Metodinė priemonė filmui

„Iš miško“
aptarti

ma filmo turinį įterpti į savo asmeninį istorinį archyvą, papildant jį ar iš naujo apmąstant. 				
Verta pamąstyti, ar nederėtų moksleiviams priminti, kad Lietuvos Respublika kaip valstybė neegzistavo nuo 1940 m. birželio 15-osios, kad turime
kalbėti apie lietuvių koloboravimą su naciais ir jų asmeninę atsakomybę, o
ne Lietuvos Respublikos, kuri kaip tarptautinės teisės subjektas nebeegzistavo iki 1990 m. kovo 11 dienos.

Tema: Holokausto tema visuomenei šviesti, istorinei atminčiai formuoti.
Metodas, tinkantis šiems dalykams: Istorijai, doriniam ugdymui, lietuvių kalbai

ir literatūrai, geografijai, muzikai, literatūros, kino ir teatro moduliams, neformalaus
švietimo pedagogams, klasių vadovams.
Grupės dydis: 30
Trukmė: 94 minutės
Susijusios teisės: Teisė gyventi

UŽDAVINIAI:

ശശ Ugdyti visuomenės empatiškumą;
ശശ Suteikti informacijos apie Lietuvoje vykusias masines žudynes;

Taip pat reikėtų nepamiršti ir gelbėtojų fenomeno, kurio filmas „Iš miško“ pasakojimas neakcentuoja. Ten yra tik vienas jaudinamas epizodas apie
pagalbą iš duobės išsigelbėjusiai merginai. Informacijos apie gelbėtojus galima rasti rekomenduotinoje literatūroje, gelbėtojų atminimas Vilniuje pažymėtas ir paminklinėmis lentomis. Tačiau šiuo atveju primygtinai siūloma
susitelkti ties filmo pasakotojų liudijimais. 				
Reikėtų prisiminti ir Vilniaus, Vilniaus krašto istoriją, jo sociolingvistinę
sanklodą, nes mokiniams gali kilti klausimų, kodėl vyresni Panerių gyventojai pasakoja rusų arba lenkų kalbomis. Pagalvoti, kodėl jiems karo metais
lietuviai atrodė svetimi ir su kokiais lietuviais jie tuo laiku tesusidūrė?
VEIKLŲ GALIMAS TVARKARAŠTIS:
LAIKAS

UŽDUOTIS

KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

Pasiruošimas
ﬁlmo peržiūrai

Pasiruošta tema, multimedija,
moksleivių užrašai ir rašymo
priemonė

Įžanga

Atspausdinti arba ekrane
rodomi moksleiviams skirti
klausimai, užduotys

94
min

Filmo peržiūra

Paruoštas rodymui ﬁlmas, kompiuteris, ekranas, multimedija
projektorius, moksleivių užrašai
ir rašymo priemonės

20
min

Filmo aptarimas

6

min

ശശ Iškelti esminius klausimus apie aukas, gelbėtojus, stebėtojus, tiesioginius ir netiesioginius žudikus.
PASIRUOŠIMAS:

Prieš filmo peržiūrą patartina moksleivius bent kiek supažinti su 1939–
1945 m. istoriniu Lietuvos kontekstu arba jį priminti, nes filme jo nėra. Jis
tarsi savaime turėtų būti žinomas visiems, o taip nėra, ypač Lietuvoje. Vis
dėlto sveikintina, kad pasitikima žiūrinčiojo brandumu, žiūrovui tarsi siūlo2
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Paruošti klausimai, užduotys

3

94
min

Filmo peržiūra

piuteris, ekranas, multimedija
projektorius, moksleivių užrašai
ir rašymo priemonės

20

Filmo aptarimas

Paruošti klausimai, užduotys

35
min

Diskusija remiantis ﬁlmu,
susiejant su gyvenimo
realijomis. Geriausiai ją
organizuoti per antrąjį
susitikimą arba tinkamu
metu prisiminti

Paruošti klausimai ir būdai, kaip
įtraukti kuo daugiau vaikų

min

10
min

Apibendrinimas

Markeriai, tušinukai, ﬂomasteriai, didelis popieriaus lapas.
Bet geriau apsieiti be jų, nes
moksleiviams tai gali asocijuotis su paprastu darbu grupėse
ar seminaru

PATALPA / REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Klasės kabinetas. Pageidautina, kad būtų užtemdomi langai. Multimedija. Demonstruoti filmą ugdymo įstaigos aktų salėje, didesnėje tam pritaikytoje patalpoje kiek rizikinga.
FILMO APRAŠYMAS:

