
Metodinė priemonė filmui

aptarti
„Du medžiai Jeruzalėje“

“Metodologija parengta įgyvendinant projektus „S4Change“ ir  „Daugiau meilės – mažiau neapykantos dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ir tapatybės“, kurie bendrai 
finansuojami Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos bei LR Teisingumo ministerijos lėšomis.”
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Temos, nagrinėjamos filme: humanizmas, žmogus karo akivaizdoje, Holokaustas, 
žydų gelbėjimas, karo pabėgėliai, imigrantai, moralinės vertybės. Pamokoje ugdo-
mos: socialinės, pažinimo, empatijos, kultūrinės ir komunikacinės kompetencijos.

Įvadas į filmą: Užduotis
„KĄ TAI REIŠKIA?“

FILMO PERŽIŪRA

FILMO APTARIMAS

Užduotis

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA:

Kokių priemonių reikia? Pritaikymas darbui nuotoliuLaikas

20min.

30min.

1 val.
5 min.

Magnetinė lenta, markeriai, 
dalomoji medžiaga (Priedas 
Nr. 1), rašikliai, dalyvių mobilieji 
įrenginiai / telefonai.

Jei dirbama virtualiai kvieskite mokinius 
į diskusiją ZOOM ar „Microsoft Teams“ 
platformose. Kvieskite pasisakyti dalyvius net 
tik vardais, paprašykite prisistatyti nusakant 
augalą, kuris geriausiai dabar juos atspindi. 
Atliekant užduotis stenkitės dirbti mažesnėmis 
grupelėmis, tą galima padaryti pasidalinant 
užduotis ir suformuojant virtualius „kambarius“. 
Dalyviai jausis aktyviau prisidedantys prie 
užduoties atlikimo. Taip pat tai sukuria saugesnę 
aplinką pasisakyti atviriau. Diskutuoti galima 
tais pačiais klausimais, kurie rekomenduojami ir 
atliekant užduotis gyvai.

Kompiuteris, 
projektorius / ekranas
filmo peržiūrai

Kompiuteris, 
projektorius / ekranas filmo 
peržiūrai, jei reikia prisiminti 
vietas filme

Užduotis „MATAU-JAUČIU“ 
5 min.

Užduotis „KUO GALIU 
PADĖTI?“ 20 min.

Užduotis „SLĖPTUVĖ“ 20 min.

Diskusija. „Ką ir kaip verta 
prisiminti?“ 20 min.

Režisierius: Ivan Pablo De Gamboa

„Du medžiai Jeruzalėje “

Trukmė: 27 min. 

Šalis: Vokietija

Metai: 2022 m.

Metodas tinka šiems dalykams: dorinis ugdymas, istorija, psichologija, socialinė 
pedagogika.

Grupės dydis: iki 30 paauglių, 8–12 kl. moksleivių.

Filme liečiamos žmogaus teisės: teisė į gyvybę, laisvę ir orumą, karo nusikaltimai, 
imigracija, karo pabėgėliai, asmens saugumas, nelygybė tautiniu pagrindu.

Filmo peržiūros/užsiėmimo tikslai:

• suteikti galimybę dalyviams pasidalinti emocijomis ir įžvalgomis po filmo;
• apmąstyti istoriją ne tik kaip įvykių seką kažkur ir seniai, bet kaip autentišką 

žmogaus patirtį;
• suprasti atminties išsaugojimo svarbą, kurią įkūnija Jad Vašem institucija;
• sužinoti apie asmenis, įvardijamus PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIAIS, teikusiais 

pagalbą žydams Holokausto metu;
• diskutuoti apie asmeninio apsisprendimą padėti, prisidedant prie įvykių, vyks-

tančių šiandien. 

Užsiėmimo trukmė: 2 val.
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ĮSPĖJIMAI/PASTABOS MOKYTOJAMS
RUOŠIANTIS FILMO PERŽIŪRAI:

Verta trumpai leisti vaikams pasidalinti tuo, ką jie jau žino ar yra girdėję apie žydų 
likimus ir žydų gelbėtojus Antrojo pasaulinio karo metu. Toks pasiteiravimas leis sukurti 
jaukesnę atmosferą ir atviresnę erdvę vėlyvesniems pasisakymams. Dalyviai gali būti 
lankęsi žydų muziejuje arba matę panašios tematikos filmus, pvz. „Šindlerio sąrašas“. 
Svarbu pasiruošti, jog dalyviai dažnai gali būti tik girdėję, kad žydai buvo žudomi, bet 
nieko nežinoti apie jų gelbėjimo pastangas ir scenarijus.

