdavo su patosu, buvo užkietėjęs sionistas ir niekada nepatenkintas, visada
bambantis ir besiskundžiantis. Jis sukilo prieš banką ir jo direktorių Chaimą Abramsoną. Jo žmona Etelė
buvo priešingybė. Ji buvo rami ir apgalvojanti. Jos tarnaitės vardas buvo Stern. Jų dukterys Tikva ir
Chaja, išsimokslinusios sionistų namuose, grįžo į šventąją žemę kaip chalutzot36 ir šiandien dirba Kupat
Cholimui. Jona su Etele taip pat grįžo į (Šventąją) Žemę ir mirė bei buvo palaidoti sulaukę garbaus
amžiaus.

36

Sionistinis moterų judėjimas.
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Čia yra grūdų pirklių Abos Solskio ir Gordono namas. Jie buvo laikomi didžiausiais grūdų pirkliais. Jie
pirkdavo žąsis ir eksportuodavo į Vokietiją. Priešais jų namą yra grūdų pirklio Izraelio Buzo namas.
Šalia klėties yra laukas, kurį Makabi nuomavosi lengvajai atletikai. Izraelis trindavosi tarp fermerių ir
žemvaldžių, todėl atrodė kaip vienas iš jų. Jo dukra Lipša, viena iš gražiausių miestelio mergaičių, buvo
aktyvi Gordonijoj.
Čia yra grūdų pirklio Chaimo Perlšteino medinis namas ir klėtis. Jis buvo aukštas, tylus, intelektualus
eruditas. Jam nebuvo lengva varžytis su Aba Solskiu, Chamu Blumbergu ir kitais. Jo intelektualus sūnus
Josefas buvo geriausias Makabi šachmatų žaidėjas, kuris laimėdavo prieš kauniečius. Buvo ir trys
dukterys: Chaja, ištekėjusi už Meiro Zuchovskio, Hinda, ištekėjusi už Mendelio Dobianskio, ir Dina,
ištekėjusi už sionizmo aktyvisto Danielio Riklio. Jiedu vėliau iškeliavo į Žemę, kartu su jo broliu Šlomu
Perlšteinu. Jie vieninteliai liko gyvi iš šeimos.
[...]

Jaunimas

Viršuje: Cevi Perevoznikas, J. Kotleris, Cevi Ulpaskis, N. Šapiras, Mošė Jafa, Rivka Simkovič, Jicikas
Reibšteinas, Batja Gorfein, Dova Dobianski, M. Kremenicin, Reuvenas Judelevičius, Levi Perevoznikas.
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A. Chasidas, J. Teitelbaumas, Sara Šachor, X., Perchikas, X., Elijas Baronas, Breina Reibštein, Lėja
Klibanski, Rachelė Raškes; B. Gorfein, Jenta Nochimovič, X., Estera Novichovič, Jakobas Dembo, Ruda
Klibanski, Chasid.

X., X., X., Elimelechas Klocas, Avrahamas Pimšteinas.
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Jakobas Jafa, Mošė Slominas, Cevi Suntochkis, Mošė Segalis, Tovia Kolbianskis, Samuelis Klocas,
Meiras Volfovičius, Zeligas Venderis, Mošė Šapiras, Jerachmielis Garberis, Reuvenas Jonatanas,
Hiršas Jankele Steinas.

Mošė Jafa, J. Kremenicinas, Meiras Pogiris, Ašeris Gorfeinas; Notakas Fridmanas, Fridmanas,
Jakobas Grunas.
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Zeligas Abramovičius, X., Cadikas Judelevičius; Mošė Klachmanas, Motelis Judelevičius.
Moksleiviai:

Mina Zak, Nadia Granevič,
Feicha Levin, Chasia Fridland;
Šifra Lomianski, Chana
Goldšmit, Malka Unterša, Lena
Kagan.

Chadasa Fridman, Hena
Granevič, Sara Goldberg, Lėja
Judelevič, Pesia Kazanski;
Rachelė Raškes, Gita Felkser,
Bunia Volfovič, Rachelė Lipšic;
Šeinka Klibanski, Lėja Grodski,
Šifra Stoler.
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Batia Gorfein, Estera Sapošnik,
Šeinka Fridland, Ana Kagan;
Rachelė Lukman, Freda
Vilkomirski; Lėja Klibanski,
Sarka Segalovski, Chaja
Dobianski, Jenta Nochimovič.

Viršuje: Chana Marka
Unteršac, Mošė Chaimas ir
Batia Novichovičiai, Šeina ir
Mirka Landman, Lėja Kronik;
Etka and Freda Landman,
Benjamin and Rachelė
Unteršac, Lėja Landman, Feiga
Klibanski.

Cipa ir Lėja Vyner, Mošė
Baronas, Nadia Granevič,
Pesachas Šachoras, Samuelis
Goldšmitas, Meiras Volfovičius,
Rachelė Burštein, Chasia
Fridland; Davidas Pogirskis,
Šifra Lomianski, Miriam
Nochimovič, Jicakas
Buršteinas; Leva Koper, Feicha
Levin.
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Zeligas Epšteinas, Šifra
Lomianski, Jistcakas
Buršteinas, Reizelė Aronovski,
Lėja B.; Levi Koper, Rachelė
and Miriam Burštein,
Mordechajus Volfovičius.

Viršuje: Kas yra džiaugsmas? Jie pabėgo iš pamokų:
Jicakas Solskis, Natanielis Šapiras, Mordechajus Jafa;
Hirška Judfas, Zevas Opnikas.
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Elimelechas Perchikas, Judelis Kacenbergas, X., Avraka Unteršacas.

Rachelė Burštein, Simonas Rubinšteinas, Feicha Levin, Jicakas ir Miriam Buršteinai, Eliziejus
Goldšmitas, Chaja Zuchovski, Apatkina.
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Jaunimas:
Lula Vilkomirski, Josefas Riklianski, Judelis
Vinitski, Mošė Lancmanas; Josefas Levinas,
Heršelis Levinas, Avrahamas Zuchovskis.

Zeligas Epšteinas, Mošė Solskis,
Micelis Pogirskis, Menašė Vyneris,
X.,

Velvelis Sesitskis, Eliziejus Goldšmitas, Jona
Saltuperis, Grunia Kaplan, Jicakas Buršteinas,
Grundmanas; Bluma Pogirski, Simonas Zakas,
Sara Burštein, Rachelė Levin, Micelis Pogirskis,
Roza Kagan.
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Elka Namiotas, Zamka
Kaplanas, X., Elka
Fridmanas; Lula
Vilkomirskis, Mošė
Baronas, Nisanas
Goldšmitas, Jicakas
Buršteinas, Samuelis
Goldšmitas, Davidas
Fridmanas.

Jicakas Solskis, Velvelis
Abramovičius, Mordechajus
Jafa, Jechezelis Kotleris;
Simonas Gorfeinas, Jicakas
Nochimovičius, Baruchas
Šabtajus, Elijas Koperis,
Jakobas Kacavas; Chaimas
Teitelbaumas, Izraelis Šneidas,
Alteris Chasidas.

Jicakas Nochimovičius, Samuelis
Teperis, X., Avrahamas
Portnojus, Mordechajus Jafa,
Elimelechas Perchikas,
Perchikas, X., Velvelis
Abramovičius, Jechelis Kotleris,
Jakobas Kacavas, X., X.,
Baruchas Šabtajus; Z.
Judelevičius, Cevi Judfas,
Chaimas Teitelbaumas
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Čia yra šykštuolio Motos Felikso namas ir klėtis. Namas išsiskyrė savo forma, sodu ir šuliniu priešais –
ryškiais gerbūvio ženklais. Ponas Mota buvo vienas turtingiausių grūdų pirklių. Jis taip pat užsiėmė
visokiausiomis spekuliacijomis ir atsisakydavo aukoti bei dovanoti. Pasakojama, kad kartą jis buvo
paprašytas padovanoti kažką namų šeimininkui, kuris prarado visą savo turtą ir kuris buvo didis tų dienų
filantropas. Mota atsisuko į savo žmoną teigdamas: „Ar girdėjai, kas nutiko tam, kuris buvo žinomas
tarp savo žmonių ir dalydavo daugybę dovanų?!...“
Kitapus jo stovėjo Slumanų šeimos namas su mėlynomis langinėmis ir apsuptas sodu. Šlomas Nota buvo
aukštas. Jis nuolat keliavo prekiaudamas grūdais ir buvo susidraugavęs su tų apylinkių žemvaldžiais. Jo
žmona buvo žema ir visada ligota. Jų namo veranda tarnavo kaip jaunimo susitikimų vieta. Pianino ir
mandolinos garsai girdėdavosi iš namo. Trys dukterys – Šifra, Jentlė ir Sara grojo pianinu, o Chaimas
Mošė – mažylis ir kuprius – mandolina. Jis grojo ir Tovia Jafa Wasgal kino teatre akomponuodamas
nebyliems filmams. Seserys dainuodavo romansus akomponuojamos mandolinos. Šifra ir Jentlė grįžo į
Pažadėtąją žemę, o Sara emigravo į Pietų Afriką. Po kiek laiko namas ir veranda tapo apleisti.
Čia yra aukšto batsiuvio Jarachmelio Šachoro namas. Jis buvo tingus žmogus, kuriam sunkiai sekėsi
užsidirbti pragyvenimui. Jo sūnus Pesachas pasibaigęs mokslus Ukmergės hebrajiškoje mokykloje,
įstojo mokytis į lietuvišką universitetą. Jis buvo aktyvus Makabi narys ir priklausė styginių instrumentų
grupei, taip pat lankė dramos būrelį. Vėliau buvo Tz.S. aktyvistas. Jo jaunesnioji sesuo Sara buvo
Hashomer Hatzair narė.
Čia yra Izraelio Riklianskio viešbutis ir taverna. Jo sūnus Juozapas vedė Rakelę Davidovič - rašytoją ir
Jaunojo Siono narę. Podukra Roza gyvena Žemėje. Ji ištekėjusi už jonaviečio Jarachmelio Garberio.
Čia yra pirmoji Jonavos įmonė – Iciko Segalovskio miltų malūnas, lentpjūvė ir elektrinė. Namas ir sodas
yra priešais, o šalia yra pareigūnų ir jų šeimų namai. Metų metus malūnas miestą aprūpino elektra.
Vidurnaktį šviesa lėtai užgesdavo. Žmonės skubėdavo ieškoti degtukų: „Greičiau greičiau, Icikas
baigiasi!“ Malūno sirena skelbdavo šabo pradžią. Icikas buvo gražus ir kietaširdis, bet gerai rūpinosi
savo darbuotojais. Su dviem žmonomis jis turėjo vienuoliką dukterų ir vieną sūnų: Ela, Šeina, Estera,
Pesil, Feiga, Henia, Ševa, Chana, Maša, Etelė, Saraka ir Berko. Dukterys buvo viena už kitą gražesnės.
Maša buvo tituluota Lietuvos grožio karaliene. Daugelį berniukų traukė šis namas. Tačiau dauguma
dukterų buvo „Yatzuh“37. Jie žaisdavo kortomis, socialinius žaidimus ir įsimylėdavo.
Prieš karą, Etelė, Genia38, Chilec ir Berl, kuri buvo susituokusi su Lea Burštein, liko namuose.
Vienintelė, kuri buvo labai prisirišusi prie Šventosios Žemės, buvo Chana, ištekėjusi už mokytojo
Alterio Sandlerio. Jie gyveno Tel Avive, kur ir mirė. Ela, kuri susituokė su Benjaminu Pogirskiu irgi
grįžo į Žemę su juo. Jų motina Chaicha su dviem dukterim Etele ir Genia žuvo Kauno gete. Keturios
dukterys išgyveno – dvi Žemėje, dvi diasporoje. Tarnautojas Grundmanas, dirbęs fabrike daugelį metų
ir įsimylėjęs visas dukteris, taip pat atvyko į Žemę.
Buvo paštas, kuris čia stovėjo nuo caro laikų. Kas kelis kilometrus buvo išsidėstę tokie pastatai, kuriuose
pasikeisdavo arklius ir toliau gabendavo siuntinius. Per šventes atkeliaudavo laiškai su čekiais iš
Amerikos ir Pietų Afrikos.

37
38

Sunkiai pasiekiamos.
Kita vardo Henia variacija.
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Kitapus buvo Chaimo Goldšmito namas su jo slapta parduotuve. Jis buvo mokytas, akiniuotas ir
apdovanotas trimis sūnumis ir ir viena dukterimi Dvorale. Vyriausiasis Šmuelis baigęs hebrajų
gimnaziją, dirbo laikraštyje “Di Yiddishe Shtima” („Žydų balsas“). Nisanas ir Mošė Jicakas buvo Beitar
nariai. Nisanas buvo ištremtas į Sibirą ir ten mirė. Mošė pabėgo į Rusiją, įstojo į lietuvišką diviziją
Kursko fronte ir mirė nuo priešo kulkos.
Priešais namą būdavo suolelis. Vasaros vakarais jis tarnaudavo kaip idiliška atotrūkio vieta,
vadovaujama Samuelio Goldšmito ir Pesacho Šachoro. Jie dainuodavo hebrajiškas dainas pagal
„Rigoleto“ operos melodiją.
Nuo namo kampo kelias kyla į kalną, veda senu keliu į traukinių stotį. Ten yra krepšinio aikštelė. Kitapus
buvo namas, pavadintas Beit Hechalutz, kur chaluciai39 iš Jonavos ir kitų miestų buvo apgyvendinami.
Jie būdavo apmokomi įmonėse ir dirbtuvėse bei ruošiami alyjai40. Kultūrinėje veikloje jiems padėdavo
Mošė Ivenskis, Menachemas Mines, mokytojai Šaulius Keidanskis, Deividas Rosenvergas, Leibelis
Šternas ir kiti.
Čia yra Jankelio Veišteino namas, kuris buvo degtukų fabriko dalininkas. Jis visada prieš maistą
išgerdavo keletą puodelių likerio. Atsisukdavo į veidrodį ir sakydavo „Į sveikatą, Pone Jankeli!“. Jis gan
vėlai vedė ir didžiavosi savo dviem dukterimis.
Štai čia naujas dviaukštis Chaimo Dobianskio namas. Tai buvo statybininkų šeima. Kas nematė Chaimo
ir jo sūnų meistriškai besidarbuojant su tinkavimo įrankiu, be jokių kompromisų kokybei ir greičiui, net
neįsivaizduotų, kaip tai vykdavo. Jo žmona Sara-Eidel ir jo sūnus valdė maisto parduotuvę. Trys jo sūnūs
buvo Makabi nariai. Mendelis sužibėjo lengvojoje atletikoje.
Čia yra pono Šlomo Ziselio Blumbergo, kuris buvo aukštas, plonas ir išvaizdus, namas. Jis turėjo keturis
sūnus, gražius kaip kedrai, ir vieną dukterį – Henią. Dovas buvo vienas pirmųjų chalutzų. Mošė, Chaimas
ir Henia buvo aktyvūs jaunieji sionistai. Nachumas buvo revizionistas. Dovas gyvena Afrikoje, o
Nachumas – Šventojoje Žemėje.
Lopinskių namas buvo prie Blumbergų. Viena duktė buvo ištekėjusi už Mulos Špilanskio, o antroji dukra
Perla – gracinga Makabi narė – už Petrikanskio iš Kazlų rūdos. Mula buvo pokštininkas ir cinikas, bet
visada padėdavo kiekvienam, kuriam prireikdavo pagalbos.
Einant toliau pamatytume Lipos Kloco namą – jis buvo kepėjas ir parduotuvės savininkas. Šabo
išvakarėse jis paimdavo iš šeimininkių karšto maisto puodus ir padėdavo juos į orkaitę. Jų dukra Feiga,
kuri buvo aktyvi jaunoji sionistė, ir jų sūnus Alteris žuvo. Menachemas Mainsas paveldėjo namą ir
įsteigė čia didmeninę parduotuvę.
Menachemas buvo politiškas asmuo – vienas iš Jaunojo Siono vadovų. Jis aktyvia veikla užsiėmė
bendruomenėje, viešajame banke ir nacionaliniuose fonduose.

39
40

Pionieriai, vykstantys į Izraelio žemė tvarkyti teritorijų ir paruošti jų žydų apgyvendinimui.
Grįžimas į Šventąją žemę.
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Čia yra pono Deivydo Gincbergo bei jo dviejų netekėjusių seserų namas ir parduotuvė. Jis buvo
Kemacho matininkas, o vėliau – iždininkas. Jis jau vyresniame amžiuje susituokė su Malka Volfovič.
Jis buvo šykštuolis kaip ir Mota Feliksas.
Štai čia Natano Volchokovskio namas. Jis buvo žemaūgis. Natanas aktyviai dalyvavo bendruomeninių
institucijų veikloje, iš ko ir užsidirbdavo pragyvenimui. Jis veikė nacionaliniuose fonduose, vadovavo
pirčiai ir skerdyklai. Jauna pora – Chaja ir Meiras Zuchovskiai gyveno su juo. Chajos ir ponios
Volchokovski akys spoksodavo pro atvertas duris. Iš jų galėjai sužinoti visas naujausias žinias.
Čia Judelio Raškės – mokslininko ir aktyvaus sionisto – namas. Jis buvo viešojo banko valdybos narys
ir naujosios sinagogos Beis Midraš patarnautojas Lipnikuose41. Kurį laiką jo namas tarnavo kaip
Hashomer Hatzair susirinkimų namai. Jo sūnus Mordechajus išvyko į Žemę. Jo duktė Šosana išgyveno
Kauno gete. Ji gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose, kur moko hebrajų kalbos.
O čia dviaukštis Geršono Kaganos namas. Jo duktė Reičelė su vyru Mošeliu Kolbianskiu gyveno viršuje.
Geršonas buvo aukštas, išsilavinęs, intelektualus ir ciniškas. Per Simchat Torą42 jis linksmindavosi,
gerdavo, dainuodavo, šokdavo. Jis buvo žibalo prekybininkas.
Kitoje gatvės pusėje Nusovičiaus namas. Jis buvo miško produkcijos prekeivis. Mokytojas Rosenbergas,
kuris buvo vedęs Josefo dukterį Zlatą, irgi čia gyveno. Namai buvo pilni knygų. Trys dukterys gavo
bendrąjį ir žydišką išsilavinimą. Sūnus Natanas, kuris buvo aktyvus kultūriniame gyvenime, išsikraustė
į Kauną ir tarnavo kaip bendruomenės sekretorius. Jis įkūrė etnografų-istorikų draugiją.
Dabar aš traukiu prie savo pažįstamų Jachielio Davidovičiaus ir Josefo Munico namo. Jie buvo
batsiūviai. Jechelio sūnus Mošė-Hiška, Makabi ir Tz. S. narys, jam padėdavo dirbtuvėse. Kaip jau
minėjau, jo duktė Chana buvo aktyvi Jaunajame Sione ir bibliotekoje. Netgi Feiga, batsiūvio Josefo
duktė, buvo aktyvi jaunoji sionistė. Jo sūnus Alteris buvo Tz. S. aktyvistas. Feiga su šeima buvo ištremta
į Sibirą. Visi jie žuvo.
Čia mediniai Avrahamo Lukmano ir Šmerlo Dragackio namai, kurie tarnavo ir kaip trečiosios klasės
užeiga. Kadangi jie buvo karietų savininkai, rūpinosi ir keliautojų apgyvendinimu. Keliaujantys atlikėjai,
kurie atvykdavo į pasirodymus mieste, būdavo priversti apsistoti pas juos dėl žemų kainų.
Šmerlas – plačiapetis, didžiapilvis, raudonveidis – vaikščiodavo, kaip Nojus Pandre43, už nugaros
sunėręs rankas, aiškindamas sūnums Šmueliui ir Šlomui, kai tie kinkydavo ar iškinkydavo arklius. Šiltais
vasaros vakarais, sočiai prisikirtęs cimių44, jis priguldavo pailsėti gryname ore priešais namą. Jo
knarkimą, nešamą vėjo, galėjai girdėti iš tolo.
Kai karietos išėjo iš mados ir gyvenimo tempas pagreitėjo, Lukmanas ir Dragackis pirmieji įsigijo
autobusus. Jie veždavo maršrutu Jonava-Kaunas.
Pono Mošės Deivydo Moro namas su dideliu prieangiu stovėjo kitoje pusėje. Čia atvykdavo pirkliai,
agentai ir derybininkai. Namas buvo švarus ir aukščiausios klasės jo žmonos Saros Batios dėka. Mošė
Skarulių senasis pavadinimas – Lipnikai.
Žydų šventė, kai baigiama skaityti Tora.
43
Populiarios novelės veikėjas.
44
Tzimmes – Rytų Europos žydų tradicinis patiekas, gaminamas iš morkų ar kitų šakniavaisių ir džiovintų vaisių.
41
42
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Deivydas buvo didžiulis. Jis buvęs vienas iš „vandens vyrų“, kurie plukdydavo sielius. Visada turėdavo
įsikandęs pypkę. Su savo juoda pypke jis visada atrodydavo kaip laivo kapitonas. Jis buvo puikus
šeimininkas, puikiai mokėjo pasakoti istorijas ir taip pamalonindavo svečius. Mošės Deivydo istorijos
lydėdavo juos prie vakarienės stalo, bevalgant įdarytą žuvį su šviežaisi suktinukais. Buvo sukurta jauki
namų atmosfera. Pats Mošė Davidas turėjo gerą apetitą. Naktimis jis pribaigdavo skrudintą antį ir
palikdavo pinigų ant stalo. Sara Batia svarstydavo:
- Moše Davidai, kur dingo antiena ir žuvis?
- Čia naktį buvo užsukę svečių. Jie paliko pinigus ir išėjo.
Prisimenu du jų sūnus ir dvi dukteris. Josefas buvo pasistatęs dirbtuves prie giraitės, kurias vėliau
pardavė Volfovičiui ir Buršteinui, kurie įsteigė „Kemach“. Jų dukra baigė hebrajišką gimnaziją Kaune.
Ji studijavo Vokietijos universitete ir ištekėjo už Intriligatoriaus iš Kauno sūnaus. Sūnūs gyvena
diasporoje. Dukros Chaja ir Reizlė žuvo.
Izraelis Namiotas gyveno ant Neries kranto po to kai atsisakė užeigos kitoje Neries pusėje. Jis buvo
drąsus. Jo kieme buvo autobuso stotelė. Žydų pabėgėliai iš Lenkijos buvo apgyvendinami jo užeigoje.
Izraelis ir Petrovičius gavo leidimą per Nerį konstruoti medinį tiltą keltų vietoje. Jie nutiesdavo tiltą kai
tik ledas ištirpdavo, ir išardydavo kai pasirodydavo pirmosios ledo lytys. Autobusai, važiuojantys nuo
Ežerėnų45 į Kauną, sustodavo čia užkąsti ir surinkti keleivius. Jentelės Namiot ir jos sesers Šulos įdaryta
žuvis buvo gerai žinoma. Šula, kuri buvo ištekėjusi už Manosovičiaus, mus taip pamalonindavo kepta
antimi, bulvėmis ir raugintais kopūstais taip, kad atsigaudavo siela. Jos veide visada būdavo šypsena net atrodydavo, kad ir antis mums šypsosi. Jos vyras Izraelis taip pat daug šypsodavosi. Jų dukra Maša
išgyveno ir gyvena Vilniuje, o duktė Lėja gyvena Žemėje.
Kitapus buvo Avrahamo Perskio smuklė su biliardo stalu. Jaunimas ateidavo čia pasimėgauti lengvu
alumi po maudynių Vilijoje. Jie apsilaižydavo pirštus nuo šviežių, plaučiais įdarytų bandelių – šaunaus
Frumelės Perevoznik rankų darbo. Jų dukra Chaviva gyvena Žemėje, kaip ir sūnus, kuris neseniai atvyko
iš Vilniaus.
Šalia Neries yra didžiulis namas, kuriame gyveno dvi seserys – našlės Zelda Solski ir Chaja Dina
Epštein. Zelda turėjo mielą dukrą ir tris sūnus: Moškę, Ickę ir Leibką. Pastarasis gyvena Izraelyje. Chaja
Dina turėjo tris sūnus kaip kedrus. Ji gyveno Žemėje su sūnumi Zeligu, bet grįžo ir žuvo su šeima.
Vilija, vandenininkai ir sielininkai
Vilija vaidino svarbų vaidmenį mūsų miestelio gyvenime. Žvejai, vadovaujami Josefo Kacbergo ir
Suntočkio („Garbackio“) užsidirbo pragyvenimui iš upės. Karpiai ant turtingųjų stalų atsirasdavo
kasdien, o pas paprastus žmones – šabo proga. Gojai kasdavo akmenis iš upės dugno. Anksčiau žydų
akmenskaldžiai užsidirbdavo skaldydami akmenis įvairiems tikslams. Jie net turėjo akmentašių
sinagogą.
Vandenininkai su ilgais plaustais plūduriuodavo pasroviui. Tai buvo stiprių vyrų grupė. Plaustai
plaukdavo iki Kauno ir netgi toliau Nemunu. Jie praleisdavo dienas ir naktis ant plaustų – vėjyje ir
lietuje. Naktimis užsidegdavo laužus. Iš tolo buvo girdima įprasta komanda:
45