Dokumentinį filmą „Iš miško“ pastatė Izraelio režisieriai Limoras Pinhasovas ir Yaronas Kaftoris 2003 metais. Filmo trukmė ‒ 94 minutės. Tai filmas
apie Holokaustą, masines žydų žudynes Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo
laikotarpiu, 1941–1943 metais. Filmo siužetas veda mus į pačią didžiausią
masinių žudynių vietą Lietuvoje, prie Vilniaus prisiglaudusio kaimiško tipo
priemiestį Panerius, kuriuose Vokietijos nacių vadovaujami jų talkininkai,
daugiausia lietuviai, nužudė apie 100 000 žmonių, iš jų – 70 000 žydų.
Daugiausia aukų buvo iš Vilniaus geto.
Filmo statytojai atvyksta į Panerius ir atkuria baisių įvykių eigą, pasakojimo pagrindu pasirinkę Kazimiero Sakovičiaus „Panerių dienoraštį“, pasikvietę žydų tautybės Holokaustą išgyvenusius įvykių liudininkus, vietinius
vyresnius Panerių gyventojus, prisimenačius to meto įvykius, „atsitiktinius“
pašnekovus. Filmo pasakojimas plėtojamas tarsi ratais, su tais pat įvykių
liudytojais vis grįžtant prie kitos temos: ką jie patys matė ir kaip prisimena į mirtį vedamus žmones, ką pasakojo ir kaip įvykius vertino jų artimieji,
kaip atrodė ir kaip elgėsi žudikai, kur pateko nužudytųjų asmeniniai daiktai, ar atjautė, gelbėjo žydus vietiniai Panerių gyventojai, kodėl negelbėjo,
kaip teisinosi negelbėję, ką jautė ir ką išgyveno per stebuklą likusios žūčiai
pasmerktos aukos? Kaip jautėsi išsigelbėjusieji, po daugelio metų atvykę į
Panerius, pasakodami savo prisiminimus? Filmą lydi įtaigus garso takelis ir
Marijos Krupowes Vilniaus geto laikų jidiš kalba atliekamos dainos. Įterpiamas įspūdingas liudijimas vieno iš paskutinių Paneriuose nužudytųjų palaikų
degintojų grupės dalyvio, pabėgusio per išsikastąjį tunelį. Įterpta ir buvusio
Vilniaus geto, Rūdninkų girios sovietinio partizano istorija. Filmo pabaigoje
išlikusieji susitinka visi kartu prie Panerių duobės uždegti atminimo žvakelių.
Pasakojimą lydi ramus diktoriaus balsas, chronologiškai skaitantis Kazimiero Sakovičiaus „Panerių dienoraštį“, kurį papildo įžvalgūs buvusios Vilniaus
geto kalinės, Vilniaus gaono žydų muziejaus darbuotojos Rachelės Margolis
komentarai.
FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR JOS KONTEKSTAS:
(skirta mokytojams lengviau pasiruošti temai)

Filmo autoriai labiausiai susitelkia ties dviem istoriografijoje tradiciškai
apibrėžtomis grupėmis: aukomis ir stebėtojais. Šiek tiek dėmesio skiriama
ir nusikaltėliams, beveik nekalbama apie gelbėtojus. Yra tik vienas trumpas
4
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suteiktos pagalbos epizodas. Bet filmo leitmotyvas – dabartis. Ką ji kalba
šių dienų Panerių gyventojams, kodėl jų tėvai buvo tokie abejingi žudomų
žydų likimui, kodėl dabartiniai gyventojai nesikremta gyvenantys šalia pačios didžiausios Lietuvoje masinių žudynių vietos – Panerių, netgi džiaugiasi
čia gyveną? Taigi, viena vertus, akivaizdu, kad filmas yra apie Holokaustą
ir pačią kraupiausią šio įvykio vietą Panerius ir ten vykdytas žudynes, kita
vertus, filmas turi ir universaliąją, niekada aktualumo neprarasiančią prasmę – tai filmas apie ABEJINGUMĄ, visuomenės nejautrą, kurios XXI a., deja,
nemažėja.

