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1985-aisiais metais išeivių Paryžiuje įkurtoje „Libella“ leidy-
kloje pasirodė Hanna Krall romanas Sublokatorka [Subnuo-
mininkė]. Tuometinėje komunistinėje Lenkijoje šis romanas 
buvo platinamas tik pogrindyje. Lenkijoje ši knyga buvo ofici-
aliai išleista tik 1989-aisiais – istorinių pokyčių metais, o vėliau 
išversta į vokiečių, anglų, hebrajų ir kitas kalbas. Autobiogra-
finio pobūdžio bei istorines realijas atspindintis veikalas susi-
laukė didžiulio skaitytojų dėmesio. Jis buvo plačiai aptariamas 
ir atminties bei traumos studijų tyrėjų. Tačiau šio romano gi-
lios universalistinės įžvalgos iki šiol liko išsamiau neaptartos. 
Atsižvelgiant į dabartines diskusijas dėl 2018-aisiais metais 
Lenkijoje priimto prieštaringai vertinamo vadinamojo Holo-
kausto įstatymo, šis romanas ir vėl tampa labai aktualus.

Yfaat Weiss yra istorijos profesorė Leipcigo ir Jeruzalės He-
brajų universitetuose bei Leibnico žydų istorijos ir kultūros 
instituto vadovė. Naujausios publikacijos: Lea Goldberg. Stu-
dijų metai Vokietijoje (1930-1933), Getingenas, 2012; Ištremti 
kaimynai. Prarastoji Haifos ir Wadi Salibo atmintis, Hambur-
gas, 2012.
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Lenkai ir lietuviai teisės ir krimi-
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Vokietijos imperijos Rytų Prūsijos 
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Renginio partneris: Lietuvos istorijos institutas
Renginio vieta: Lietuvos istorijos instituto Baltojoje salėje

 

Kuomet Vokietijos imperatoriškajame reiche pasirodė pirmo-
ji oficiali kriminalinės statistikos suvestinė, atidus skaitytojas 
galėjo pastebėti egzistuojančius ryškius skirtumus tarp vaka-
rinės ir rytinės imperijos dalių. Tapo akivaizdu, kad 1882 m. 
Rytų Prūsijos provincijose, rytinėje imperijos dalyje, žymiai 
daugiau žmonių nei kitose šalies teritorijos vietose stojo prieš 
teismą bei buvo nubausti už įvykdytus nusikaltimus. Tuo lai-
kmečiu daugybė statistikos sudarinėtojų, teisininkų bei kitų 
visuomenės veikėjų pradėjo domėtis, ar lenkų ir lietuvių tarpe 
galimai neegzistuoja specifinis „tautinis charakteris“, kuris ir 
galėjo nulemti šiuos akivaizdžius statistinius skirtumus impe-
rijos viduje. Pranešimas supažindins su kriminologinėmis ir 
publicistinėmis diskusijomis šia tema, kurios vyko iki 1914-ųjų 
metų, bei aptars šiuo laikotarpiu prasidėjusios lenkų ir lietu-
vių kriminalizacijos priežastis. Bus bandoma paaiškinti, kaip 
buvo suformuotas „svetimo nusikaltėlio“ vaizdinys, išlikęs 
net iki šių dienų, ypatingai diskutuojant apie šalyje padarytus 
„užsieniečių nusikaltimus“.

Volker Zimmermann yra mokslinių tyrimų instituto Collegium 
Carolinum mokslinis darbuotojas bei Naujosios ir naujausios 
bei Rytų Europos istorijos profesorius Heinrich Heine universi-
tete Diuseldorfe. Naujausia monografija: Socialistinė draugys-
tė pokyčių metais. SSRS okupacinės zonos/VDR santykiai su 
Čekoslovakija 1945-1969, Esenas, 2010.
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1919 m. vykusioje Paryžiaus taikos konferencijoje JAV prezi-
dentas Vilsonas suformulavo tautų apsisprendimo teisės prin-
cipą. Ši idėja, teigianti, kad tam tikros nacionalinės teritorijos 
turėtų sutapti su valstybių sienomis, įkvėpė daugybės valsty-
bių delegacijas diskutuoti apie tautinių valstybių atsiradimą. 
Diskusija vyko remiantis ne tik gyventojų surašymo duomeni-
mis, bet ir geografų sudarytais etnografiniais žemėlapiais. 
Jau pačios konferencijos metu geografai ėmėsi sudarinėti 
žemėlapius, kuriuose atsispindėjo labai ryški etninė perspek-
tyva. Tokia geografų veikla labai greitai ėmė prieštarauti Vu-
dro Vilsono paskelbtiems demokratijos principams. Netrukus 
įvairialypę tautų geografiją pakeitė „natūralios“ ir „biologi-
nės“ sienų koncepcijos ir galiausiai buvo prieita net iki tam 
tikrų etninių grupių geografinio marginalizavimo ir etniškai 
homogeniškos valstybės utopijos kūrimo.