Zarasai.
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„Tėve, sukite priekį link kranto!“
„Šimonai-Feiteli, sustiprink galą Skarulių kryptimi!“
Štai tokie buvo mūsų vandeninkai:
Keturi stiprūs broliai: Nachumas-Leizeris, Šmuelis, Jankelis ir Jona Berzinas. Keturi "NachumoLeizerso sūnūs" - Arka, Šlomoka, Luka ir Lipaka (net jų sesuo, kuri buvo priklausė Makabi, buvo
priskirta Marka Kozak). Jechielas Gershovičas, Dovydas Kaganas, broliai Leizeris ir Lozeris Levitas,
broliai Mendelis ir SimonAS Suntockis, Avrahamas Moras, Chaimas Kapineris, Mošė Jafa, Koska
Snunit-Zelmanovičius, Benjaminas Kaplianskis ir Izraelis Handleris.
Neabejotinai ir du broliai - Hiršė ir Abba "Veriker" Fridmanai, kurie buvo šios srities ekspertai. Jie
priplaukdavo ant pavienių surištų rąstų ir transportuodavo juos į nurodytas vietas prie plausto. Jie
išardydavo plaustus ir dalimis išvilkdavo į sausumą. Tada pasirodydavo vežikų grupelė, kurie savo
raumenų ir kranų pagalba medienos blokus suguldydavo ant plaustų. Viskas būdavo padaroma taip
greitai, kad jei stebi iš šono, net atrodydavo, kad visa tai vykdavo be vargo. Tačiau jų marškiniai buvo
šlapi nuo prakai, o prakaito lašeliai varvėdavo nuo kaktos. Priešais mus: barzdotasis Hiršė Klocas,
ilgaplaukis stiprus Mendos sūnus, Icka Dudakas, Hiršas Leizeris Michas, Alteris Michas, Šepslis
Droskinas, Judelis Bereznikovas, Nachumas „Aho“, Chaimas Elka Steinkertas, Šajus Leibas Heimanas
ir Leizeris Šabtajus „Kuši“.
Kol nebuvo autobusų, Vilija kursuodavo garlaiviai. Keliautojai mėgaudavosi kraštovaizdžiu. Laivai
transportuodavo plytas iš Perevozniko, Mairovičiaus ir Riklio plytinių į Kauną. Lentos iš „Kemach“
būdavo gabenamos dideliais laivais į Tilžę.
Šabo dienomis jaunimas plaukiodavo mažais laiveliais ir dainuodavo siono dainas, pritardami
mandolinomis.
Jaunuoliai mėgdavo maudytis, ypač užutekio paplūdimy, tarp gluosnių. Perskio namelis buvo ten. Kai
kurie demonstruodavo savo gabumus plaukdami į kitą pusę įvairiais skirtingais būdais. Kartais vykdavo
ilgiausio panėrimo konkursai...
Tų dienų vaizdai, kai ramūs keltai praplaukdavo priešais akis.
<....>
Keltas buvo pakeistas mediniu tiltu
Kauno ir Plento gatvių sankirta buvo centras ir vietinių susitikimo vieta. Ten stovėdavo vežimai. Iš jų
savininkų išsiskirdavo Leiba Geršovičius ir Šlomas Dragackis. Čia buvo ir Icka – aukštas, stiprus
nešikas. Kai pasirodydavo klientas, du žmonės griebdavo jo lagaminą – vienas traukdavo į vieną pusę,
kitas į kitą. Dragackis ir Leiba Geršovičius tapo autobusų savininkais. Jie ir toliau veždavo keleivius iš
traukinių stoties į miestą.
Kita vežikų grupė užsiėmė prekių gabenimu į Kauną, ypatingai Pogirskio metalo ir baldų. Jie
išsiruošdavo naktį ir miegodavo laukdami. Visi priklausydavo nuo šių žmonių: Hiršės Fridmano ir jo
sūnaus Reuvkės, Mošės Handlerio ir jo sūnų Leizerio ir Izraelio, Berlio Sesickio, Abos Venderio,
Izraelio Venderio, Abakės, Josos Leizerio ir Hiršės Leizerio Manosovičiaus, ir pastarojo sūnų - Izraelio
ir Davido, kurie vėliau tapo vairuotojais.
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Kiti, kurie neturėjo transporto priemonių – nešikai, stiprūs „gatviniai žmonės“ susirinkdavo ant to
kampo: Mošė Icka Baueris, Alteris Zilberis, Alteris Geršonas Ickovičius, Valca Šoubas, Feiska ir kiti.
Jie visada nešiodavo brezentinius diržus, apdangalą ant galvos ir nugaros. Dažniausiai būdavo miltuoti
ir persigėrę silkės kvapo.

Kauno gatvė
Čia yra stipraus ūsuoto mėsininko Iciko Nochimovičiaus parduotuvė. Ūkininkai jo bijodavo. Jo
kaimynystėje buvo įsikūręs mėsininkas Šlomas Judelėvičius. Jis taip pat buvo stiprus.
Štai čia – Chaimo Koblianskio vyrų kirpykla. Čia dėka jo apsiskaičiusios primadonos dukters, kuri buvo
dramatiškojo Jidiš kultūros lygos klubo narė, buvo kairiųjų pažiūrų žmonių susitikimų vieta.
O čia sionisto ir filantropo Liberio Farberio parduotuvė.
Čia Šmerlio Šterno geležies parduotuvė. Jo kieme yra mažas miltų malūnas. Jis buvo „Žydų balso“
žurnalistas. Jis buvo išsimokslinęs intelektualas ir Mizrachi aktyvistas. Ant jo nosies galiuko visada
kabodavo akiniai. Jis dažnai būdavo įlindęs į knygas. Šternas turėjo tris sūnus ir dukterį: Eliezer yra
Netzer Sereni kibuce. Taip pat buvo Leibelis, Nojus ir Liba-Chana, kuri buvo ištekėjusi už dailininko
Kagano ir dirbo mokytoja Yavneh mokykloje. Poetas Nojus mirė Žemėje. Visi kiti žuvo.
Čia Alterio Zuchovskio užeiga persismelkusi alkoholio, silkės ir svogūnų kvapų. Girtuokliai miegodavo
ant stalų. Ponas Alteris buvo hasidas, kuris mokėjo studijuoti Gemarą. Jis buvo apdovanotas maloniu
balsu ir vadovaudavo maldoms. Jis turėjo du sūnus ir dukterį: Mairą, Avrahamą ir Rivką. Rivka išvyko
į Žemę ir sukūrė šeimą. Avrahamas tai pat Izraelyje.
Štai Chackelio Friedo parduotuvė. Jis galėjo studijuoti, bet buvo šykštuolis. Parduotuvė buvo pilna miltų,
cukraus ir druskos maišų. Jo žmona buvo net šykštesnė už jį. Kaimynai girdėdavo:
„Mano žmona, prašau duok man beigelį su dešra.“
„Daugybė vargo yra tave užgriuvę. Ar tai viskas, ko tau reikia? Jis visada skundžiasi, kad jaučia širdgėlą,
o dabar trokšta beigelio su dešra!“
„Tada duok man arbatos su uogiene.“
„Tau ligą duosiu. Visą naktį nenustosi lakstyti...“
Jų sūnus buvo aktyvus Makabi ir Gordonijoj. Jie visi žuvo.
Čia Nachumo Viduckio vyrų kirpykla. Jis buvo žydiškos išvaizdos ir grimuodavo aktorius.
Truputį toliau yra Minos Vilkomiski, Mandos Cemacho dukters namas. Jie turėjo du sūnus ir dukterį:
Lula priklausė Makabi, Joša ir Freda Hashomer Hatzair nariai.
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Čia Kranto ir Kauno gatvių sankirtoje dviaukštis Šlupskio Stipriojo namas. Jam priklausė elektros prekių
parduotuvė. Jo žmona buvo ligota ir vaikščiojo su lazdele. Jie visi žuvo.
Zeligo Kapolo ir jo žmonos Chajos dirbtuvė buvo toje parduotuvėje. Jis buvo ūsuotas ir visada
šypsodavosi. Jo eisena buvo didinga ir rengdavosi nepriekaištingai, todėl buvo pramintas Lordu. Jų
dukra Feiga atvyko į Žemę karo pabaigoje, išgyvenusi koncentracijos stovykloje. Ji ten sukūrė šeimą.
Jų sūnus Josefas yra Pietų Afrikoje. Kita duktė Dina, kaip ir motina, žuvo.
Kranto gatvė
Tame pačiame pastate, iš Kranto gatvės pusės, buvo Chaimo Levino vaistinė. Ar atsimeni varpelių
žvangesį atsidarius durims? Vos įėjus būdavai priblokštas vaistų ir kvapiojo vandens aromatų. Lentynos
buvo sužymėtos išgraviruotais užrašais. Suskambėjus varpeliui pasirodydavo Chaimas su auksiniais
akiniais. Jis buvo Ješivos mokinys ir savamokslis. Jis buvo sionizmo aktyvistas, įsitraukęs ir į
bendruomeninių institucijų veiklą. Chaimas buvo pirmasis miesto valdytojas vokiečių okupacijos metais
per Pirmąjį pasaulinį karą. Vėliau jis valdė „Orion“ degtukų fabriką, net kai jis atiteko Krigerio
koncernui. Jis buvo malonaus būdo. Chaimas buvo ligoninės įsteigimo ir pirties modernizavimo
iniciatorius. Jis buvo žinomas donžuanas. Jo žmona Hašilė taip pat buvo sionizmo aktyvistė, kuri
rūpinosi našlaičiais, našlėmis ir skurstančiais. Jie turėjo tris dukteris ir sūnų: Šeiną, Rachelę, Feichą ir
Heršelį. Sūnus buvo vedęs Miriam Burštein. Jis išgyveno Frunzo mieste, Rusijoje. Dabar jis Žemėje.
Šiek tiek toliau buvo kepėjos Meitos Levin ir jos sūnaus, protingojo Leizerio – Poale siono nario –
namas. Jis gerai sutarė su žmonėmis ir daugelį metų studijavo. Jis vedė Cipą Lėją, Jonos Kaco seserį,
kuri buvo gerokai aukštesnė už jį. Jie žuvo.
Čia taip pat didžiulė Mošės Zako ir jo žmonos Feigos parduotuvė. Galanterijos parduotuvė visada
būdavo švari ir tvarkinga. Ponas Mošė buvo mažiukas, su žila barzda ir visada dėvėjo apykaklę su
kaklaraiščiu. Jie buvo turėjo nedidelių santaupų ir buvo pasirengę padėti prisireikus. Izraelis Pogiris iš
JAV prisimena juos taip:
„Avrahamas turėjo sūnų Mošę, kuris valdė popieriaus parduotuvę. Aš mėgdavau iš jo pirkti sąsiuvinius
su jidiš poemomis atspausdintomis ant viršelio. Tarp šių poemų būdavo „Laiškas mamai“, „Dievas tiesa
ir Jo teisimo dieną yra tiesa“. Jis rengdavosi iškilmingai. Mano tėvas mane nusiųsdavo į jo parduotuvę
sagų, adatų, antspaudo – viskas už vieną kapeiką.“
Vakarais matydavau juos vaikštinėjant: jis savo didinga eisena ir ji krypuojanti kaip antis. 1963 m., kai
mano sesuo Sara atvyko iš Izraelio į Maskvą, nuvykome ieškoti jų dukters, kuri liko ten. Mes jos
nematėme 48 metus. Mes jos neradome namie, taigi laukėme kol atvažiuos. Iš tolo pamatėme moterį
krypuojančių kaip antį – panašią į jos motiną. Mes supratome, kad tai ji. Ir iš tiesų tai buvo ji.
Čia namas su žaliomis langinėmis ir didele metalo gaminių parduotuve bei ją žyminčiu ženklu,
priklausantis ponui Avchikui Pogirskiui ir žmonai Saral. Ponas Aba buvo aukštas, išdidus, su maža
barzdele, ūsiukais ir akiniais. Jis mokėjo Torą, rusų ir vokiečių kalbas. Jis turėjo tautinių įsitikinimų, bet
aktyviai nedalyvavo visuomeniniame gyvenime, išskyrus labdaringas veiklas.
<...>
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Turgaus ir Žvejų gatvės
Štai didžiulis Leibos Opnickio namas. Prieš savo akis matau šeimininką – be kepurės, su pypke rankoje,
po pilvu parištu diržu. Namas traukė daug jaunimo. Čia buvo keturi sūnūs ir dukra, tad namas buvo
persismelkęs pionieriška dvasia.
Vilniaus gatvėje, kitapus turgaus, gyveno siuvėjų šeima – senasis Naftalis ir jo sūnūs. Jis buvo lieknas,
su ant nosies galiuko kabančiais akiniais. Jis turėjo gerą humoro jausmą ir visada šypsojosi. Jo sūnūs
Tovia ir Chaimas buvo pokštininkai. Tovia sužibėjo Kultūros lygos dramos būrelyje. Jų namuose buvo
galima išgirsti naujausius pokštus.
Jų kaimynystėje, netoli turgaus, buvo Chono Strumo ir dviejų brolių Baronų – Leibelio ir Heršelio –
dirbtuvės. Leibelis emigravo į Pietų Afriką, Chonas turėjo siuvyklą.
Icikas Dembo gyveno priešais turgų. Jis buvo medžio graveris ir vyrų kirpėjas. Atsidarius durims
suskambėdavo varpelis. Tada Icikas atsitraukdavo nuo graviravimo ir pradėdavo kirpti. Vienos
profesijos neužteko išmaitinti šeimai. Didelė dalis Jonavoje pagamintų baldų buvo papuošti jo
graviruotėmis. Jis buvo hebrajiškos ir jidiš literatūros žinovas. Jis buvo populiarus žmogus su geru
humoro jausmu, parašęs daug eilių. Jo sūnus Jenkelis turėjo platų išsilavinimą ir mokėjo esperanto. Jo
dukra Peselė buvo baigusi sodininkystės mokyklą Rygoje ir kartu su Batia Zandman buvo įkūrusios
vaikų darželį. Jauniausias sūnus buvo Mošė. Jie visi žuvo.
Limonadinės savininkas Mošė Jalinovičius gyveno kaimynystėje. Karštomis vasaros dienomis jis
numalšindavo gyventojų troškulį.
Judant toliau – dviaukštis Silbermano namas. Kiek prisimenu, du broliai – Eframas ir Šlomas beijų sesuo
Sara gyveno ten. Kadangi tėvų nebebuvo, Makabi jaunuomenė šeimininkavo name. Jie čia ateidavo
tiesiai iš susitikimų. Sporto konsultantai irgi čia gyveno.
Kitapus buvo didelis Meiro Goldšmito namas. Jis turėjo tris dukteris ir sūnų: Libą, Sarą, Chaną ir Leizerį.
Vyrų rankose buvo galanterijos parduotuvė. Meiras, kuris šlubavo, buvo siono mylėtojas ir mokinys. Jis
buvo nepranokstamas Toros skaitytojas Beis Midraš sinagogoje. Sūnus Leizeris įgijo aukštesnį
išsilavinimą. Jis Strasbūro universitete studijavo chemiją. Jis susituokė su mokytoja Beila Apatkina.
Chana išvyko į Žemę. Kiti žuvo.
Šalia Kauno gatvės, kitapus turgaus, stovėjo valdžios paskirto rabino - (tuo metu) rabino Šneuro Sesickio
namas. Jis buvo intelektualus ir gudrus. Po jo mirties namas tarnavo kaip sionistinio jaunimo susitikimų
vieta: Makabi, Jaunojo Siono, Tz. S., Hashomer Hatzair ir Gordonijos. Visi jie sutardavo dėka Rivkos
Sesicki, kuri paveldėjo tėvo bruožus. Su ja galėjai pasikalbėti bet kokia tema. Ji buvo Jaunojo Siono
aktyvistė. Rivka buvo protinga, suprasdavo užuominas, buvo maloni ir gražių bruožų. Ji diktuodavo
susirinkimų eigą. Velvelas Sesickis, kuris buvo Pogirskio buhalteris, buvo linkęs į kairesnes idėjas. Jis
buvo geras draugas visiems. Namas buvo pilnas jaunimo ir kas atvykdavo vėliau, neberasdavo, kur
atsisėsti. Čia ir poras susirado: Rivka susituokė su Jerachmieliu Teitelbaumu, Velvelis vedė Pesilę
Kerzner, jauniausioji Chana ištekėjo už Leibelio Šterno.
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Judant toliau, yra Elijaus Frakto namai. Jis buvo grūdų prekeivis ir Ješivos mokinys. Jis šnekėdavo
telefonu lietuviškai, žinoma su Gemaros46 melodija: “Fanile, Fanile, Dakit Devinta.”
<...>
Gatvelės
Alėjoje vedančioje nuo Kauno gatvės stovėjo Jenkelio Leibo Landmano namas ir dailidės parduotuvė.
Jenkelis Leibas buvo įgavęs turtingo žmogaus statusą. Jis nebuvo labai išsimokslinęs, bet buvo
sąmojingas. Jis eidavo į pagrindines pamaldas, kaip Šacharit ar šabo pasveikinimą. Jis buvo plačiapetis,
visada su pypke dantyse, be perstojo pučiantis dūmus. Jis dosniai aukodavo įvairiems fondams ir
labdarai. Jo du sūnūs – Davidas ir Menašas bei trys dukterys – Šeina, Marka ir Hindaka, gavo sionistinį
išsilavinimą. Jie visi žuvo.
Čia alėja, vedanti iš turgaus aikštės į Pirklių sinagogą Breizer47 gatvėje. Šioje alėjoje gyveno rabinas
Chaimas Icakas Silmanas ir nagrinėjo žydų teisės klausimus. Jis – Siesikų genijus – man stovi prieš akis.
Žemas, lieknas, su ilga barzda, dėvintis ilgą fraką. Jis visada galėjo pasiūlyti Toros ir rabiniškų
sprendimų. Jis niekada nenustojo mokytis. Visada galėjai jį pamatyti, sėdintį su
atversta Gemaros, Mišnos ar Ein Yaakov knyga. Namai buvo pilni lentynų su religinėmis knygomis. Jis
buvo kuklus ir dosnus, bet griežtas rabiniškuose sprendimuose. Teisės teismas (Beis Din) buvo mažame
kambarėlyje. Ten buvo spendžiami piniginiai ir verslo klausimai bei priimami sprendimai dėl košerinio
maisto. Jo įmonė taip pat buvo ten: labdaringas fondas ir bankas našlėms ir našlaičiams, kurie patikėdavo
jam savo centus. Jis šnekėdavo tyliai, kimiu balsu, bet jo įtaka buvo didžiulė. Jis vesdavo Neilos apeigas
per Yom Kippurą didžiojoje Beis Midraš sinagogoje. Nepamirštama patirtis buvo jį išgirsti. Atrodė, kad
jis tvirtai atsistoja priešais šio pasaulio kūrėją tam, kad gautų atsakymą savo bendruomenei ir visai žydų
tautai. Kai maldos ir prašymai pasiekdavo aukščiausią lygį, jis ranka trenkdavo per podiumą sušukdamas
„Antspaudą!“. Pagrindinė padėjėja jo geruose darbuose buvo kukli žmona Chana Lėja.

