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GYVIEJI ARCHYVAI

„Atminties kelias 1941–2021“
Tarptautinë komisija kartu su jos iniciatyva ásteigtais Tolerancijos ugdymo
centrais, ið kuriø vienas yra Varënos „Àþuolo“ gimnazijoje, bei kitais partneriais inicijuoja nacionaliná projektà „Atminties kelias 1941–2021“; renginiai
vyksta nuo birþelio iki gruodþio...
2021 metais minime 80àsias holokausto pradþios
Lietuvoje metines. Skirtingai nuo didþiosios Europos
dalies, Lietuvoje holokausto aukos buvo nuþudytos
netoli jø gyvenamosios vietos. Praktiðkai per kelis
1941 m. vasaros ir rudens
mënesius buvo visiðkai sunaikintos Lietuvos þydø
bendruomenës.
Ðiø skaudþiø istoriniø
ávykiø atsiminimui Tarptautinë komisija naciø ir
sovietinio okupaciniø reþimø nusikaltimams Lietuvoje ávertinti kartu su jos
iniciatyva ásteigtais Tolerancijos ugdymo centrais
bei kitais partneriais, inicijuoja nacionaliná projektà
„Atminties kelias 1941–
2021“. Panaðûs renginiai
Tarptautinës komisijos iniciatyva vyksta daugiau nei
deðimtmetá minint Lietuvos þydø genocido aukø at-

minimo dienà – rugsëjo 23
d., kuriuose kasmet dalyvauja 150 – 200 mokyklø ir
daugiau nei 10 000 dalyviø.
Ðiais metais „Atminties
kelio 1941-2021“ minëjimo
renginiai organizuojami
nuosekliai (chronologiðkai) sekant skaudþiø istoriniø ávykiø kalendoriø. Jie
skirti atskirø miestø ir
miesteliø þydø bendruomeniø sunaikinimo 80-meèiams. Lietuvoje yra daugiau nei 200 masiniø holokausto aukø þudyniø vietø.
Bûtø labai simboliðka ðiais
metais aplankyti visas arba
bent jau didþiàjà dalá ðiø
vietø ir pagerbti nekaltas
aukas. Taip pat tikimasi,
kad ðiais metais bus skiriamas didesnis dëmesys visø
þinomø masiniø holokausto aukø kapavieèiø sutvarkymui ir prieþiûrai. Be to,
prie jø atsiras informaciniai
stendai apie vietos þydø

bendruomenes ir jø tragiðkà likimà naciø okupacijos
metais.
„Atminties kelio 19412021“ formatas iðlieka tradicinis: kaip ir ankstesniais
metais minëjimo renginiø
dalyviai kvieèiami susirinkti miestø ir miesteliø centrinëse dalyse (kur anksèiau gyveno þydai) ir ið èia
pradëti eisenas á jø nuþudymo vietas tais paèiais keliais, kuriais buvo varomos
Holokausto aukos. Minëjimø dalyviai galëtø atsineðti akmenëliø su ant jø uþraðytais èia gyvenusiø þydø
vardais – tai ir pagarba istoriðkai susiklosèiusiai þydø tradicijai á kapines neðti akmenëlius, ir holokausto aukø áasmeninimas. Þudyniø vietose vykstanèiuose minëjimuose kvieèiama
iðtarti ðiuos vardus ir prikelti ið nebûties atskirø ðeimø ar iðkiliausiø to kraðto

Þydø suðaudymo vieta Senojoje Varënoje

asmenybiø istorijas. Tikimasi, kad ði iniciatyva paspartins paminklø su áamþintais aukø vardais atsiradimà þudyniø vietose visoje Lietuvoje.
„Atminties kelio 19412021“ partneriais jau suti-

ko bûti ir renginiuose planuoja dalyvauti „International March of the Living“
ir „European March of the
Living“ organizacijos, kuriø oficiali partnerë Lietuvoje yra Tarptautinë komisija. Ðios organizacijos nuo

2019 metø yra „Atminties
kelio“ minëjimø Lietuvoje
dalyvës ir partnerës. 2019
metais „Atminties kelio“
eisenoje dalyvavo 14 uþsienio valstybiø delegacijø.
MÛSØ INF.