5 min.
APIBENDRINIMAS

Rašymo priemonės, lapai, jei 
kas norės nuomonę palikti 
raštu.

PATALPA:

Turėtų būti patogu susėsti ir dirbti grupelėmis, vėliau – visiems dalyviams bendrauti 
sėdint ratu, patogiai vieniems kitus matant. 

REIKALINGOS PRIEMONĖS:

paprasti A4 lapai, rašikliai, kompiuteris, projektorius / ekranas filmo peržiūrai, magnetinė 
lenta, padalomoji medžiaga (Priedas Nr. 1).

FILMO APRAŠYMAS:

87 metų Kornelija pasakoja savo tėvų (Donatos ir Eberhardo Halmrichų) istoriją, vykusią 
Antrojo pasaulinio karo metais. Jie buvo tie, kurie apsisprendė nenusigręžti nuo žydų, o 
jiems padėti. Šiandien, Jad Vašem institucijos Jeruzalėje dėka tokie žmonės yra pagerbiami 
suteikiant jiems Pasaulio tautų teisuolio vardą. Filme vaizdžiai perteikiami keli gelbėjimo 
ir pagalbos žydams būdai: slapstymas ūkyje, maisto suteikimas, gyvenamos vietos ir 
darbo parūpinimas, turto išsaugojimas ir orus bendravimas.

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR KONTEKSTAS:

1938 11 09–10 Vokietijoje surengtas kryptingas žydų puolimas ir turto grobstymas. 
Pritariant A. Hitleriui buvo deginami žydų namai, parduotuvės, sinagogos, kitos įstaigos. 
Krištolinė naktis tapo Trečiojo Reicho žydų naikinimo politikos pradžia. Dažniausiai 
siautėjimus gatvėse atliko jaunimas, priklausęs vadinamajai „Hitlerio jaunimo“ 
organizacijai, žydų turtą suniokoję pasišalindavo skanduodami nacistinius šūkius. 

Krištolinė naktis vadinama krištoline dėl ryte gatvėse likusių nusiaubtų žydų parduotuvių 
vitrinų stiklo šukių. Iškart po šios nakties daugybė žydų buvo suimti ir įkalinti Dachau, 
Buchenvalde ir kitose koncentracijos stovyklose. Po tokių išpuolių prieš judėjus, 
nacistinės Vokietijos valdžia vieną po kito ėmė leisti įstatymus, kuriuose numatyti nauji 
ir vis griežtesni teisių apribojimai žydams. Žmonių žeminimas ir persekiojimai bei 
izoliavimas nuo visuomenės greitai nesibaigė. Žydų vaikams buvo uždrausta lankyti 
įprastas mokyklas, jie negalėjo tęsti mokslų universitetuose ar kurti verslo. Taip pat buvo 
primesti nauji mokesčiai – diskriminacija įgavo dar didesnį mąstą.

Karo tikrovės akivaizdoje, žmonių laikysena buvo skirtinga, vieni liko pasyvūs, kiti 
prisidėjo prie šantažų ir žudymų, tačiau šalia gyvybių nevertinusių ir besislapstančius 
nuo nacių veiksmų žydus išduodančių atsirasdavo ir tų, kurie žydams ištiesdavo pagalbos 
ranką. Reikia pažymėti, kad pagalbą suteikti buvo labai rizikinga. Pagelbėti buvo galima 
įvairiais būdais: kas suklastodavo asmens dokumentą, kas perduodavo maisto davinį, 
kiti priglausdavo pernakvoti ar ilgesniam laikui įrengdavo slėptuvę. Dažnai apsisprendę 
padėti žydams rizikuodavo savo pačių ir savo artimųjų gyvybėmis. Nors dažniausiai 
komunikuojama, kad nacių represijų taikinys buvo žydai, masinį terorą Antrojo pasaulinio 
karo metu patyrė įvairios etninės grupės, tarp jų ir romai, bei žmonės su negalia, 
homoseksualai, politiniai priešininkai, Jehovos liudytojai.