46
47

Talmudo dalis.
Klaipėdos gatvė, kuri tuo metu buvo vadinama Bravoro.
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Grupė dailidžių: X., Chasidas, Kaminskis, Meniukas, X., X., Monginas, -- žydų žudikai, Tovia ir Chaimas
Koblianskiai, X., Chana, Rivka Koblianski, Aharonas Tovia, X., Avrahamas Pimšteinas, Rachelė
Kolbianski, Jicakas Dembo, Fancevič, Mašil Koblianski, Danielis Ricklis, Zyvas Opnik, Jakovas
Dobianskis, X., Benjaminas Kopilanskis, Davidas Garberis.
Toje alėjoje taip pat gyveno Meiro Riklio, Barono, Desento ir Davido Ginzbergo šeimos
Ritualinis skerdikas Šlomas – aukštas, panašia į Herclio juoda barzda, gyveno Sinagogos gatvės tęsinyje.
Jis buvo nepralenkiamas maldų vedantysis. Jis buvo kaip vokalistas, saldžiu balsu. Jaunimas ateidavo iš
visų Beis Midrašų išgirsti jo Musaf pamaldų per didžiąsias šventes. Jis labai saugojo savo balsą. Kai kas
nors atidarydavo langą, buvo sakoma, kad Šlomas sušals Sinagogos gatvėje.
Kalviai
Mėgdavau klaidžioti kalvių alėja. Užsukdavau į Izraelio Kremenicino kalvę. Jis buvo tvirto sudėjimo, o
veidas visada prakaituotas ir suodinas. Jo raumeningos rankos laikydavo rusenantį metalinį priekalą kai
jis plodavo su sunkiu kūju. Jis buvo kairiųjų pažiūrų, mėgdavo šnekėti apie politiką.
Čia didelė brolių Judelio ir Icako kalvė. Jų kiemas visada būdavo pilnas karietų, žieminių rogių ir ratų.
Abu broliai priklausė Jaunajam Sionui.
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Panašiai atsimenu ir Landų bei brolių Vinickių kalves. Pastaroji buvo viena didžiausių. Čia gaminami
vežimai būdavo parduodami Kaune, Žąsliuose ir kituose miestuose. Broliai emigravo į Jungtines
Amerikos valstijas. Tik Judelis pasiliko, bet 1935 metais taip pat emigravo.
Vilniaus gatvė
Čia, Vilniaus ir Kranto gatvių kampe, yra didelis raudonas pastatas, kuriame gyveno mūsų šeima. Mūsų
balkonas buvo antrame aukšte, apsuptas gėlių vazonų, kuriuos prižiūrėjo mano mama. Prie įėjimo buvo
durų skambutis, kas tais laikais buvo labai didelė inovacija. Kai pro šalį eidavo vaikai, jie negalėdavo
susivaldyti nepaskambinę ir nesudrumstę namo gyventojų ramybės.
Netoliese buvo Zeligo Kapolos namas. Chaja liko našlė su trimis sūnumis ir dukra. Sūnus emigravo į
Pietų Afriką. Dvi dukterys išgyveno holokaustą ir yra Žemėje. Kiti žuvo.
Čia du dviaukščiai raudonų plytų namai, priklausę statybininkui Simonui Vyneriui. Jis jau daugiau kaip
metus gyveno antrame aukšte, kai mes atsikraustėme iš koplyčių. Jo sūnus Menašas Vyneris baigė
chemiją Lietuvos universitete ir vedė Kaune. Buvo dvi dukterys – Cipa Lėja ir Jehudita. Jie visi žuvo.
Dantistė Eida Kac ir jos šlubas vyras gyveno ir dirbo tame pastate. Jie buvo mieli žmonės.
Toliau Leibo Geršovičiaus (vadinamo Turku) namas.
Čia Mendelio Gorfeino namas. Jis buvo vidutinio ūgio, su maža barzdele. Jis buvo ramaus būdo,
išsilavinęs ir kuklus. Jis ilgai sėdėdavo rašydamas savo įspūdžius apie platųjį pasaulį ir išreikšdamas
savo nuomonę apie svarbius dalykus. Tai buvo asmeniškų dalykų dienoraštis tapęs beveik draugu. Jo
nugara buvo truputį sukumpusi nuo rašymo. Jis buvo aktyvus bendroje sionistinio judėjimo veikloje ir
tėvų komiteto narys Tarbut mokykloje.
Leizeris Levitas ir jo žmona Chaja-Baila gyveno kitapus gatvės. Jis buvo sielininkas, o ji – siuvinėtoja.
Jie buvo ramūs, dori darbo žmonės. Tai atsispindėjo jų veiduose.
Čia Kopelio Rezniko namai. Volfovičių šeima gyveno viename iš jų. Vėliau čia atsikėlė baldų dirbtuvė,
Kopelio ir jo sūnaus Heršelio aprūpinta naujausiomis mašinomis. Trečiajame dešimtmetyje, Kopelis
buvo miesto tarybos narys. Tarybai vadovavo daktaras Ralys. Kopelis snausdavo per susirinkimus. Kai
vadovas paklausdavo jo nuomonės tuo klausimus, jis atsibusdavo ir lenkiškai pasakydavo: “Niech bedzie
jak pan doktor mowi”. (Tebūna, kaip daktaras sako.)
Aš palikau Jonavą visam laikui sudaužyta širdimi. Aš iškeliavau į Kauną, iš ten į Centrinę Aziją, kur
daugybę metų praleidau Frunze mieste Kirgizijoje.
Aš ten gyvenau ir dirbau iki 1965 m. lapkričio. Kai mano mama atgulė į lovą 1964 m., aš pažadėjau
prieš jos mirtį išpildyti pažadą – padaryti viską, kad išvykčiau į Izraelį. Aš įvykdžiau tą pažadą 1965
metais.
Pakeliui aš aplankiau savo seseris Vilniuje ir Kaune. Aš susitikau su savo jonaviečiais draugais ir
pažįstamais, kurie man surengė šaunų atsisveikinimo vakarėlį. Gruodį atvykau į Vieną traukiniais per
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Minską, Maskvą ir Varšuvą. Atvykau į Lodą lėktuvu gruodžio 23-ąją. Mano atvykimas padėjo
susidėlioti mintis ir jausmui rašyti apie Jonavą. Jei ką nors nuvylė mano pasakojimas, prašau atleisti.

Prieš ir po karo
Meiras Corefas (Goldšmitas), Tel Aviv
Iš originalo kalbos vertė Džeroldas Landau

Nuotraukoje: Meiras Corefas
Tai buvo 1945-ųjų gegužė – didžiausias įvykis XX a. istorijoje. Nutiko tai, kas atrodė neįmanoma.
Žiaurioji Vokietija, galinga ir pergalinga, nukariavusi ir okupavusi visą Europą, pagaliau buvo nugalėta
ir sutriuškinta.
Vakarykščiai kruvini vyrai, kurie penkerius metus vykdė siaubingus žiaurumus milijonams žmonių,
dabar lakstė kaip pelės ieškodami skylių, kur pasislėpti kol jų aukų rūstybė ir noras keršyti nuslops. S.S.
ir Gestapo žvėrys apsirengę koncentracijos stovyklų kalinių rūbais. Keliai ir takeliai pilni pabėgėlių.
Vaikiški vežimėliai naudojami transportui, ir tie patys maišai permesti per pečius – identiškas vaizdas
kaip 1941-aisiais kai mes palikome Jonavą, išskyrus tai, kad šįkart bėgantieji buvo vokiečiai ir vokiečių
vaikai. Visgi buvo vienas skirtumas: jų nelaukė koncentracijos stovyklos, Aušvicas, Paneriai, Devintasis
fortas, Girelė.
Vokiečių motinos, kurios savo pienu išaugino kruvinus žudikus – baisiausius žmogiškus sutvėrimus,
kuriuos istorija kada regėjo – vingiuotais keliais grįžo į savo namus. Jei subombarduoti namai buvo
sugriauti, jie tuojau pat buvo atstatyti, nes tai jų namai. Mes jiems pavydėjome. Jie turėjo namus, seneles,
senelius ir vaikus. O kur buvo mūsų namai, vaikai, tėvai, seneliai? Mes jautėmės beviltiškai vieniši.
Nepaisant to, mus kaip užkerėtus traukė savi namai, ne tik pažvelgti į sugriautą Jonavą. Kartu su būriais
išlaisvintų žmonių mes žingsniavome Europos keliais– namo! Koks malonus ir šiltas buvo šis žodis –
namo...
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Namo?
Mano namas Jonavoje buvo medinis, šalia šaligatvio Breizer gatvėje. Kadangi jis buvo senas, jis taip
persikreipė, kad vaikas galėjo pasiekti stogą. Žiemomis, mes galėdavome nusilaužti varveklius ir valgyti
juos kaip ledus. Sode atsiverdavo kapinių su pušaitėmis ir varnomis, kurių kranksėjimas mus
gąsdindavo, vaizdas. Atrodė, kad jos mus perspėja apie mūsų laukiančią skaudžią lemtį. Kapinės buvo
mano vaikystės dalis, jos sukeldavo mintis apie gyvenimą ir mirtį. Čia gyveno mano draugas Berka
Aikeris ir jo sesuo Chavalė. Jų tėvas buvo akmens graveris. Jie gyvendavo tame pačiame name, kuriame
buvo ir taharos kambarys, į kurį jiems buvo draudžiama įeiti. Vasarą mes miegodavo kvapniame šiene
prieangyje. Mes pasakodavome istorijas apie dvasias ir šešėlius, kurias išgirsdavome per šabą Pirklių
sinagogoje tarp Minchos ir Maariv. Nors širdyje bijojau, apsimesdavau, kad netikiu šiomis istorijomis,
kad pasirodyčiau drąsus gražiajai Chavalei. Vėliau mano draugas Berka tapo sovietų armijos kapitonu
ir žuvo mūšiuose prie Uralo. Po mirties jis buvo didžiai pagerbtas dėl savo drąsos ir stiprios valios.
Chavalė kartu su visa šeima buvo nužudyta žudiko Liubkos Zacharo.
Mes, keli jaunuoliai, klajojome per kaimus ir miestelius, kiekvienas galvodamas apie savo namus –
Jonavą, Kėdainius, Ukmergę. Ar kas nors atras sau brangius žmones? Mes degėme noru atstatyti
komunizmą Lietuvos žemėje, sulaistytoje mūsų krauju.
Mes, kaip grupė išsigelbėjusių brolių, palikome prakeiktą Vokietiją su jos šaltomis pilimis, išpuoštais
kaimais ir gotikinėmis bažnyčiomis. Su džiaugsmu sumišusiu su liūdesiu, mes sveikinome pažįstamus
kraštovaizdžius: su miškais, javų laukais, šiaudiniais namų stogais ir šuliniais. Mes atvykome į Kauną.
Savo laimei radau savo vaiką ir seserį gyvus. Mano brolis išvyko į Izraelį. Aš taip pat radau tetą. Toliau
vykau į Jonavą.
Traukinys vykstantis į Jonavą buvo perpildytas gojų. Veltui ieškojau žydiškų veidų. Tačiau pamačiau
pažįstamą veidą – raudoną, nuo pertekliaus kiauliškai storą – Vansovičiaus veidą. Ar jis mane pažino?
Džiaugiausi, kai jis dingo man iš vaizdo. Sutapimas ar ne, jis net nepažvelgė į mane per visą tą laiką, bet
kiek žydų jis nužudė...
Mes pasiekėme traukinių stotį. Čia Beitar nariai surengė priėmimą, kai Jabotinski važiavo pro mūsų
miestą. Čia miesto pirkliai kraudavo obuolius eksportui į Vokietiją ir mes, vaikai, nugriebdavome didelių
antaninių obuolių iš traukinių, kartais gaudami lupti. Mes dažnai sėdėdavome Icos (Buliaus), kuris
galėdavo suvalgyti visą vištą ir likti alkanas, vežimo gale. Pasakojama, kad kartą jis buvo susilažinęs,
kad suvalgys 50 pyragaičių, bet po 30 atsidūrė ligoninėje. Tai buvo tie patys vežimai, bet vairuotojai
buvo kiti. Kai vienas iš jų man pasiūlė savo paslaugas, aš atsisakiau. Norėjau pasivaikščioti.
Čia degtukų fabrikas, bet kur sargas Avrahamas akmentašys? Yra nauji namai ant aukštų pamatų. Priėjęs
arčiau galėjau įskaityti hebrajiškas raides ant šių statybai panaudotų akmenų. Vėliau tokius pamačiau ir
šaligatviuose, laiptuose ir pan. Širdį slėgė liūdesys ir pyktis. Sekundę pagalvojau, kad kokia nauda iš
akmeninių paminklų, kai žmonės buvo išžudyti – nuo senų iki jaunų. Taip pat mačiau Toros
pergamentais padengtas vienų ūkininkų namų sienas Skaruliuose.
Demonų šokis Sionioto48 vietoje
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Gegužinės, pavasario linksmybių.
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Čia geležinkelio perveža už kurios kelias vedantis į Girelę. Žmonės vaikštinėdavo čia šabo dienomis,
vaikai eidavo į žygius su lankais ir strėlėmis, nešdamiesi kietai virtus kiaušinius įvyniotus į svogūnų
lukštus, kad jie išliktų šilti. Makabi organizacija surinkdavo grupę jojikų apsirengusių mėlynai ir baltai.
Kelias į Girelę, kur vykdavo Sioniot (Gegužinės) šventė - buvo šokiai su gaisrininkų orkestru. Porelės
dingdavo tarp medžių per šokius...
Tie patys krūmai ir medžiai tarnaudavo kaip kamufliažas slaptiems jaunimo grupių susitikimams,
įskaitant ir šių eilučių autoriaus, kurie norėjo pakeisti pasaulį, įvedant socialinį teisingumą, lygybę,
brolybę...Užmiršdami, kad niekas to neprašė ir kad jie patys buvo nenorimi svečiai.
Jonavos žydai ta pačia gatve buvo vedami į savo baisią mirtį.
Jų mokytoja Henka Judelevič kartu su Roza Mar, jidiš mokyklos mokytoja, žygiavo pirmos eilėje. Be
ašarų. „Raudonoji Armija atkeršys už mūsų kraują“, „Tegyvuoja Stalinas“ – tai buvo paskutiniai jų
žodžiai. Taip buvo papasakota vieno žmogžudžio, kuris pasikorė ant vieno iš tų medžių prie masinės
kapavietės 1943 m., kai vokiečiai norėjo paslėpti įkalčius sudegindami kūnus.
Aš neįėjau į mišką. Kariuomenė čia buvo. Aš nusigręžiau jausdamasis taip, lyg būčiau vienintelis
išsigelbėjęs iš mirties ir ašarų slėnio.
Kai ėjau, nukankinto nukryžiuotojo veidas spoksojo į mane nuo milžiniško kryžiaus.
„Du tūkstančius metų tu į mus spoksai, sūnau nelaimingos Marijos. Šiandien tu laimėjai, bet kaina buvo
didelė... Ir galbūt tu nekaltas. Galbūt viskas buvo padaryta tavo vardu be tavo sutikimo... Tegu mūsų
išlietas kraujas tampa žyme tau ant veido ir tų, kurie tai sukūrė tavo vardu – per visas jų tamsias kartas!
Vėlgi, ką tu galėjai padaryti daugiau nei išlikti tyliu liudininku. Ir tave jie nukryžiavo.“
Plazda pažįstami vaizdai
Štai aš tavyje, Jonava. Autobusų stotyje, kuri knibždėdavo žydų, buvusių vežikų. Arklių turgus, rotušė,
pašto stotis. Grūdų pardavėjų, amatininkų ir medienos pirklių gatvė išnykusi be pėdsako, užžėlusi žole.
Ieškau atpažįstamų pastatų. Čia yra barakai. Čia ledo čiuožykla, ir čia Beis Midraš. Jos šventumas
dingęs. Joje gyvena žmonės.
Štai čia Vilija, kuri mus, vaikus, taip traukė. Žvejas Elia iš jos traukė savo pragyvenimui. Jis gaudydavo
šviežią žuvį, kurią tiekdavo namų šeimininkėms šabui ir šventėms. Keltininkų Levito ir Dabolo baržos
plūduriavo joje. Kai buvome vaikai, dažnai prasliūkindavome nesumokėję. Upė nuplaudavo mūsų
nuodėmes per Tashlich ir Rosh Hashanah49. Vanduo ir toliau teka, net be viso šito.
Bažnyčia stovi viena, kaip milžinų dvelksmas, su savo bokštais ir kryžiais. Ji stovi kaip nugalėtoja, iš
aukšto žiūri į sunaikintą žydišką miestelį, o jos varžovė, senoji sinagoga, kuri visa išliko, lyg norėdama
paerzinti gojus, kaip sunaikinimo memorialas.
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Žydų Naujieji metai.
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Čia gatvėlė, kurioje šviesios atminties Silmanas gyveno. Krepšinio žaidėjas Berka Rikles irgi čia
gyveno. Mes laukdavome jo prieš varžybas, kad suteiktų mums garbę panešti jo daiktus. Mes
laipiodavome per žemus daržinių ir arklidžių stogus žaisdami slėpynių ar imituodami karus. Čia maža
galanterijos parduotuvė, kur mes pagrindinai apsipirkdavome pas Blumą Auksinį, kurio močiutė buvo
praminta „Bluma vagilka“, nes visada apskaičiuodavo savo naudai. Tačiau mama visada sakydavo, kad
parduotuvės savininkas turi būti vagis, nes kitaip negalės parduoti į skolą. Mama siųsdavo mus su
pinigais, kad parneštume smulkmenų iš Feigos, antrosios Avrahamo akmentašio žmonos. Jo sūnus su
pirmąja žmona, Davidka Dezenta, buvo aktyvus komunistas, kuris emigravo į Birobidžaną. Jis buvo ten
įkalintas ir ištremtas į Sibirą, kur yra iki šiol. Jo antroji žmona turėjo dvi dukteris – Reizką ir Itką. Pirmoji
buvo graži, antroji – talentinga mokinė. Feiga taip pat turėjo sūnų ir dukterį su pirmu vyru.
<...>
Breizer gatvėje
Štai aš stoviu Breizer gatvėje ir bandydamas atkurti šią miesto dalį savo mintyse. Čia buvo Jankelio
Leibo alėja, kuri buvo išsiraičiusi kaip gyvatė. Čia gyveno Greitasis Kravicas – siuvėjas. Jis keliaudavo
po kaimus ir ten siūdavo. Jis mėgdavo išgerti. Kai užeidavo koks ūkininkas, jis jį išmatuodavo ir
nusiųsdavo parnešti butelio. Šiam grįžus, rūbas jau būdavo pasiūtas.
Jenkelis Leibas, nors ir suteikė daugeliui šeimų pragyvenimo šaltinį, nebuvo mėgstamas žmonių: ir dėl
to, kad iškilo iš paprasto darbininko į rimtą verslininką, ir dėl to, kad jo gražioji dukra buvo nutekėjusi
pas gojus.
Jo aikštinga dukra buvo tarsi pasityčiojimas iš jo. Ar per maža buvo žydų jaunuolių, kad ji leistų laiką
su žydų nekentėjais?!
Taip Breizer gatvės moterys ją prakeikė, kai gražioji Icka Landman ėjo su Simonu Dulgacu Kėdainių
gatvės kryptimi... Matyt jos nujautė būsimą budelį... Net jos buvęs draugas Liubka Zacharas buvo
permirkęs žydų krauju ir prisiplėšės žydų turto. Tas Simonas Dulgacas prisistatė kaip grynakraujis
vokietis50 nacistinės okupacijos metu, ir tapo Jonavos žydų bendruomenės galvažudžiu, galbūt dėl to,
kad gerai mokėjo jidiš kalbą. Taip pat buvo šnipų sluoksnis, kaip Janas Pinkovskis. Jis, kilęs iš ten pat,
tapo šabo gojumi51, ruošė spąstus ir mokėsi kalbėti jidiš. Jis iškilo vokiečių akyse.
Čia namas, kuriame gyveno kepėjas Mošė Reiza-Lėja Josefas. Aš ten eidavau parsinešti šviežios,
kvapnios juodos duonos. Pakeliui namo surydavau beveik pusę kepalo. Dėl šito greičiau gaudavau
keiksmų nei palaiminimų iš motinos, kaip pavyzdžiui, „Kad tavęs cholera neapimtų!“. Ši formuluotė
mane pasiekdavo iš supykusio tėvo: „Neįsileisk velnio!“ Jau geriau diržas nei piktas žodis. Iš tiesų taip
jis elgėsi.
Šabo valgius nunešdavome į kepyklos krosnį. Moterys kalbėdavo apie Chaimo tėvą Mošę, kad jis
spoksodavo į puodus juos lygindamas – tai jis perdėdavo maistą iš vieno į kitą: iš to, kuriame daugiau
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Volksdeutsche – pagal nacistinės vokietijos terminologiją - vokietis, nepaisant jo faktinės gyvenamosios vietos.
Kitatikis, patarnaujantis žydams per šabą, kai šie negali atlikti tam tikrų veiksmų.
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mėsos, į varganesnį, visai be mėsos, arba juos net sukeisdavo. Dabar orkaitė yra apleista – jokių
patiekalų, jokios duonos, jokių žydų...
Čia yra mažas namelis – taip lyg būtų prilipęs prie normalaus. Čia gyveno batsiuvys Taferis – lieknas,
mažas ir su daug vaikų. Jo žmona taip pat buvo plona. Nors jie turėjo vyresnių vaikų, vis tiek gyveno
kaip įsimylėjėlių porelė. Jis sėdėdavo prie batų, o ji lupdavo bulves. Neatsitraukdamas nuo darbo, jis jai
pasakodavo pasaulio naujienas. Po visų jo pasakojimų, jai pasidarydavo aišku, kad nėra ką dėti į puodą
ir kuo susimokėti nuomą.
Jos brolis Leibelis Šoubas gyveno su jais. Jis buvo lieknas, bet neaukštas, turėjo ilgus plaukus. Niekas
jo nemėgo ir nesibičiuliavo, nors jis ir priklausė kairuoliams. Jo išvaizda taip pat buvo atstumianti. Jis
emigravo į Birobidžaną, ir kaip būdinga tiems kas iš ten sugrįždavo, tapo NKVD informatoriumi ir
provokatoriumi. Jis atsakingas už nemažo skaičiaus žydų mirtis. Iki pat šiol galime sutikti L. Šoubo iš
Birobidžano vardą, kuris pakoregavo „Izraelio stipruolio“ sampratą.
Šuliniai
Čia Rašelės šulinys pritvinkęs šalto, šviežio vandens. Nors geltonas Itelės šulinys buvo arčiau, motina
mus siųsdavo į Rašelės šulinį. Itelė buvo paskalų nešiotoja. Jei ji pamatydavo vaiką su suplyšusiais
marškiniais ar skylėtomis kelnėmis, visi kaimynai sužinodavo, kad Sara, Chaimo Šimono žmona,
neprižiūri vaikų tinkamai. Jai netrūko laisvo laiko. Jos vyras, kuris buvo sielininkas, su vyriausiuoju
sūnumi plukdydavo baržas ir grįždavo tik šabui.
Mano tėvas nenorėjo, kad ten eičiau, nes ten vaikai būdavo užsiėmę balandžiais visą dieną. Jie visais
būdais viliodavo patiną ir patelę. Jie pasiųsdavo puikų patiną, kad tas savo žavesiu pritrauktų patelę.
Kita pusė bandydavo jiems trukdyti, švilpdami, mėtydami akmenis, kol kildavo mūšis – su per langus
mėtomais akmenimis, keiksmais, muštynėmis ir riksmais. Tiesiogine prasme, balandžių, taikos
paukščių, karas. Galiausiai jie susitardavo: du patinai ir dvi patelės.
Pagrindinis konkurentas buvo Mota-Icka, žvejo Elijaus sūnus, kuris gyveno mokytojo Simono
akligatvyje. Nors Simonas jau buvo tiesos pasaulyje,52 ir viskas, kas liko iš jo vietos, buvo tik Jenta su
ožkele, kurios ji nepalikdavo nei dieną, nei naktį, netgi vesdavosi į savo kambarį miegoti, gatvelės vis
tiek buvo vadinamas mokytojo Simono vardu. Šis akligatvis visada būdavo purvinas nuo vandens, kurį
tingios moterys pildavo pro langą. Tai tarnavo kaip balandžių kovos arena.
Žodis „Jonai“53 mano tėvų ausims skambėdavo kaip žodis „mešad“ (išdavikas)54. Išties turėjome tokį
žmogų savo gatvėje, priešais Tarbut mokyklą - Fabijanas Kolbianskis – Išdavikas Feivka. Jis eidavo
sekmadieniais į bažnyčią ir dirbdavo savo bityne darbo dienomis. Aš atsinešdavau tinklelį, o jis man
duodavo mažus puodelius. Aš jam padėdavau padūminti tam, kad galėtų išvaikyti bites ir surinkti medų.
Aišku, visa tai buvo be tėvo žinios. Aš negalėjau atsispirti pagundai studijuoti gamtos stebuklų,
pavyzdžiui, bitės gyvendavo kaip žmonės, su karaliene, jaunaisiais, jaunikliais, sargais ir paprastųjų
darbininkų „masėmis“... Be viso šito aš mėgavausi saldžiu aromatingu medumi.