toriją.
Reikalui esant, verta paaiškinti, kad kiekvienas asmuo, ypač gyvenantis kitoje šalyje, kitos tautybės ar religijos, turi teisę į savo šalies ar
savąjį individualų istorijos naratyvą – pasakojimą, kuris dažnai nesutampa su Lietuvos moksleivio, jų mokytojo ar jų tėvų naratyvu. Ir kitaip net nebūna.
Svarbu pabrėžti, kad skirtingi naratyvai, skirtingos matymo perspektyvos, jeigu jos iškart neatmetamos pasidavus emocijoms, gali labai
vaisingai plėtoti ir papildyti turimą Lietuvos moksleivio ar visos visuomenės naratyvą. Reikia suprasti tuos žmones, aiškintis, kodėl lietuviai
jiems atgrasūs, kodėl jie beveik nepasako nė vieno gero žodžio apie
lietuvius ar Lietuvą. Jeigu išankstinės nuomonės paveikti neatmesime
filmo ir pasistengsime jį iki galo peržiūrėti ir suprasti, tikrai dvasiškai
praturtėsime, ne tik žiniomis: pasikeis mūsų požiūris, bent bus patikslintas.

Labai svarbu moksleiviams paaiškinti, kodėl taip neigiamai vaizduojami
lietuviai? Kodėl dažnai jie vadinami šauliais? Mokiniams svarbu suprasti,
kad Panerių gyventojai karo metais matė daugiausia Ypatingojo būrio vyrų ir
pavienių vokiečių. Todėl ir susikūrė neigiamą lietuvio stereotipą. Mokytojui
nesunku būtų savo žinias apie Panerių žudikus papildyti iš naujausios Rūtos
Vanagaitės knygos „Mūsiškiai“ (žr. 89–131 psl.).
PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI:

2. Užduotis prieš filmą, pateikiamus klausimus, jų kiekį siūlytume priklausomai nuo moksleivių pasirengimo ir empatiškumo. Geriausias
variantas – filmą žiūrėti su ta grupe moksleivių, su kuria tarpusavio
santykiai jau nusistovėję, įgytas abipusis pasitikėjimas. Pvz. ne pirmuosius metus dėstote savo dalyką, ši grupė ‒ jūsų auklėjamoji klasė, fakultatyvas ar būrelis.

1

VARIANTAS

Darbas, jeigu žiūrinčiųjų grupė gausesnė. Grupę galima pagal užduotis
padalyti į mažesnes, kurių nuomonę gali išreikšti pasirinkti atstovai aptariant
filmą. Pavyzdžiui, moksleiviams „padalyti“ dažniausiai rodomus liudininkus
– pasakotojus. Filmo veikiančius asmenis padalyti į santykines grupes ir po
filmo jas aptarti. Siektina, kad patys moksleiviai pateiktų apibendrinimus:

DETALUS METODO APRAŠAS (VEIKSMAI IŠ EILĖS) FILMO
PERŽIŪROS IR APTARIMO METU:
1. Įžanga. Mokytojas trumpai papasakoja Lietuvos situaciją nacių okupacijos metais, apibendrina Lietuvos žydų padėtį, trumpai pristato
Vilniaus geto istoriją ir Panerių masinių žudynių vietos atsiradimo is6
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1. Stebėtojai
Edvard Jankovski
Jelena Jankovska-Karkova
Irena Petručec
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Leonarda Ivanova
Anton
Josef
Jadviga
Nepristatyta lietuvė moteris
Atsitiktiniai jaunesniojo amžiaus praeiviai Paneriuose
2. Aukos
Tamara Dreifus-Šapira
Viljam Gud
Dina Beitler
Mordechai Zaidel
Baruch Šub
3. Pasakotojai
Rachelė Margolis, istorikė, buvusi Vilniaus geto kalinė
Balsas už kadro
Saulius Beržinis – filmo statytojų grupės vertėjas, interviu ėmėjas. Jo
balsą girdime klausinėjant, provokuojant respondentus rusų kalba.
Užduotys arba klausimai prieš filmą išdalijamos arba perskaitomos,
pateikiamos ekrane:

7. Kaip išlikusi liudininkė apipibūdino lietuvius, atėjusius į „vakaruškas“
Paneriuose?
8. Kodėl viena liudininkė pavadina nužudytų žydų pardavinėjamus drabužius labdara?
9. Kokias išvadas galėtume padaryti apie filmą? Ar jis aktualus šiomis
dienomis, kodėl? Pateikite argumentų.
Nepamirština ir filmo kompozicija, prisimenant, kad vis grįžtama ir grįžtama prie tų pat liudytojų vis labiau plečiant pasakojimą:
1. Mačiusiųjų žudynes, „bazę“ pasakojimai;
2. Išlindusių iš duobės Paneriuose ir išsigelbėjusių pasakojimai;
3. Nužudytųjų asmeninių daiktų istorija (drabužių, avalynės, papuošalų, auksinių monetų, auksinių dantų karūnėlių ir kt.);
4. Panerių gyventojų susigyvenimas su žudikais;
5. Bendradarbiavimas, kaltės nesuvokimas, pasiteisinimai;
6. Nusikaltimų įkalčių naikinimas. Lavonų deginimas;
7. Pabėgimo iš panerių duobės istorija;
8. Sovietiniai partizanai ir žudynės Paneriuose;
9. Vietinių gyventojų abejingumas ir pasiteisinimai;

1. Bendras įspūdis apie filmą. Kokia jo nuotaika? Ką dabar jaučiate?

10. Pagalbos suteikimo epizodas;

2. Kokią žinią siunčia filmo statytojai? Apibūdinti vienu, dviem sakiniais.

11. Galutinis išsigelbėjusiųjų susitikimas duobėje.

3. Kokį įspūdį palieka filmo garso takelis, Marijos Krupowes atliekamos
dainos?
4. Kokie filmo „dengimai“? Kodėl dažnai rodomi kaminų dūmai, murzini
langai, ariama dirva, pakinkytas arklys?
5. Apie ką vengia kalbėti įvykių liudininkai? Kodėl jie įsitikinę, kad žydams nebuvo įmanoma padėti?
6. Kodėl moteris, dirbusi valgykloje, kurioje valgydavo žudikai, nejaučia

8

kaltės, kad netiesiogiai prisidėjo prie nusikaltimo?
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VARIANTAS

Diskusija su 15‒25 moksleivių grupe, nuosekliai aptariant visą filmo pasakojimą, kreipint dėmesį ir į filmo išraišką, stilistiką, jo įtaigumą, ne vien
tik į pasakojimo turinį.
Prieš filmą būtina aptarti istorinį kontekstą, pateikti užduotis arba net
visus klausimus iš karto. Filme galime matyti atskirus 44 epizodus, fragmen-
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tus. Chronologine tvarka pateikiame galimus klausimus, vietas, į kurias ypač
atkreiptinas dėmesys:
1. Atkreipkite dėmesį į pirmomis filmo sekundėmis sklindančią muziką.
Kodėl ji tokia? Niūri? Paslaptinga? Moderni?
2. Kokiais vaizdais filmo „Iš miško“ kūrėjai pasitinka žiūrovą? Ką galėtų
simbolizuoti apleisto baseinėlio vidury pastatyta ar pamiršta pilna
vandens vonelė? Kodėl pradedama nuo apleistų namų?
3. Koks diktoriaus, skaitančio K. Sakovičiaus dienoraštį, balsas? Ar ne
per daug monotoniška intonacija?
4. Kiek metų duotumėte istorikei Rachelei Margolis, komentuojančiai
K. Sakovičiaus dienoraštį? Ką galėtumėte apie ją pasakyti?
Rachelė Margolis filmavimo metu gyveno ir Izraelyje (Rechovote), ir
Lietuvoje (Vilniuje). Ji gyveno Vilniaus gete, o prieš pat jo likvidavimą
(1943 09 23) spėjo pasitraukti į Rūdininkų girią pas sovietų partizanus
ir taip išsigelbėti. Visi jos artimieji buvo nužudyti.

11. Įtraukiami gyvų likusių žydų, Tamaros Dreifus-Shapira ir Wiliam Goodo pasakojimai. Kas jų pasakojimuose labiausiai sujaudino?
12. Kodėl Regina Jablonska stebisi, kad vedami žudyti žydai nesipriešino,
nebėgo? (25:00)
13. Dinos Beitler pasakojimas. Kodėl ji taip jaudinasi? Kodėl Dina Beitler
nesidrovi pasakoti, kad žmonės maldavę pasigailėti, net žudikams
bučiavę batus? (28:14)
14. Pasibaigiant pirmiesiems, K. Sakovičiaus dienoraštyje aprašytiems
1941-iesiems metams, pasigirsta Marijos Krupowes jidiš kalba atliekama daina „Po Tavo šviesiomis žvaigždėmis“ („Unter Dayne vayse
shtern“). Žodžiai Abraomo Suckeverio, melodija Abraomo Brudno.
Daina prasideda tarsi biblinė giesmė: „Pro šviesiąsias Tavo žvaigždes
man ištieski guodžianžią ranką, mano žodžiai – tai ašaros, tik Tavo
palytėtas įstengsiu nusiraminti“.