Užduotis Kokių priemonių reikia? Pritaikymas darbui nuotoliuLaikas
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Susikūrusi Izraelio valstybė siekdama tinkamai įvertinti kitataučius, kurie Antrojo 
Pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido, 1953  m. įsteigė Jad Vašem 
instituciją (hebrajų kalba šie žodžiai reiškia „atmintis ir vardas“). Šiandien Jad Vašem yra 
pagrindinė informacijos apie Holokaustą saugykla, mokslinių tyrimų bei švietimo apie 
Holokaustą centras Izraelyje ir visame pasaulyje. Nuo 1963 m. Jeruzalėje, šis memorialinis 
institutas pagerbdamas aukas ir atmindamas didvyriškų poelgių asmenis šiuos pripažįsta 
suteikdamas jiems Pasaulio tautų teisuolio vardą. Žmogui, pripažintam Pasaulio tautų 
teisuoliu, įteikiamas garbės raštas ir medalis, kuriame įrašyti žodžiai iš Babilonijos 
Talmudo:: „Išgelbėjęs vieną gyvybę – išgelbėja visą pasaulį“, o taip pat Teisuolių alėjoje 
pasodinamas medis. Jei Teisuolių nebėra tarp gyvųjų, šis apdovanojimas įteikiamas jų 
artimiausiems giminaičiams. Teisuolių vardai įrašomi į Garbės sieną Jeruzalėje, Jad 
Vašem muziejaus teritorijoje, įkurtame sode. Iki 2021 m. pradžios Pasaulio tautų teisuolio 
vardą gavo 27 921 žmogus iš 51 šalies (iš jų – 921 Lietuvos pilietis).

Filme atskleidžiamas dviejų kartų, gyvenančių skirtingais laikotarpiais, stipriai išreikštas 
siekis padėti žmonėms, kuriems tuo metu reikalinga pagalba: D. ir E.  Halmrichai 
pagelbėjo žydams, o jų dukra Kornelija, sekdama tėvų pavyzdžiu, savo profesine veikla 
siekė pagelbėti į Vokietiją atvykstantiems įvairių tautų imigrantams.

Pasaulyje karai tebevyksta ir šiandien, yra daugybė besigelbėjančių žmonių, kurie 
skirtingose vietovėse palikę savo artimuosius, savo namus, draugus ir tėvynes, 
desperatiškai veržiasi ieškoti vilties ir vietos, kur galėtų apsisaugoti, prisiglausti ir su 
išlikusiais gyvais savo šeimos nariais rasti pagalbą. Manoma, kad Bosnijos karo metu 
(1992–1995  m.) galėjo žūti 100–200  tūkst. žmonių, o pabėgėlių skaičius viršijo 2  mln. 
2011 m. prasidėjęs Sirijos vyriausybės ginkluotųjų pajėgų ir opozicijos karinis konfliktas 
išaugo į pilietinį karą ir jame iki 2022 m. pradžios žuvo daugiau kaip 0,5 mln. žmonių, 
daugiau kaip  6  mln. Sirijos piliečių pabėgo iš šalies. 2022  m. vasario 24   d. Rusija 
pradėjo karą prieš Ukrainą. Kasdien gaunama informacija liudija kaip griaunami žmonių 
gyvenimai. Kaip galime padėti atsidūrusiems krizėje?
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KONTEKSTAS LIETUVOJE

Iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyveno apie 210 tūkst. žydų. Vokiečių kariuomenė 
Vilnių užėmė 1941 m. birželio 24 d. Kaip ir kitose Europos vietose, taip ir Lietuvoje žydus 
diskriminuojančių įsakymų vis daugėjo ir gyvenimas darėsi kasdien vis sunkesnis. 
Žmonės buvo varomi į getus, o šiems prisipildžius, pertekliai spręsti vykdant masines 
žudynes. Anot Izraelio istoriko I. Arado nuo karo pradžios iki 1941 m. gruodžio mėnesio 
buvo nužudyta apie 164  000–167  000, tai yra 80  proc. Lietuvos žydų. Sunaikinti ne tik 
žmonės, bet ir šimtmečiais puoselėtos tradicijos, žydų kultūra.  Nužudytų Lietuvos žydų 
procentas (apie 90–95  proc.) buvo bene pats didžiausias iš visų Vokietijos okupuotų 
kraštų. Daugiau nei devyni iš dešimties prieš karą Lietuvoje gyvenusių žydų tapo masinių 
ir sistemingai vykdomų žudynių aukomis. Tačiau greta žiauriausių poelgių naikinant žydų 
bendruomenę, atsirado žmonių, kurie neliko abejingi persekiojamų ir žudomų skausmui. 
Drąsių žmonių dalis ryžosi priešintis nacių įstatymams ir tai turėjo daryti nuolatinėje 
įtampoje bijodami, kad gali būti įskųsti. Gelbėtojai taip pat turėjo būti itin sumanūs, nes 
prieš įrengiant slėptuves reikėjo sukurti itin apgalvotą scenarijų.

Slėptuvės, ypač getų teritorijose, dažnai vadintos „malinomis“, jos būdavo įrengiamos 
įvairiose vietose: rūsiuose, krosnyse, dvigubose sienose, palėpėse  ir pačiose 
netikėčiausiose vietose – kanalizacijos vamzdžiuose, spintose. Kartais žmonėms tekdavo 
jose praleisti ilgas valandas nejudant, tylomis. Iškilus net ir menkiausiam pavojui, 
slapstymosi vietas ne kartą tekdavo keisti. Skaičiuojama, kad karą išgyventi pavyko 
maždaug 9 000 Lietuvos žydų.

Kiekvieną rugsėjį, minint Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną (09-23), Lietuvos 
Respublikos Prezidento rūmuose Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojami Lietuvos 
piliečiai, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėję žydus nuo nacių ir jų vietinių pagalbininkų 
vykdyto genocido. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1992–2022 metais Vilniaus Gaono 
žydų istorijos muziejaus siūlymu Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi iš viso apdovanoti 1625 
žydų gelbėtojai. Tarp apdovanotųjų žydų gelbėtojų įvairių profesijų žmonės:  mokytojai, 
žemdirbiai, diplomatai, gydytojai, kunigai, valstiečiai. Kiekvienas jų skleidė viltį išgyventi ir 
tikėjimą žmogumi. Daugelis žydų gelbėtojų, kurie gavę Lietuvos Valstybės apdovanojimą 
– Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių yra pripažinti ir Pasaulio Tautų Teisuoliais memorialiniame 
institute Jad Vašem Jeruzalėje. 

„Tie, kurie vokiečių okupacijos metas gelbėjo žydus, atliko iškiliausią tautinę pareigą. 
Jie buvo tautos dorovės, tautos dvasios didikai, nesvarbu, išsimokslinę žmonės ar 
paprastuoliai rašto nepažinę, ar dvasininkai, nešą tikrąją artimo meilę, ar paprasti 
valstiečiai, sudiržusiom rankom beriantys žemėn sėklą, prabundančią gyvybės daigu, visa 
savo esybe žiną ir žmogaus gyvybės vertę“ – rašė Holokaustą išgyvenęs žydas, rašytojas, 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Icchokas Meras.

Pasiruošimas filmo peržiūrai.
Filmo trukmė – 27 min. Rekomenduojama filmo peržiūrai pasiruošti prieš prasidedant 
filmui. Patraukite visus suolus tolyn, sustatykite kėdes taip, jog galėtų susisėti 6 grupelės 
atskirai. Paruoškite filmą, pastatykite projektorių, atsispausdinkite Priedą Nr.  1 ir 
sukarpykite jį taip, kad kiekvienai grupelei būtų paruošta išsiaiškinti po 2 sąvokas.

