
IŠDEGINTA ŽEMĖ 
 
 

 
 
 
Koncepcija: Panerių memorialo Holokausto (gr. ὁλόκαυστος, holókaustos, iš hólos 

'visas' + kaustós 'išdegintas') ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinio sutvarkymo 
projekto idėja – išdeginta žemė.  

Paneriai - nedidelis Lietuvos žemės lopinėlis, kraupaus XX amžiaus nusikaltimo 
žmonijai liudininkas. Čia sudėtų tūkstančių nekaltų žmonių aukos akivaizdoje bet kokie 
žodžiai nutyla ir praranda prasmę. Jų atminimo įamžinimas siūlomas per visuotinai 
atpažįstamus simbolius, atkuriant tikrovišką, emociškai paveikų paveikslą.  

Projekte siūloma išeksponuoti autentiškas masinių žudynių vietas – duobes. Link jų 
vedantys plieno takai - kaip geležimi išdeginta žymė šioje žemės vietoje. Takus sujungia 
Dovydo žvaigždė – kaip stigma, nacizmo metais ženklinusi pasmerktuosius. 

Pasitraukdami šio nusikaltimo sumanytojai ir vykdytojai siekė užmaskuoti tragedijos 
pėdsakus viską sudegindami, todėl šio memorialo idėja -  išdeginta žemė, kaip aukų 
atminimas. 
 

 
 



Projekto aprašymas:  
Siūlomos plieno ir ketaus takų „gyslos“ yra padiktuotos Dovydo žvaigždės 

geometrijos. Ši takų sistema - tai kartu ir interaktyvi ekspozicija, kuri ne tik apjungia 
memorialo eksponatus, bet ir atlieka tokias funkcijas, kaip informacijos pateikimas, 
nuorodos, ekspozicija, teritorijos ir eksponatų apšvietimas, poilsio vietos, audio, video, foto 
ekspozicija šalia kiekvieno eksponato. Tai suteikia lankytojui galimybę pajausti ir suvokti 
šioje teritorijoje įvykdytus žiaurius nusikaltimus prieš žmoniją.  
 

Funkcija:  
Teritorija. Nekilnojamojo kultūros paveldo nurodytas kultūros paminklo kompleksą 

sudarančias kultūros vertybes bei nustatytas vertingąsias komplekso savybes (žudynių 
duobės, išlikę kanalai ir jų fragmentai, senieji takai ir kelias, kita) siūloma sutvarkyti 
maksimaliai išsaugant bei atkuriant jų autentiškumą: duobių gylis, plotas, susiformavę 
sankasų šlaitai, išlikusios atraminės akmenų sienos,  papildomai identifikuotos duobės. 

Rekonstrukcijos metu atradus naujus vertingus eksponatus, siūloma memorialo 
teritorijos koncepcija  leidžia prijungti juos prie bendros sistemos.  

 
Lankytojų centras. Memorialo lankytojų centras (bendras pastato plotas 926 kv.m ) 

projektuojamas šalia esamos automobilių stovėjimo aikštelės, maksimaliai išsaugant 
teritorijoje esančius medžius. Pastato architektūra lakoniška, nekonkuruojanti su autentiškais 
memorialo eksponatais. Pagrindinis plieninis pastato fasadas bei aikštė priešais jį, naudojami 
kaip įvadinė ekspozicijos dalis.  Lankytojų centras pritaikytas tiek ekspozicijai, tiek 
įvairiems renginiams, minėjimams, bei kameriniams koncertams.  

 
 

 
Lankytojų centras. Vaizdas nuo memorialo pusės 

 
 
Realizacija: Pagrindinės naudojamos medžiagos: takų sistema - ketus ir plienas 

(tvirtas, neišdildomas, aliuzija į žudynių įrankius), centrinė minėjimų aikštė išgrįsta 
akmenimis. Lankytojų centro pagrindiniame fasade bei aikštėje išrašyti tekstai aukoms 
atminti (datos, svarbiausi įvykiai, vardai, pavardės ir pan.)  

 
 
 

 