5. Kaip pasakoja apie žudynes Paneriuose pirmieji liudininkai? Edvardas
Jankovskis ir Josifas? Kokia muzika pasigirsta Edvardui Jankovskiui
parodžius duobes – žudynių vietas? 09:30

Galima čia filmą sustabdyti ir pasidalyti pirmaisiais įspūdžiais arba
„perbėgti“ klausimus.

6. Ekrane pamatome pirmąją liudytoją, mačiusią žudynes. Tai Irena
Petrucheviz. Kaip apibūdintumėte jos pasakojimą? Kodėl jis toks?
(10:05)

16. Ką pasako Rachelė Margolis apskritai apie žmones? Kodėl neišskiria
žydų iš kitų tautų kaip ypatingesniųjų? Ar galite jos teiginiui, kad visi
žmonės abejingi, rasti savo kontraargumentų? Kaip Rachelė Margolis
apibūdina, vertina K. Sakovičiaus asmenybę?

7. Ką matė Jelena Jankovska-Karkova? (11:40)
8. Kas šaudė žydus pagal Edvardo Jankovskio versiją? Kokios buvo žudikų pavardės? Kaip manote, kaip Edvardas tas pavardes sužinojo?
(13:55)
9. Atskirai aptarkite epizodą su lietuve moterimi, tvarkančia sušaudytų
lietuvių memorialą Paneriuose. Kodėl ji operatoriui skuba aiškinti,
kad žydus šaudė čekai, iš viso pasaulio suvežti žmonės? Kodėl operatoriui teigia, kad rusiškai nesupranta? Kodėl Edvardas Jankovskis
lietuvę vadina senute? (14:50)
10. Kilęs ginčas praplečiamas K. Sakovičiaus dienoraščio skaitymu apie
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lietuvius žudikus. (16:30)
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15. Užrašas Antrieji metai. Liepa 1942 – birželis 1943.

17. Kodėl filmo autoriai rodo kasdienį Panerių gyvenimą, vaikus, kalbina
atsitiktinai sutiktus žmones? Kaip žmonės argumentuoja, kad Paneriuose gyventi gera? Kodėl jie abejingi praeičiai? (40:10)
18. Kokių minčių jums kelia vaizdai iš bulvių sandėlio? Kodėl toks epizodas?
19. Ką sužinome apie asmeninį pasakotojų, Jolantos Jankovskos-Karkovos ir Edvardo Jankovskio gyvenimą? Kodėl įtrauktas šis epizodas?
20. Cituojamas K. Sakovičiaus dienoraštis. Pasakojama apie aukų turtą.
Kaip pakomentuotumėte šiuos sakinius:
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ros.1

„Vokiečiams 300 žydų reiškė 300 žmonijos priešų. Lietuviams 300
žydų reiškė 300 porų batų, suknelių, kostiumų.“ Kaip cirkuliavo aukų
asmeninis turtas Paneriuose ir aplinkiniuose kaimuose? Ar noriai
žmonės į naminę degtinę mainydavo nužudytųjų daiktus?

27. Kodėl vėl įterpiamas Jelenos Jankovskos-Karkovos epizodas, kuriame
ji abejoja, net šaiposi iš K. Sakovičiaus pateikiamos medžiagos galimo
nepatikimumo? Kodėl filmo kūrėjai deda šį, tarsi jiems „nepatogų“,
epozodą?

21. Ar filmo autoriai sutiko gyvų liudininkų, mačiusių aukų drabužius, kitus daiktus? Kodėl liudytojai taip kategoriškai teigia, kad nesinaudoję
tais drabužiais ar avalyne? (48:00)

28. Kokią reikšmę filmo pasakojimui turi istorija apie iš duobės išsigelbėjusią mergaitę, kuriai vis dėlto buvo padėta? (1:11:29). Kodėl labai
svarbi ši istorija? Gal žinote, kiek vidutiniškai reikėjo gelbėtojų vienam žmogui? Koks buvo gelbėtojų procentas, atsižvelgiant į gyventojų skaičių Lietuvoje, gyvenusių žydų procentus lyginant su Rytų ir
Vidurio Europa?