Įvadas į filmą: 
Užduotis „KĄ TAI REIŠKIA?“: Pasisveikinkite su užsiėmimo dalyviais, papasakokite, ką 
šiandien norėtumėte nuveikti kartu ir kokio tikslo šia veikla sieksite. Pristatykite, jog 
filmas, kurį žiūrėsite – vienas iš „Nepatogaus kino“ festivalio, kuris per dokumentinius 
filmus kalba apie žmogaus teises, dalių. Papasakokite, kad žiūrėsite filmą apie žmonių 
pasiryžimą ir drąsą karo akivaizdoje padėti tiems, kam pagalbos reikia labiausiai, apie 
žmones, kurie dėl savo apsisprendimų dabar yra vadinami Pasaulio tautų teisuoliais, nes 
Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo ir padėjo žydams išgyventi. 
Pirmoji užduotis iki filmo peržiūros yra skirta tam, kad dalyviai žiūrėdami filmą pasakojamoje 
istorijoje lengviau suprastų naudojamus terminus. Jie bus lengviau įsimenami, jei bus 
ieškoma atsakymo kartu su bendraamžiais. Paskirstykite grupės narius į 6 mažesnes 
grupeles ir leiskite kiekvienai jų išsitraukti po 1–2 sąvokas (priklausomai kiek užsiėmime 
dalyvių, priedą Nr.  1, reikia atspausdinti, ir sukarpyti kortelėmis, padalyti dalyviams). 
Paaiškinkite, kad visi dalyviai gali naudotis savo mobiliaisiais telefonais informacijai rasti, 
tam kad kuo tiksliau atsakytų į klausimus. Grupės darbui skirkite ne daugiau 10 min. 
Likusias 10 min. skirkite atrastų atsakymų variantų ir suformuluotų sąvokų pasidalijimui 
visoje grupėje, susėdus į bendrą ratą. Įgarsinkite, ką dalyviai pasižymėjo kortelėse. Po 
kiekvienos grupelės pasisakymo – sąvokos apibrėžimą užrašykite ant didelio lapo priešais 
visą grupę.

DETALUS FILMO PERŽIŪROS IR APTARIMO EIGOS APRAŠYMAS:
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Trumpas paaiškinimas sąvokų naudojimų filmo kontekste:
„Krištolinė naktis“ – 1938  m. lapkričio 09–10 dienomis nacių Vokietijoje surengtas 
kryptingas žydų puolimas, jų turto naikinimas ir grobimas. Toks šiems įvykiams 
pavadinimas prigijo dėl rytą po pogromo gatvėse likusių stiklo šukių. Krištolinė naktis 
tapo žydų naikinimo politikos pradžia.

Migrantas – asmuo, kuris persikelia į kitą šalį arba regioną tam, kad pagerintų savo 
materialinę arba socialinę padėtį ir ateityje užtikrintų geresnes sąlygas sau bei savo 
šeimos nariams. Kitaip, asmuo, nesantis valstybės, kurios pilietybę turi, teritorijoje. 
Imigrantas – vienos valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės, atvykęs į kitą valstybę ilgesnį 
laiką ar nuolat gyventi.

Koncentracijos stovykla – izoliavimo ir represijų vieta. Vokietijoje koncentracijos stovyklos 
atsirado 1933 m. valdžią paėmus naciams. Antrojo pasaulinio karo metais tai buvo žydų 
ir kitų tautybių žmonių naikinimo vieta. Į jas buvo siunčiami nacių politiniai priešininkai, 
Jehovos liudytojai, romai, homoseksualai.

Deportacija – priverstinis išsiuntimas iš savos gyvenamos teritorijos į tam tikrą vietą. 
Masinė deportacija tarptautiniu mastu smerkiama kaip genocido atmaina. 1933–1945 m. 
nacių valdomoje Vokietijoje deportacija buvo kaip bausmės rūšis.

Gestapas – 1933–1945 m. nacių Vokietijos politinė policija. Gestapas turėjo teisę suimti 
vadinamuosius valstybės priešus ir siųsti juos į koncentracijos stovyklas. Suimtas asmuo 
oficialiai atsidurdavo už įstatymo ribų. 1941  m. birželio 22 dieną prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui, gestapo pareigūnai į Lietuvą atvyko su pirmaisiais kariniais daliniais 

ir operatyviniais būriais, specialiai provokavo ir rengė žydų bei kitų tautybių asmenų 
žudynes, darė kratas, suiminėjo, tardė ir žudė suimtus Lietuvos bei kitų šalių gyventojus, 
persekiojo ir žudė žydus bei juos gelbėjančius žmones. Gestapas kontroliavo kalėjimus, 
koncentracijos ir priverčiamojo darbo stovyklas, žydus getuose. 