Miręs.
Balandininkas
54
Kalbama apie apostazę – sąmoningą, savanorišką religijos išsižadėjimą. Šiuo atveju, apie kitatikius.
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Hautrineris gyveno šalimais. Jis buvo medikas, kuris dalydavo piliules už dyką. Jis buvo populiarus tarp
gatvės gyventojų. Buvo sakoma, kad jo sūnus nusižudė iš meilės žydaitei, o ji taip pat nusižudė tą pačią
dieną – Jonavos Romeo ir Džiuljeta.
Žydai su juo sveikindavosi, sakydami „labas rytas“. Kai jis mirė, žmonės jį lydėjo į amžiną poilsį. Jis
tikrai buvo to vertas, nes kantriai bendravo su žydais ir buvo tapęs jų tikru draugu. Aš irgi buvau iš tų,
kurie ėjo į jo laidotuves. Mano lietuvis draugas Ratnis paėmęs už rankos nusivedė į bažnyčią. Prieš man
susivokiant, jis nuėmė man kepurę. Iš baimės mane išpylė šaltas prakaitas. Bijojau Dangaus bausmės,
bet nieko nenutiko. Dvasininkas priešais altorių giedojo – lygiai taip pat kaip mūsų Kel Maleh
Rachamim.55 Mano draugas stovėjo šalia. Aš nurimau ir padėjau nešti karstą į kapines.
Mano draugė šiksa56
Mūsų gatvėje buvo dar vienas šulinys, šalia trečiojo namo gojams priklausantis šulinys uždarame kieme
su sarginiu šunimi. Aš eidavau ten atsinešti vandens. Nuo vaikystės bičiuliavausi su jų dukra ir šunimi.
Mano tėvas apie tai nežinojo. Mama apsimetė nežinanti: „Na ir kas, kad jie gojai – negi jų vanduo ne
kosher? Ir kas, kad kalba su šiksa – nieko blogo jam nenutiks“...
Pasinaudodamas ta proga, kad nebūdavo jos tėvo, o mama nuolat užsiėmusi, ateidavau pasisemti
vandens. Jų dukra irgi ateidavo tada semti vandens. Mes visada turėdavome apie ką kalbėti. Man būdavo
įdomu, kas vyksta bažnyčioje, kokį maistą jie gamina šventėms, domėdavausi kalėdine eglute. Aš
paragaudavau sausainio, kad neįžeisčiau jaunosios šeimininkės jausdamasis blogai, kad nusidėjau ir
bijodamas, kad kas nebūtų pamatęs mano gėdos ir nepapasakotų tėvui.
Pesach jau buvo netoliese ir mano krikščionė draugė laukė macų. Ji taip pat turėjo daug klausimų: Kodėl
žydai netiki Jėzumi nors jis myli kiekvieną? Ar tiesa, kad kai kas nors pamato rabiną, turi užsičiaupti,
nes kitaip iškris dantys?... Kai aš jai pasakiau, kad mes tą patį kalbame apie kunigą, ji nustebo: „Kodėl?
Jis gi toks geras...“
Taigi, mes priėjome išvados, kad D.57 visiems yra vienodai geras, tik žmonės būna blogi. Tai
susiskirstymas į žydus ir krikščionis, lietuvius ir lenkus sukelia karus... Mūsų slapta draugystė truko iki
karo pradžios.
Šiandien aš esu čia, kaip nelauktas svečias atkeliavęs iš kito pasaulio. Jų namas nepasikeitė. Nėra nė
vieno papildomo žydų baldo ar daikto, netgi jokios žydiškos žvakidės priešais ikonas. Aš sėdžiu ir
klausau apie mano brangiausiųjų kančias. Ji pasakoja apie mūsų kaimynus, kaip jie buvo pasirengę viską
atiduoti už duoną, miltus ir kruopas. Bet niekas iš jų nepirko, nes visi laukė tos dienos, kai galės viską
pasiimti veltui.
Ji pasakojo, kaip norėjo jiems kuo nors padėti bet labai bijojo vyro, kuris buvo antisemitas – gal dėl jos
meilės žydams. Išėjau iš jos namų su sudaužyta širdimi.
O štai mano gatvės kaimynai

Malda už mirusius.
Žeminantis ne žydų merginos apibūdinimas.
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Dievas. Netariamas ir nerašomas šis žodis.
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Čia Rechos malūnininkės namas. Jos vyras Mošė dirbo Icako malūne. Ji visada buvo balta nuo miltų. Ji
mėgdavo vaikams duoti uostyti tabaką ir pratrūkdavo juokais kai jie pradėdavo čiaudėti. Recha visada
buvo pikta. Ji prakeikė mus ir viščiukus, kurie pasileido siaubti jos daržą. Vasaromis ji leisdavo man
nuvesti jos karvę į ganyklą su piemens Jano, jo trimito ir šuniuko priežiūra. Tas Janekas iš manęs išmoko
skaityti ir rašyti. Vėliau jis tapo kosmopolitu – vienišuoju lietuviu tarp žydų.
Neberadau savo namo. Gojai jį išrinko. Ypatingai susirūpinęs buvau dėl krosnies. Šaltomis dienomis
mes ant jos leisdavome laiką, skaitydami knygas ir regzdami vaikiškas svajas apie šviesią ateitį. Čia,
šalia jos, mano dėdė Samuelis Pogiras, o vėliau dėdė Elijas, pindavo virves. Aš jiems padėdavau,
sukdamas ratą ar kaip kitaip. Mano teta Saralė, Elijaus žmona buvo tuo nepatenkinta. Ji skųsdavosi, kad
jis labiau myli mus nei savo paties vaikus. Mano dėdė Elijas nenusileisdavo ir atkirsdavo pusiau rimtai,
pusiau juokais „mano sūnėnai atsigimė į mane, o mano vaikai – į tave...“
Čia naujasis puodžiaus Jechielio namas. Tai buvo žemas, depresyvus namas. Bet jis apgaudinėjo valdžią.
Jis pakeitė supuvusias sijas vieną po kitos, kol pasiekė stogą.. Statybininkas Icikas Milneris buvo tokių
reikalų specialistas. Naujos sijos buvo uždengtos iš išorės sujungtomis lentomis, o iš vidaus derva ir
pikiu. Mano tėvas statė krosnis. Nojus dengė stogą. Štai taip ir atsirado naujas namas.
Man labiausiai patiko stebėti dirbantį statybininką Iciką. Kišdamas samanas tarp sijų jis dainuodavo Kol
Nidre, Ele Dvarim, ir kitas žydiškas giesmes. Tėvas pasakojo, kad jis kadaise buvo muzikantas ir turėjo
balsą kaip arfa.
Mes bijojome stogdengio Nojaus. Buvo sakoma, kad jis iš pykčio užmušė savo pirmąją žmoną. Jis turėjo
savitą maldos stilių per pamaldas. Kai mes prieidavome žodį šalom (taika), jis imdavo garsiai isteriškai
rėkti: „Nėra taikos, bus karas ir visi vieni kitiems perkąs gerkles bei ištrauks duonos kąsnį iš burnos...“
Gete ir stovykloje, aš prisimindavau jo tamsios pranašystės jėgą.
Pirklių kloizas58
Štai čia pirklių sinagoga – mūsų gatvės pasididžiavimas, ypač po to, kai pirties prižiūrėtojas Meiras,
pravarde Konsulas, nutinkavo ją iš išorės ir vidaus. Mūsų giminaitis Heršelis Kopansas išgraviravo naują
amudą (maldos vedančiojo podiumą) su dviem sparnus išskleidusiais cherubais, kurie kėlė pagarbią
baimę su savo ilgais lėžuviais, o tuo pačiu budriai saugojo amudą nuo tykančių pavojų... Heršelis buvo
laisvamanis menininkas, bet jis įkvėpė amudui dievišką dvasią.
Pirties prižiūrėtojas Meiras tapo dažytoju miesto valdytojo įsakymu, kuriame teigiama, kad kiekvienas
namo šeimininkas turi renovuotis savo namą ir perdažyti sienas, langines, stogą, kaminą ir tvorą – viską!
Iš pradžių mes pasirašėmė – ar galite įsivaizduoti? Tokiam įsakymui! Iš kur mes gausime pinigų? Bet
niekas nepadėjo. Laukė iki paskutinės minutės, o tada prasidėjo panika. Ką tada darė pirties prižiūrėtojas
Meiras? Jis nusipirko teptuką ir pradėjo dažyti. Netgi reikalavo tikro dažytojo mokesčio.
Pasakojama, kad kai jis dažė sinagogą, rabinas Ginzbergas, kuris pakeitė senąjį rabiną Silmaną, atėjo
patikrinti jo darbo kokybės. Jis mėgo pats tikrinti dalykus, kurie buvo daromi bendruomenės labui, ir
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Kloizas – maža tam tikrų amatininkų grupės sinagoga
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buvo nepatenkintas absurdiškais piešiniais sinagogoje. Jis pasakė Meirui, kad buvo nepatenkintas juo.
Meiras jam atsakė nuo kopėčių viršaus: „Rabine, neturėtumėte skųstis pamatęs tik pusę darbo...“
Jis neatsisakė ir savo pirties prižiūrėtojo pareigų. Penktadieniais jis aptarnaudavo namų šeimininkus
pirtyje.
Nesuprantu, kodėl mūsų sinagoga buvo vadinama pirklių. Čia nebuvo nė vieno pirklio, o tik batsiūviai,
siuvėjai, mėsininkai, kalviai, dailidės, statybininkai, vėžikai ir paprasti žydai... <...>
Kloize mes studijuodavome Talmudo Hilelio ir Šamajaus59 polemiką.
Šioje vietoje, po įprastų šabo patiekalų, kaip cimių (morkų troškinio), įdarytos žuvies ir chalų, mus
apsirengusius šabo rūbais, apgaubdavo dar stipresnė šabo dvasia. Mes klausydavome vietinio mokytojo
ar dvasininko iš kito miesto doros mokymų – apie teisingųjų žmonių Edeno sodą, jautį ir leviataną,
piktadarių pragarą su Lilita ir Ašmadu.60 Mes kartodavome psalmių skyrius tam, kad pasisaugotume nuo
gražiosios Lilitos, kurią mano mintyse įkūnijo mano krikščionė kaimynė...
Mes melsdavome gerų metų per didžiąsias šventes. Taip pat rinkdavome pinigus žydų tautiniam fondui,
šlovinome Kūrėją už jo sukurtus stebuklus Hasmonėjų61 valdymo laikotarpiu ir raudodavome dėl
sugriautos šventyklos, lyg tai būtų nutikę vakar prieš mūsų akis. Vėliau tėvas perėjo melstis į Tiferet
Barchurim, kurios lyderis buvo Samuelis Kohenas, ypatingai ten lankydavosi per šventes.
Pirklių sinagoga, mano antrieji jaunystės namai, paniekinta, apleista ir nebereikalinga. Nebėra acto
gamintojo Jenkelio, Torą studijuojančių žydų vaikų, o gyvenimas tęsiasi... Saulė šviečia kaip įprasta,
kyla ir leidžiasi be žydų Šacharit, Michnos ir Maarivo62.
Sinagoga ir prieglauda
Su sunkia širdimi žingsniuoju laukine žole apaugusia gatve. Senoji sinagoga iškyla prieš mano akis kaip
nuogas stuobrys, kurio šakos nugenėtos, lyg būtų panirusi į snaudulį, lyg dangun šaukiantis paminklas.
Sinagoga, atsisukusi į bažnyčios smailes su spindinčiais kryžiais, lyg be paliovos klausianti: „Kur mano
žydai?“. Nors ji paversta į sandėlį ir aplink ją mėtosi šlamštas, man atrodė, kad girdžiu iš vidaus
sklindantį maldų aidą. Atsimenu Kelą Malehą Rachamimą ir giesmininką Šlomą Margolį. Jo galingas
balsas atsimušdavo nuo kupolo ir nukeliaudavo į aukštybes. Šalia jos stovi senoji Beis Midraš – netekusi
šventumo, sumišusi, lyg klausdama: „Kodėl ir dėl kokios priežasties aš likau?“
Čia yra svečių namai ir prieglauda. Pusė jos priklauso vietinei varguomenei. Tarp jų buvo Menucha,
kuri tarnavo turtinguose namuose. Vaikščiodama ji kalbėdavo su savimi. Jos kampas buvo švarus, o ant
palangės turėjo gėlę. Kitoje dalyje, iš toliau atklydę varguoliai rasdavo pastogę nakčiai. Jie kovojo dėl
geresnės vietos.

Pagrindinės 1 a. pr. Kr. – 1 a. du pagrindiniai išminčiai, kurių debatai dėl skirtingų judaizmo religinių praktikų
suformavo dabartinį judaizmą.
60
Ašmadas – demonų karalius, Lilita – jo žmona, taip pat tapusi kraujasiurbe demone.
61
Hasmonėjai – vardas, kuriuo ženklinama judėjų dinastija, kilusi iš Makabėjų brolių. Ji valdė judėjus nuo 135 iki 36 m.
prieš Kristų.
62
Žydų pamaldos skirtingu paros metu.
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Šneuras Matei taip pat čia gyveno. Jo pravardė buvo kilusi nuo žodžio šluota (Matatei), nes jis dirbo
išviečių valytoju. Mes nuo jo visada laikydavomės atokiai, nes nuo jo sklisdavo blogas kvapas.
Čia yra Javne (Yavneh) mokykla. Čia mokytoja Šeina Grodski uoliai saugojo kalbą nuo sefardiškos
tarties, kuri buvo vartojama Tarbut mokyklose. Čia buvo Sara Silman. Ji buvo rabino Silmano giminaitė.
Ji pakerėjo mus savo entuziastinga šypsena kai diegdavo mumyse gramatiką, su jos taisyklėmis ir
išimtimis. Čia mokytojas Levinskis mums įsiminė savo kilnia laikysena ir tuo, kad žaisdavo su mumis
krepšinį ir rankinį per pertraukas. Čia mokytoja Feldberg mokė mus Biblijos ir Gemaros visiems
suprantamu būdu. Čia mes juokdavomes iš mokytojo Šoubo skaičiavimų. Pirmiausia dėl to, kad jis buvo
žemas ir atrodė kaip vienas iš mūsų. Antra, dėl to, kad jis buvo nelicenzijuotas ir kiekviena kartą atėjus
inspekcijai, jis turėdavo bėgti. Kartais jam tekdavo šokti per langą paskutinę akimirką. Mums tai buvo
juokinga.
Čia pirtis. Beveik sugriuvusi. Niekas jos neprižiūri. Žmogaus, kuris rūpinosi miesto reikalais,
Valchovskio, nebėra. Čia kiekvieną penktadienį žydai kildavo aukštais laiptais ir atsikratydavo savo
darbo dienų rūpesčių kartu su prakaitu ir purvu.
Gojų gatvės nebuvo sugriautos - išlikusi dalis Žvejų gatvės, Kėdainių gatvė su sodais, medžiais ir
gėlėmis, kurių grožis buvo užtvindęs ir gretimas gatves.
Čia namas, kuriame dažnai lankydavausi. Jame gyveno Bronius Valinčius. Jis dirbo mano tėvo padėjėju.
Jis išmoko gaminti krosnis ir tapo tėvo partneriu. Jis mėgdavo mane mokyti gerti alkoholį. Bet jam
nesisekė, nes greitai pats prisigerdavo. Arba jo žmona, miela kaimo mergaitė, mokydavo mane „iš
pažinimo medžio“.
Aš nenoriu jų aplankyti. Kam pilti druską ant žaizdų? Man sakė, kad dar prieš ateinant vokiečiams, jis
nuėjo pas mano tėvą susirinkti jo darbo įrankių. Jis jau tada žinojo, kad tėvui jų nebeprireiks...
<....>

65

Asmenybės ir įvykiai
Namas Plento gatvėje
Reičelė Soloveičik (Janosevič), Tel Avivas
Iš originalo kalbos vertė Džeroldas Landau

Plento gatvė. Piirmas namas priklauso Davidovičiams, antras – Janosevičiams.
Kas iš jonaviečių nepamena Plento gatvėje stovinčio didelio mūrinio namo su žaliomis langinėmis ir
sodu pilnu įvairiaspalvių gėlių? Namo vidų sudarė keturi dideli kambariai su virtuve bei nedidelė
veranda. Gatvės pusėje stovėjo suoliukai. Aš visada prisimenu savo šeimos namus kaip didingus.
Kiek teko girdėti iš pažįstamų, mano amžiną atilsį tėvas Josefas, šviesios atminties Jakovo Janosevičiaus
sūnus buvo didis mokslo žmogus ir maskilas63. Pagal profesiją jis buvo miško produktų prekybininkas
ir daugiausiai laiko praleisdavo verslo išvykose. Nepaisant to, jis atrasdavo laiko studijuoti Gemarą ir
Mišną64. Prisimenu knygų lentynas palei sienas, perpildytas šventų tekstų, kuriuos mano tėvas laikė
sidabro ar aukso vertės lobiu. Jis daug laiko skyrė vaikų, sūnaus ir keturių dukterų, lavinimui.
Dažniausiai mums samdydavo nusipelniusius mokytojus. Tėvai griežtai laikėsi religijos ir tradicijų.
Namuose vyravo nuoširdaus atsidavimo dvasia.