22. Apie ką pasakoja „keistas“ epizodas (49:30), paneriečių kivirčas apie
galimą kaimyną – aukso supirkinėtoją? Kodėl „pikta“ moteris nebijo
atsakomybės sakydama, kad pas Jankovskį lankydavosi lietuviai šauliai, t.y., asmenys, dalyvavę masinėse žudynėse Paneriuose?
Iš tiesų Edvardo Jankovskio tėvas po karo sovietinių pareigūnų buvo
apklaustas kaip liudininkas. Matyt, filmo autoriai šią detalę žinojo iš
archyvų, ne be reikalo rodė Edvardui Jankovskiui tas dienoraščio vietas, kuriose kalbama apie jo tėvo draugystes su lietuviais.
23. Kodėl Jelena Jankovska-Karkova taip skeptiškai komentuoja K. Sakovičiaus dienoraščio fragmentus? Ar tik dėl to, kad įsitikinusi, jog K.
Sakovičius netikslus arba net fantazuotojas? Tuomet kodėl K. Sakovičiaus teiginiai neprieštarauja kitiems istoriniams šaltiniams, kitų
filmuotų asmenų liudijimams?
24. Kaip Jadvyga apibūdina lietuvius iš „bazės“? (53:24)
25. Kaip vertinate Reginos Jablonskos liudijimą? (56:02). Kur riba tarp
kolaboravimo ir naivumo?

29. Skamba Marijos Krupowes atliekama J. K. Sandlerio giesmė „Mano
Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ („Eyli, Eyli, lomo azavtoni“), prasidedanti 22 psalmės pradžia. „Mano Dieve, mano Dieve,
kodėl mane apleidai? Visur mus persekioja ir naikina, bet mes laikomės Tavojo Įstatymo. Išgelbėk mus, kaip išgelbėjai mūsų protėvius.
Klausyk Izraeli, Dievas yra tavo Viešpats, vienas Dievas“. Anot Prano
Morkaus, „sukurta dar prieš visas nelaimes lėmusį karą daina būdavo
prisimenama sunkiausiomis akimirkomis“. Kaip sustiprina pasakojimo įtaigumą Marijos Krupowes atliekama daina?
Galima dar kartą stabdyti filmą ir pateikti klausimų ar trumpai pasidalyti įspūdžiais.
30. Užrašas Tretieji metai. Liepa 1943–birželis 1944. (1:05:35)
31. Rachelė Margolis pasakoja apie savo jaunystės idealus, savo šeimos
likimą. Kodėl Rachelė Margolis tik nuo 1970-ųjų tepradėjo skaityti
apie Holokaustą?

26. Kokį įspūdį jums palieka diktoriaus skaitomo K. Sakovičiaus dienoraščio epizodas apie šunį?
Muškos kelionių ir grįžimo maršrutas visada toks pat: pro Seniucio
tvoros skylę užkardos link. Tada ji užlipa ant geležinkelio bėgių. Ją galima matyti perbėgančią per bėgius, vėliau dingstančią iš akių, kad po
kurio laiko atsidurtų „bazėje“, ant smėlio, geltono kelio, kurį ji kerta
ir dingsta tarp medžių. Kartais grįždama ji kažką nešasi. Vieną kartą,
tai buvo 1943-ųjų rugpjūtį, atitempė žarnas, bet kažkieno išgąsdinta
numetė priešais Seniucio sklypą. Vaikai jas pakabino ant Seniucio tvo-
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32. Kam savo darbą dedikuoja Rachelė Margolis? Kodėl?
33. Mordechajaus Zaidelio pasakojimas. Kodėl naciai nusprendė sudeginti visus užkastus nužudytųjų lavonus? (1:08:20)
Iš aštuoniasdešimties čia atvežtų žmonių septyniasdešimt buvo žydai,
devyni – rusų karo belaisviai ir vienas lenkas – nubaustas už tai, kad
1

Kazimierz Sakowicz. Panerių dienoraštis. 1941 – 1943 m. Vilnius, 2012; 136 psl.