Getas – miesto kvartalas, dalis, kurioje priverstinai įkurdinamos persekiojamos tautinės 
ar religinės žmonių grupės. Antrojo pasaulinio karo metu nacių steigti getai specialiai 
žydams izoliuoti. Lietuvoje getus saugojo vokiečių ir lietuvių sargybiniai. Geto teritorija 
buvo aptveriama medinėmis ar mūrinėmis tvoromis ir spygliuota viela. Vilniaus getas 
panaikintas 1943 m. rugsėjo 23 dieną, todėl Lietuvos žydų tragediją prisimenant ši diena 
minima kaip Lietuvos žydų genocido diena.

Folksšturmas – nacių Vokietijos pašauktinių daliniai, 1944–1945 m. žiemą komplektuojami 
nepakankamai parengti ir apginkluoti būriai iš rikiuotei netinkamų 16–60 m. vokiečių.
Nacistai – naciai, Vokietijos Nacionalsocialistų partijos, įkurtos 1920 m., nariai, partijos 
lyderis – A. Hitleris. Praktinė partijos veikla privedė prie Holokausto.

Pabėgėlis – asmuo, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, 
religijos, pilietybės, politinių įsitikinimų arba priklausymo tam tikrai socialinei grupei yra 
už savo pilietybės šalies ribų ir negali arba bijo naudotis tos šalies apsauga, asmuo be 
pilietybės.

Jad Vašem – Izraelio institutas, įkurtas 1953 m., savo veiklą vykdantis Jeruzalėje. Tiria 
Holokaustą, rūpinasi jo aukų įamžinimu. Institucijos suformuota komisija skiria Pasaulio 
tautų teisuolio vardą ir apdovanojimą žydus per Antrąjį pasaulinį karą gelbėjusiems 
asmenims. 
Pasaulio tautų teisuolis – garbės vardas, suteikiamas ne žydų kilmės asmenims už žydų 
gelbėjimą per Holokaustą, nesiekiant sau naudos.  Jį suteikia prie Jad Vašem, Jeruzalėje 
esantis Izraelio institutas, tiriantis Holokaustą. Pasaulio tautų teisuoliu pripažintam 
asmeniui įteikiamas medalis (jame įrašyti žodžiai iš Babilonijos Talmudo: „Išgelbėjęs 
vieną gyvybę – išgelbėjai visą pasaulį“). Jad Vašem institucijos teritorijoje esančiame 
Teisingumo sode žydų gelbėtojo vardas iškalamas Teisingumo sienoje, o Holokausto 
istorijos muziejaus teritorijoje suformuotoje Pasaulio tautų teisuolių alėjoje Pasaulio 
tautų teisuolio vardą pelnę asmenys gali pasodinti medžius.
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Filmo peržiūra:
Peržiūros metu dalyviai žiūri filmą ir stengiasi įsidėmėti ne tik aptartas sąvokas, bet ir 
filme parodomus būdus, kuriais buvo galima padėti žydams karo metu.

Filmo aptarimas:

Užduotis „MATAU-JAUČIU“
Po filmo peržiūros svarbu pasidalyti mintimis ir emocijomis, labai gerai, jog pasidalinimas 
vyktų be didelių tylos pauzių ir dinamiškiau, tačiau nereiktų versti dalyvių, kad būtinai 
pasisakytų visi. Kalbėti padės užduodami klausimai:

• Kaip jautėtės žiūrėdami filmą?
• Kuri/-ios pasakojimo vieta/-os sukėlė emocijas? Kokius?
• Kas pasakojime nustebino?

Kad pasidalijimas vyktų drąsiau, galima dalyvių pasiteirauti:
• Jei pasakojamoje istorijoje tu būtum paukštis, kur tu būtum ir ką veiktum? Kodėl? 

Toks klausimas leis dalyviui lengviau iškomunikuoti savo būseną ir įspūdį peržiūrėjus 
pasakojimą. 

Užduotis „KUO GALIMA PADĖTI?“
Susėskite ratu. Paprašykite dalyvių prisiminti ir įvardyti tas filmo vietas, kuriose veikėjai 
įvairiais būdais padeda žydams. Akcentuokite, kokie būtent tai veiksmai ir būdai. Kvieskite 
dalyvius pasidalyti, papildyti pagalbos scenarijų variacijas iš bendro žinojimo. Grupės 
vardijamus pagalbos būdus tegul vienas iš dalyvių žymi ant didelio popieriaus lapo.