Pasauliui atviri žydai, kurių tikslas buvo žydų bendruomenę per švietimą integruoti į modernią visuomenę (1770 - 1880).
Mišna – pagrindinė Talmudo dalis, religinių išminčių paskelbtų įstatyminių nutarimų sąvadas; Mišnos komentarai,
išminčių sudaryti pirmaisiais mūsų eros amžiais. Kartu su Mišna sudaro Talmudą. zydai.lt
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Mano didžiuliam liūdesiui, ši idilė ilgai nesitęsė. Pirmo pasaulinio karo įkarštyje, caro valdžiai išleidus
dekretą dėl Kauno regiono žydų išsiuntimo iš šalies65, buvome priversti palikti namus ir miestą. Visa
tėvo nuosavybė perėjo valdžios žinion, o jis pats patyrė širdies smūgį ir mirė nežinomoje vietoje. Našlė
motina ir trys vaikai, 1918 m. gedėdami grįžo į Jonavą. Grįžus trūko daugybės dalykų, mamai buvo labai
sunku išsilaikyti. Didelis namas išliko, tačiau nebeliko maitintojo. Mano brolis Natanas, dėka savo
intelekto ir išsilavinimo, įsiliejo į aktyvų kultūrinį miesto gyvenimą. Siekdamas palengvinti šeimos
padėtį jis su žmona persikraustė į Kauną, kur užėmė savivaldybės raštininko pareigas. Dėl atsidavimo
darbui ir produktyvumo, Natanas tapo žinomu Lietuvos aktyvistu. Jis įkūrė žydų istorijos ir etnografijos
draugiją66. Brolio šeimoje augo trys talentingos dukterys. Visa šeima, jis, žmona ir dukterys, žuvo Kauno
gete.
Vyriausioji sesuo ištekėjo už pedagogo Rosenbergo, kuris buvo ilgametis Jonavos Tarbuto67 mokyklos
mokytojas. Šimtus mokinių mokė nacionalinės tradicijos bei Sionizmo. Daug jų šiandien gyvena
Izraelyje ir mini jį geru žodžiu. Mano svainis, sesuo, du jų vaikai, mūsų mama ir kita sesuo su šeima
žuvo Jonavoje. Man su vyru pasisekė pabėgti į Rusiją. Ten išgyvenome sudėtingą laikotarpį ir vyras
mirė. Likau viena. 1945 m. atvykau į Vilnių ir pasitvirtino tai, ko labiausiai bijojau. Kaip jau minėjau,
iš mano šeimos nei vienas neišgyveno.
Žemėje68 gyveno dar viena sesuo, viena pirmųjų sionistų pionierių (chalutzim)69iš Lietuvos. Nuo pat
pirmos dienos nusprendžiau daryti viską, kad palikčiau Rusiją ir prisijungčiau prie savo sesers. Man
pavyko ir 1956 m. atvykau į Žemę. Čia tęsiau savo profesiją ir 10 metų dirbau darželio auklėtoja. Už tai
dabar gaunu pensiją. Nežiūrint, kad pensija nėra didelė, dėl savo likimo nesiskundžiu. Esu tarp draugų
ir džiaugiuosi, kad mano tikslai pasiekti. Esu tarp savų žmonių. Mintyse vis dar gyvenu su visais man
brangiais žmonėmis – Holokausto aukomis. Tegul jų atminimas būna palaimintas.

1915 m. gegužės pradžioje caro valdžios įsakymu žydai nedelsiant turėjo palikti Lietuvą.
Kauno „Lietuvos žydų istorinės – etnografinės draugijos“, įkurtos 1922 m., veikla buvo kuklesnė. Po kelerių metų, apie
1925-1926 m., ji iš esmės sunyko ir buvo atkurta 1930 m. Pirmas vadovas – advokatas Saliamonas Choronžickis, po jo
mirties 1939 m. – Aba Balošeris. Draugija 1939 m. vienijo apie 50-70 narių, tiek profesionalių mokslininkų (filologai
NachmanasŠapira ir MendelisSudarskis, filosofas Izaokas Donskis), tiek mėgėjų.
67
Pasaulietinė mokykla, kurioje pamokos vyksta hebrajų kalba (zydai.lt)
68
Dabartinio Izraelio teritorijoje – „Šventojoje žemėje“
69
Izraelo valstybės kūrimo pradininkai.
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Jis teikė pirmenybę tarpasmeniniams įsakymams
Simonas Nojus (Gorfeinas)
Iš originalo kalbos vertė Džeroldas Landau

Mendelio ir Reizlės Gorfeinų namas Vilniaus gatvėje. Prie durų – sūnus Ašeris.
Kad esu Izraelyje, visų pirma ir svarbiausia, turiu padėkoti savo tėvui Menachemui Mendeliui, kuris
man vaikystėje užtikrino hebrajų kalbos bei sionistų išsilavinimą.
Tuo metu Jonavoje, kai kuriose šeimose, gyveno ir chasidų, ir tarbuto atstovų. Mano tėvas buvo kilęs iš
didelės šeimos Kamenetz Litovsk Lenkijoje, kur buvo skrupulingai laikomasi įstatymų. Atvykus į
Lietuvą Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, aš jį prisimenu kaip pasišventusį sionistą ir žmogų, kuris
gyveno to meto dvasia.
Kai buvau dar priešmokyklinio amžiaus, maždaug penkių su puse metų, jis mane nusiuntė pas vaikų
mokytoją Pitkovskį. Pitkovskis savo vyriausią sūnų išsiuntė į Hebrono Ješivą70, kur šis buvo nužudytas.
Vėliau aš perėjau pas Beisegolerį ir Šimą-Meirį ir mokiausi iki septynių metų. Tuomet pradėjau mokytis
Tarbuto mokykloje. Mano tėvas buvo tėvų komiteto narys.
Prisimenu, kaip jis vis ateidavo ir primindavo mokiniams paraginti tėvus sumokėti mokestį už mokslą.
Kai baigėme mokyklą, tėvai surado mokytojus, kad galėtume tęsti studijas dar vienus metus. Po to buvau
išsiųstas studijuoti į Žydų realinę gimnaziją Kaune.

Judaizmo dvasinė seminarija.
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Tėvas budriai stebėjo kas vyksta sionistų judėjime. Fondams jis visuomet aukojo daugiau nei galėjome
sau leisti. Kai nebūdavo labai užimtas mūsų nedidelėje maisto prekių parduotuvėje, savo laiką skirdavo
domėjimusi pasaulio reikalais. Dienoraštyje rašydavo straipsnius apie to meto įvykius. Kadangi jis
analizavo pasaulio politinę situaciją, numatė karo pradžią. Tarp kitko, šiuos įrašus jis rašė hebrajiškai.
Dažnai skaitydavome laikraščius ir sekdavome, kas vyksta už mūsų miesto ribų. Būdamas aštuonių metų
pradėjau skaityti „Žydų balsą“71. Tėvas prenumeruodavo laikraštį kartu su Moiša Jalinovičium.
Mano tėvas buvo žinomas kaip geraširdis žmogus. Mūsų klientai, ne žydai, jį labai gerbė. Jis išduodavo
kreditą, kadangi pasitikėjo kiekvienu žmogumi. Žinoma, buvo žmonių, kurie tuo pasinaudodavo ir
likdavo skolingi dideles sumas. Atrodė, kad noras palenkti klientų širdis dažnai būdavo nuostolingas.
Tai kas tiko klientams, šeimai neatnešdavo daug naudos. Tačiau buvo, kaip buvo...
Žmonės mus dažnai lankydavo, tad įsitraukdavome į pokalbius. Mano mama Reizlė garsėjo savo
dailyraščiu, todėl daug moterų pas ją ateidavo prašyti užrašyti adresus gimtąja kalba. Tuomet jos būdavo
tikros, kad laiškas pasieks tikslą. Kai prasidėjo aukų rinkimas Žemės išpirkimui, mano mama paaukojo
auksinius auskarus.
Mano senelė Rivka Jehudit taip pat prisimenama teigiamai. Ji buvo žinoma kaip Rav Judis (Riva Jehudit
iškraipymas) galbūt todėl, kad buvo laikoma viena labiausiai išsimokslinusių ir intelektualiausių savo
kartos moterų. Kadangi ji dažnai skaitydavo Tzena Urena, MenoratHamaor ir kitas tokio žanro knygas,
sukaupė didžiulį lobį populiarių patarlių ir istorijų, kurias panaudodavo diskutuodama bet kuria tema.
Todėl net būdamas hachsharoje72aš minėdavau jos vardą ir jai priskirdavau įvairius pasakymus. Nors
nebuvau tikras, kad ji tikrai tai minėjo, tačiau tikrai galėjo tai pasakyti. Pavyzdžiui, „geriau raukšlė ant
drabužio negu ant kaktos“ arba „geriau dėmė ant rūbų negu sieloje“.
Ji turėdavo daug ką papasakoti apie nuotakos ir jaunikio tinkamumą santuokai. Taip pat mokėjo dainuoti
senas populiarias dainas. Gaila, tačiau aš neprijaučiau folklorui ir nepagalvojau jų užrašyti. Iš tiesų būtų
reikėję daug ką pasižymėti. Šie dalykai laikui bėgant buvo pamiršti. Laikas pasiėmė savo duoklę.
Prieš šventes, ji pasiųsdavo mano seserį su ryšuliu pinigų, kad slapta juos išdalintų vargšams Breizer
gatvėje
Mano tėvas šabo dieną rašydavo. Į sinagogą eidavo taip pat tik per šabą. Kiek atsimenu, atmosfera
sinagogoje buvo gana liberali. Žmonės ateidavo pasimatyti, ir per Toros skaitymą pasitraukdavo į
prieangį aptarti įvairiausių klausimų.

Laikraštis ,,Yiddishe Shtime“ (,,Žydų balsas“).
Žydų jaunuolių sionistinis judėjimas
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Neatpažintas. Turbūt Šimonas Gorfeinas Nojus.
Mano tėvas teikė pirmenybę tarpasmeniniams įsakymams – tarp žmogaus ir Dievo. Daugybė jį
pažinojusių žmonių tai patvirtintų.
Mano mama kentėjo nuo dalinio paralyžiaus. Ji negalėdavo likti viena. Tai mano tėvą ir jaunesnįjį brolį
Ašerį įkalino vienoje vietoje. Dėl šios situacijos ir kitų su emigracija susijusių sunkumų, jie negalėjo net
pagalvoti apie išvykimą į Žemę.
Taigi liko su savo sunkumais. Po kiek laiko mama mirė, o tėvas su broliu buvo tragiškai nužudyti.
Jiems taip ir nepavyko pamatyti trokštamos Žemės. Mes nepajėgėme jų apsaugoti.
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Vienos šeimos istorija ir metraščiai
Sara Burštein, Tel Avivas
Iš originalo kalbos vertė Džeroldas Landau

Sara Burštein
Atskleisti praėjusių dienų prisiminimus, tai tarsi traukti perlus iš jūros gelmių. Esi tarsi sujungtas ir
knaisiojiesi po kiekvieną net ir blankiausią prisiminimą. Lėtai, bet užtikrintai paveikslas plečiasi ir prieš
akis atsiveria nuostabus vaizdas iš daugybės detalių. Sielos akys mato jį nuostabiai aiškiai, o sielos ausys
staiga ima girdėti brangių pažįstamų ir mylimųjų aidus. Net uoslė atlieka savo vaidmenį. Jauti kvapus,
kurie pradingo, sugeri juos į save, ir atrodo, kad tik vakar jie plėtė tavo šnerves. Pažadinamas ir skonio
pojūtis, gomurys ima jausti įvairiausių, seniai neragautų patiekalų bei produktų skonį iš mamos namų.
Staiga pajunti didžiulį norą grįžti į tuos laikus, pergyventi tas patirtis, būti apgaubtam mylimų tėvų meile
ir dėmesiu. Bet realybė trenkia į veidą. Kas prabėgo, daugiau nebegrįš. Lieki su įspūdžiais, prisiminimais
ir vizijomis. Tarsi matai Žemę, tačiau į ją nepatenki.
Dievo apleistas miestas
Mūsų tėvų namai buvo Koplyčiose73. Lietuviai šį pavadinimą pakeitė į Panoterius. Šis mažas miestelis
buvo už 17 km į šiaurės rytus nuo Jonavos. Kad ten patektum, turėjai keliauti 9 km Jonavos plentu
Ukmergės miesto kryptimi. Pasukus purvinu keliuku į šiaurę, tolumoje, tarp ganyklų ir želdinių, tarp
miško tankynių ir vaismedžių sodų, atsiverdavo miestelis. Čia mes gimėme ir gavome vaikišką
išsilavinimą. Į Jonavos "metropolį" persikėlėme tik 1920 m. Tačiau Jonava visada buvo mūsų centras.
Su ja buvome susieti šeimos ryšiais. Jonava mums suteikė svarbiausią aprūpinimą. Netgi rabinas, kuriam
pateikdavome kašruto74 klausimus, buvo Jonavos rabinas.

Taip anksčiau buvo vadinami Panoteriai.
Kašrutas yra griežtų Toroje ir jos komentaruose nurodytų taisyklių rinkinys, kuriame griežtai paaiškinta, kas tinka
valgyti (kašer) ir kas draudžiama (tref).
73
74

71

Miestelyje nebuvo nei mokyklos, nei bibliotekos, nei kultūros centro, nei pašto. Iki artimiausio pašto
turėdavome keliauti keletą kilometrų. Kita vertus, čia buvo sinagoga ir katalikų bažnyčia. Aplink mus
buvo kapinės ir viena jų pusė ribojosi su mūsų kiemu. Koplyčiose buvo ir "monopolis" - valdiška
alkoholio krautuvė. Ji "karčiaisiais lašais" aprūpindavo tuos, kuriems tai buvo tarsi kasdieninė duona,
ypač per šventes. Kunigas, katalikų dvasinis lyderis su ilgu rūbu, gyveno maldos namų gilumoje. Laikas
nuo laiko jis didingai praeidavo Žydų gatve su sidabruota lazda rankoje.
Mūsų pasaulio centras
Iš tiesų, mūsų miestas buvo menkas – mažai gyventojų ir įstaigų, tačiau mūsų akyse tai buvo pasaulio
centras. Čia vyko išimtinai aktyvus, šurmuliuojantis gyvenimas. Visi – žydai ir ne žydai – plušo kaip
skruzdėlės be poilsio. Keletas žydų gyventojų užsiėmė verslais: Joselis buvo batsiuvys, Jasi-Kancekeris
– kalvis, Peretsas – siuvėjas, Šonė – puodžius. Mes, vaikai, praleisdavome ilgas valandas su batsiuviu,
ir susidomėję stabėdavome jo darbo „paslaptis“. Koplyčiose buvo keletas skurdžių parduotuvėlių ir
keletas žydų pirklių, kurie daugiausiai laiko praleisdavo prekiaudami savo prekėmis kaimyniniuose
kaimuose. Tarsi keletas „dvasių“ buvo įsikūniję į vieną žmogų – ,,Joselį Skerdiką”. Jis buvo ir
kantorius75, ir mohelis76 (ritualinis apipjaustytojas). Kartais jis atsakydavo į klausimus dėl kašruto. Be
šių dalykų, norėdamas išlaikyti žmoną ir vaikus, jis užsiėmė ir kitomis veiklomis, pavyzdžiui,
ūkininkams pardavinėdavo nekošerinę mėsą, vasarą išnuomodavo vaismedžių sodą. Mūsų sinagoga
turėjo netgi šamašą77 - ,,Šamašą Rafaelį”. Be šamašo pareigų atlikimo, jis pardavinėdavo šabo žvakes
pagamintas iš avių lajaus bei užsiėmė kitais verslais.
Svarbiausia, jog Koplyčios buvo žydiškas miestas tikrąja šio žodžio prasme. Nors ir mažytis, su nedidele
žydų bendruomene, tačiau tai buvo miestelis, kur net Keren Kayemet (Žydų nacionalinis fondas) nebuvo
pamirštas. Laikas nuo laiko dėl jo buvo vykdomos kampanijos. Prisimenu mėlyną Keren Kayemet
buhalterijos knygą, virš kurios buvo parašyta: „Koplyčių miestelio aukotojų pavardės“ ir „surinkta
Davido Buršteino“. Per šventes miestas staiga tarsi išaugdavo. Žydai gyvenę tolimesniuose kaimuose
atvykdavo švęsti žydiškoje aplinkoje. Kiekvienas miestelio žydas priimdavo šiuos svečius, jais
rūpindavosi..
Šventėms pasibaigus, miestelis vėl paskęsdavo kasdienybėje.
Mano tėvas tampa maskilu
Buvome penki vaikai – sūnus ir keturios dukterys. Gimėme ir augome tėvų namuose Koplyčiose. Mūsų
namas buvo didelis, erdvus, su dideliu išgrįstu kiemu, apsuptas įvairių pastatų, tokių kaip arklidės,
sandėliai, krautuvė. Kitoje kiemo pusėje plytėjo pievos, stovėjo gėlėmis apaugęs gėlo vandens šulinys.
Už namo ir rytinėje pusėje buvo vaismedžių sodas, kuriame augo įvairių rūšių vaisiai. Sodo kampe
stovėjo sinagoga, kuri buvo pastatyta ant mūsų žemės. Už jos plytėjo bulvių laukas, o kampe buvo mūsų
pirtis. Kairėje pusėje buvo kitas laukas, kur mūsų tėvas augino liucerną, žolę ir dobilus. Priešais jį buvo
dar vienas, tėvo sodintas, jaunų vaismedžių sodas, kuriame jau nokdavo vaisiai. Tarp medžių buvo
mamos daržas. Daržu ji rūpinosi su didele meile. Jaunystėje šviesios atminties mūsų tėvas buvo Ješivos
mokinys ir maskilas. Jis perėjo visus Ješivos lygius Jonavoje ir Ukmergėje. Deja, senelio ir senelės
Pareigūnas, kuris sinagogoje gieda liturgines giesmes bei veda maldą
Apipjaustymo apeigas atliekantis žmogus
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Sinagogos tarnautojas, rabino asistentas, ne tik atliekantis kai kurias religines pareigas, bet ir tvarkantis finansus.
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nusivylimui, jis metė šventąsias studijas ir pragyvenimui užsidirbo ne iš to ką mokėsi. Jis ėmė skaityti
pasaulietines knygas hebrajų kalba ir puikiai ją išmoko. Jis „peržengė visas ribas“ rašydamas straipsnius
ir apybraižas unikaliame savaitiniame humoristiniame leidinyje, kuris buvo leidžiamas miestelio maskilų
savo malonumui, rašytas ranka ir vadinosi „Kaploria“. Tėvas, vienas iš trijulės, pasirašinėdavo savo
straipsnius kaip DV”Sh (Davidas, Šlomo sūnus). Man teko paskaityti šių unikalių leidinių. Jie buvo
paslėpti stalčiuje ir ypatingomis progomis mes juos išsiimdavome, skaitydavome ir mėgaudavomės.
Būdamas vyresnis, tėvas ėmėsi verslo. Laikydamasis šeimos tradicijų jis tapo miško produktų ir
medienos pirkliu. Verslas sekėsi, kadangi jis buvo kruopštus ir daug dirbo. Kiekvieną dieną keldavosi
prieš aušrą, įžiebdavo žibalinę lempą, įsipildavo puodelį arbatos iš samovaro ir studijuodavo Gemarą ir
Mišną. Maloniu balsu ir su nuoširdžiu atsidavimu, jis žibinto šviesoje skaitydavo Torą. Mes visi tai
prisimename ir ilgimės visa širdimi. Švelnus tėvo balsas ir nuostabios jo skleidžiamos melodijos
liedavosi tyliais garsais. Tėvas mokydavosi kol mes dar gulėdavome lovoje, snūduriuodami, bet
nemiegodami. Mūsų ausys sugerdavo šiuos nuostabius garsus, ir atrodė, kad siela išauga. Šio malonumo
ir pasitenkinimo niekada nebūdavo gana. Vandens indas ant stalo kampo taip pat gausdavo pridėdamas
savus garsus. Dažnai sapnuodavau, kad kol klausausi melodijų, mano siela iškeliauja. Deja, pabudus
paaiškėdavo, kad tai tebuvo sapnas. Baigęs mokytis tėvas grįždavo prie įprastos rutinos. Vasarą jis
įkinkydavo arklį į keturratį vežimą ir išvažiuodavo. Žiemą arklį kinkydavo prie nedidelių, lengvų rogių.
Taigi, tėvas palikdavo namus su miegančiais namiškiais ir keliaudavo tvarkyti verslo reikalų. Jis būdavo
išvykęs beveik visą dieną. Už 7 kilometrų nuo mūsų miestelio, pravažiuodavo Pageležių kaimą. Čia
buvo paštas, tad tėvas pasiimdavo laiškus ir laikraščius. Jis prenumeravo visus to meto hebrajiškus
laikraščius, kurie buvo leidžiami dideliuose žydų centruose: „Hatzefira“, leistą Varšuvoje, „Laikas“,
leistą Vilniuje ir „Pasaulis“ iš Londono. Jis skaitė ir rašė tik įmantria hebrajų kalba. Vakare grįžęs namo,
suvalgydavo karštą dienos patiekalą, užsiimdavo įvairiais dienos reikalais, ir žinoma, prigulęs ant savo
sofos, žvakės šviesoje, skaitydavo. Skaitydavo laikraščius ir kitus pasaulietinius skaitinius. Nežinau kada
jis nueidavo į lovą ir kiek laiko miegodavo, tačiau jam pakakdavo ir miego trūkumu nesiskųsdavo.
Tėvas įsitraukęs visur
Tėvas buvo atsidavęs ir aktyvus sionistas. Kai dar buvau maža mergaitė, stalčiuje radau jo laiško kopiją
draugui Amerikoje. Laiškas, žinoma, buvo parašytas įmantria hebrajų kalba (į šią kalbą gilinausi ir pati).
Laišką tiesiog rijau. Jis buvo ilgas ir savaime suprantama, kad negalėjau visko suprasti. Laiške buvo
prirašyta daugybė idėjų susietų su sionizmu, Hercliu, Kongresu ir didžiais sionizmo lyderiais. Man
atrodė, kad aptariamas kažkoks sionistų suvažiavimas. Viską ką ištirdavo ir išgrynindavo, tėvas dėjosi
širdin kaip pamatinius įsitikinimus. Labai gaila, kad laikui bėgant laiškas pradingo ir jo nebėra tarp kitų
tėvo daiktų. Jame buvusi medžiaga padėjo suprasti, jog tėvas buvo tarsi keli asmenys viename: Toros ir
pasaulietinių subjektų mokslo tyrinėtojas, įžvalgus pasaulio įvykių sekėjas, žmogus, kuris gebėjo savo
idėjas pateikti aiškia kalba, loginis mąstytojas, ir asmuo turintis rafinuotą humoro jausmą, kuriuo
paįvairindavo paprastus pokalbius. Be savo verslo, tėvas buvo visų kitų darbų žinovas. Jis išmanė žemės
ūkio darbus, kadangi aplink namus turėjome didelius plotus žemės. Kartais vasarą tėvas išsinuomodavo
aplinkinius žemės plotus ir pats juos dirbdavo. Sezono metu sodindavo, augindavo ir nuimdavo derlių,
kurį patalpindavo sandėliuose. Kartais į darbą įtraukdavo dar mažus savo vaikus. Vaikai dirbdavo, tik
kai būdavo labai svarbi priežastis – baiminantis, kad lietus supūdys šieną. Šiam darbui tėvas suburdavo
suaugusius ir vaikus.
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Tėvas rūpinosi senu ir nauju vaismedžių sodu. Jo dėka sodas klestėjo. Kai išvykau iš Koplyčių, daugiau
niekada neteko paragauti tokio skonio vaisių, kokie augo mūsų sode. Pavasario pradžioje išpurendavo
žemę aplink medžius, tręšdavo, apgenėdavo sausas šakas, nutepdavo kamienus derva, kad apsaugotų
nuo kirminų ir kitų kenkėjų, paremdavo medžius, kad išsilaikytų ir nenulūžtų nuo vaisių apsunkusios
šakos ir atlikdavo daug kitokių darbų. Jis dirbdavo be sustojimo. Netaupydamas nei savo laiko, nei jėgų.
Jo sionistinės veiklos mūsų mažo miestelio ribose užėmė svarbią vietą. Aukos buvo kuklios, bet surinkus
viską iki paskutinės monetos, susidarydavo padori suma. Jis dalyvaudavo ir aplinkinių miestų sionistų
komitetuose.