Metodinė priemonė filmui „Iš Miško” aptarti

13

slėpė jaunutę žydų mergaitę.
Bunkeris buvo apjuostas dviem spygliuotos tvoros eilėmis, po tvora
pridėta minų. Tačiau nusprendė, kad ir to maža – aplink stovėjo sargybiniai su automatais rankose.
Šloime Golas, vienas iš išgyvenusių Panerių bunkerio kalinių, man papasakojo“
„Kai visi aštuoniasdešimt sulaikytųjų atsidūrė bunkeryje, pas mus nusileido šturmfiureris – aukštas blondinas auksiniais dantimis. Apžiūrėjęs požeminį kalėjimą, jis iškvietė mus į lauką ir pasakė mums kalbą:
„Nuo šios dienos jūs liekate čia dirbti. Čia jums bus neblogai. Maistas
bus geras ir jo bus pakankamai. Jūs čia esate nuolatinėje valstybės
tarnyboje. Kaip žinoma, lietuviai įvykdė daugybę piktadarybių, nužudė
90 tūkstančių žmonių. Čia pūva aukų kūnai. Tai nepriimtina pasauliui
ir istorijai. Todėl reikia ištrinti visus nusikaltimų pėdsakus. Tam reikia
iškasti visus kūnus ir specialiuose laužuose juos sudeginti, paskui viską
užglaistyti, kad neliktų nei menkiausių pėdsakų. Kaip parengti laužavietes, jus pamokys atskirai. Jei kūnus sudeginus liks didesnių žmonių
dalių, jas reikės permalti ir pelenus sumaišyti su smėliu. Jei dirbsite
sąžiningai, išsiųsime jus į Vokietiją, kur kiekvienas išsirinks specialybę
pagal sugebėjimus.“2
34. Kodėl įterptas epizodas su Panerių memorialo valytoju? (1:09:20)
35. Edvardo Jankovskio pasakojimas apie lavonų deginimą. (1:11:17)
36. Kodėl degintojams reikėjo kasti tunelį? Ar žinote, kad 2016 m. vasarą
archeologai atrado vietą, kurioje buvo tunelis?
37. Kodėl Mardechajus Zaidelis nepasikuklina pasakyti, kad filmavimo
dieną yra jo gimtadienis?
38. Barucho Shubo pasakojimas apie partizanavimą Rūdninkų girioje. Kodėl filmo statytojai įterpė šį epizodą? Kaip apibūdintumėte tariamus
partizanų draugus? Kaip jie teisinasi, kodėl nepadėję žudomiems žydams? (1:18:12) Kur žuvo Barucho Shubo artimieji?
39. Kodėl pabėgusio žydo neįleido į namus Jankovskiai? (1:24:50)
2
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Abraomas Suckeveris. Iš Vilniaus geto. Vilnius, 2011; 218 ‒219 psl.
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40. Kodėl po šio prisiminimo prasideda samprotavimai, kodėl žydai nesipriešino, kodėl nenusmaugė sargybinių?
41. Ar teisingas Edvardo Jankovskio teiginys, kad žydai, kurie norėjo, tie
išgyveno?
42. Skamba Marijos Krupowes atliekama daina „Tyliau tyliau“ („Shtiler
shtiler“). Melodiją šiai dainai pagal poeto Šmerlo Kačerginsio žodžius
sukūrė tuo metu teturėjęs tik vienuolika metų Aleksandras Volkoviskis-Tamiras, dalyvavęs Vilniaus geto melodijų konkurse. Dainos autorius išgyveno, Izraelyje tapo garsiu pianistu Aleksandru Tamiru. „Tyliau, mano vaike, tyliau. Mus supa vien priešai, keliai veda į Panerius,
o pakelėse – vien kapai. Miegok, bet kai pabusi, privalai tikėti, jog
laisvės šviesa dar apšvies tavo veidą“.
43. Dainos fone susirenka visi, per stebuklą išgyvenę Panerių duobę,
dega atminimo žvakes. Kuo simboliška ši scena? O kur jūs susitiksite
po daugelio metų? Ir kaip norėtumėte susitikti?
44. Apibendrinimas. Jis priklauso nuo to, kaip reaguotų moksleiviai. Jeigu pauzės buvo geros, kupinos jausmų, filmas žiūrėtas susikaupus,
kartais geriau patylėti ir paprašyti, kad moksleiviai parašytų keletą
sakinių: ką suprato, kas juos labiausiai sujaudino?

3

VARIANTAS

Organizuoti pusantros dienos seminarą.
Nuodugniausiai peržiūrėti visą filmą „Iš miško“, panaudojant Pirmojo ir
Antrojo varianto klausimus. Skaityti nurodytos literatūros ištraukas, perklausyti Vilniaus geto, Rūdninkų girios sovietų partizanų dainuotas dainas,
peržiūrėti kitus filmus apie Holokaustą. Galima nuvykti į pasirinktą miestą
ar miestelį prieš tai susipažinus su pasirinktos vietos žydų gyvenimo ir žūties istorija. Rekomenduotina pėsčiomis nueiti nuo buvusios žydų sulaikymo
ir įkalinimo vietos iki žudynėms parengtos duobės, dabartinės kapavietės.
Rekomenduotina pasikviesti Holokaustą išgyvenusį liudytoją ar asmenį, kurio tėvai tai išvyveno. Išnagrinėto filmo „Iš miško“ temą geriausiai papildytų
1985 m. Claude᾽o Lantzmanno filmas „Shoah“. Per jį geriausiai galima suvokti, pajausti Holokausto mastą visoje Europoje (šis filmas trunka 9 valandas).
Metodinė priemonė filmui „Iš Miško” aptarti
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PATARIMAI VEDANTIESIEMS / MOKYTOJAMS,
TĘSTINUMO GALIMYBĖS:

Siūlytume peržiūrėti Audriaus Juzėno filmus „Vilniaus getas“ ir „Ekskursantė“. Tokiu būdu moksleiviai pasipildytų Lietuvos istorijos naratyvą kitomis „matymo“ perspektyvomis (iš Vilniaus geto ir Sibiro tremties, nelegalaus
grįžimo į okupuotą Lietuvą). Kitas variantas – nacių okupaciją išgyvenusių
Lietuvos žydų vaikų prisiminimai ir jų jausena šiais laikais. Ši tema plėtojama
mokomajame filme „Lietuva Izraelyje“. Filmą sudaro dvi dalys, bet jos autonomiškos, ši tema gvildenama antrojoje filmo dalyje.
Ką dar galėtų nuveikti mokytojai su vaikais klasėje, aptardami šią temą ar
gilindamiesi į ją? Labiausiai rekomentuotume išnaudoti neformalaus ugdymo galimybes. Tęstinumas būtinas, bet labai saikingas, derintinas su kitais
naratyvais, jį papildant. Svarbiausia – visi pasakojimai turi jungtis, ugdyti
adekvatų ir empatišką jauno žmogaus santykį su praeitimi.
METODO PRITAIKYMAS KLASĖJE:

REKOMENDUOTINA LITERATŪRA:

1. Salomonas Atamukas, Lietuvos žydų kelias, V., 1998 (pirmas leidimas).
2. S. Bistrickas, Ir sušaudytieji prabyla, Vilnius, 1960.
3. Raul Hilberg, Nusikaltėliai. Aukos. Stebėtojai. Žydų tragedija 1933–
1945, Vilnius, 1999.
4. Holokaustas Lietuvoje 1941–1945 m., sud. Arūnas Bubnys, Vilnius,
2004.
5. Herman Kruk, Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos, Vilnius, 2014.
6. M. Rolnikaitė, Turiu papasakoti, Vilnius, 1963.
7. Kazimierz Sakowicz, Panerių dienoraštis, Vilnius, 2012.
8. Abraomas Suckeveris, Iš Vilniaus geto, Vilnius, 2011.
9. Grigorijus Šuras, Užrašai, Vilnius, 1997.

Vis dėlto siūlytume filmą „Iš miško“ pažiūrėti vienu metu, nebent retsykiais sustabdant pakomentuoti galimai moksleiviams mažiau suprantamą
vietą. Filmas turi didelį emocinį krūvį, apeliuoja visų pirma į žiūrovo jausmus, sąžinę, norą apmąstyti žydų tautos likimą nacių okupuotose Rytų Europos teritorijose.

10. Rūta Vanagaitė, Mūsiškiai, Vilnius, 2016.

Verta prieš filmo demonstravimą arba po jo pakomentuoti, apie ką dainuoja Marija Krupowes. Priklausomai nuo auditorijos, kai kuriais atvejais
galima filmą sustabdyti ir pakomentuoti vieną kitą epizodą ar užduoti keletą
klausimų, atsakymus paliekant filmo aptarimui po peržiūros.

1. Marija Krupowes, Vilniaus geto dainos, CD, 2001.

11. Черная Книга, cоставлена под редакцией Василия Гроссмана,
Ильи Эренбурга, Вильнюс, 1993.
Rekomenduotini filmai, CD:
2. Vilniaus getas, meninis filmas. Režisierius Audrius Juzėnas, scenarijaus autorius Jashua Sobol, 2006.
3. Ekskursantė, meninis filmas. Režisierius Audrius Juzėnas, scenarijaus
autorius Pranas Morkus, 2013.
4. Lietuva Izraelyje, 2 dalis, mokomasis filmas. Režisierius Vaidotas Reivytis, scenarijaus autorius Vytautas Toleikis, 2014.

Metodiką rengė: Vytautas Toleikis
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