Atkreiptinas dėmesys į šias filmo vietas:
• [03:43] Padėti galima saugant žydų nuosavybę. Kornelijos močiutė keliaudama į 

užsienį per sieną gabena draugų žydų juvelyriką, slapta išveža į saugias vietas.
• [05:44], [17:20] Slapstymas savo namuose, įspėjant apie pavojų. Kornelijos tėtis 

„Krištolinės nakties“ išvakarėse paskambina draugui žydui, dr.  Samolewitzui, 
pakviesdamas skubiai atvykti, taip apsaugodamas jį nuo žiauraus pogromo.

• [11:58] Sukurti planą, jog žydų veikla naudinga. Kornelijos tėtis įkūrė ūkį, kuriame 
dirbo žydai, šitaip buvo galima įrodyti naciams, jog žmonės naudingi. Tai buvo būdas 
apsaugoti nuo mirties bei bado ir deportacijos į koncentracijos stovyklas.

• [12:28] Įrengti slėptuvę. Eberhardo įkurtas ūkis situacijai tapus itin pavojingai tapdavo 

slėptuve daugeliui žydų iš aplinkinių getų.
• [13:25], [16:54], [17:51] Dokumentų klastojimas. Kornelijos tėtis sumanė planą, kaip 

moterims pabėgti iš nacių okupuotos Lenkijos – padirbti dokumentus, taip įrodant, 
kad moterys ne žydės.

• [13:33] Slaptas žydų gabenimas. Eberhardas su kolega slapta per patikros punktus, 
saugomus nacių, automobilio bagažinėje perveždavo pasislėpusius žydus.

• Užduočiai skirkite iki 20 min.
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Užduotis „SLĖPTUVĖ“
Jei atidžiai stebėjote filmą, galima buvo matyti, jog žydų slapstymas vyko dviejose vietose: 
tėčio Eberhardo įkurtame ūkyje ir mieste, šeimos namuose Vokietijoje. Išties žydų 
slapstymo vietų, vykstant karui, būta pačių įvairiausių, tekdavo slėptis ir vienkiemiuose, 
ir daržinėse, tvartuose kartu su gyvuliais ar net pamiškėse. Mažesnėse vietovėse buvo 
sunku rasti vieną pastovią vietą, glaudi ir gerai vieni kitus pažįstanti bendruomenė keldavo 
sunkumų savo įtarumu. Slėptasi ir miestuose, urbanizuotuose vietovėse, tuomet tekdavo 
tyliai lindėti pastatų palėpėse ar laiptinėse, tūnoti rūsiuose be patogumų. Kartais tekdavo 
pakovoti dėl  vietos ir „gyventi“ perpildytose žmonėmis vietose. Šios dvi slapstymosi 
specifikos skiriasi. Užduočiai atlikti reiktų pasiskirsčius į dvi grupes padiskutuoti, skiriant 
tam ne daugiau 10  min.: vienai grupei, kaip vyktų slapstymasis kaimo vietovėje, kitai 
grupei – mieste. Grįžus į bendrą ratą pristatyti draugams savo pamąstymus, tam skiriant 
iki 10 min.

Diskusija „KĄ IR KAIP PRISIMINTI“
Paprašykite dalyvių susėsti į ratą ir padiskutuoti atsakant į šiuos klausimus:
• Ar žiūrint filmą užfiksavo prieš peržiūrą išsiaiškintas sąvokas, ar liko kas neaišku?
• Kaip manote, kokią žinutę skleidžia šis filmas?
• Kokias dar temas be pagalbos žydams pastebėjo filme?
• Ar anksčiau teko girdėti apie Pasaulio tautų teisuolius? Žydų gelbėtojus? O apie 

Lietuvoje apdovanojamus asmenis Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi? Ką? Kokiame 
kontekste tai girdėtoje?

• Kaip apibūdintumėt filmo veikėjus: Donatą ir Eberhardas? Ar žmogus, padedantis 
kitam turi būti kažkuo ypatingas, turėti išskirtinių savybių, charakterio bruožų, socialinį 
statusą? 