Piešinys: greičiausiai Deividas Buršteinas
Aš taip pat mokausi Cheder78
Mūsų sinagoga, be savo pagrindinės funkcijos, taip pat tarnavo ir kaip cheder vaikams. Moterų galerija
buvo tame pačiame aukšte, ir tik pertvara ją skyrė nuo vyrų salės. Pertvaroje buvo mažų langelių, pro
kuriuos moterys galėdavo pažiūrėti į vyrų pusę ir sekti maldos žodžius. Nuo gatvės, pro purvyną, į
sinagogą vedė siauras takas. Vasarą jis buvo vienos dulkės, o žiemą – purvas. Mes, vaikai,
nenorėdavome juo eiti, todėl perlipdavome tvorą. Vienu šuoliu atsidurdavome cheder. Pakeliui galėjome
pasigriebti kokį nors vaisių ir pasimėgauti. Cheder, kuris buvo įrengtas moterų galerijoje, visuomet
laukdavo nevietinė mokytoja. Visi vaikai, kuriems reikėjo mokytis Toros, neskirstant jų į amžiaus
grupes, turėjo lankyti cheder. Mokytoja, kaip galima geriausiai, stengėsi perduoti Toros žinias. Maloniai
arba piktai – viskas priklausė nuo situacijos. Aš taip pat būdama jauno amžiaus buvau įtraukta į cheder.
Įvyko taip, kad mokslų pradžioje likau be savo žaidimų draugų, nes jie visi lankė cheder. Tad savaime
suprantama, be didelio pasirinkimo, aš irgi pasekiau jų pavyzdžiu ir leidau laiką kartu. Tai buvo įdomiau
negu vienai bastytis gatvėje. Aš taip pat įnikau į mokslus.
Man pasisekė, kad čia aptariamu metu Toros aiškintojas buvo nuostabus mokytojas – jaunas vyras vardu
Šmuelis Brandveinas, Koplyčių rabino sūnus. Jis gerai išmanė hebrajų kalbą, sekė pasaulio įvykius. Jam
buvo maždaug septyniolika metų. Jo Toros mokymai tapo pagrindu mano vėlesniems mokslams ir aš jį
visuomet prisimenu su meile. Kai mano tėvai pastebėjo, kad cheder sėdžiu kaip pašalinė klausytoja,
nusprendė mano lankymąsi ten įforminti. Tad galiausiai ėmiau oficialiai mokytis su kitais. Nuo to laiko
tėvas itin daug dėmesio skyrė vaikų išsilavinimui ir į tai žiūrėjo labai rimtai. Jam pavykdavo surasti
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geriausius mokytojus. Jis sugebėdavo susitikti su žmonėmis, kurie leido hebrajišką spaudą ir paprašyti
mokytojų rekomendacijų. Tuo metu buvo įprasta, kad talentingi jaunuoliai keliaudavo po mažus
miestelius ir mokė Toros žydų vaikus. Taip jie užsidirbdavo šiek tiek pinigų ir galėdavo tęsti savo
studijas. Kadangi Vilnius buvo vadinamas Lietuvos Jeruzale, ten būrėsi žymūs hebrajų kalbos
specialistai, buvo leidžiamas laikraštis „Laikas“ ir būtent Vilnius buvo žydų mokytojų centras.
Prisimenu, kad kai kuičiausi tėvo rašomojo stalo stalčiuose, pilnuose įvairiausių laiškų ir popierių, radau
atvirukų iš Černiovitco (Jakovo Tzuro79 tėvo). Tuose atvirukuose jie aptarinėjo galimą mokytoją
Koplyčioms. Tokiu būdu miestelyje atsirado du nauji mokytojai: vyras, vardu Hubermanas ir moteris,
jau mokiusi modernioje cheder bei mokėjusi rusų kalbą. Šie mokytojai padėjo pagrindą vėliau padėjusį
įstoti į Žydų gimnaziją. Bėgant laikui cheder pradėjo mokytis nauja vaikų grupė. Taigi, mokykla
išsiplėtė, kuo labai džiaugėmės. Kaip jau minėjau, cheder buvo įsikūrusi mūsų sodo kampe. Vasarą
langai būdavo atidaryti ir patalpą pripildydavo gėlių bei vaisių kvapas. Prieš langą žaliavo didžiulė
kriaušė nokindama mažutes geltonas kriaušikes. Jos lapija dengė beveik pusę sinagogos stogo.
Per pertrauką valgydavome šiuos puikius vaisius. Niekada nepamiršiu kaip per pertrauką, aš ir brolis,
lipdavome į netoliese augusią vyšnią ir skindavome saldžias uogas nokusias saulėtoje pusėje. Tad mūsų
dalia buvo daug geresnė už kitų mažų miestelių mokyklų, kurios buvo įsikūrusios pilkose,
nevėdinamose, tvankiose patalpose. Likus maždaug dviem metams iki Pirmojo pasaulinio karo, pas mus
atvyko rabinas80 iš Jonavos. Mes jį vadinome „Koplyčių Rabinu“. Tai buvo pagyvenęs žmogus, vardu
Brandveinas. Jis dar buvo ir mūsų šeimos giminaitis. Visą savo energiją rabinas atiduodavo Toros
mokymui bei aiškinimui. Jo gimtasis miestas buvo Koplyčios, tad anksčiau jis buvo ir mūsų tėvo rabinas.
Būdamas vyresnio amžiaus, tiesiog nusprendė šiek tiek pailsėti ir apsistoti gamtos prieglobstyje, todėl
su žmona grįžo į Koplyčias. Vienintelis jų sūnus, kuris buvo mano pirmasis mokytojas, jau gyveno
Amerikoje, tad tėvai liko vieni. Šis nuostabus rabinas turėjo daugybę Toros bei bendrojo išsilavinimo
žinių ir gebėjo to mokyti su dideliu atsidavimu ir malonumu (sendamas jis tapo ne toks griežtas). Visi
jį mylėjome, ir būtent dėl jo sekėsi tolimesni mokslai. Jis mus mokydavo skaityti ir rašyti įvairiausiomis
temomis. Išmokė ir gerų manierų. Pirmoji žydišką knyga, iš kurios mokėmės buvo Hadibur Haivri
pardedantiesiems, o antroji - Hadibur Haivri - pažengusiems mokiniams. Paskutinė iš šios serijos buvo
labai sunki knyga pavadinta Hasignon Haivri. Šių knygų vėliau nesu mačiusi.
Tomis dienomis buvo daug kalbama apie Tel Avivo Herzlia gimnaziją. Drąsūs žmonės keliaudavo į
Izraelį mokytis pirmojoje ir vienintelėje žydų gimnazijoje. Mano tėvai apie tai svajojo ir mes su broliu
to siekėme visomis jėgomis. Bet buvo sunkumų. Visų pirma, buvome per jauni, o į gimnaziją iš
Diasporos priimdavo tik vyresnius mokinius. Tiesa, ši svajonė vėliau virto tikrove, tačiau mano
nusivylimui mokyklos aura nebuvo tokia, kokia atrodė vaikystėje.
Mamos rankos taip pat užimtos darbu
Taigi, Koplyčiose gyvenome tarsi šiltnamyje - atskirti nuo pasaulio ir jo negandų. Niekas netrukdė mūsų
ramybės. Tėvai gyveno visiškoje harmonijoje ir tai teigiamai veikė mus, vaikus. Šviesios atminties
mama buvo tobula vyro padėjėja. Ji buvo labai graži tiek išore, tiek vidumi. Rafinuota ir apdovanota
daugybe puikių savybių. Mama buvo sveika, švytinti, gero temperamento ir gailestingos širdies. Ji turėjo
labai gerai išvystytą estetikos pojūtį. Mama mylėjo gamtą ir jos kūrinius, džiaugėsi grožiu, kuriuo
79
80

Žymus buvęs Izraelio politikas.
Mokytojas, mentorius.

75

stengėsi pripildyti ir namus. Jai patiko tvarka ir švara. Mamai visuomet pakakdavo jėgų ir energijos. Visi
namų darbai gulė ant jos pečių. Anksti ryte, mama vesdavo karves į ganyklą. Jai labai patiko šie
pasivaikščiojimai. Grįždama priskindavo uogų vaikams. Dažniausiai - laukinių žemuogių, kurios
sunokdavo gana anksti. Tuo pat metu ji grožėdavosi laukinėmis gėlėmis, net ir kukliausiomis iš jų.
Laukinės gėlės, kartu su tomis, kurios augo mūsų sodo pakraštyje, sudarydavo įvairiausias kompozicijas.
Mūsų dienomis egzistuoja tokių gėlynų suderinimo kursai.
Nuostabioji mama viską darė pagal nuojautą ir buvo ne blogesnė specialistė už mūsų kartos
profesionalus. Be karvių, mes dar laikėme arklių, taip pat viščiukų ir ančių, penimų riebalams ir
spirgučiams. Daug darbo būdavo ir darže. Mama buvo sumani, tad įrengė šiltnamį pavasarinėms
daržovėms. Lysves uždengdavo uždaromis stiklo plokštėmis - tomis pačiomis, kurias žiemą
naudodavome dvigubiems langams. Mamos dėka turėjome ridikų, žalių svogūnų ir agurkų dar prieš
prasidedant sezonui. Tačiau kiek daug triūso ji įdėdavo! Mama kepdavo daug duonos, sausainių, pyragų.
Koks tai buvo sunkus darbas! Ji turėdavo pakurti krosnį, tada kelias valandas valydavo pelenus ir žarijas,
po to gamindavo visiškai vienodus, didžiulius duonos kepalus. Duona kepdavo apie tris valandas. Mama
taip pat kepdavo specialią duoną - helahas, kuri pasižymėjo unikaliu skoniu. Kepalai būdavo mažesni,
apibarstyti kmynais ir pankoliais, kurie skleidė nuostabų aromatą. Šios duonos gaminimas buvo
nedidelė mamos paslaptis, kurią šiomis dienomis vadintume patentu.
Visus darbus mama atlikdavo su meile ir atsidavimu. Vasarą, kai nuo medžių imdavo kristi vaisiai, mes
juos surinkdavome. Kriaušes ir obuolius mama pjaustydavo mažais gabalėliais ir dėdavo į krosnį džiūti.
Iš džiovintų vaisių žiemą gamindavo kompotą, naudodavo juos girai. Mes ją gerdavome ir karštą, ir
šaltą, bet niekada nebūdavo gana. Skonis būdavo nuostabus. Aš niekada daugiau nesu ragavusi tokio
skanaus gėrimo, kad ir koks prabangus jis būtų. Mama buvo puiki virėja. Jos gaminti dribsniai ir
makaronai buvo tokios tikslios formos, tarsi gaminti mechaniniu būdu. Vienas dievas žino, kaip jai tai
pavykdavo.
Triūsas, pastangos ir džiaugsmas
Netgi pasisemti šulinio vandens būdavo sunkus darbas. Šulinys buvo kieme, priešais virtuvės langus. Jis
buvo labai gilus. Reikėdavo ilgai sukti rankeną kol kibiras pasiekdavo šulinio dugną ir vėl jį ištraukti.
Mes sunaudodavome labai daug vandens ne tik namų reikmėms, tačiau ir arkliams, karvėms girdyti.
Šaltomis žiemos naktimis, kai žemė aplink šulinį užšaldavo, mama traukdavo kibirą po kibiro ir nešdavo
vandenį į arklides bei tvartą. Kartais aš stovėdavau šalia ir pašviesdavau žibintu. Net šis paprastas darbas
man atrodė sunkus išėjus iš šiltų namų į speigą. Mane visada stebindavo kaip šis darbas mamos
neliūdina, ir kaip ji sugeba nesiskųsti. Kokią kantrybę ji turėjo! Ji viską priimdavo džiugia nuotaika.
Turėdama keletą laisvų valandų, mama siuvinėdavo, užsiimdavo kitais rankdarbiais: siūdavo ir adydavo.
Viską buvo išmokusi pati. Prisimenu, kad Pirmojo pasaulinio karo metu trūko drabužių, o mes, vaikai,
savuosius išaugome. Mama nedvejodama nuėmė svetainės baldų apklotus, kurie buvo balto lino, puošti
raudonais ornamentais ir pasiuvo vaikams marškinius. Jis siuvo šiltus apdangalus pečiams ir šiltas
skepetas iš visų namie buvusių medžiagų.
Mama labai mylėjo savo nedidelį gėlių darželį. Gėlių deriniai buvo meistriškai sukomponuoti.
Ryškiaspalvėmis gėlėmis buvo apsodintas ir šulinys. Kiekvienas žemės plotelis buvo apkauptas ir
kiekvienas derinys skyrėsi nuo kito. Čia augo ir žydėjo įvairiausių rūšių augalai. Kiekviena rūšis turėjo
savo vietą, skirtingos gėlės nebuvo maišomos tarpusavyje. Visos jos sudarė tarsi stebuklingą kilimą. Tai
buvo tikras meistriškumas! Koplyčiose nebūdavo pirkti sėklų reikalingų mamos kūriniams. Tad ji,
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negalvodama, keliaudavo net į tolimesnius kaimus kur gaudavo sėklų savo darželiams. Jos balsas buvo
aiškus ir malonus. Dirbdama mama daug dainuodavo ir mėgo įvairiausias dainas bei melodijas. Vienas
iš mūsų mokytojų mokėjo groti smuiku. Mama labai mėgo klausyti šio grojimo. Galiausiai, padedama
mokytojo, ji pati pabandė groti smuiku. Pirmoji jos sugrota melodija buvo Hatikva. Mūsų pirmasis
mokytojas per atostogas aplankė jidiš teatrą ir pamatė Golfadenso "Raganą". Grįžęs papasakojo apie
visus matytus stebuklus ir pasisiūlė mums suvaidinti. Prisimenu tą vakarą kaip šiandien. Tėtis ir kiti
vaikai jau miegojo. Mokytojas, mama, viena kaimynė ir aš dalyvavome spektaklyje. Kartu sėdėjome
siauroje virtuvėje kol jis mums vaidino. Jis šokinėjo, bėgiojo ir dainavo įvairias melodijas. Mamos
veidas švytėjo iš džiaugsmo. Ji nepraleido nei vieno judesio. Ilgai po to dar minėdavo šį spektaklį su
dideliu džiugesiu.
Be visų įprastų darbų, kitoje namo pusėje, mama laikė parduotuvę. Ją ji turėjo dar prieš susituokiant.
Tėvas darė viską, kad parduotuvė būtų panaikinta, bet mama nesutiko. Iš tiesų, tai parduotuvė būdavo
uždaryta, bet kai į kiemą ateidavo pirkėjas, mama paimdavo didžiulį raktą ir eidavo pildyti užsakymų.
Ilgomis žiemos naktimis, mama plėšydavo ančių plunksnas, kurias naudojo pagalvėms ir antklodėms.
Visi jai padėdavome, ypač močiutė, jos motina. Prisijungdavo net kaimynės. Ir prasidėdavo pokalbiai.
Tai buvo tarsi kavinė, šiandieninis kokteilių vakarėlis. Namus užpildydavo juokai ir malonumas. Mamą
mylėjo visi, netgi ne žydai. Jei mama eidavo pro ramybę drumsčiantį girtuoklį, ji jį nuramindavo
maloniais žodžiais. Savo vaikus ji auklėjo švelniai ir teisingai. Ypač norėjo, kad vaikai studijuotų.
Vyresni vaikai buvome siunčiami mokytis į Jonavą ir Ukmergę. Po Pirmojo pasaulinio karo mokėmės
Žydų gimnazijoje Kaune. Mama dėl to buvo labai laiminga ir mumis didžiavosi.
Mūsų patirtis karo metu
Pirmasis pasaulinis karas prasidėjo 1914 m. Mes, vaikai, per daug nesupratome apie vykstančias
nelaimes. Priešingai, mūsų akyse šis karas įnešė pokyčių. Karo pradžioje, vokiečiai išvarė žydus iš
fortifikuoto Kauno, tad jie kraustėsi įvairiomis kryptimis. Mes taip pat sulaukėme lankytojų – dvi tetos,
mamos seserys, apsigyveno pas mus ir laukė kol grėsmė nuslūgs. Su tetomis atsikraustė ir didelės jų
šeimos, kuriose buvo mūsų amžiaus vaikų. Bet to, į Koplyčias, kaip tarpinę stotelę, ėmė plūsti daug žydų
šeimų gyvenusių kaimyniniuose kaimuose, kuriuos pradėjo užiminėti vokiečiai.
Vieni iš jų tuo metu apsigyveno Koplyčiose, kiti – keliavo toliau, į Rusiją. Buvo daug sumaišties, tačiau
mes, vaikai, jautėme tik džiaugsmą. Mes sutikome naujų draugų, sužinojome naujų, iki tol nemokėtų,
įdomių žaidimų. Buvome labai laimingi. Žinoma, mūsų tėvai taip negalvojo.
Prisimenu didžiulį gaisrą kaimyniniame kaime dėl kurio vakarinis dangus virš Koplyčių pavirto rūku.
To miestelio traukinių stotyje sėdėjo tėvas turėjęs apdirbtos medienos sandėlį. Vokiečiai jį padegė ir
viską sunaikino. Mama, tėvas ir senelė buvo palūžę, susijaudinę ir puolę neviltin. Tačiau mes to aiškiai
nesupratome. Greičiausiai tėvai visko ir nepasakojo kad mūsų neliūdinti. Maždaug po metų, mes taip
pat buvome išsiųsti į Vilniaus rajoną. Net ir ten nesijautėme tokie prislėgti kaip mūsų tėvai. Pavyzdžiui,
keliavimas arkliais pakinkytuose vežimuose, su visais šeimos nariais, tėvo tėvais ir tetos šeima, mums
buvo linksma ir įdomi patirtis. Įspūdžiai buvo puikūs. Pirmiausia, mes gyvenome mediniame
„bunkeryje“, kuris priklausė tėvams, tačiau po kiek laiko iš ten taip pat buvome deportuoti. Tada
persikėlėme į netoliese buvusį Galono miestą. Dar kartą susipakavome daiktus ir kinkėme arklius. Mums
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tai teikė didžiulį džiaugsmą. Palyginti su Koplyčiomis, Galone buvo daug žydų. Ten gyveno daug mūsų
amžiaus vaikų. Tad mes labai lengvai ištvėrėme šį „trėmimą“.
Vokiečiams galutinai užėmus mūsų gyvenamą teritoriją ir toliau keliaujant link sostinės – Vilniaus, mes
grįžome į Koplyčias. Deja, įvyko pasikeitimų - mums, vaikams, pamačiusiems „pasaulio“ Koplyčios
prarado savo žavesį. Mūsų horizontai išsiplėtė. Miestelis buvo beveik tuščias. Kai kurios šeimos
persikėlė į Rusiją, kai kas mirė trėmimo metu, o kiti dar nebuvo sugrįžę. Kai kurie jauni žmonės
emigravo į JAV ar kitas pasaulio vietas. Sinagogoje buvo sudėtinga surinkti kvorumą. Užėmus Vilnių,
jame prasidėjo badas ir gyventojai klajojo po Lietuvą ieškodami maisto. Daug pabėgėlių aplankydavo
Koplyčias ir keliaudavo toliau. Kai kas nors iš jų prisijungdavo, galėdavome suorganizuoti viešą maldą.
Tuo metu nukentėjo vaikų mokslai, nebeliko mokyklos. Vyresni vaikai keliavo mokytis į šalia buvusius
miestus. Mūsų tėvai ėmė rimtai mąstyti apie išsikraustymą iš Koplyčių. Jiems buvo labai sudėtinga
apsispręsti, tad šį klausimą svarstė ilgai, ypač mama. Tuo metu tėvas turėjo akcijų Jonavos degtukų
fabrike ir praleisdavo daug laiko vykdamas ten ir atgal. Trys vyresnieji vaikai jau lankė gimnaziją Kaune
arba ruošėsi stojimui, tad nebebuvo didelio reikalo samdyti mokytoją dviem jaunesniesiems.
Persikraustome į Jonavą
1922 m. mūsų sodyba buvo parduota. Sinagoga buvo perduota Ukmergės žydų bendruomenei. Kartu
atiduotas ir vienas Toros ritinys. Kiti du buvo atiduoti šeimoms, kurios juos ir paaukojo. Vienas – tėvo
šeimai, kitas – mamos šeimai. Mama skaudančia širdimi paliko vietą, kurią taip mylėjo. Ypač dėl gamtos
prieglobsčio, kuris daugybę metų buvo tarsi jos dalis. Jai teko priprasti prie naujo gyvenimo. Be sodo,
be priešais langus žydinčių gėlių, be aplinkui žaliuojančių miškų. Bėgant laikui mama susikūrė mažytį
sodo atitikmenį. Verandoje, žemių pripildytose dėžėse, ji augino įvairius augalus, gėlės ir netgi daržoves:
pomidorus, svogūnus, ridikus. Tai buvo tarsi praeities simbolis. Po truputį prisitaikėme prie naujo
gyvenimo Jonavoje. Tėvas čia pritapo labai lengvai. Jis rado daugybę erdvės pasireikšti sionistų
veikloms ir visą savo energiją atidavė bendruomenės reikalams. Jis tapo sinagogos prižiūrėtoju ir tvarkė
jos finansinius reikalus. Tėvas nuolat buvo palinkęs prie apskaitos knygų. Jis keletą metų buvo aktyvus
Valstybinio banko narys, daug jėgų paskyrė Izraelio kūrimui, taip pat buvo sionistų bendrijos
pirmininkas. Būdavo nuolat deleguojamas į įvairius suvažiavimus ir susitikimus, dažnai vykdavo į
Kauną. Tėvas po truputį mažino savo verslus, turėjo daugiau laiko bendruomenės reikalams, tačiau jo
„priešaušrio“ studijos nepasikeitė. Jis ir toliau tęsdavo senąją melodiją, o visi namiškiai klausydavosi
sulaikę kvapą ir meldėsi, kad tai niekada nesibaigtų.