Maðnyèiø kaimo istorija
Dviejø kilometrø atstumu nuo kelio Druskininkai - Vilnius,
miðkø apsuptyje stûkso maþytis Maðnyèiø kaimelis su ádomia praeitim, kurià ne visi þino; kaimas raðytiniuose ðaltiniuose paminimas 1790 metais
1905 metais Rusijos carinei valdþiai leidus mokyklose naudoti lietuviø kalbà,
Maðnyèiø kaimo gyventojai
surinko pinigus, uþ kuriuos
nupirko þemës sklypà ir
ákûrë pradþios mokyklà.
Nors namo dokumentai
siekia 1905 metus, bet ilgametis Maðnyèiø kaimo gyventojas Vytas Kalëda teigia, jog mokyklos veikimo
pradþia gali bûti apie 1908
metus. Ið to, kad taip greitai ákuriama mokykla, galima spëti, jog dar prieð ávedant lietuviðkà kalbà kaime
mokytojavo daraktoriai.
Knygneðiai taip pat neaplenkdavo smëlëtø keliukø,
vedanèiø link Maðnyèiø
kaimo.
Mokyklos pastatas labai
paprastas: uþëjus á pastatà
deðinëje pusëje buvo mokytojo kambarëlis, o kairëje –
klasë. Tuo metu nebuvo tokios ðventës, kaip rugsëjo
pirmoji: tiesiog vaikai nukasa bulves ir ateina mokytis. Vienoje patalpoje mokësi visos keturios klasës ir
dëstë viena mokytoja. Pirmoji mokytoja buvo Jadvyga Krivelienë, gimusi Vilniaus kraðte. Ji uþaugo pas
þmones, kurie jà ásivaikino.
Baigusi mokytojø kursus,
atsikëlë á Maðnyèias ir èia
dëstë iki mokyklos uþdarymo – 1935 metø.

1935 metais, valdþiai nusprendus uþdrausti lietuviðkai mokytis, mokykla panaikinama ir perkeliama á
Grûtà. Gardino inspektorius iðsiuntë Maðnyèiø seniûnui laiðkà, kad nuo 1935
metø rugsëjo pirmosios nebebus mokoma namuose, ir
viskas perkeliama á Grûtà,
o visi vaikai privalës lankyt
tà mokyklà ir mokytis lenkiðkai. Tuo paèiu minima,
kad Grûtas nuo Maðnyèiø
nutolæs tris kilometrus, todël tëvai, kurie nesiøs vaikø á mokyklà, bus baudþiami.
Taip ir baigësi mokyklos
gyvenimas. Taèiau tuo ðio
namelio istorija nesibaigë.
Nuo maþdaug 1952 iki
1958-1959 metø ðiame pastate buvo ambulatorija.
Vytas Kalëda prisimena,
jog akuðerëmis dirbo Severa Valentukevièienë, Monika Jakavonienë. Ðio namo
viename gale buvo ambulatorija, o kitame gyveno Justinas ir Kazimiera Jakavoniai su keturiais vaikais.
Nykstant kaimui, Justino ir
Kazimieros vaikai sodyba
pardavë. Dþiugu, kad mokyklos namà nusipirko Vilniaus universiteto filologijos fakulteto vertimo studijø katedros profesorë Ligija Kaminskienë ir kartu su
vyru Virginijumi, dukra

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

Giedre bei jos vyru senàjà
mokyklà restauravo. Pastatas iki ðiol iðlaikæs savo senàjá vaizdà, o uþëjæs á vidø
jauti mokyklos dvasià.
Dþiugu, kad atsikëlusiems
þmonëms buvo svarbi pastato istorija.
Kieme esantis svirnas
stovi iki ðiol nepakeistas.
Tik tiek, kad jame Kaminskø ðeima sudëjo visus senus
daiktus, menanèius ðio namo istorijà. Ligijai Kaminskienei pavyko iðlaikyti „Vilniaus Auðros“ numerius,
kurie áriðti rudu siûlu, o kad
okupantø valdþia nesunaikintø, virðuje pritvirtinta
lenkiðka knygutë. O svirne
ant lentynø dideliuose maiðuose dar vis guli „Tiesos“
numeriai – Justinas Jakavonis, bûdamas laiðkaneðys ir
þinojæs, jog niekas neskaito ðio laikraðèio, tiesiog já
krovë á svirnà. Ir jis iðlikæs
iki ðiol.
Raðydama ðá straipsná
bendravau su Maðnyèiø
kaimo gyventojais, kurie
suteikë informacijos: Ligija ir Virginijumi Kaminskais, Vytu Kalëda, Erika ir
Dariumi Jakavoniais, Arûnu Narucku.
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