• Kas gali būti gelbėtoju: anuomet ir dabar?
• O kaip manote ar vieni žmonės turi daugiau galimybių negu kiti? Kodėl?
• Kodėl svarbu kalbėtis apie įvykius, vykusius daugiau kaip prieš 80 m.?
• Kokiomis formomis įamžiname, prisimename tai, kas svarbu? 
• Kuo užsiima Jad Vašem institucija Jeruzalėje?
• Kaip manote, kodėl už pagalbą žydams karo metu pagerbiami žmonės yra pavadinti 

būtent Pasaulio tautų teisuoliais, o ne kaip nors kitaip?
• Kaip suprantate frazę: „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėji visą pasaulį?“
• Ar kas nors patiria panašias situacijas šiandien, kurias matėte filme?
• Kas šiandienos visuomenėje iššaukia atstumą ir net priešiškumą prieš žmones iš kitų 

šalių?

• Kokias netolerancijos formas pastebite savo aplinkoje? (gal dėl seksualinių pažiūrių, 
dėl religinių įsitikinimų, dėl aprangos ir kt.)

Dėl laiko stokos nėra privalu užduoti visus klausimus arba į visus stengtis rasti atsakymus, 
gali būti, jog grupė labiau links apsistoti ir giliau padiskutuoti ties keliais aspektais. 
Neverskite pasisakyti visus, neretai tylus dalyvavimas – taip pat pozicija ir atsakymas.
Paprašykite dalyvių remiantis šio užsiėmimo metu sužinotais dalykais pagalvoti apie 
tai, kokius praktinius žingsnius jie galėtų atlikti, kad pagerintų santykius tarp skirtingų 
grupių, kurios gyvena vietos bendruomenėje.

Apibendrinimas
Svarbu pasiteirauti dalyvių, kaip jie jaučiasi po visų užduočių ir diskusijos. Refleksijai gali 
padėti užduodami klausimai:
• Kas man buvo nauja ir nežinoma?
• Ką išsinešu iš šio užsiėmimo?
• Kaip aš galėčiau prisidėti prie pokyčių?
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DAUGIAU INFORMACIJOS 

•  Lietuvos piliečių, Pasaulio tautų teisuolių, apdovanoti Jad Vašem atminimo 
medaliais sąrašas: https://www.jmuseum.lt/lt/pasaulio-tautu-teisuoliai/i/1256/
lietuvos-pilieciu--pasaulio-tautu-teisuoliu-sarasas/

•  Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotų žydų gelbėtojų sąrašas: https://www.
jmuseum.lt/lt/zuvanciuju-gelbejimo-kryzius/i/1255/zuvanciuju-gelbejimo-kryziumi-
apdovanotu-zydu-gelbetoju-sarasas/

•  Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus surinkta informacija su siekiu atskleisti 
išsigelbėjusių žydų vaikų ir jų gelbėtojų istorijas, gausu dokumentinės medžiagos: 
http://www.issigelbejesvaikas.lt/

•  Mobilios parodos „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį“ stenduose 
pasakojamos 105 gelbėtojų istorijos, nacių okupacijos metais gelbėjusių žydus 
įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuose: https://www.jmuseum.lt/lt/
kilnojamosios-parodos/i/923/isgelbejes--viena-gyvybe-isgelbeja-pasauli/

•  Rimanto Stankevičiaus knyga „Nepadariusi tautai gėdos. Onos Šimaitės gyvenimo 
fragmentai“ LGGRTC, Vilnius, 2021 apie vieną pirmųjų Lietuvos Pasaulio tautų 
teisuolę.

•  Julija Šukys knyga „Epistolofilija. Užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas“ Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2016

•  JAD VAŠEM oficialus internetinis puslapis https://www.yadvashem.org/education/
other-languages/lithuanian/about-yad-vashem.html

PRIEDAS NR. 1:

Krištolinė naktis ir migrantas
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________

Imigrantas ir koncentracijos stovykla
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________

Deportacija ir gestapas
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________

Getas ir folksšturmas
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pasaulio tautų teisuolis ir Jad Vašem
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pabėgėlis ir nacistai
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Metodinę priemonę rengė žydų istorijos ir kultūros edukatorė Jurga Jackevičiūtė.
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