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Projekto „Skambantis Holokausto aukų atminimas“ tikslas 

– formuoti empatiją Holokausto aukoms ir saugoti jų 

atminimą, pateikiant mokiniams žinių apie istorinį palikimą 

bei meno kūrinius šia tema, praturtinant mokinių atlikimo 

meno įgūdžius naujais emociniais aspektais.  

2002 metų spalio mėnesį Europos Tarybos narių šalių švietimo ministrai priėmė rezoliuciją 

apie tai, kad visose jų šalių mokyklose būtina organizuoti „Atminimo dieną“, skirtą 

Holokausto aukų atminimui pagerbti. 60-ame Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės 

Asamblėjos posėdyje buvo priimtas nutarimas dėl sausio 27-osios – Tarptautinės Holokausto 

aukų Atminimo dienos. 1945 metais sausio 27 dieną buvo išlaisvinta Aušvico (Osvencimo) 

koncentracijos stovykla, kurioje naciai 1942–1945 m. sunaikino daugiau kaip pusantro 

milijono žmonių, daugiausia žydų. Ši diena Jungtinių Tautų Organizacijos buvo paskelbta 

Tarptautine Holokausto aukų atminimo diena. Taip ketinta prisiminti ir įprasminti Antrajame 

pasauliniame kare nacių vykdytų masinių žudynių aukas. Lietuvoje ši diena minima nuo 

2007 metų. 

 Projekto „Skambantis Holokausto aukų atminimas“ renginiai suderinti su 

muzikos ir meno mokyklų mokinių programomis, siekiant taikyti aktyviuosius mokymo 

metodus. Tai edukacinis tarpdisciplininis projektas. 

 Projekto idėjos autorius ir renginių organizatorius yra Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos docentas, Lietuvos mokslininkų sąjungos Tarpdisciplininės grupės narys, 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ solinio ir chorinio dainavimo specializacijų kuratorius, 

mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas. Projekto renginiai vyksta nuo 2014 m. Vilniaus 

muzikos mokykloje „Lyra“.  

2016 m. renginį organizuojame kartu su Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų 

muziejumi, aktyviai palaikant ir suteikiant pagalbą muziejaus direktoriaus pavaduotojai 

muziejininkystei dr. Kamilei Rupeikaitei, Tolerancijos centro vadovei Ievai Šadzevičienei. 

Projekto partneris – Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros 

ir mokymo centras, dalyvaujant mokytojai ekspertei Mirai Jakubovskajai, mokytojai 

ekspertei Tatjanai Radovič, centro garbės nariui Boris Traubui, direktoriui Anatolijui 

Romanovičiui. 
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P R O G R A M A 

 

1. Frédéric Chopin. Noktiurnas e-moll op. 72 Nr. 1. Atlieka Judita Traubaitė (fortepijonas), 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, mokytoja ekspertė Tatjana Radovič.  

 

2. Jacques Casterede. Kvarteto fleitoms „Flutes en vacances“ III dalis „Sapnuojančios 

fleitos“. Atlieka Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos fleitų trio: 

Ūla Petraitytė, Adelė Mariniuk ir Adrija Žvirblytė, mokytojos Ula Čaplikaitė ir Lina Baublytė. 

 

3. Frédéric Chopin. „Dumka“ op. 2 Nr. 9, Bohdano Zaleskio eilės. Atlieka Ignacy Edvard 

Neverovič, Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, koncertmeisterė metodininkė Aušra 

Varnelienė, mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas. 

 

4. Antanas Račiūnas. Sonata smuikui ir fortepijonui, I ir IV dalys. Atlieka Jokūbas Benjaminas 

Račiūnas, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, mokytoja ekspertė Irina 

Kirzner, koncertmeisterė Kotryna Grigienė. 

 

5. Tradicinė Šabo – žydų šventadienio – malda „Šalom aleichem“. Atlieka Mark Volynskij, 

Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos centras, mokytoja ekspertė Mira Jakubovskaja.  

 

6. Žydų rytinė tradicinė malda „Ose šalom“. Atlieka Urtė Ivaškevičiūtė, Nacionalinis tautinių 

mažumų ir išeivijos centras, mokytoja ekspertė Mira Jakubovskaja. 

 

7. John Williams. Tema iš filmo „Šindlerio sąrašas“, atlieka Lukrecija Vainauskaitė (smuikas), 

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, koncertmeisterė Daiva Valackienė, mokytoja Nomeda 

Mikulskienė. 
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8. Laimis Vilkončius. „Dėl tos dainos“, Justino Marcinkevičiaus eilės, atlieka Vilniaus muzikos 

mokyklos „Lyra“ jaunių choras „Cantus gracilis“, meno vadovas ir dirigentas – mokytojas 

ekspertas Rolandas Aidukas, chormeisteriai – mokytoja ekspertė Renata Deltuvienė Bakutė 

ir vyr. mokytojas Evaldas Steponavičius, koncertmeisterė ekspertė Živilė Survilaitė. 

 

Icchoko Rudaševskio (1927-1943) ir Tamaros Lazersonaitės (g. 1929) dienoraščių 

fragmentus skaito Jurgita Jackevičiūtė ir Mantas Šikšnianas (Valstybinis Vilniaus Gaono žydų 

muziejus). 

 

 

 

 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Holokausto ekspozicijos geto slėptuvėje „malinoje“ 

(Pamėnkalnio g. 12, Vilnius) lankytojai lietuvių ir anglų kalbomis gali išgirsti fragmentus iš Ichoko 

Rudaševskio (1927-1943) dienoraščio apie tai, ką jam, dar vaikui, teko patirti besislepiant „malinoje“ 

viename iš sandėlių Šiaulių gatvėje Vilniuje. Iki pat 1943 m. rugsėjo mėn. (kai getas buvo likviduotas) 

slėptuvė daugeliui žydų buvo vienintelis būdas išsaugoti gyvybę. 

 

 

http://www.jmuseum.lt/ 

 

http://lyra.365.lt/programos2/Holokausto-atminimas/ 


