
Vienos fotografijos istorija

(Fotografijoje Ona Gigalaitytė ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus)

              Kartą,  vartydama  šeimos  albumą,  aptikau  įdomią  fotografiją:  joje  šalia  Lietuvos

Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus stovi mano prosenelė. Žvelgiant į šią nuotrauką mane

užplūsta malonūs jausmai – juk čia užfiksuotas visai mūsų šeimai svarbus įvykis, kai 1999 metais,

minint  Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną,  mano prosenelei  Onai  Grigalaitytei  buvo

įteiktas  apdovanojimas – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius  už išgelbėtą  gyvybę  Antrojo pasaulinio

karo metais. 

Gaila, kad ji man negalėjo savo išgyvenimų perduoti pati. Šį širdį veriantį pasakojimą

apie  žmogišką  prosenelės  poelgį  sužinojau  iš  močiutės.  Sunkiu  ir  labai  pavojingu  metu  ji,

nepaisydama, kad gali žūti visa šeima, paslėpė žydų tautybės mergaitę nuo nacių persekiojimo Tai

įvyko 1942 m., kai iš Daugėlių miestelio vokiečiai  vežė žydus į koncentracijos stovyklą.  Mano

prosenelei  pavyko  išgelbėti  vienos  žydų  šeimos  atžalą.  Fomai  (toks  jos  gimtasis  vardas)  buvo

ketveri  metukai,  kai ji  pateko į lietuvių – mano prosenelės – šeimą.  Tuo vardu ji,  suprantama,

negalėjo gyventi, ją pavadino Aldute. Kad nekiltų įtarimų, mergaitę turėjo slėpti nuo pašalinių akių.

Foma buvo tamsiaplaukė, taigi jai reikėjo ir plaukus pašviesinti. Pagal senolių patirtį, juos   balino

ramunėlių nuoviru. 



Džiugu buvo išgirsti, kai po karo, atsiradus mergaitės tėvams, ji išvyko į Izraelį susitikti

su savo tikraisiais  tėvais.  Taigi,  šios  žydų šeimos  istorijos  pabaiga  – laiminga.   Lietuvai  tapus

nepriklausomai, Foma-Aldutė atvyko padėkoti savo gelbėtojai ir jos šeimai, padėjus jai išgyventi

Holokausto  laikotarpį.  Iš  pasakojimų žinau,  kad toks  prosenelės  poelgis  buvo ne  tik  dėl  geros

širdies, bet, kaip ji pati yra sakiusi, tai buvo jos žmogiška pareiga. „Pasielgiau taip, kaip liepė mano

širdis“, – įstrigo man šie prosenelės žodžiai, perduoti mano močiutės (jos dukters Nijolės).

Mes,  šių  laikų  žmonės,  negalime  užmiršti  šių  istorijų.  Kaip  žydų  kilmės  rašytojas

Icchokas  Meras,  pats  Holokausto  metu  netekęs  tėvų  ir  užaugęs  lietuvių  šeimoje,  yra  rašęs,

„privalome kartoti  vardus tų žmonių,  kurie tiesė pagalbos ir  draugystės ranką, gyvybę ir duoną

nešančią  ranką  tiems,  kuriuos  norėta  sunaikinti  fiziškai  ir  dvasiškai“.  Didžiuojuosi,  jog  mūsų

šeimoje yra toks žmogus – prosenelė, kurią drąsiai galiu pavadinti tautos didvyre. Ji savo vaikams

ir vaikaičiams yra tikras žmogiškumo ir patriotiškumo pavyzdys. Tai tikrai įrodo, kad humanistinių

vertybių negali sunaikinti net baisiausi istoriniai kataklizmai.
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