Maciej Górny yra Lenkijos mokslų akademijos mokslinis ben-
dradarbis. Nuo 2014 m. jis taip pat dirba Vokietijos istorijos 
institute Varšuvoje, o 2015 m. jam buvo suteiktas profesoriaus 
vardas. Naujausia publikacija: Kreślarze ojczyzn. Geografowie 
i granice międzywojennej Europy [„Tėvynės braižytojai“. 
Geografai ir sienos tarpukario Europoje], Varšuva, 2017.
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1987- ieji metai Honekerio karjeroje žymi laikotarpį, kuomet 
jis jau yra sėkmingai įsitvirtinęs vidinėje šalies politinėje siste-
moje, yra pripažintas ir už savo šalies ribų bei sėkmingai daly-
vauja Šaltojo karo politinių sistemų varžybose. Tačiau tuo pa-
čiu metu šie metai simbolizuoja artėjantį socialistinio rėžimo 
žlugimą. Šis pranešimas apžvelgs 1987-ųjų metų, taip vadina-
mojo galios zenito laikotarpio, įtaką Vokietijos vieningosios 
socialistinės partijos (SED) generalinio sekretoriaus Ericho 
Honekerio politinei karjerai. Taip pat bus aptarta šių metų 
reikšmė visai tuometinei socialistinės Rytų Vokietijos istorijai, 
ypatingai atkreipiant dėmesį į santykį tarp išorinės galios 
demonstravimo ir vidinės politinės SED diktatūros įtakos sil-
pnėjimo.
 
Martin Sabrow yra Naujosios ir naujausios istorijos profeso-
rius Humboldto universitete Berlyne ir Šiuolaikinio istorijos 
tyrinėjimų centro Potsdame vadovas. Naujausia monografija: 
Erichas Honekeris. Ankstesnis gyvenimas (1912-1945), Miun-
chenas, 2016. 2017 m. šiai knygai buvo suteiktas Golo Mano 
apdovanojimas.
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ir jų teisinis vertinimas
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1943-ųjų m. lapkričio mėn., netrukus po to, kai Raudonoji ar-
mija išvadavo okupuotas sovietines teritorijas, Zaporožės sri-
tyje veikusioje kolonijoje, skirtoje neįgaliems vaikams, buvo 
rastos masinės kapavietės su 144 žmonių palaikais. Šie neįga-
lūs kaliniai buvo sunaikinti dviejų masinių žudynių metu, ku-
rias 1941-ųjų m. spalio mėn. ir 1943-ųjų m. kovo mėn. surengė 
vokiečių SS ir Vermachto daliniai. Po NKVD atlikto šio nusikal-
timo tyrimo buvo nuteisti septyni buvę šios kolonijos darbuo-
tojai, tarp jų – ir keturios moterys. Šio tyrimo aktai bei teismi-
nio proceso dokumentai yra išskirtinis istorinis šaltinis. Pirma, 
jie suteikia galimybę susipažinti su iki šiol beveik visai netyri-
nėta tema – nacių rėžimo vykdytomis neįgaliųjų žmonių žu-
dynėmis okupuotoje Sovietų Sąjungoje. Antra, šie doku-
mentai atskleidžia skirtingas kaltinamųjų veikimo galimybes 
ir logikas. Trečia, ši byla yra išskirtinis šaltinis tyrinėjant, kaip 
pokario metais sovietinis rėžimas teisiškai vertino su nacių re-
žimu kolaboravusias moteris. Ir ketvirta, šių teisinių doku-
mentų dėka galima dar išsamiau įvertinti su kokiomis pro-
blemomis ir iššūkiais, tiek prieš karą, tiek ir po jo, susidūrė 
Sovietų Sąjungoje vykdyta neįgaliųjų politika. Pranešimo pa-
baigoje taip pat bus diskutuojama apie šių nusikaltimų reikš-
mę ir jų vietą dabartinėje Ukrainos atminties kultūroje.

Tanja Penter yra Rytų Europos istorijos profesorė Heidelbergo 
Karlo Ruprechto universitete. Jos tyrimų sritys apima Rusijos 
ir Ukrainos istoriją XIX-XX amžiuose bei Sovietų Sąjungos isto-
riją. Naujausia publikacija: Anglis Stalinui ir Hitleriui. Gyveni-
mas ir darbas Donbase 1929-1953, Esenas, 2010.
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