Prastai pasibaigęs apsilankymas
Dauguma dukterų ištekėjo ir gyvenimas tekėjo sava vaga, bet kaip žinia, tai ilgai nesitęsė. 1935 m. tėvas
galiausiai nusprendė kaip turistas aplankyti Žemę. Su juo kartu keliavo sūnėnas. Tėvas vyko aplankyti
žemę, kurios taip ilgėjosi, ir kuri buvo jo svajonių viršūnė. Žemėje jau gyveno jo brolis ir kiti giminės,
o jis pats turėjo šiek tiek žemės. Tėvas iškeliavo pakilia dvasia. Žinoma, šalis jam patiko ir jis apkeliavo
daugybę jos vietų, tačiau tuo metu užėjo dvi savaites trukusi karščio banga. Sąlygos brolio namuose
buvo labai primityvios - nebuvo šulinio, vanduo į namą patekdavo pro vamzdžius, kurie gulėjo tiesiog
ant žemės ir buvo įkaitę, todėl buvo neįmanoma nusiprausti po šaltu vandeniu. Tėvas kankinosi, jo jėgos
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seko. Kelionės jį išvargindavo, o brolio namuose poilsio taip pat nebuvo. Jį erzino erkės ir kiti vabzdžiai.
Nusivylęs nusprendė grįžti į Lietuvą. Tėvas parvyko su kartėlių širdyje. Sakė, kad šnipai neperdėjo
sakydami, jog ši žemė „vartoja savo gyventojus“. Tačiau jis ir toliau tęsė veiklas dėl Izraelio. Ir dažnai
kartodavo: „Mano vaikai ten nuvykę prapultų. Jie tokie jautrūs ir silpni. Kaip jie priprastų prie tokio
sudėtingo klimato?“.
Jeigu ne ši nemaloni kelionės patirtis, turbūt visi vaikai ir mama būtume išvykę į Izraelį. Tačiau buvo
lemta kitaip. Jei būtų turėjęs pranašystės dovaną ir numatęs, kokia sunki lemtis jo „jautriųjų“ vaikų
laukia užšalusiose Sibiro dykynėse – jis būtų mus skubiai ir nedvejodamas pasiėmęs į Izraelį. Bet kas
toks išmintingas, kad žinotų?
Lemtis mūsų neaplenkė
Žiaurūs Antrojo pasaulinio karo įvykiai neaplenkė ir Lietuvos bei Jonavos. Lietuvą užėmė rusai.
Prasidėjo deportacijos ir trėmimai į azijinę Rusijos dalį – tamsos ir mirties žemę. Mūsų liūdesiui tėvas
nebuvo ištremtas kartu, kadangi tuo metu sirgo. Tuo tarpu likę šeimos nariai atsidūrė traukinių stotyje,
iš kur pradėjo savo klajones po Rusijos platumas. Mamos lemtis buvo sėkmingesnė. Ji buvo ištremta
kartu su keliais vaikais, o kitus susitiko pačioje Rusijoje. Dėka mūsų nuostabios mamos, jos charakterio,
veiklų ir energijos, tremtyje kančios buvo šiek tiek mažiau. Net ir didžiuliame skurde bei sudėtingomis
gamtos sąlygomis, ji savo vaikams buvo tarsi ramstis. Jiems padėjo patarimais ir fiziniu darbu, nuolat
padrąsindavo ir guosdavo, kad dvasia visiškai nepalūžtų. Vienas dievas težino iš kur ji turėjo tiek
stiprybės. Tik dėl jos visi išliko tamsiausiu gyvenimo periodu.
Tėvas buvo įkalintas Kauno Gete su vienu iš žentų. Čia išgyveno trejus baisius metus. Kiek žinau, net
ir čia, jis neapleido savo mokymosi. Galbūt tai jam padėjo išgyventi šį sunkų periodą. Kas turėjo dėtis
jo galvoje, kol nieko nežinojo apie savo brangiausius žmones?
Iš Kauno Geto tėvas buvo perkeltas į Štuhofo koncentracijos stovyklą Vokietijoje. Pagyvenę, sergantys
ir silpni šios stovyklos gyventojai buvo siunčiami ,,tiesiai į krosnį“. Tėvas buvo vienas iš jų. Aš gavau
dvi žinias iš žmonių, kurie koncentracijos stovykloje jį vis dar matė gyvą. Geras, ištikimas draugas
papasakojo, kad būdamas stovykloje kalbėjosi su tėvu. Tėvas žinojo koks likimas jo laukia, tačiau
nekalbėjo apie jokius žemiškus dalykus, tik apie didžius klausimus. Rankose laikė mažytę Bibliją –
viską, kas jam buvo likę, tarsi ištikimas gyvenimo suvenyras.
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Buršteinų šeima
Šeimos išlikusieji susitinka
Mano šeima ir aš laiku išvengėme „priešų“ kortos. Mėnuo pieš Antrojo pasaulinio karo pradžią, aš, mano
vyras ir dvi dukterys, palikome savo namus ir iškeliavome su keturiais lagaminais. Dokumentai buvo
paruošti, tad mes išvykome į Izraelį.
Man pavyko susisiekti su mama ir likusia šeimyna Sibire, tad nuolat susirašinėjome. Galiausiai ėmėme
jiems siųsti siuntinius. Taip pat reikėjo dokumentų su kuriais juos būtume pasiėmę į Izraelį. Deja, man
jokiais būdais nepavyko pasiimti mamos nepaisant jos amžiaus bei didžiulio noro atgulti amžino poilsio
Izraelyje. Man tik pavyko nuvykti į Rusiją penkių dienų vizitui ir aplankyti mamą bei likusią šeimą.
Tai buvo širdį veriantis apsilankymas, kurio neįmanoma aprašyti. Mama mirė būdama garbaus amžiaus,
maždaug metai po susitikimo. Sinagogos, kurią ji lankė, tikintieji mamą tiesiog garbino. Jie sakė: „Ji
buvo tokia kaip ir jos vardas Eidel (Ideali), rafinuota“.
Dar po metų man pavyko į Izraelį parsivežti vienintelį brolį, o dar po trijų mėnesių – jauniausią seserį.
Šiuo metu visa mano šeima gyvena Izraelyje.
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Jie visi man brangūs
Ala Daltitski (Abramovič) Tel Avivas
Iš originalo kalbos vertė Džeroldas Landau

Ala Daltitski
Mano geriausi, laimingiausi ir džiugiausi, nerimo ir kartėlio nepaženklinti metai buvo vaikystė ir
jaunystės metai. Šis laikas visuomet išliks mano mintyse. Iš tiesų, daugiausia tai buvo skurdas ir
vargingas pragyvenimas, bet tai buvo mano geriausi metai apie kuriuos galiu pasakoti be galo. Gaila,
kad viskas taip greitai pralėkė. Vėliau prasidėjo karas ir nežmoniškos kančios.
Mano tėvų namai
Jonavoje su šeima užaugau Kauno gatvėje Nr. 118. Mano šeima buvo tėvas Avrahamas Jičakas, mama
Rivka, vyresnis brolis Zeligas ir mano jaunesnės seserys – Sara ir Beila. Mūsų namas buvo raudonų
plytų, daugiau mažiau apsaugotas nuo gaisrų, kurie mieste dažnai pasitaikydavo.
Mano tėvas buvo maskilas ir priklausė miesto sionistams. Vaikus mokė pagal sionistinius principus ir
su didele meile Izraeliui. Jis laisvai kalbėjo hebrajų, rusų ir vokiečių kalbomis, ir žinoma, jidiš.
Neprisimenu dienos kad tėvas nueitų miegoti nepaskaitęs žydiškos knygos. Jis turėjo storą knygą
pavadinimu „Jėzus iš Nazareto“, kurią dažnai skaitydavo. Kaip ir Šalom Aleichemą ir Mendelį Mošerį
Seforimą. Visos knygos buvo hebrajų kalba. Mes, vaikai, mokėmės tarbute, žydiškoje mokykloje. Ją
pabaigusi gavau diplomą. Tėvas visada buvo mokyklos tėvų komiteto narys. Be to, jis studijavo Torą.
Netgi kai valgydavo, prieš jį turėjo būti atversta knyga. Be to, jis labai mėgo žaisti šachmatais. Kiekvieną
šabo popietę, vietoj to, kad ilsėtųsi, tėvas visada eidavo į Natano Volchokovskio namus žaisti
šachmatais. Jenkelis Vaitštainas, Josefas Perlšteinas, Jehuda Raškis ir dar vienas maskilas, šachmatų
mėgėjai, visada ten būdavo.
Mano tėvas sakydavo, kad šachmatai jam padeda pabėgti nuo rūpesčių susikaupusių per savaitę. Ir
būdavo labai gera nuo pailsėti bent per šabą.
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Mano tėvas taip pat buvo ir sinagogos prižiūrėtojas. Šias pareigas jis ėjo 25 metus. Prižiūrėtojo rinkimai
vykdavo kas tris metus ir tinkamesnio kandidato nei mano tėvas neatsirado. Dėl šių pareigų jis būdavo
įtraukiamas į įvairiausius reikalus. Sinagogos kantorius buvo Alteris Žukovskis, kuris giedojo tokias
malonias melodijas, kad prisijungdavo visi.
Kartą nutiko taip, kad karvė ėjo pro sinagogos kiemą ir, jei leisite man pasakyti, čia atliko savo reikalus.
Tada pasirodė policininkas Labas ir surašė tėvui protokolą apmokėti 15 litų.
Mano tėvui nepatiko lietuvių kalba, jis jos nesimokė. Norėdamas susikalbėti su Labu, jis pasikvietė mūsų
kaimyną Mordeichą Gurvicą, laisvai kalbėjusį lietuviškai. Mordeichas visuomet įtikindavo Labą atšaukti
baudą. Be viso to, mano tėvas gražiai dainavo. Jis turėjo gerą klausą. Jam pakakdavo vieną kartą išgirsti
melodiją, kad galėtų ją atkartoti. Mus išmokė dainų iš Goldfadeno „Šlomit“, „Ragana“ ir „Bar Kocva“.
Šiuos spektaklius jis žiūrėjo vieną kartą ir galėjo juos perdainuoti. Jis mokėjo ir hebrajiškų, rusiškų,
vokiškų dainų, taip pat moderniosios muzikos kūrinių. Mes, vaikai, paveldėjome šiuos gebėjimus.
Šabo vakarais, po vakarienės, tėvas pradėdavo dainuoti, o mes jam padėdavome. Dainos girdėjosi iš
tolo, tad žmonės prieidavo prie namo pasiklausyti. Tuomet tėvas būdavo labai laimingas, jo veidas
spindėdavo iš pasitenkinimo. Ypač gerai dainuodavo mano brolis Volfas. Sesuo Sara taip pat puikiai
dainavo. Tėvas sakydavo, kad jei galėtų, siųstų juos į Kauną studijuoti vokalo.
Mano mama buvo tyli, geraširdė moteris, labai susirūpinusi visų penkių vaikų išsilavinimu. Atsimenu,
kad ji pamelždavo karvę, duodavo kiekvienam vaikui po pusę litro pieno, po pyragėlį ir sakydavo: „O
dabar pažiūrėsim, kuris išgers pirmas!”. Net jeigu ir nenorėdavome gerti, gėrėme dėl šių varžybų. Mama
žiūrėdavo, kad nepaliktume nei vieno lašelio. Ji labai rūpinosi, kad būtume sotūs ir sveiki. Galbūt tai
man padėjo išgyventi badą karo metais.
Mano brolis Zeligas susituokė ir dirbo degtukų fabrike.

Zeligas ruošia degtukus
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Kiek žinau, Jonavoje buvo daug furgonų vežikų. Iš pradžių jie veždavo iš Jonavos į Kauną, 35 kilometrų
distanciją. Vėliau jie nusipirko autobusą. Vairuotojai pasirinko tėvą būti jų buhalteriu. Buhalterija
būdavo tvarkoma mūsų namuose du kartus per savaitę. Vežikai aršiai ginčydavosi. Jie vienas kitą
kaltindavo nesąžiningumu ir pinigų nuslėpimu, tačiau mano tėvas ramiai, lėtai bei išmintingai
išaiškindavo, kad jie turėtų vienas kitu pasitikėti ir nebūti tokie įtarūs. Vežikai jį labai mylėjo ir
sakydavo: „Avrahamai Jičakai, nėra kito tokio, kaip tu. Pagyvenusiųjų kompanijoje tu pats elgiesi kaip
pagyvenęs, o su jaunimu elgiesi tarsi pats būtum jaunuolis“.
Dirbdamas su autobuso savininkais, tėvas išmoko analizuoti jų charakterius ir silpnybes. Apie vežikus
jis netgi sukūrė dvi dainas, kurias dainavo visas miestas. Tėvas savo dainas padainavo ir vairuotojams.
Jie buvo labai nustebinti ir sužavėti kaip dainos atitiko jų gyvenimus ir asmenybes. Tai buvo Goldmano
broliai, Samuelis Dragatskis ir jo sūnūs, Davidas Lukmanas, Davidas Elija Judelevičius su sūnumis,
Ašeris ir Icakas Itcikovičiai ir kiti.
Pavyzdingasis jaunimas

Brolis Zyvas

Sesuo Beila
Kai užaugome, materialinė padėtis namuose žymiai pagerėjo. Aš dirbau, siuvau antklodes ir mokiausi
prekybos pas Beilą Jaf, Avrahamo Jafos žmoną. Vėliau ištekėjau už jų sūnaus Civio. Mano sesuo dirbo
pardavėja didelėje tekstilės parduotuvėje. Vasaros metu rengdavome ilgas išvykas Girelkos miške, kurį
labai mėgome. Irstydavomės valtimis Vylėje (Neryje?), plaukiodavome ir ilsėdavomės upės krante.
Žiemą, kai upė užšaldavo, eidavome į ilgus pasivaikščiojimus ledu.
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Be Hashomer Hatzair81, kuriam aš priklausiau, užsiėmiau sportine veikla Hapoelyje. Reikia pažymėti,
kad Jonavos jaunimas pasižymėjo „sveika siela, sveikame kūne“. Tai buvo pavyzdingi jaunuoliai.
Kiekvieną šabo vakarą mes susirinkdavome Hapoel salėje ir vesdavome Oneg šabo šventę.
Giedodavome ir deklamuodavome. Visi šie susibūrimai man paliko neišdildomą įspūdį.
Deja, visai tai tęsėsi neilgai. 1940 m. mus užėmė Rusija ir visi sionistų vakarėliai baigėsi. Komunistų
režimas tęsėsi iki 1941 m. Tuomet šalį užėmė vokiečiai ir beveik visi 5000 Jonavoje gyvenusių žydų
žuvo. Žinoma, šie sveiki jaunuoliai nestovėjo prieš priešą nuleistomis rankomis, todėl buvo nužudyti –
visi jauni, atletiški žmonės su tėvais ir savomis šeimomis.
Jonavos jaunuoliai, kurie 1933-1934 m. emigravo į Žemę, apsigyveno kibucuose arba miestuose. Kai
jonaviečiai susirenka drauge, jaučiu artumą ir šilumą kiekvienam iš jų. Man jie visi labai brangūs.

Metai, kurių nepamiršiu
Arielė Solski
Iš originalo kalbos vertė Džeroldas Landau
Jonavoje gyveno kelios mūsų šeimos kartos.
Pirmojo pasaulinio karo pradžioje mes persikraustėme į Rusiją, o 1920 m. grįžome į Jonavą be tėvo,
kuris mirė nuo širdies smūgio per NKVD grasinimus. Tuo metu man buvo aštuoneri. Mama buvo
vienintelė maitintoja, tad gyvenome labai sudėtingai. Pradėjau mokytis Tarbuto mokykloje.
Tuo metu miestas ėmė klestėti, buvo pilnas gyvybės. Kiekvienas žydas Jonavą laikė savo nuosavais
namais. Jaunimas keliaudavo į kaimus arba laukus pasidžiaugti ramybe.
Dauguma jaunuolių svajojo vieną dieną išvykti į Izraelį. Jie nuolat ginčydavosi su tais, kurie jautė
prielankumą Sovietų Sąjungai. Iš tiesų, nemaža dalis jaunuolių spėjo išvykti į Izraelį prieš nacių
įsiveržimą.
Mano senelis Rebas Jehuda Movšovitcas keletą metų užėmė vicemero pareigas. Puikios jo lietuvių
kalbos žinios padėjo išlaikyti šią poziciją. Jis dalyvaudavo delegacijose Kaune ir pasitarimuose su
valdžios atstovais. Mano sesuo Malka ir mano svainis buvo aktyvūs „Jaunųjų sionistų“ dalyviai ir
dainavo chore. Aš mieste ilgai neužsibuvau, tačiau atvykdavau į kiekvieną šventę pasidžiaugti žydiška
atmosfera.
Paskutinį kartą Jonavą mačiau nacių okupacijos metais. Čia lankiausi keletą valandų. Mačiau okupacijos
žiaurumus ir terorą. Maldavau seserį ir jos vyrą kraustytis į Kauno getą, tačiau ji liko Jonavoje. Po kiek
laiko, ji ir kiti šeimos nariai buvo nužudyti.
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Žydų sionistų judėjimas, įkurtas 1913 m. Galicijoje.
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Turėjau tris brolius ir seserį. Mano jaunesnis brolis Icakas 1934 m. emigravo į Izraelį. Jis mirė nuo ligos
1965 m. Brolis Mošė buvo mokytojas ir su šeima persikraustė į Kelmę. Ten juos nužudė naciai. Mama
mirė Štuhofo koncentracijos stovykloje.
Amerikiečių armijos buvau išlaisvinta iš nacių priespaudos. Mano šviesios atminties brolis Icakas padėjo
atvykti į Izraelį. Iš pradžių prisitaikyti buvo nelengva, tačiau galiausiai pritapau, sukūriau šeimą ir
šiandien esu laiminga.
Niekada nepamiršiu Jonavoje praleistų metų.

Nesu skolingas už tai, kuo Dievas mane apdovanojo
Šošana ir Mordechajus Raškės
Iš originalo kalbos vertė Džeroldas Landau

Nuotraukose Šošana ir Mordechai Raškės
Jonavos, mūsų gimtojo miesto, kuriame gimėme ir praleidome savo vaikystę, nebeliko. Jis buvo
sudegintas ir sunaikintas. Liko tik tušti laukai su baltais kaupais. Tai iš griuvėsių kyšantys kaminai, tarsi
paminklai atminti lietuvių nužudytiems kankiniams. Didžiulės čia įsišaknijusios šeimos, vargšai ir
turtuoliai, pirkliai ir prekybininkai – iš daugybės šeimų neliko nei vieno gyvo.
Mūsų šeimoje išgyveno du žmonės: 1935 m. Mordechajus emigravo į Izraelį, o Šošana buvo vienintelė
išgyvenusi septynis lietuvių - vokiečių pragaro ratus.
Mūsų tėvas Rebas Jehuda Leibas gimė Kaune, Žaliakalnyje?, mokėsi Telz Ješivoje pas rabiną Elizerį
Gordoną. Jis buvo žinomas kaip Kauno genijus. Taip pat mokėsi Vilijampolės Ješivoje ir būdamas
šešiolikos metų iš Gaono rabino Icako Elchano Spectoro gavo rabinų ordiną. Jo giminės buvo Balas
Machšavotas (dr. Elijašiv) ir rabinas Ickelis Charifas.
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Jaunystėje jis susidomėjo Haskala82 judėjimu ir pats ėmė studijuoti kalbas bei matematiką. Nebuvo
matematinio uždavinio, kurio nebūtų galėjęs išspręsti. Per metus jis išsilaikė imatrikacijos egzaminus ir
pradėjo dirbti mokytoju Marijampolėje. Mokėjo šias kalbas: rusų, lenkų, vokiečių, hebrajų, jidiš ir
lietuvių.
Vėliau veikiamas sionistų judėjimo vadovavo inteligentų grupei, kuri Kaune įkūrė sionistų organizaciją.
Nuo tada savo gyvenimą jis paskyrė Izraelio kūrimui. Eidavo nuo namo prie namo ir prie sienų
tvirtindavo Keren Kayemet dėžutes. Jis padėjo įkurti Abraomo Mapu biblioteką. Taip pat buvo pasiųstas
pas Mapu seserį į Rygą gauti brolio nuotrauką bibliotekai. Jis buvo ir vienas iš žydų mokyklų įkūrėjų.
Prisidėjo leidžiant dienraštį „Žydų balsas“. Kurį laiką šį laikraštį gaudavome nemokamai.
Tėvas buvo vienas iš pasitikusių dr. Benjaminą Zyvą Herclą, kai šis lankėsi Vilniuje. Jis taip pat buvo
išsiųstas į sionistų suvažiavimą Bezelyje.
Jis buvo vienas iš Jonavos Tarbuto mokyklos įkūrėjų ir tėvų komiteto narys.
Čia, Jonavoje, jis vedė Frumą Karo, ketvirtos kartos jonavietę. Jos tėvo pravardė buvo Benas - Sionas
Mordechajaus Roiveno - jo tėvo, senelio ir prosenelio garbei. Mūsų tėvas vedybų proga gavo retą dovaną
iš sionistų tarybos - originalų Herzlo paveikslą. Po juo buvo pasirašę visi nariai. Prie plataus, juodo,
sidabru dengto rėmo buvo pritvirtintas ir vestuvių pakvietimas. Šitą paveikslą nešdavomės į sionistų
šventes.
Mūsų mama buvo rabino Josefo Karo, žydų teisės kodekso autoriaus, palikuonė. Jos tėvas buvo stambus
pirklys, kuris užsiėmė dervos gamyba bei eksportu. Jam dirbo visas Dumšių kaimas. Jie degindavo
nudžiuvusius medžius, išgaudavo alyvą, pripildydavo statines ir siųsdavo jas į Koenigsburgą, Maskvą ir
kitus miestus. Tuo metu senelis Benas-Sionas turėjo didžiausią namą Jonavoje. Tai buvo plytų pastatas
dengtas skardos lakštais, su kiemu, arklidėmis ir parduotuve. Močiutė Rachelė pagimdė 14 vaikų, bet
dauguma jų vaikystėje mirė. Išskyrus mūsų mamą, kuri buvo jauniausia, ir jos seserį Chają, kuri ištekėjo
už Rebo Heršelio Pereco, mokslininko ir mokytojo. Mirus Ročkių rabinui, jam buvo pasiūlyta Jonavos
rabino pozicija, tačiau jos iš kuklumo atsisakė. Tuomet rabinu buvo patvirtintas studentas Silmanas.
Mūsų mama mokėsi pas privačius mokytojus. Ji studijavo hebrajų, jidiš, rusų ir vokiečių kalbas. Skaitė
trimis kalbomis ir buvo labai intelektuali moteris. Kai į mūsų namus ateidavo tėvo draugai žaisti
šachmatais, mama dalyvaudavo diskusijose įvairiausiomis temomis. Žaisdami jie kartu aptardavo ir
pasaulio problemas.
Prieš santuoką mama apkeliavo ne vieną šalį. Ji dievino operą ir teatrą, tad mums vis padainuodavo kai
kurių Maskvoje ir Vilniuje matytų operų ištraukas. Po aštuonerių metų romano, mama ištekėjo už mūsų
tėvo jau po savo tėvo mirties. Senelis būdamas gyvas šiai santuokai taip ir nepritarė.

Ankstyvuoju modernizacijos laikotarpiu prasidėjo Haskalos judėjimas arba žydų Apšvietos amžius. Svarbiausi Haskalos
programiniai punktai – pasaulietinės edukacijos procesas, „produktyvumas“ (žydų nukreipimas į žemdirbystę bei amatus),
suartėjimas su krikščioniška visuomene, atsisakant tradicinių žydiškų drabužių, kalbos, papročių, tačiau išsaugant grupinę
savimonę. (zydai.lt)
82

86

Mūsų mama buvo viena gražiausių miesto merginų. Ji buvo rafinuota, kultūringa ir išsilavinusi. Nuolat
anonimiškai teikdavo labdarą. Prieš kiekvieną dramos klubo spektaklį Miriam Nochimovič ir Golda
Sirek ateidavo pasirinkti vaidinimams tinkamų suknelių iš mamos spintos.
Tėvas buvo ne priklys, o greičiau bendruomenės aktyvistas. Jis buvo išsimokslinęs žydas ir nuolat
skaitydavo.
1915 m., išsiuntimo iš šalies metu, tėvai persikraustė į Rusiją. Ten keliavo iš vieno miesto į kitą.
Galiausiai apsistojo Minske, nuolat jautė badą ir skurdą. Grįžę į Jonavą rado tuščius namus, be durų ir
langų. Tuomet tėvas įkūrė kooperatyvą, kurio tikslas buvo žemomis kainomis teikti aprūpinimą
šeimoms, kurios grįždavo atgal į šalį. Jis buvo vienas iš valstybinio banko įkūrėjų ir Keren Hayesod83
atstovų.
Kartu su Šmerlu Šternu tėvas skaitydavo ir aiškindavo Gemarą. Jis užduodavo klausimus rabinui
Silmanui, kuris keletą dienų ieškodavo atsakymų.
Jis visuomet svajojo ir tikėjosi įsikurti Izraelyje. Manė, kad pirma išsiųs vaikus, o po to atvyks pats su
mama.
Tėvas vaikščiodavo kambaryje ir mintinai kartodavo Biblijos eilutes. Per kassavaitinius šabo skaitymus,
jis diskutuodavo su Josefu Intriligatoriumi, mokslininko Rebo Mošės Davido Moro žentu.
Tėvas labai gerai mokėjo lietuvių kalbą. Žydų vardu rašydavo įvairius reikalavimus valdžios
institucijoms. Pavyzdžiui, sumažinti mokesčius, išduoti įvairius leidimus ir panašiai. Jis pats vykdavo į
Kauną tvarkyti reikalų. Visi juo pasikliovė ir pasitikėjo jo sąžiningumu. Iš pradžių tėvas neėmė jokio
mokesčio, išskyrus kelionės išlaidas, tačiau vėliau žmonės ėmė jam mokėti už pastangas. Jis imdavo
pinigus tik iš tų, kurie galėjo sau leisti susimokėti. Kažkada vienas žmogus (ne žydas) jo paklausė:
„Kodėl tu dedi tiek daug pastangų už tokį mažą atlygį?“ Tėvas atsakė: „Kad man nereikia atlygio. Man
niekas nėra skolingi už žinias, kuriomis Dievas apdovanojo“. Žmogus tik pagūžčiojo pečiais.
Žydai ir kiti žmonės jausdavosi jam dėkingi. Kai policininkai rašydavo protokolus, žmonės ateidavo pas
mūsų tėvą. Jis išsiųsdavo prašymą į policiją, kad bauda būtų atšaukta. Tuo metu bauda buvo 15 litų gana didelė suma.
Vieną kartą pas tėvą atbėgo mėsininkas Šima Meieris su ašaromis akyse: ,,Bėda, Rebai Judeli, padėk
man, prašau! Policininkas Labas man rašo baudą, nes prie šaligatvio rado cigaretės nuorūką.“
Tėvas pakilo nuo stalo, nors buvo įpusėjęs pietus, ir nuskubėjo pas Pristovą (policijos viršininką). Jis
sugebėjo įrodyti, kad bauda turi būti atšaukta. Šima Meieris norėjo tėvui sumokėti, tačiau šis atsisakė
priimti bet kokį užmokestį. Šima paklausė: „Kaip man parodyti savo dėkingumą?“. Tėvas atsakė: „Eik
namo ir nupirk ką nors gražaus savo vaikams.“
Toks buvo mūsų tėvas - miesto žydų užtarėjas, kuris niekada neatsisakė padėti ir ne žydams. Jis buvo
visų mylimas.
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Pasaulinė organizacija, teikianti paramą Izraeliui.
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Tačiau visa tai nepadėjo didžiulės nelaimės akivaizdoje. Mes apraudame tuos, kurie išėjo. Jie niekada
nebus pamiršti.
***
Mūsų brolis Benas-Sionas buvo pirmasis šeimoje, kuris sulaužė "viduriniosios klasės tradicijos
filosofiją" ir nesigėdijo tapti amatininku. Tėvas jį palaikė, nors mama nebuvo patenkinta. Jis mokėsi
baldų apmušimo ir vėliau tapo pirmos klasės amato žinovu. Kaune turėjo dirbtuves. Buvo pabėgęs į
Rusiją, priklausė lietuvių divizijai. Galiausiai sužinojome, jog brolis žuvo netoli Ukmergės.

Nuotraukoje turbūt sesuo Rachelė.
Mūsų sesuo Rachelė dirbo Kopelio Runiko ir jo sūnų buhaltere. Ji ištekėjo už "proletaro" Icako
Goldmano, kuris su broliais turėjo dailidės dirbtuves Jonavoje ir Raseiniuose.
Tebūnie palaimintas jų atminimas.

<...>

Visas jo gyvenimas buvo paaukotas menui
Ješajahu Kulvianski (Isajus Kulvianskis)
Iš originalo kalbos vertė Džeroldas Landau
„Jonava gali didžiuotis savo sūnumis“ - rašo Kulvianskio žmona laiške. Laišku ji informuoja mus, kad
nepamirštamasis vyras Issai mirė po ilgos ligos Londone, 1970 metais.
Tęsdama laišką rašo: „Kaip būtų gera, jei jis šiandien būtų gyvas ir sužinotų, kad ruošiatės rašyti knygą
apie jo mylimą Jonavą. Turėtumėte žinoti, kad Kulvianskis visada buvo ištikimas savo gimtajam miestui,
kuriame praleido vaikystę. Pasakojo daugybę istorijų apie savo šeimą, miesto žmones, jų namus, miesto
vaizdą ir žmonių gyvenimo būdą. Šioje vietoje jis gavo daug įkvėpimo tolimesniam gyvenimui kur
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likimas benublokšdavo. Laikui bėgant, skleidžiantis jo, kaip menininko talentui, savo gimtojo miesto
įspūdžius jis išvertė į spalvų ir vaizdinių kalbą“.
„Jis buvo talentinga ir veikli asmenybė. Kalbant apie meną, jam nebūdavo jokių kompromisų. Jis buvo
išdidus žydas, teisingas žmogus, kuris puoselėjo nuoširdžius, rafinuotus ir brangius santykius su savo
draugais ir visais kas buvo to verti“.
Toliau ji rašo:
„Nepaisant įvairių stilių, jo kūryboje išsiskiria kelios temos: jo atsidavimas ir ištikimybė žydų gyvenimui
ir gimtajam miestui; spalvų jautimas; jo santykis su avangardu; jo idėjos ir siekiai; ir visa tai, dėl ko jis
jautėsi laisvas. Jis nenorėjo būti priskirtas konkrečiai nišai ir tuo pačiu metu dirbo prie įvairių projektų.“
Keletas jo meno idėjų:
„Šviesa yra amžinybė, tai pradinis spalvos ir formos šaltinis. Tai nuolatinė kova tarp dvasingumo ir
materijos.“.
„Regimasis pasaulis skiriasi nuo dvasinio. Menas yra dvasinio kūrybiškumo kulminacija.“
„Jeigu galėtume nuolat puoselėti kūrybiškumą, įsakytume, kad dirbtum be poilsio, kol bus gyva tavo
siela.“
„Tikro meno paslaptis slypi vaizduotėje, kuri perkeliama į realybę.“
„Vienintelis meno tikslas - dvasinė tiesa.“
„Tai įvyksta tarsi spontaniška revoliucija ir tampa nepriklausomu kūrybos tyrinėjimu.“
„Žmogaus kūrybiškumas neturi ribų, išskyrus individo egzistenciją.“

Nuotraukoje Issai Kulvianski
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Noachas Šternas taip rašo apie Kulvianskį ir jo 1938 parodą Tel Avive:
„Visi, kurie sako, kad Lietuvos žydams trūksta spalvų ir gyvybingumo, turėtų pamatyti Kulvianskio
tapybą. Kaip ir kiti Lietuvos žydai dailininkai, kurie gimė darbininkų klasėje arba tarp paprastų
gyventojų, Kulvianskis priklauso grupei pilnai gyvybės, jėgos, prasmingo gyvenimo. Tai tipiški jo
kūrybos bruožai.“
„Kulvianskiui mažiau rūpi forma, tačiau jis perduoda fizinę ir dvasinę esmę. Jo vaizdiniuose mažiau
materijos, tačiau pabrėžiamas nežemiškumas. Jis vaizduoja ne tiek optinį, apibrėžtos formos būvį, bet
greičiau vidinį, psichologinį.“
(Iš knygos „Tarp debesų – Noacho Šterno dainos, vertimai ir straipsniai“, išleistos Abrahamo Broideso,
po Šterno mirties.)
Iš jo daugybės darbų verta paminėti žinomiausius:
„Talmudistas“ - Maskvos Žydų muziejuje.
„Mano tėvai“ - Naujoji Nacionalinė galerija, Vakarų Berlynas.
„Žydų baldininkas“ - Berlyno Žydų muziejus, paveikslas dingęs 1933 m.
„Žydų dailidės mirtis - iš pradžių Berlyno Žydų muziejus, dabar - Betzalelyje.
,,Tyla“ - priklauso Giladžių šeimai.
„Aktoriaus Mišos Šernofo paveikslas“ - dingęs 1933 m.
„Kiki namas“ - priklauso poniai Kulvianski, Vakarų Berlynas.
„Moters atvaizdas“ - priklauso poniai Kulvianski, Vakarų Berlynas.
„Jūra“ - priklauso ponui Štrauchui, Stokholmas.
„Susirūpinimas“ - šiandien priklauso Tel Avivo filharmonijai.
„Smėlio vežimas“ - Tel Avivo muziejus
Daug darbų atsidūrę privačiose kolekcijose - Izraelyje, Paryžiuje, Londone, Vakarų Vokietijoje,
Niujorke ir kitur.
Issai Kulvianski (1892 lapkričio 5 d. - 1970 lapkričio 27 d.)
1892 m. gimė Jonavoje.
1908 m. mokėsi Vilniuje pas Antokolskį. Pardavė keletą darbų. Susidraugavo su Soutinu.
1912 m. studijavo Berlyno menų akademijoje pas profesorių Hugo Kaufmaną. Dirbo su Libermanu ir
Hermanu Štruku. Iš pradžių kūrė skulptūrą.
1913 m. Paryžiuje susipažino su Šagalu. Atnaujino draugystę su Soutinu.
1914 m. dalyvavo parodoje Berlyno Gurlitt galerijoje.
1914 m. priverstas grįžti į Lietuvą. Pirmojo pasaulinio karo metu tarnavo kariuomenėje.
1918 m. grįžo į Berlyną baigti studijų. Atsidavė tapybai.
1920 m. prisijungė prie Lapkričio grupės ir buvo išrinktas į teisėjų komisiją (su Keinu Kandinskiu ir
kt.).
1922 - 1924 m. Berlyno dailininkų sąjungos narys.
1923 m. dalyvavo parodoje.
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1927 –1928 m. Berlyne dirbo dailės mokytoju.
1927 –1929 m. savaitinio radijo iliustratorius.
1927 m. pakviestas dalyvauti parodoje, kurioje eksponavo "Žydų maldos kambarį".
1928 m. dalyvavo parodoje Ciuriche, XVI sionistų suvažiavimo proga (kartu su Pisaro, Libermanu,
Šagalu, Modiljaniu ir kt.).
1929 m. dalyvavo parodoje „Humoras mene“ Berlyne.
1930 m. dalyvavo parodoje Prahoje „XIX-XX a. žydų menas - nuo Jozefo Izraeliečio iki modernaus
meno“. Taip pat dalyvavo tarptautinėje socialistinio meno parodoje Amsterdame.
1932 m. personalinė paroda Kaune.
1933 m. emigravo į Izraelį be savo darbų, kurie pradingo.
1934 - 1935 m. Tel Avive su skulptoriumi Lešniceriu įkūrė meno mokyklą.
1934 m. vienas iš profesionalios Izraelio dailininkų sąjungos įkūrėjų ir narių.
1937-1940 m. dailės patarėjas ir pedagogas Tel Avivo Kibutizmo mokytojų seminarijoje.
1937 m. didelė personalinė paroda Tel Avivo muziejuje.
1938 m. antroji personalinė paroda.
1938 - 1939 m. dalyvavo Pasaulinėje parodoje Niujorke, žydų paviljone.
1940 m. Tel Avivo valdžios apdovanotas meno premija.
1941 m. trečia personalinė paroda Tel Avivo muziejuje. Taip pat - personalinė paroda Betzalelio
muziejuje. Žydų agentūros apdovanotas meno premija.
1940-1950 m. dalyvavo įvairiose parodose. Dirbo su „Habima“. Nutapė rinkinius spektakliams „Tevya
pienininkas“, „Fedora“, „Vaikai prie sienų“, „Mallet“, taip pat Smetanos operai „Iškeista nuotaka“.
1950 m. gyveno Prancūzijoje, Vakarų Vokietijoje ir Anglijoje. Vėl atsidavė skulptūrai.
1952 - 1968 m. žydų menininkų gildijos narys Paryžiuje.
1956 - 1968 m. Nepriklausomų menininkų salono narys Paryžiuje.
1960 m. dalyvavo parodose Berlyne, Vienoje, Osle, Helsinkyje. Jo darbų galima rasti Moderniojo
meno muziejuje Niujorke, Tel Avivo muziejuje, Betzalelyje, Žydų agentūroje Niujorke, Naujojo meno
galerijoje Berlyne. Paskutiniaisiais metais nebedirbo.
1970 m. mirė Londone.
*
„Visų pirma ir svarbiausia, jis buvo žydų menininkas“ - kalbėjo rabinas Goldbergas, Londone. „Jis
pripažino savo žydiškas šaknis ir mėgdavo prisiminti vaikystę Jonavoje bei gyvenimą šiame mieste, tiek
drobėje, tiek savo pasakojimuose.“
„Visą savo gyvenimą jis paaukojo menui. Iš kitų daug reikalaudavo todėl, kad daug reikalavo ir iš paties
savęs“
„Mirė būdamas 78-erių, po 30-ies metų laimingos santuokos. Paskutiniaisiais metais buvo priverstas
apleisti savo darbus dėl ligos. Jo asmenybė, gera širdis ir talentas, nebus pamiršti“.
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Isajaus Kulvianskio darbai:

„Mano dukra Kiki.“ 1927 m.
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„Mano tėvų miestelis“ (Jonava). 1925 m.
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Žydo dailidės mirtis. 1926 m.
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„Aktoriaus Mišos Černofo portretas“ (dar vadinamas „Storu žmogumi“) 1928 m.

„Žydas baldžius“. 1927 m.
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„Senas žydas“. Apie 1940 m.

„Rabinas.“ 1952 m.
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Ida Braun: Šifra - menininkė mėgėja
Prieš keturis metus netekome Šifros. Tauri jos dvasia, kuklumas ir tiesumas vis dar plaukia pro mūsų
akis.
Šifra Lamianski buvo jonavietė, mokėsi Kauno žydų gimnazijoje. Dar būdama labai jauna svajojo
mokytis meno mokykloje. Deja, nepavyko ir ji buvo priversta rinktis kompromisą - profesionalios
fotografės profesiją. Baigė fotografo specialybę Tallat-Kelpšos mokykloje.
Šifra emigravo į Izraelį 1933 m. Čia sukūrė nesuskaičiuojamą daugybę fotografijų. Kadangi iš prigimties
buvo menininkė, nepamiršo ir teptuko. Ji lankė privačias tapybos pamokas pas dailininką Hedlerį, taip
pat mokėsi meno mokykloje.
Mėgėjiški Šifros darbai pasižymėjo neprilygstamai subtiliomis ir ramiomis spalvomis. Dažniausiai
būdavo vaizduojamos gėlės arba įvairūs negyvi objektai. Visada apsidžiaugdavome gavę vieną iš Šifros
darbų dovanų. Puikūs Šifros dovanoti paveikslai puošė daugumos jos giminių ir draugų namus. Juose
atsispindėjo jos kūrybiška dvasia.
Staigi Šifros mirtis geriausiu gyvenimo laikotarpiu, buvo didelis sukrėtimas jos draugams ir gerbėjams.
Tegul jos atminimas būna amžinai palaimintas. Tie, kurie išėjo, nebus pamiršti.

